


            RH Flexible Sitting 
 Examensprojekt 2009 

1 
 

Sammanfattning 
Projektet RH Flexible Sitting har handlat om att utveckla en ny stödstol åt RH Form AB. 
Företaget är en av Nordens ledande tillverkare inom ergonomiskt sittande men finns även 
representerat ute i ett flertal Europeiska länder. Deras huvudområde är kontorsstolar men man 
säljer även andra typer av stolar så som stödstolar. 
 
En stödstol är en till utseendet ganska enkel stol som är utvecklad för att användas av 
personer som utför mycket arbete stående eller sittande och som är i behov av avlastning. 
Några grupper av tänkta användare som projektgruppen har haft i åtanke i arbetet är frisörer, 
tandläkare, kassörer och arbetare på industrilinjer. Ju mer utvecklingen fortskred har 
målgruppen kunnat utökas till även kontorsarbete i och med att en av stolens funktioner skulle 
vara ett utmärkt komplement till kontorslandskapens, idag ganska vanliga, höj och sänkbara 
bord.  
RH Form AB:s nuvarande serie stödstolar, RH Support, är en över 20 år gammal produkt i 
behov av förnyelse. Projektet att ta fram en helt ny stol lades i händerna på två studenter från 
Utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad i samband med deras examensarbete. 
 
Utvecklingsarbetet har bland annat innefattat användarstudier, benchmarking, 
funktionsmodeller och har slutligen resulterat i en prototyp. Projektgruppen har hela tiden satt 
de ergonomiska aspekterna i främsta rummet men också fokuserat på att uppfylla användarnas 
behov och önskemål som framkommit i genomförda användarstudier. Alla ingående delar 
utom stolens gasfjäder och hjul är helt egenhändigt designade, konstruerande, testade och 
slutligen sammanförda till en komplett, fullt fungerande prototyp. 
 
I konstruktion av stolen har projektgruppen jobbat med att ständigt försöka bortse från 
befintliga lösningar på funktion och form, en inte helt enkel uppgift i en så välutvecklad och 
mogen bransch som stolsbranschen. Detta har resulterat i en helt unik design på benkrysset, 
spaklös stolsjustering och möjlighet att helt stå upp och med stabilt stöd från stolen. Flera av 
delarna på den nya stolen är intressanta att söka rättsligt skydd för i form av både 
mönsterskydd och patent. Resultatet är presenterat och ska snarast överlämnas till RH Form 
AB för bedömning och kommer att ligga som grund och inspiration i deras arbete att ta fram 
en produktionsfärdig stol redo för marknaden. 
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Abstract 
The project RH Flexible Sitting aimed to develop a new support chair for RH Form AB. The 
company is one of the leading manufacturers in ergonomic seating in Sweden, but is also 
represented in a large number of European countries. Their main product is office chairs, but 
they also sell other types of chairs such as support chairs.  
 
A support chair is a fairly simple looking chair which is designed to be used by persons doing 
a lot of work standing or sitting down. A few groups of prospective users the project team has 
had in mind during the project are hairdressers, dentists, cashiers and workers on industrial 
lines. The more the development progressed the target group got extended to also include 
people working in offices who uses the now quite common height adjustable working 
stations.  
RH Forms current series of support chairs, RH Support, is over 20 year old product in need of 
renewal. The project to develop a new chair was put in the hands of two students 
from Utvecklingsingenjörerna from Halmstad University in the context of their bachelor 
thesis.  
 
The development amongst other things included user studies, benchmarking, performance 
models, and has finally resulted in a prototype. The project team has always put the 
ergonomic aspects as primary concern but has also focused on meeting the user’s needs  
and requests that emerged from the user studies. All parts except the gas spring and wheels 
are designed, engineered, tested and combined to a fully functional prototype by the project 
team itself.  
 
The project team has tried not to get influenced by existing designs and functions during the 
design process, one not so easy task in such a well-developed and mature industry as the chair 
industry. This has resulted in a completely unique design for the base of the chair, hands free 
functionality for the height adjustment and the ability to completely stand up and with stable 
support from the chair. Several of the parts on the new chair are interesting to seek legal 
protection for in terms of both design protection and patents. The results are presented and 
will soon be submitted to RH Form AB for evaluation and will serve as the basis and 
inspiration in their efforts to develop a chair ready for the market.   
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Förord 
RH Flexible Sitting är ett examensprojekt på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan 
i Halmstad. Examensprojektet har inriktningen nyproduktutveckling och omfattar 22,5 
högskolepoäng. Projektet har genomförts i samarbete med RH Form AB där uppdraget bestod 
av att utveckla en helt ny stödstol inom deras supportsortiment. Projektet kan ses som ett 
första steg i ett större projekt som ska startas på RH Form AB. 
 
Projektmedlemmarna vill härmed framföra sitt ödmjukaste TACK till följande som har 
bidragit till att projektet blivit lyckat. RH Form AB för deras såväl proffsiga som trevliga 
bemötande och då främst våra handledare Andreas Arvidsson, Björn Stendal och Torbjörn 
Holm. Vid Högskolan i Halmstad vill vi tacka vår eminenta handledare Jonas Rundquist men 
även verkstadsansvariga Lars Gunnar Staaf, Håkan Pettersson och den ergonomiskt 
sakkunnige Marianne Magnusson för era goda råd och insatser. 
Vi tackar även Keycast Mekoteknik AB i Halmstad för goda insatser då det varit tidsnöd och 
även frisörsalongen Anno 1886 i Halmstad för ert deltagande i användarstudie och 
återkoppling. 
 
Avslutningsvis vill vi tacka alla er som stöttat och uppmuntrat oss igenom detta projekt samt 
våra studiekamrater på Utvecklingsingenjörerna U06. En otrolig avgångsklass, det har varit 
ett rent nöje! 
 
 
 

 
 
 
 
 

_____________________  _____________________ 
          Andreas Elmqvist       Magnus Bengtsson    
 
 

Halmstad 2009-05-22 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund. 
RH support heter RH Form AB:s produktserie för stödstolar. Den är gjord för folk som står 
mycket i arbetet och som behöver avlastning för rygg och ben när de arbetar. Modellen säljs 
idag till ett stort antal olika yrkesgrupper, bland annat frisörer, montörer och kassörer. 
 
RH support är en av RH:s äldre modeller och har inte genomgått några betydande 
förändringar de sista 20 åren. Deras egen utvecklingsavdelning har under en längre tid haft en 
önskan om att ersätta stolen med en ny, men projektet har blivit liggande till förmån för andra 
produkter. Man har dessutom en idé till en ny funktion till stolen som bygger på ett patent 
som företaget innehar sedan några år tillbaka, men som inte varit kommersialiserbar.  

1.2 Problemformulering. 
Att konstruera en ny supportstol åt företaget RH Form AB som ämnar ersätta deras gamla 
produktlinje ”RH Support”. Ergonomi är en hörnsten i företagets affärsidé och ska ha hög 
prioritet. En grupp tänkta konsumenter som man ombetts att titta extra på är frisörer, detta ska 
beaktas i utvecklingsarbetet, men även andra användares behov ska behandlas. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att utveckla en ny stödstol till frisörer men som även ska passa 
närliggande yrkesgrupper där påfrestande, stående arbetsställningar är vanliga. Projektet ska 
genom nya innovativa funktioner skapa en ergonomisk riktig stödstol för ovan nämna 
grupper. I förlängningen ska stolen minska de problem påfrestande arbetsställningar för med 
sig. 
 
Projektet ska även bidra till en ökad marknadsandel för RH Form AB inom marknaden för 
stödstolar och därmed även i längden öka deras lönsamhet. 

1.4 Mål 
Målet är att inom tidsramen för projektet, till och med den 28 Maj 2009, kunna presentera en 
fullt fungerande prototyp av en ny stödstol på mässan UTEXPO som arrangeras på Högskolan 
i Halmstad.  
Prototypen ska uppfylla de kriterierna som finns presenterade i kravspecifikationer upprättade 
av RH Form AB som kan ses i bilaga 1, samt studenternas egna krav och önskemål på 
resultatet som kan ses i bilaga 2. 
Prototypen ska vara så pass färdigställd att hela eller delar av den ska kunna användas av RH 
Form AB i utformandet av en ny stolmodell klar att presentera på marknaden. 
 
En fullständig rapport över projektet ska vid samma tidpunkt lämnas in till Högskolan i 
Halmstad vid Sektionen för ekonomi och teknik samt till RH Form AB. 
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1.5 Avgränsningar 
Projektet har inte behandlat produktionsanpassning i större utsträckning än att utvärdera 
huruvida om möjligheten finns till tillverkning i större skala. Detta på grund av projektets 
omfattning. ”Att produktionsanpassa en sådan här produkt är ett helt projekt i sig självt” 
(Andreas Arvidsson, Personlig kommunikation, 090408) 
 
Projektet avser att leverera en prototyp till en produkt och ej en färdig produkt som är klar för 
produktion och marknad, ritningar på prototypen återspeglar detta då dessa endast gjorts 
överskådligt och ej på detaljnivå. Projektet kan ses som en del i ett större projekt hos RH 
Form AB att ta fram en färdig produkt.  
 
RH Support, produkten som projektet avser att ersätta, har ett ryggstöd. Projektets resultat 
saknar dock ryggstöd.  
Orsakerna till detta är: 

1. Användarstudien visade att ryggstödet används sällan. 
2. Ryggstöd är ingen förutsättning för en ergonomisk riktig sittposition. 
3. I samspråk med RH Form AB om stolens olika delar gavs ryggstödet lägst prioritet i 

vad som var av vikt i utvecklingsarbetet. 

2. Projektbeskrivning 

2.1 Uppdragsbeskrivning 
Vid initiering av projektet skrevs en uppdragsbeskrivning där projektet beskrevs med syfte, 
mål, karv, avgränsningar, preliminär budget och en företagsbeskrivning. Beskrivningen 
skickades sedan ut på remiss till berörda av projektet för godkännande. Informationen i 
uppdragsbeskrivningen har legat som grund för delar av denna rapport. 

2.2 Projektorganisation 
Projektorganisationen bestod av projektgruppen Magnus Bengtsson och Andreas Elmqvist 
från utvecklingsingenjörsprogrammet Halmstad högskola. Handledare för projektgruppen har 
varit Jonas Rundquist från Halmstad högskola och Andreas Arvidsson från RH Form AB. 
Sakkunnig inom ergonomi har varit Marianne Magnusson Halmstad Högskola. En uppritad 
projektorganisation finns som bilaga 3. 

2.3 Intressenter 
Intressenter är de som kan tänkas vara intresserade av projektets utfall eller under någon tid 
påverkas av det. Intressenterna kan delas upp i primära och sekundära, där de primära utgörs 
av de som direkt påverkas och sekundära intressenter är de som kommer att beröras vid något 
tillfälle under produkten/projektets livscykel. Primära intressenter är exempelvis frisörer eller 
projektgruppen själva och sekundära är återförsäljare eller underleverantörer till RH Form 
AB. Mer utförlig intressentanalys kan ses i bilaga 4. 

2.4. Krav/ önskemål 
Projektets ramverk består bland annat av de kriterierna som finns presenterade i 
kravspecifikationerna upprättade av RH Form AB (bilaga 1) samt projektgruppens egna krav 
och önskemål på resultatet (bilaga 2). 
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2.5. Budget 
Vid upprättandet av uppdragsbeskrivningen utformades och fastställdes en budget på 17 960 
kronor vilken kan ses i bilaga 5. Det slutliga kostnaden för projektet slutade på 14 814 kronor, 
en redogörelse för projektets utgifter kan ses i bilaga 6. 

2.6. Tidsplan 
En övergripande indelning av tidsåtgången för de olika planerade aktiviteterna upprättades vid 
initieringen av projektet i form av ett Gantt-schema vilket kan ses i bilaga 7. Tidsplanen 
reviderades kontinuerligt och kompletterades med veckoplanering i samband med 
rapportering i veckosluten. Vilket medförde ett mer dynamiskt arbetssätt då den övergripande 
planen visade rikting och veckoplaneringen korrigerade eventuella avvikelser.  En 
uppsamlingsplanering utfördes då projektet närmade sig slutet med syftet att identifiera 
kritiska områden varpå punktinsatser kunde genomföras för att slutföra projektet i tid, denna 
planering kan ses i bilaga 8.  

2.7. Risker 
Förutsättningarna för projektet ansågs som goda eftersom budget och avtal knutits med ett 
erkänt företag samt att ett stort intresse från företagets sida visats. Tiden är alltid en kritisk 
faktor och så även i detta fall. Risken att projektets omfattning växer allt för mycket 
indikerades tidig, då många lösningar och komponenter kommer att vara beroende av 
varandra. Följden blir en seriell utveckling som kan medföra att det uppstår stopp i 
utvecklingen och mindre flexibilitet.  

2.8. Avtal 
Ett avtal upprättades mellan projektgruppen och RH Form AB, gällande sekretess och 
äganderätt av resultat. Avtalet kan ses i bilaga 9. 

3.  Metod 
Övergripande under projektets gång har dynamisk produktutveckling tillämpats med 
tillhörande metoder. Dynamisk produktutveckling, också benämnt Dynamic Product 
Development – DPD, innebär att man utifrån användare/användningen och på ett dynamiskt 
och resurseffektivt sätt utvecklar kvalitativa produkter. Företagsekonomiska, samhällsmässiga 
och miljömässiga krav ska också beaktas. Produkterna ska vidare uppfylla individuella krav 
och önskemål. Processen kan beskrivas så som ”Dynamiskt handlande innebär att lägga ut en 
grov kurs mot ett rörligt mål och att sedan kontinuerligt justera riktningen förbi grynnor och 
skär” (Ottoson, 1999, sid 3) 
Den dynamiska modellen tillhandahåller ett antal olika metoder som möjliggör ett kreativt 
och flexibelt arbetssätt. Några av dessa metoder har används i under projektets gång och 
beskrivs således nedan. 

3.1. BAD – Brain Aided Design. 
”Det kreativa tänkandet för att skapa en funktionell men odimentionell lösning på ett problem 
kallas Brain Aided Design” – (Ottosson, 1999)  
Har använts genomgående i projektet, speciellt i samband med CAD, PAD och MAD. 
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3.2. PAD – Pencil Aided Design 
PAD innebär att man i utvecklingsfasen skissar lösningar på ett givet problem. Det är ett 
enkelt och snabbt sätt att kommunicera sina idéer till andra vilket underlättar när man försöker 
diskutera och beskriva olika tekniska lösningar på ett problem. (Ottosson, 1999) 
 
Metoden har använts flitigt genom hela projektförloppet, från första brainstorming om 
koncept till lösningsförslag på detaljnivå. 

3.3. CAD – Computer Aided Design 
CAD innebär att man med hjälp av datorprogram modellerar idéer och detaljer virtuellt. Ett 
enkelt och kostnadseffektivt sätt att visualisera och bedöma huruvida en idé går att genomföra 
praktiskt och ger även en bra bild av hur färdiga detaljer kommer att se ut.  
Att arbeta i CAD ger också möjlighet att genomföra hållfasthetsberäkningar på detaljer innan 
de tillverkas. De virtuella modellerna gör det enkelt att ta fram ritningsunderlag för 
produktion av detaljerna. (Ottosson, 1999) 
 
Till alla delar som ingår i projektet har någon form av CAD använts. I vissa fall, som med 
beslaget, har det använts för att kontrollera gångbarheten genom att se hur olika delar passar 
ihop. I andra fall, som med stolskrysset, har den färdiga filen använts genom att den överförts 
direkt till en NC-fräs för tillverkning av prototypen. 

3.4. MAD – Model Aided Design 
Genom tillverka modeller under design eller konstruktionsarbetet kan man få en helt annan 
bild av problemet än när man har det på papper. Man får en bättre förståelse för problemet 
och kan göra en bättre bedömning av lösningen. 
 
Modellering har utgjort en stor del av projektet. Samtliga ingående komponenter har testat 
genom att göra en enklare modell av den innan den slutgiltiga prototypen byggdes, oftast har 
dessa gjort i metall men i vissa fall även i papp och plast.  

3.5. Standarder 
För att göra en produkt som en stol säker finns en rad säkerhetskrav som ska följas, kraven 
finns specificerade i standarder som fastställs av SIS. För stödstolar finns idag ingen gällande 
standard men projektet har tagit hänsyn i de krav som finns i den europeiska standard som 
gäller för kontorsstolar.  
De krav som berör projektet har med stabiliteten på stolen att göra, ett test definierat av 
standard SS-EN 1335-3 har därför genomförts och finns att läsa om i avsnitt 7.2.  

3.6. Benchmarking 
Benchmarking används för att jämföra olika produkter eller tjänster för att få kunskap om 
befintliga lösningar på marknaden. (Ottoson, 1999) 
Ett antal stödstolar studerades närmare för att identifiera bra egenskaper, dåliga egenskaper, 
prisnivå och tanken med designen. Syftet har varit att se vilka utmärkande lösningar som 
redan existerar så att projektet får chansen att resultera i något unikt. För att inte påverkas av 
redan befintliga lösningar väntade gruppen dock med detta tills cirka en månad efter 
projektstart. Benchmarkingen finns i sin helhet i bilaga 10. 
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3.7. Brainstorming 
Brainstorming är en idégenereringsmetod som har till uppgift att stimulera och strukturera nya 
användbara idéer. Metoden går ut på att utnyttja gruppens erfarenhet, kompetens och samlade 
fantasi för att finna en lösning på ett specifikt problem(Landqvist & Carlsson 2001). 
Deltagarna genererar lösningsförslag genom att skissa eller skriva ner sina lösningar på ett 
behov eller problem, dessa förklaras sedan och kan utvecklas av övriga deltagare. Viktig är att 
inga idéer får kritiseras i denna fas, negativ kritik drar ner det kreativa tänkandet. (Ottosson, 
1999) Under projektets gång har brainstorming används vid flertal tillfällen så som vid 
idégenerering under initiering av projektet och vid problemlösningsfaser. En rapport på en 
genomförd brainstorming kan läsas i bilaga 11. 

3.8. FMEA 
Feleffektanalys FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis, metoden ämnar till att i ett 
tidigt skede i utvecklingsprocessen identifiera felmöjligheter, felorsak och felkonsekvenser på 
en produkt/konstruktion. Detta genom att granska alla ingående komponenter systematisk och 
kvantitativt bedöma dess risktal (Bo Bergman, 2006). Feleffektsanalysen ska identifiera och 
synliggör eventuella brister på ingående detaljer, vilket medför möjlighet till åtgärd eller 
utbyte av detaljer i ett tidigt stadium.  

3.9. Kommunikation/ Dokumentation 
För att upprätthålla ett bra informationsflöde inom projektorganisationen användes tre 
huvudsakliga informationskanaler. Veckobrev via E-post, där rapportering om vad som 
genomförts den gångna veckan och vad som skulle utföras nästkommande vecka redogjordes. 
Regelbundna handledarmöten genomfördes en gång varje vecka där idéer kunde ventileras 
och diskuteras med projektets handledare. Avstämning mot uppdragsgivare utfördes 
kontinuerligt under projekt, dels i form av fysiska möten men också via telefon. 
 
Dokumentation har regelbundet genomförts via veckobreven men även genom att skriva 
anteckningar i en dagbok. Under projektets gång har det löpande skrivits rapporter om 
genomförda handlingar. Exempelvis efter utförda användarstudier, möten eller 
informationssökningar.   

3.10. Utvärderingsmatris 
En utvärderingsmatris används som vägledning för att jämföra olika koncept eller lösningar 
mot varandra. Kriterier som ska uppfyllas av aktuellt koncept/lösning antecknas och viktas 
sedan med ett värde mellan 1 och 10 beroende på hur betydelsefulla de är för lösningen som 
helhet. De olika alternativen bedöms sedan enligt kriterierna och får poäng från 1 till 10 
beroende på hur väl de uppfylls. Poängen och kriteriernas vikt multipliceras och resultaten 
från de olika kriterierna summeras sedan till ett slutvärde. Man kan sedan jämföra 
alternativens slutvärden med varandra. 
 
Utvärderingsmatriser har använts som vägledning i utvecklingsprocessen vid ett par tillfällen 
när projektet har haft flera lösningar att välja mellan. 

3.11. SWOT 
SWOT–analysens syfte är att beskriva och identifiera nuläget. SWOT står för Strengths 
(styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (hot). Svagheter 
och styrkor är sådant företaget kan påverka själva, medans möjligheter och hot är svårare att 
påverka. Genom att identifiera produktens interna och externa förutsättningar fås en 
utgångspunkt som sedan kan ligga till grund för vidare planering. (Tonnquist, 2007) 
En SWOT analys har genomförts med syfte att kartlägga produktens risker för framtiden. 
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4. RH Form AB 
RH Form AB är en av Europas största aktörer inom ergonomiskt 
sittande och man tillverkar stolar till ett stort antal olika typer av 
arbetsplatser där man sitter mycket i jobbet, allt från kontor- och 
besökstolar till stödstolen frisören sitter på.  
RH Form AB grundades 1977 av Rolf Holstensson i Bodafors men 
fabriken ligger idag i småländska Nässjö. Sedan 2006 ägs företaget av 
ett börsnoterat private equity-bolag vid namn Ratos som även äger 
stoltillverkarna HÅG från Norge och RBM från Danmark. Tillsammans 
bildar de tre företagen Scandinavian Business Seating (SBS). Man har 
idag ett stort samarbete mellan de tre bolagen, inte minst på 
utvecklingssidan. Man är dock mån om att hålla isär varumärkena.  
RH Stolen är ett väletablerat varumärke på marknaden och stolarna är 
kända främst för sina ergonomiska egenskaper men även för sin design. 
(www.rh.se) 

4.1. Ergonomisk filosofi 
RH Form AB har en egen filosofi inom ergonomiskt sittande, -2PPTTM där man utgår ifrån 
två grundidéer; rörligt sittande och upprätt kroppshållning. Att vid sittande ha en upprätt 
kroppshållning medför syresättning, jämtfördelat tryck och balans av kroppen. Medans ett 
aktivt sittande gynna syresättningen av muskler och ökad koncentration. 2PPTTM bygger på 
att överföra kroppens två naturliga leder höft och knä till stolen. Genom att kunna justera 
sittandet via dessa två strategiskt utplacerade punkter uppnår man ett rörligt och upprätt 
sittande på ett följsamt sätt. (www.rh.se) 

4.2. Bransch 
RH Form AB verkar i huvudsak i branschen för kontorsmöbler, mer specifikt i branschen för 
arbetsstolar. Man verkar till största delen i Norden men har även försäljning i ett antal 
europeiska länder. Sett till hela denna marknad (alltså för arbetsstolar totalt, inte bara för 
stödstolar) så omsätter den i Europa runt 25 miljarder årligen, i Norden är siffran 2,5 miljarder 
och i Sverige värderas marknaden till ungefär 850 miljoner. Torbjörn Holm, Säljchef för den 
svenska marknaden på RH Form AB, uppskattar att RH Stolen innehar 15 % av den svenska 
marknaden.  
Förutom RH Form AB finns det fyra andra starka aktörer på den svenska marknaden och 
uppskattningsvis ett tiotal aktörer totalt. Kinnarps AB är marknadsledande i Sverige med RH 
Form AB på andra plats. Intressant är att tre av de fem största aktörerna (RH Stolen, HÅG, 
RBM) har samma ägare (Ratos), och är samlat under namnet Scandinavian Business Seating.  
(Torbjörn Holm, Personligt samtal, 090514). 
  

Bild 4.1 – RH Form AB:s 
stödstolsmodell RH Support 
Sadel. 
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5. Utvecklingsprocessen 

5.1. Förstudie och Användarstudie 
Ett första steg i utvecklingsprocessen är att identifiera och studera användaren för att se hur 
stödstolar används idag, vad som är bra och vad som är mindre bra med dem. Därför 
genomfördes två användarstudier, en förstudie där ett antal frisersalonger besöktes samt en 
mer ingående studie där två tilltänkta målgrupper studerades i deras egen arbetsmiljö. På 
frisörsalong Anno 1886 i Halmstad videofilmades och intervjuades frisörer och på 
Folktandvården i Vallås fotograferades och intervjuades tandhygienister.  
 
Av studierna kunde vissa viktiga slutsatser dras: 

• Stolens rörlighet är av stor vikt, frisörerna förflyttar sig sittandes och detta ska gå så 
lätt som möjligt.  

• Hår som fastnar i hjulen och gör dem trögrullande är ett vanligt problem för frisörer. 
• Benen bör vara utformade så att de stör förflyttning så lite som möjligt. 
• Ryggstödet används sällan, eller felaktigt av de användare vi studerat. 
• Ett eventuellt låssystem för stolen måste kunna justeras snabbt samt inte hindra normal 

användning. 
• Många av de arbetsrelaterade skador som uppstår i de båda yrkesgrupperna grundar 

sig i att själva yrket medför en speciell arbetsposition som är svår att avhjälpa med en 
stol, man kan dock ge de bästa möjliga förutsättningar att sitta rätt med rygg och ben. 

 
Användarstudien gav projektgruppen en ökad förståelse för hur stödstolar används och vilka 
krav som ställs på dem. Eftersom användaren hela tiden stått i fokus har mycket av det som 
observerades inspirerat till de lösningar som finns på den slutgiltiga prototypen. 
 
Mer utförlig beskrivning av Studierna kan läsas i bilaga 12 och 13.  

5.2. Benchmarking 
För att få ökad kunskap om branschen samt om olika konkurrerande produkter gjordes en 
benchmarking. Just i denna benchmarkingen studerades stolar som var utmärkande på ett eller 
annat sätt, bland annat inom designen på ben och sits. Det finns givetvis mer anonyma 
stödstolar på marknaden men eftersom projektet har som syfte att skapa något nytt så har 
dessa i detta fall inte tagits med i benchmarkingen. Uppenbara konkurrenter analyserades 
även de. Benchmarkingen har lett till ökad förståelse av marknaden och dess utbud samt givit 
idéer hur olika problem kan lösas. Förutom design- och funktionsmässiga aspekter noterades 
även att dessa stolar ligger högre i pris än vad RH Support gör. Med en ny design och nya 
funktioner skulle alltså den nya stolen kunna säljas till ett högre pris än RH Support. 
 
Benchmarkingen i sin helhet finns att läsa i bilaga 10. 
 
Sett till hela marknaden (d.v.s. även stolar som inte diskuterats i benchmarkingen) noterades 
att stolskrysset på de flesta stödstolarna, och även kontorsstolar, utgår från samma form. 
Möjligheten att göra någonting annorlunda och nyskapande för benpartiet på stolen gick nu 
upp för projektgruppen. 
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5.3. Ergonomi  
För att få en förståelse hur kroppen påverkas i olika kroppspositioner inhämtades kunskap om 
ergonomi, dels genom litteratur inom ämnet men även genom samtal med expertis utifrån. Ur 
ett ergonomiskt perspektiv framträder tre huvudpositioner som bör beaktas i detta projekt.  
Utan inbördes rang är dessa ställningar; sittande, stående och så kallad semisitt. De olika 
positionerna har både för och nackdelar som redovisas i bilaga 14.  
Informationen som framkommit i den ergonomiska faktainsamlingen har legat som grund för 
hela stolens, men främst sitsens utformning. 
(Marianne Magnusson, personlig kommunikation, 081023) 

5.4. Koncept 
Efter ett antal mindre brainstormings började idéer om hur stolen skulle kunna se ut komma 
fram. Detta med resultaten från tidigare studier och fakta i åtanke. Både PAD och CAD 
användes när skisserna först gjordes med penna och papper och sedan scannades in för att 
förtydligas med datorns hjälp. Skisserna, som kan ses i sin helhet i bilaga 15, utgjorde en 
betydande del i projektets halvårsredovisning där man ville visa i vilken riktning resultatet var 
på väg. Skisserna användes sedan även som underlag för diskussioner med uppdragsgivaren 
RH Form AB om deras syn på vald riktning på projektet. 

5.5. Möte med RH Form AB 090126 
Syftet med mötet var att presentera vad som gjorts under hösten samt presentera och få 
feedback på de idéer som genererats fram till dess. Eftersom projektet rör sig om en hel del 
arbete med olika delar av stolen (sits, ben, ryggstöd mm.) så var syftet också att kunna 
fastställa vilka delar som ska prioriteras i utvecklingsarbetet.  
 
Från RH Form AB:s håll var benen (se skiss bilaga 15), låsningen för lutningsfunktionen samt 
hjulen mest intressant. Dessa delar sattes som prioritet ett. Sitsen och ryggstödet sattes som 
prioritet 2 respektive 3. Prioriteringarna gjordes med tanke på vad som kan vara intressant för 
RH Form AB att använda i sina kommande modeller samt i vilken omfattning, till exempel 
kan en snygg och smart benlösning användas både på stödstolar och kontorsstolar. Att hitta 
hjul som inte drar åt sig hår sågs som intressant utifrån användarstudien men en första steg 
blev att undersöka om det kanske redan finns sådana på marknaden, och i så fall utvärdera 
dessa. 
 
Även sitsen sågs som intressant, speciellt med nytänkandet inom höj och sänkfunktionen (se 
skiss bilaga 15), så målet sattes till att kunna göra en prototyp till sitsen också. Ryggstödet 
fick lägst prioritet eftersom en prototyp utan ryggstöd ändå kan ses som en hel stol, vilket man 
inte kan säga om de andra delarna. Användarstudien visade dessutom att ryggstödet används 
sällan. 
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5.6. Utveckling av benkryss 
Användarstudien visade att benutrymme var viktigt för att enkelt kunna förflytta sig sittandes 
och benchmarkingen visade att många av dagens stolsben har en liknande design. Målet blev 
därför att skapa en benkonstruktion som ger utrymme för benen och som har en nyskapande 
utformning. En brainstorming gav några olika koncept. 
Genom diskussioner och viss vägledning av utvärderingsmatrisen bestämdes att koncept nr1 
var bästa att gå. Utvärderingsmatrisen finns att se i bilaga 16. Men skulle idén fungera i 
praktiken? För att ge ett snabbt svar på frågan byggdes en enkel funktionsmodell som gick att 
använda ihop med den gamla sitsen från modellen RH Support. Konstruktionen bestod av 
sammansvetsade fyrkantsrör. Eftersom det gick att använda den kunde modellen utvärderas 
snabbt och det konstaterades att det valda konceptet höll måttet även praktiskt.  
 
Arbetet med den slutgiltiga prototypen började med att benkrysset modellerades upp i sin 
helhet i Catia V5 för att sedan kunna fräsas ut i aluminium i en NC-fräs. Designen på benen 
har som mål att ge hållfasthet åt konstruktionen men också att ge ett slimmat och mjukt 
intryck. För att kontrollera hållfastheten ytterligare gjordes enklare beräkningar och även en 
FEM analys med hjälp av Catia V5. Benens storlek och begränsningar i högskolans maskiner 
gjorde att benpartiet fick delas upp i 4 delar vid tillverkning, 3 bendelar och en mittdel. 
Högskolans verkstadsansvarige, Lars Gunnar Staaf, har sedan hjälpt till med att anpassa CAD 
filen till NC-fräsen och genomfört fräsningen. 
 
Projektgruppen tog sedan hjälp av Keycast Mekoteknik AB utanför Halmstad för att svetsa 
ihop delarna till en färdig enhet. Detta gjordes på grund av att aluminium är ett mycket svårt 
material att svetsa i, där lång erfarenhet och skicklighet krävs. Slutligen polerades hela krysset 
för att ge det en snygg finish. 

5.7. Utveckling av sits 
Som teorin bakom ergonomin visar, samt vad som kom fram efter att ha testat den gamla 
modellen (RH Support) så var ambitionen att skapa en sits som medför god blodcirkulation 
till benen, en viktig del är då att se till att undersidan av låren inte vilar mot någon skarp kant 
på sitsen (likt den gjorde på RH Support). Två alternativ kom fram genom idégenerering, det 
första var att skapa en sadelinspirerad sits och det andra var att med hjälp av olika typer av 
stoppning ge sitsen goda ergonomiska egenskaper även fast den utseendemässigt skulle se 
ganska anonym ut. En kombination av de båda övervägdes även.  
Efter att alternativen diskuterats med uppdragsgivaren RH Form AB valdes sadelsitsen som 
bästa alternativ, detta för att den har bra ergonomiska förutsättningar men också för att den 
möjliggör en ny typ av lösning på höj och sänkfunktionen. 
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Prototypen till sitsen började tillverkas genom att man i 
skolans verkstad bearbetade ett plastblock i materialet 
Polyuretan så att man fick fram önskad form, se bild 5.3.  
För att kontrollera de ergonomiska egenskaperna hos 
modellen kläddes den först med ett lager skum varpå den 
provsatts. För att få så många olika åsikter om sitsen som 
möjligt testades den på ett flertal olika personer, ibland dem 
även högskolans universitetslektor Marianne Magnusson som 
är ergonomiskt sakkunnig. Åsikterna var mestadels positiva 
med några finjusteringar där material behövde tas bort och 
läggas till. Det noterades även att för att få önskad hållning 
vid ryggen krävdes det att sitsen var lite framåtlutad.  
 
Nästa steg var att få över formen till något som kan användas till en prototyp, lösningen var 
att göra en glasfiberavgjutning. Modellen spacklades och målades med en blank färg för att få 
en glatt yta så att glasfibern släpper och lämnades sedan över till Sannarpsvarvet i Halmstad 
som skulle göra avgjutningen.  
Avgjutningen blev lyckad och gav en stabil platta att ha som grund för sitsen, slutligen 
sågades och slipades avgjutningen för att få rätt form. Tapetseringen av sitsen utfördes av 
Mattias Ottoson på Bennets möbel och tapetserarverkstad i Halmstad, den överlämnades dock 
först efter att alla de ingående delarna under sitsen var färdiga. Som klädsel valdes svart 
skinn. 

5.8. Utveckling av beslag  
Beslagets huvuduppgift är att sammanföra sitsen med övriga komponenter. Utöver detta ska 
den innehålla funktioner som medge ändring av sitslutning i sittläget samt kunna vinklas upp 
för att verka som stöd vid stående position. Beslaget ska även innehålla funktionen för 
höjdjustering av sitsen.  

5.8.1. Justering sittvinkel 
I valet av justeringsprincip stod valet mellan tre koncept: friktion, sprint och spärr. 
Sprintkonceptet var den lösning som valdes att jobba vidare med. Valet av lösning grundades 
på de funktionstester som genomfördes, utifrån genomförbarhet och funktionsmässighet. 
Avsikten är att uppnå funktionerna så de kan visas på prototypen och inte nödvändigtvis 
produceras. Detta beslut bekräftades vid möte med RH Form AB. På så vis frigjordes tid för 
att utveckla de funktioner som har en mer tekniskhöjd än just denna funktion. För mer 
information om de olika koncepten och funktionstesterna se bilaga 17. 
 
Den valda lösningen fungera på så sätt att en fjäderbelastad sprint sitter på sitsdelen av 
beslaget, och på den fasta delen av beslaget sitter en halvmåne med en hålcirkel som sprinten 
förs in i. På så sätt låses sitsen i önskad vinkel. Att mekanismen är självlåsande var viktigt för 
projektgruppen, detta löstes genom att fjäderbelasta sprinten. En vajer utgör sedan länken 
mellan sprint och reglage. Valet av placering av reglaget för vinkeljustering baktill grundar 
sig på att det är där man naturligt fattar tag i stolen vid förflyttning och vid omställning till stå 
med stöd.  
  

Bild 5.3 – Funktionsmodell i polyuretan. 
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5.8.2. Höj och sänkfunktion 
Ur ett ergonomiskt perspektiv möjliggör höj och sänkfunktionen att en korrekt kroppshållning 
kan upprätthållas vid olika arbetshöjder. För att denna funktion ska användas regelbundet 
ansåg projektgruppen att funktionen måste vara lätt tillgänglig och användarvänlig för att den 
ska kunna nyttjas i alla lägen. 
 
För att utvärdera hur detta skulle realiseras byggdes funktionsmodeller som sedan fick ligga 
till grundför vidare utveckling. Frågan var hur man skulle kunna aktivera höjdjusteringen på 
gasfjädern, en standardmodul som appliceras på gasfjädern och aktiveras med en vajer visade 
sig vara lösningen. Reglaget gör det enkelt för användaren att justera sitsens höjd utan att 
avbryta sitt arbete. Tillverkning av detaljerna som krävdes för att få en dragrörelse i  den vajer 
som medför aktivering av funktionen gjordes i högskolans verkstad.  

5.8.3. Stommen 
Stommen, det vill säga själva grundstrukturen av beslaget tog 
form parallellt med utvecklingen av de olika detaljerna och 
funktionerna. Stommen konstruerades runt den kona som 
sammanför beslaget med gasfjädern. Vägen fram till den slutliga 
konstruktionen kan beskrivas som en dynamisk process där 
många små beslut har tagits för att uppnå slutliga konstruktionen. 
Ritning kan ses i bilaga 26 och 27. 

5.8.4. Tillverkning, prototyp 
Framtagning av detaljer till beslaget har gjorts dels på egen hand i högskolans verkstad och 
med hjälp av expertis utifrån. Detaljer som delvis tillverkades externt ritades först upp i Catia 
V5 vilket sedan utgjorde underlag för laserskärning i plåt. Laserskärningen utfördes på 
Plåtcenter AB i Halmstad.  
Övriga detaljer till beslaget gjordes på egen hand, och sammanfogades sedan genom svetsning 
med övriga komponenter.  För att överföra de mekaniska rörelserna från reglagen användes 
vajer.  
  

Bild 5.5 – Beslagets ”stomme”. 
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5.9. Hjul 
Användarstudien visade att hjulen var något frisörerna har problem 
med, hår fastnar ofta inne i hjulet och gör att de rullar trögt. Bild 
5.6 beskriver problemet tydligt. När detta diskuterades med 
uppdragsgivaren RH Form AB på mötet i januari beslutades det att 
man skulle titta närmare på problemet. Det första steget i denna 
process var att undersöka vilka alternativ det fanns på marknaden 
idag och sedan testa de som hittades. Utifall att ingen uppfyllde de 
önskemål frisörerna hade skulle utveckling av hjul ingå som en del 
i projektet. 
Efter rundringning hos olika hjultillverkare och frisörgrossister var 
det bara en typ av hjul som tillverkaren kunde rekommendera för 
ändamålet. Detta var MOVE60 från Gross Stabil med diametern 
60mm, dessa beställdes hem för testning. Frisörerna på salong 
Anno 1886 som tidigare hjälpt projektet med användarstudien 
ställde upp som testare, och en av deras solar förseddes med de nya 
hjulen. Med jämna mellanrum har man sedan stämt av med 
frisörerna och hört med dem vad de tycker om hjulen. De har 
fungerat bra de 13 veckorna de varit ute på test men man ska dock 
komma ihåg att testet är i liten skala. På bild 5.7 kan man se hur ett 
av testhjulen såg ut efter 13 veckors test. Idén om att utveckla nya 
hjul som en del av projektet har lagts ner med tanke på att det inte 
hinns med inom projektets löptid samt på grund av utfallet av 
testet.  
Hjul av modell MOVE60 från Gross Stabil kan, med projektets 
tester som grund, rekommenderas vid försäljning till frisörer. RH 
Form AB har visat intresse för resultaten av testen under tidens 
gång och ambitionen från deras sida är att ta in MOVE60 i deras 
tillbehörssortiment. 

5.10. Utveckling av ståfunktion  
Uppdragsgivaren RH Form AB hade redan vid projektets start en idé som man skulle vilja få 
förverkligad. Företaget har sedan år 2002 innehavt ett patent på en lösning hur man ska kunna 
stå upp och luta sig mot stolen, patentet har dock legat orört sedan dess. Patentet kan ses i 
bilaga 18.  
För att inte bli påverkad av den befintliga lösningen valde gruppen att studera det först efter 
det att man rett ut sina egna idéer kring problemet. Fyra koncept framträdde utifrån en 
brainstorming som genomfördes och det visade sig att gruppens egna koncept och patentet 
påminde om varandra vilket tolkades som att man var inne på rätt spår. En rapport från 
brainstormingen kan läsas i bilaga 11. Grundtanken för att få stopp på stolen när användaren 
lutar sig mot den bygger på att man står på en platta och med hjälp av den egna 
kroppstyngden hindrar stolen från att rulla bakåt.  
Det ska även nämnas att man från uppdragsgivarens håll såg patentets lösning som klumpig 
och ej estetiskt tilltalande och att det därför blivit liggande, detta var något som beaktades i 
konceptvalet. 
 
  

Bild 5.6 – Standardhjul 
där hår fastnat 

Bild 5.7 – MOVE60 efter 
test. 
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Med vägledning från konceptvalsmatrisen beslutades att man skulle gå vidare med koncept nr 
2 som kan ses i bild 5.8. Alla koncept som övervägdes samt utvärderingsmatrisen finns att se i 
bilaga 19. I Den valda lösningen fästes stödet på mittbenet och gör det enkelt för användaren 
att fälla upp stödet när det inte används vilket då inte motverkar designen på benen där tanken 
är att den ska ge ökat benutrymme. Tillverkningsbarheten bedömdes även som god. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prototypen tog form genom att en enklare funktionsmodell byggdes och testades för att 
försäkra sig om att idén fungerade varpå en bättre, mer slutgiltig modell ritades upp i Catia 
V5. Delarna vattenskars av Plåtcenter AB i Halmstad och svetsades sedan ihop på Keycast 
Mekoteknik AB. Som material valdes aluminium på grund av vikt och hållfastsegenskaper. 
För att stödet ska vara stabilt i uppfällt läge konstruerades en magnetlåsning med hjälp av en 
neodym-magnet. Bild 5.9 visar det färdiga stödet. 
Från början var tanken att man enkelt skulle kunna ta bort stödet från benet, detta skulle då 
också möjliggöra att stödet kunde säljas separat och även användas på andra stolar. På 
prototypen sitter dock stödet fastskruvat då projektet i första hand inriktat sig på att få 
konceptet att fungera ihop med den övriga prototypen. 
 
Ritningar på ståstödet kan ses i bilaga 25. 

5.11. Övriga komponenter 
Till prototypen har en gasfjäder från leverantören Stabilus använts. Fjädern är i detta fall 
fastlåst i rotationsleden, det vill säga den tillåter ej att man snurrar på stolen. Denna gasfjäder 
valdes för att benens design kräver att sitsen och benen är riktade åt samma håll. Ett 
produktblad på gasfjädern kan ses i Bilaga 20. 
 
Handtagen för reglagen har tillverkats för hand i högskolans verkstad och är gjorda i 
Polyuretanplast. Utformningen på handtaget baktill, som reglerar stolens vinkel, är gjord för 
att hela handflatan ska få plats för att ge ett stadigt grepp. Handtaget för höj och 
sänkfunktionen ska ge ett diskretare intryck men ändå vara lätt att komma åt. 
  

Bild 5.8 – Valt 
koncept 

Bild 5.9 – Prototyp i 
aluminium 
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6. Resultat – Produkten 

6.1. Prototypen 
Projektet har resulterat i ett helt nytt designkoncept för hela stödstolen med ny sits, nya ben 
och nya funktioner. Produkten har haft arbetsnamnet RH Flexible Sitting, detta betecknar 
stolens styrka. Det bästa för kroppen är nämligen att variera sin arbetsposition regelbundet, 
något som RH Flexible Sitting möjliggör! Man kan sitta lågt, högt och till och med stå upp 
med stabilt stöd från stolen. En komponentlista med hänvisning till ritningar finns tillgänglig i 
bilaga 23. 
 
Benen har fått en helt nyskapande design. Hjulens placering gör att stabiliteten för stolen inte 
försämras jämfört med en traditionellt benkryss, och de klarar de stabilitetstester som den 
enligt standard ska klara (se avsnitt 7.2.).  
Designen medför ett helt nytt intryck för stolskryss som inte bara kan användas på RH 
Flexible Sitting utan även kommer att fungera ihop med RH Form AB:s övriga 
produktsortiment, detta gör marknaden för den nya designen på benen betydligt större. Benen 
på prototypen är gjorda i aluminium men en färdig produkt kommer förmodligen produceras i 
gjuten aluminium eller Polyamidplast beroende på vilken typ av stol de ska säljas ihop med.  
 
Stolens sits är en typ av sadelsits som utformats med nästan uteslutande ergonomi i åtanke. 
Det är främst två egenskaper som projektgruppen är extra nöjda med. Sitsen hämmar inte 
blodcirkulationen i kroppen vilket annars är vanligt i en sittande position och det andra är att 
dess utformning hjälper användaren till en korrekt sittposition som är skonsam för ryggen. 
Det hela har dessutom kunnat förenas med en snygg och nyskapande design! 
 
Sitsen har två justeringar, den första är till för att höja och sänka sitsen 
och den andra justeringen är till för sitsens lutning eller vinkel vilken 
ska kunna anpassas efter användarens önskemål. Reglaget gör stolen 
rörlig när den trycks in och låser sitsen när den släpps. Idén är att för att 
rätt sittposition på ryggraden ska uppnås så behöver de flesta en något 
framåtlutad sits, vinkeln på sitsen kan därför ställas in efter olika 
användare. Med hjälp av samma justering kan sitsen fällas upp helt för 
att användas ihop med ståstödet. 
 
  

Bild 6.4. - Vinkeljusteringen 



            RH Flexible Sitting 
 Examensprojekt 2009 

20 
 

Att stå upp är det mest naturliga positionen för kroppen men att stå upp en längre tid kan bli 
ansträngande för benen. Ståstödet gör det möjligt för användaren att luta sig bakåt mot den 
nedfällda sitsen. Genom att stå på plattorna vid sidan av mittbenet på stolskrysset låser man 
stolen med hjälp av sin egen kroppstyngd vilket gör det möjligt att stödja sig mot den. Det 
hela påminner om att stå och luta sig bakåt mot en vägg.  
Stödet har två lägen, ett när det ska användas som ståstöd och ett när användaren vill sitta 
vanligt på stolen och vill utnyttja bendesignens utökade benutrymme. Stödet är enkelt att fälla 
upp och låses i uppfällt läge fast av en magnet.  
Tanken är att ståstödet i framtiden ska kunna säljas separat, som ett komplement även till RH 
Form AB:s övriga produkter. Detta kräver att stödet är avtagbart och kan monteras på olika 
typer av ben, versionen som finns på prototypen sitter dock helt fast. 
 
Ett helt nytt beslag har konstruerats för den nya stolen. Beslaget fungerar som en länk mellan 
gasfjädern och stolens sits och utgör samtidigt bas för stolens alla funktioner. Mekaniken 
bakom den grundar sig mestadels på funktioner styrda med vajrar, en typ av lösning som RH 
Form AB är frekventa användare av redan idag. Beslaget är diskret utformat och ska i största 
möjliga mån undvika klämrisk.  
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6.2. Mönsterskydd 
Benen är definitivt en nyhet inom branschen som borde skyddas, eftersom det inte finns 
någon direkt funktion med designen så är det mönsterskydd som är aktuellt. Mönsterskydd är 
även aktuellt för utformningen av för sitsen. Designen har inte dykt upp under vår 
benchmarking och var inte känd av någon på RH Form AB. Beslut om mönsterskydd blir 
aktuellt eller inte tas av uppdragsgivaren RH Form AB. 

6.3. Patent 
Prototypens ståstöd faller med storsannolikhet inunder det befintliga patentet som redan ägs 
av RH Form AB. Även om detaljen som utför funktionen skiljer sig markant, så är funktionen 
den samma. Projektgruppen har genom sina sökningar inte hittat några patent som ska utgöra 
hinder för en patentering av funktionen för höjdjusteringen, dock bör en omfattande 
nyhetsgranskning genomföras innan patentansökan skrivs. Beslut om patentering ligger i 
uppdragsgivarnas händer.  

7. Validering och tester 

7.1. FMEA 
För att identifiera eventuella fel och brister på den valda lösningen genomfördes en FMEA 
analys, denna kan ses i bilaga 28. I analysen ges rekommendationer på åtgärden som 
projektgruppen anser som lämpliga. Den del i analysen som fick högst risktal var ståstödet, 
där rekommendationen är att dimensionera om, och ansvarig utsågs tillverkare och 
konstruktör.  

7.2. Tipptest enligt standard 
Test i enligt med standarden SS-EN 1335 för kontorsmöbler och arbetsstolar har genomförts 
på den nya stolen. Syftet med testen var farmför allt att säkerhetsställa att ändringar på stolens 
hjulplacering inte försämrat stolen egenskaper enligt ovan nämnd standard. Resultatet föll ut 
positiv och redovisas i sin helhet i bilaga 29. 

7.3. Validering av slutanvändare, frisörer 
För att få återkoppling på resultatet återvände projektgruppen 
090513 till användarna på frisersalongen Anno 1886 för att få 
deras åsikter på slutresultatet. Under återkopplingen fick 
frisörerna använda och bruka stolen under vanliga förhållanden 
och stolen användes då bland annat vid klippning av en kund. 
De spontana kommentarerna var väldigt positiva dock så var 
de osäkra om de skulle använda ståstödet, men de sa inte helt 
nej till denna tanke. De tyckte att de rörde sig alltför mycket 
för att hinna med att fälla ner och upp stödet. 
Sammanfattningsvis kan man säga att alla hittade något som de 
tyckte om. Bild 7.1. visar frisören Natalie som använder 
prototypen när hon klipper en kund. 
  

Bild 7.1. – Prototypen testas av 
slutanvändaren. 
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7.4. Validering ergonomi 
För att få en utvärdering på resultatet utifrån ett ergonomiskt perspektiv ordnades en träff med 
Marianne Magnusson som är universitetslektor i Biomekanik på Högskolan i Halmstad och 
har ergonomi som specialområde. Utvärderingen genomfördes genom användning av 
prototypen där dess olika sittpositioner analyserades. Mariannes utlåtande var följande 
”överlag tilltalade, vid sittande position ges en korrekt kroppshållning”. Funktionen med att 
kunna stå med stöd lovordades och ansågs uppfylla de krav som ställs för att uppnå en 
ergonomisk korrekt kroppshållning.    
(Marianne Magnusson, personligt samtal, 090518) 

8. Produktionsprocess 
En framtida tillverkning av stödstol kommer ske i RH Form AB:s regi och då med deras 
organisation som infrastruktur.  
 
Även om hjulen är av en ny typ, så ingår de i underleverantörens standardsortiment vilket 
även gäller för gasfjädern som valdes. Anskaffning av dessa komponenter utgör alltså inga 
hinder och kan göras genom redan etablerade kanaler. 
 
Valmöjlighet med avseende på materialet till ben är aluminium eller polyamid, vilket används 
till redan befintliga produkter. Tillverkningsmetod och leverantör av benet kan behållas, dock 
krävs det en produktionsanpassning och framtagning av nya gjutverktyg för benet.  
 
Materialval för tillverkning av ståstödet beror på vilken slutlig form den antar och val av 
tillverkningsmetod. Det har diskuterats att gjuta den i aluminium eller i plastmaterial med en 
armering som stomme för att uppnå önskvärd styv och hållfastighet.  
 
Vad det gäller beslaget och alla dess tillhörande komponenter så har det i 
prototypframtagandet används flertalet olika tillverkningsmetoder och lösningar för att 
framhäva funktionerna. Dess slutliga utförande kommer sannolikt utvecklas vidare av dem 
som idag tillverkar beslagen till RH Form AB. Där utvecklingen avseende på 
produktionseffektivitet har fokus, dock med våra funktioner som utgångspunkt.  
Sitsens geometriska form medför att tillverkningsmetoden styrs åt en gjutningsprocess med ett 
polymer material som val. Men i ett tidigt skede med små volymer kan även ett alternativ med 
trä som bottenplatta vara aktuellt. För att fastställa den slutliga tillverkningsmetoden av sitsen 
krävs dock en mer omfattande utredning.  
  



            RH Flexible Sitting 
 Examensprojekt 2009 

23 
 

9. Affärssystem 

9.1. Marknad 
Stödstolens marknad bedöms som gynnsam, då det under de senaste åren har blivit allt 
vanligare att jobba vid höj och sänkbara bord. Någon kompletterande produkt som hjälper 
användaren med stöd vid stående arbete till denna typ av bord finns idag inte, något som 
projektets resultat kan erbjuda. Behovet av att ha ergonomiskt riktiga stolar uppskattas att öka 
enligt både branschfolk och forskning inom området. Folk arbetar mer i en sittande position 
nu än aldrig förr och man sitter även i regel i längre perioder. Detta gör att muskel och 
ryggproblem som är relaterade till sittande arbete spås att öka drastiskt i framtiden, och 
därmed även marknaden. 
(Torbjörn Holm, Personligt samtal, 090514) 
(Marianne Magnusson, Personligt samtal, 090518) 
 
RH Form AB är ju dock inte ensamma på denna marknad men stolen har en bra förutsättning i 
och med företagets starka varumärke, känt för sina goda ergonomiska egenskaper och för sin 
design. De största konkurrenterna inom området stödstolar och som kommer att ligga i samma 
prisnivå som RH Flexible Sitting kan ses i bilaga 10. Benchmarking. Projektgruppen känner 
dock att projektets resultat har flera betydande nyheter att presentera på marknaden, både 
inom design och funktionalitet, vilket gör att stolen sticker ut gentemot konkurrenterna. 

9.2. Kunder 
Välbekant är att kunderna och användare inte automatisk är samma person, det vill säga att 
köparen inte är den som använder produkten. Stödstolens kunder kommer med stor 
sannolikhet att förekomma inom flertalet branscher, där behovet av reglering av arbetshöj, 
flexibilitet och design efterfrågas. Redan idag har man kunder inom företag och publika 
miljöer, där ergonomiska arbetsstolar efterfrågas. Tabell 9.1 visar några tänkbara kunder med 
indelning där kunden möjligen är både kund och användare samt att kunden och användare är 
två skilda personer. Denna aspekt är viktig att beakta om man ska nå ut med produkten, då 
flertalet användare inte själva styr över sitt val av stödstol. Vilket även indikerades under vår 
användarstudie.  
 
Vid bedömning av kundgruppen har tanken varit att hela stödstolen med alla funktioner ska 
medfölja. Men om man exempelvis kan använder benet på fler stolar växer kundgruppen 
markant. Även marknaden för hjulen kan expanderas då dessa kan säljas som reservdelar eller 
som specialhjul till miljöer där det krävs mer för att förhindra att smuts samlas. Tittar vi på 
frisörer så används hjul av detta slag på mer än just stolar. Tillexempel på vagnar, deras 
hårfönar och annan utrustning som rullas runt i lokalen.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Kund = Användare Kund ≠ Användare 
 

- Privat frisörer 
- Privatpersoner 
- Mindre företag 

 
 

 
- Primärvården 
- Montörer 
- Kassabiträden 
- Kontorister 
- Frisersalonger 
- Akademiska 

inrättningar 
 Tabell 9.1. – Tänkbara kunder 
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9.3. Försäljningskanaler 
RH Form AB har idag ett väl uppbyggt och fungerande säljnät av återförsäljare i Norden 
vilket den nya stolen kommer att utnyttja. I huvudsak fungerar marknaden så att privata 
butikskedjor har hand om den största försäljningen. RH Form AB sysslar i vissa fall även med 
direktförsäljning till kunder, detta sker främst i Stockholmsområdet samt vid större orders.  
Ute i Europa sker försäljningen även här genom återförsäljare med den stora skillnaden att 
större butikskedjor lyser med sin frånvaro och marknaden domineras av flera individuella 
butiker. Detta gör introduktionen av företagets produkter i nya länder långsammare än i 
Norden och mer kostsamt. 
(Torbjörn Holm, Personligt samtal, 090514) 

9.4. Produktionskostnad 
Ekonomiska aspekter på projektet är naturligtvis en nödvändighet, eftersom resultatet är ett 
koncept har en färdig produkts kostnad dock varit väldigt svår att uppskatta. Men med hjälp 
av Andreas Arvidsson från RH Form AB, och genom att jämföra prototypens delar med redan 
befintliga komponenter i RH Form AB:s produktion, har en grov kostnadsbedömning av 
tillverkningen kunnats ta fram.  
RH support har idag en monteringskostnad (personal) på 162kr, med tanke på att den nya 
stolen har lite mer invecklade funktioner och tapetsering antas att detta kommer stiga till ca 
200kr (Grov uppskattning).  
 
Direkt Material: 765 kr 
Monteringskostnad: 200 kr 
Totalt: 965 kr 
 
Mer ingående hur uppskattningen tagits fram samt vilka delar som ingår finns att läsa i bilaga 
30. En kostnad för tillverkning av verktyg och liknande till produktionen kommer även att 
tillkomma vid produktionsstart. 

9.5. Säljkvantitet 
Om man utgår från RH Form AB:s gamla modell, RH Support, så säljs den idag i ungefär 
5000 exemplar årligen. Projektgruppen uppskattar dock chanserna som goda att försäljningen 
för RH Flexible Sitting kan öka jämfört med den siffran. Detta baseras på att den nya 
produkten erbjuder ny design och nya funktioner vilket troligen kommer innebära en ökad 
efterfrågan. Att nå upp till maximal säljkvantitet förväntas dock ta några år efter 
introduktionen, den äldre modellen RH Support kommer successivt slussas ut ur 
produktionen. 
Enligt Torbjörn Holm, Säljchef för RH Stolen i Sverige, så tror han att användandet av den 
här typen av stolar att öka. Han menar att fler och fler kommer att få skador på grund av 
sittande arbete och då behöva en produkt som avhjälper detta. 
(Torbjörn Holm, Personligt samtal, 090514) 
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9.6. Försäljningspris 
Modellen ”RH Support Sadel” kostar i basutförande runt 3200kr exklusive moms ute i butik. 
Vid lansering av den nya stolen tror projektgruppen att det är fullt möjligt att öka detta till 
omkring 4500kr exklusive moms. Anledningen är att stolens design och funktioner är nyheter 
som skapar mervärde för kunden, innan prissättning bör man dock noga se över vad kunderna 
är beredda att betala för och fatta beslutet därefter. Uppskattningen styrks även av Torbjörn 
Holm som tror att 4500-5000kr verkar vara ett rimligt pris ut till slutkund. Inte minst med 
tanke på att många av konkurrenterna på marknaden idag ligger på ett likvärdigt pris. (Se 
Benchmarking avsnitt 5.2. ang. konkurrenters prissättning). RH Stolen är dessutom ett starkt 
varumärke vilket man kan ta betalt för. 
(Torbjörn Holm, Personligt samtal, 090514) 

9.7. Risker 
Föra att identifiera de eventuella risker som föreligger produktens framtid utfördes en SWOT- 
analys. Risker är inte bara sådan som är ett hot, utan även risken att missa en möjlighet eller 
att inte inse en styrka och utnyttja den fullt ut. Resultat av analysen kan ses i bilaga 31  

10. Diskussion  
Många gånger har det i projektgruppen reflekterats över projektets omfattning, att man tagit 
sig an så många delar av en stol istället för att gå på djupet med en eller två delar. Det finns 
naturligtvis både för och nackdelar med vald inriktning på projektet. Hade projektet till 
exempel valt att inrikta sig djupare på konstruktion av ben och ståstöd hade resultatet kanske 
blivit mer användbart och produktionsanpassat. Dessutom hade mer användartester kunnat 
utföras inom tidsramen för projektet. Vad som talar emot det är att kunskapen som krävs för 
att göra något riktigt produktionsanpassat är väldigt hög. Ingående kännedom om RH Form 
AB:s produktionsapparat och leverantörer hade behövts till den grad då inte projektgruppen 
kunnat driva projektet i egen regi. Det är också diskutabelt huruvida produktionsanpassning är 
till nytta på en produkt som är så pass nyskapande att dess framtida produktion inte är 
säkerställd. 
Projektgruppen valde istället att få fram en prototyp på en helt komplett stol, förutom benen 
har man då dessutom kunnat göra en ny sits med nyskapande funktioner och som dessutom 
fungerar ihop med det nya ståstödet. Prototypen visar att produktion faktiskt är möjlig och att 
produkten fungerar. 
 
Grundtanken projektet arbetat efter är att användaren ska stå i fokus. Användarstudien har 
varit en stor del av detta men vad man också behöver göra är att följa upp idéerna och låta den 
framtida användaren testa den. I och med att projektet har omfattat en hel stol har delar av den 
varit svåra att testa för sig. Sitsen, och även övriga av stolens delar, har dock testats av olika 
personer som kommit i kontakt med projektet samt med ergonomiskt kunnig personal på 
högskolan, den har dock inte testats av användaren förrän i slutskedet av projektet när 
prototypen var klar i sin helhet. Projektgruppen har dock vägt upp detta genom det noggranna 
förarbete som gjordes i ett tidigt skede av projektet. 
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Som tidigare nämnt så är att produktionsanpassa en hel stol, som Andreas Arvidsson på RH 
Form AB utrycker det, ”Ett stort projekt i sig självt”. Däremot har projektet hela tiden haft i 
baktanke att prototypen ska kunna produktionsanpassas och därmed haft tillverkningsbarhet 
som ett kriterium genom hela utvecklingsprocessen.  
Vad som är svårt att bedöma när det gäller just möjligheten att tillverka något är kostnaden, 
och blir något för dyrt att tillverka kan intresset att kommersialisera det minska drastiskt. 
Benkonstruktion, hjul, gasfjäder och beslag inklusive funktioner är delar av projektet som 
med enkelhet kan uppskattas i kostnad. Vad gäller sitsen och ståstödet är läget dock ett annat 
eftersom komponenterna är i grunden annorlunda uppbyggda jämfört med RH Form AB:s 
nuvarande produkter. Detta gör bedömningarna i tillverkningsbarhet och de ekonomiska 
aspekterna något osäkra. 
 
Den nya designen på benen medför ett problem. På prototypen sitter en gasfjäder som är låst i 
sin axel, detta för att ben och sits ska ha samma position i förhållande till varandra hela tiden. 
Detta gör att användaren inte längre bara kan snurra sitsen utan måste snurra med hjälp av 
hjulen. När man förflyttar sig sittandes är inte detta något större problem men i de situationer 
där användaren vill rotera utan att flytta stolen kan den låsta axeln upplevas som begränsande. 
Olika typer av gasfjädrar finns idag tillgängliga på marknaden vilket skulle kunna vara ett 
lämpligt alternativ till vald lösning.  
Dock ska påpekas att vid validering av stolen ute hos slutanvändare uppmärksammades inte 
frågan förrän det påpekades av projektgruppen medlemmar, det hela uppfattades inte som 
något problem. 

11. Reflektioner 
En omfattande omorganisation hos uppdragsgivaren RH Form AB har påverkat projektet i 
viss mån, på vilket sätt är dock svårt att fastställa. Initiativtagaren för projektet från 
uppdragsgivarens sida, Björn Stendal, fick lämna handledarpositionen hastigt och gav istället 
över ansvaret på Andreas Arvidsson. Även Torbjörn Holm som från början var handledare för 
projektet bytte tjänst och har haft mindre involvering i projektet än vad som var tidigare tänkt. 
Alla har dock arbetat så gott det har kunnat utifrån de förutsättningar som dykt upp och vi i 
projektgruppen tycker såhär i efterhand att det varit en lärorik upplevelse som kan ses som en 
nyttig förberedelse inför arbetslivet.  
 
På ett personligt plan har projektet varit enormt lärorikt och utvecklande för de två 
gruppmedlemmarna. Projektets omfattning har gjort att man ständigt har fått driva 
utvecklingsarbeten med olika delar av stolen parallellt. God dynamik har infunnit sig mellan 
gruppens två medlemmar och arbetet har fördelats med hänsyn till vad man individuellt är 
duktig på och känt sig bekväm med. De problem som uppstått längs resans gång har lösts 
tillsammans inom gruppen eller vid behov med hjälp av expertis utifrån, men totalt sett är 
gruppen väldigt stolta över att ha konstruerat hela stolen i stort sett på egen hand. Ergonomi, 
mekanik, maskinkonstruktion, design och produktutveckling är alla kunskaper som flitigt 
använts inom projektet och som på ett bra sätt sammanfogat den treåriga utbildningen på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet. Stresstålighet, att kommunicera med näringslivet, planering 
och problemlösning under tidsbrist är alla färdigheter som satts på prov under projektets gång, 
ett bra exempel på det sistnämnda är när prototypen gick sönder bara timmar från det att 
resultatet skulle presenteras för uppdragsgivaren. Den övergripande slutsatsen är att projektet 
har varit en utmärkt avslutning på utbildningen och en utmärkt förberedelse för arbetslivet. 
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BILAGA 1. - Kravspecifikation från RH Form AB 
 
Sitt och stå med frisörstol som option 
 
Kostnad 

• Mtrl: 900 SEK 
• TK: 140 SEK 
• Totalt: 1040 SEK 

 
Specifikation* 

• Sitthöjd: 625-875mm (halvsittande) 
• Möjlighet till att stå med stöd 
• Halvsitta och stå med naturlig hållning av fötter och ben (inget i vägen) 
• Ingen tipprisk vid normalt användande 
• Volym per år: 5.000 stycken 
• Enkel att rengöra 
• Enkel och tydlig inställningsmöjlighet av stolen 

 
Option 

• Klara miljö i frisersalonger 
a. Hår 
b. Kemikalier 

 
* RH Form AB valde att göra en enkel kravspecifikation med de mest grundläggande kraven 
för att inte begränsa nytänkandet för studenterna, mer specifika krav kan uppkomma under 
projektets gång. 
 
Fakta befintlig stol 
Kost RH Support 4501 med vävplast och polerat kryss (sälj ofta till frisörer) 

1. Mtrl: 863 SEK 
2. TK: 162 SEK 
3. Totalt: 1025 SEK 
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BILAGA 2. - Kravspecifikation från studenterna 
 

• Prototyp klar till den 19 Maj 2009 då projektet ska redovisas i Malcussalen vid 
Högskolan i Halmstad 

o Prototypen ska om användarstudien påvisar behov av det, erbjuda en ny 
funktion som ger möjlighet att stå med stöd. 

o Prototypen ska klara aktuella tester och vara godkänd enligt svenska lagar och 
förordningar. 

o Prototypen ska ha en konstruktion av nya hjul som 
a: Förhindrar att hår fastnar i dem 
b: Är lätta att rengöra 

o Prototypen ska vara ergonomiskt utformad enligt RH Form AB:s ergonomiska 
filosofi. 

o Konstruktionen av en stol baserad på prototypen ska kunna tillverkas så att den 
klarar av de miljökrav som kan förväntas ställas på en sådan produkt. 

 
• En rapport ska vara skriven och inlämnad till den 25 Maj 2009 i samband med 

UTEXPO som arrangeras på Högskolan i Halmstad. 
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Bilaga 3. – Projektorganisation 
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Bilaga 4. – Intressentanalys 
 
I ett första steg i identifieringen radades samtliga tänkbara intressenter inom samhälle, 
investerare, marknad och medarbetare upp enligt nedan. Efter att detta var genomfört 
kategoriserades dessa in under primär och sekundaärintressenter för att veta vilka behov de 
olika intressenterna kan tänkas ha. Och på så sätt kunna upprätta en bra kommunikation och 
spara på projketets resurser.   
 

 
 
Primärintressenter 
Handledare Högskolan Halmstad HH, handledare RH Form AB, projektgruppen, ergonomer 
och användare. 
 
Sekundärintressenter 
Återförsäljare, leverantörer, konkurrenter, ägare, företagsledningen, andra projekt, personal, 
arbetsmiljöverket, fackorganisationer och möbelbranschen. 
 
  

•Ägare
• Företagsledning

•Andra projekt (dagens och 
kommande)

•Personal
•Handledare RH och HH
•Projektgruppen

•Kunder
•Användare
•Återförsäljare
•Leverantörer
•Ergonomer
•Konkurrenter

•Arbetsmiljöverket
•Fackorganisationer
•Möbelbranschen

Samhälle Marknad

InvesterareMedarbetare

Projektet 
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BILAGA 5. – Översikt budget: RH Flexible Sitting 
 
Post Budget Utfall Varians 
    
Funktionsmodell/ Test 3 000,00 1 640,55 +1 359,45 
Rapporter 1 500,00 1 500 0 
Resor  2 960,00 2 960,00 0 
Övrigt/Telefon mm  500 500 0 
Prototyp 10 000 8 213,15 +1 786,85 

Totalt 17 960,00 14 813,70 +3 146,3 

Översikt budget, utfall och varians: En detaljerad redovisning av utfallet kan ses nedan. 
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BILAGA 6. – Projektets utgifter 

Funktionsmodell/Test 
   Leverantör Mtrl Dim Kvantitet Pris. Inkl.m 

HH verkstad Fyrkantsprofil 25*25*2 mm 1.5m 76 
HH verkstad Fyrkantsprofil 35*35*2mm 0,2m 15 
HH verkstad Plast.mtrl 43*40*20 cm 34,4dm3 997 
Gross Stabil hjul.Move 60 

 
10st 0 

HIFAB 
Fjädrande 
tryckskruv M10,M8 1st+1st 109 

HH Mini-DVD 
 

3st 90 
Utskrifter Kopiering mm 

  
200 

Biltema AB Liggunderlag 
 

1 70 
Gullbergs Pappskiva och kniv 

 
1 85 

    
1641 

     Resor Mil Kr/mil 
  Halmstad-Nässjö-Halmstad 40 18,5   740 

Halmstad-Nässjö-Halmstad 40 18,5 
 

740 
Halmstad-Nässjö-Halmstad 40 18,5 

 
740 

Halmstad-Nässjö-Halmstad 40 18,5 
 

740 

    
2960 

     Prototyp 
    Leverantör Mtrl Dim Kvantitet Pris. Inkl.m 

Alumeco AB Aluminium 370*510*50   2874 
Stabilus Gasfjäder 

 
1st 450 

Plåtcenter AB Detaljer plåt 4mm plåt 8 st 500 
IMAB skruv, fjäder&sprint 

  
58 

Clas Ohlson Hjul,spackel,magnet 
  

238 
Plåtcenter AB ståstöd 10,4mm AL 

 
856 

Levin & Nilsson AB Juster skruv M5 1st 15 
Jula Färg till underrede 

  
79 

Biltema Slippapper 
  

70 
Biltema spackel.fin 

 
1kg 90 

Biltema Spackel+färg 
  

148 
Sannarpsvarvet Glasfiber 

  
750 

Bennets möbel & 
tapetserarvekstad Tapetsering sits 

  
2000 

HH verkstad Aluminium 
  

85 

    
8213 

     Övrigt/ Telefon 
   

500 
Rapporter 

   
1500 

      Totalt 14814 
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BILAGA 7. - Tidsplan  
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BILAGA 8. – Uppsamlingsplanering 
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BILAGA 9. – AVTAL 
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BILAGA 10. – Benchmarking 
 
Ett antal stödstolar studerades närmare för att identifiera bra egenskaper, dåliga egenskaper, 
prisnivå och tanken med designen. Syftet har varit att se vilka utmärkande lösningar som 
redan existerar så att projektet får chansen att resultera i något unikt. Projektet har valt att titta 
på stolar som utmärker sig på ett eller annat sätt, högprofilstolar om man så vill. Observera att 
priser är slutpriset till kund. 
 
Salli - Multiadjuster 
Pris: ca. 5000kr (exkl. moms) i basutförande 
 
Stolen ger ett professionellt intryck som antyder att man satt funktionaliteten före designen. 
Vad som utskiljer salli-stolen från mängden är dess tvådelade sits. De båda sittdynorna är 
justerbara i sidled för att kunna anpassas för användarens mått. Den är dessutom anpassas i 
höjdled och är tippbar framåt och bakåt. Enligt tillverkaren Salli ska konstruktionen underlätta 
att använda en ergonomisk riktig sittposition. 
 
Summering: 
+ Stora anpassningsmöjligheter 
+ Ergonomisk riktig 
- Gammal design på hjulkors, är ivägen för fötterna 
- Mindre lockande design 
 
 
 
 
Support Design – Support Stool 
Pris: ca. 5800kr (exkl. Moms) i basutförande 
 
Patenterad sittlösning designad av Bruno Mathsson. Stolen utmärker sig med sin skålformade 
sits men ger utöver det ett ganska slätstruket intryck rent designmässigt. Enligt Support 
Design ska stolens djupt skålade sits och ryggstöd medföra att användaren bibehåller den 
naturliga hållningen som man har vid en stående position.  
 
Summering: 
+  Ergonomisk riktig 
-  Gammalt formspråk 
-  Gammal design på hjulkors, är ivägen för fötterna 
 
 
 
 
 
 
  

Salli 

Support Design 
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Frapett - 7000 Solo 
Pris: ca. 3700kr (exkl. moms) 
 
Frapetts sortiment är uppbyggt som ett modulsystem där kunden själv kan kombinera olika 
sitsar, ben och ryggstöd, därav varierar priset efter specifikation. 
 
Modellen 7000 Solo utmärker sig dels med sin lösning för ben men också för sin design på 
sitsen. Stödet består av ett stort ben som hålls upprätt med hjälp av två stödben. Lösningen 
medför stor frihet vad gäller benutrymme men avsaknaden av hjul gör den minst mobil vid en 
sittande position av stolarna vi tittat på. Utformningen på sitsen gör det enkelt för användaren 
att ha en mer stående position då benen går ner längs sidan på sitsen likt en naturlig stans.  
 
Summering: 
+ Innovativ benkonstruktion 
+ Bra benutrymme 
+ Bra som stödstol 
+ originell design 
 
- Avsaknad av hjul 
 
HÅG – Capisco 
Pris: prisuppgift saknas 
 
Designmässigt väldigt tilltalande stol utan att det går ut över de ergonomiska egenskaperna. 
Har idag en helt säregen design på sits och ryggstöd. Modellen har dessutom ett starkt 
varumärke som är vanlig som rekommendation från ergonomer och sjukgymnaster. Finns i 
varierande utförande. Påminner dock mer om en kontorsstol än en ståstödsstol. 
 
Summering: 
+ Ergonomisk riktig 
+ Säregen design 
 
- Gammal design på hjulkors, är ivägen för fötterna 
- Tveksamt alternativ som ståstöd 
 
  

Frapett - Solo 

HÅG - Capisco 



            RH Flexible Sitting 
 Examensprojekt 2009 

40 
 

Dauphins 
Pris: prisuppgift saknas 
 
Utmärker sig med sin speciella design på benpartiet. Bara tre hjul till trots bör den medföra 
god stabilitet samtidigt som den ger bra med plats för benen när man sitter. Benen är dock det 
enda som sticker ut på stolen då sitsen är väldigt anonym och enkelt konstruerad. 
Att designen på benen blir uppmärksammade är klart, men hur uppfattas de? Det kan vara så 
att benen ger stolen ett något oseriöst intryck i en produktkategori där funktion och 
användarens hälsa har högt värde. Har man gjort benen uppseendeväckande och annorlunda 
för att föra tankarna bort från bristande ergonomiska egenskaper? 
 
Summering: 
+ Innovativ benkonstruktion 
+ Originell design 
 
- Tveksamma ergonomiska fördelar 
- Anonym design av sits 
 
RH Stolen - RH Support Sadel 
Pris: ca 3200kr (exkl. moms) i basutförande 
 
I början av projektet såg vi till att vi fick tillgång till en av RH Form AB:s nuvarande 
modeller RH Support. Den har undersökts och provsuttits av ett stort antal personer och man 
har utifrån detta samlat feedback om hur stolen uppfattas. Synpunkter på sitsens form var det 
som dominerade i de utlåtanden som togs emot. Vid högt sittande blir sitsens framkant alltför 
horisontell vilket ger ett tryck på användarens lår, detta är något som hindrar 
blodcirkulationen. Flertalet personer som provsuttit menar också att man upplever formen på 
sitsen som obehaglig.  
Reglagen är enkla att förstå men det konstaterades att ryggstödet är svårinställt för att få 
användning av det, många kom inte i kontakt alls vid ryggen med ryggstödet när de försökte 
ställa in det.  
Designmässigt ger RH Support ett enkelt intryck med enkla och synliga mekaniska lösningar.  
 
Summering: 
+ Välkänd på marknaden 
+ enkel och funktionell 
 
- Form på sits 
- Synlig mekanik 
- Svårinställd 
 
 
 
  

Dauphins 

RH Support Sadel 



            RH Flexible Sitting 
 Examensprojekt 2009 

41 
 

BILAGA 11. – Protokoll Brainstorming 
 
Under projektets gång har metoden brainstorming vid flertalet tillfällen används för att 
generera lösningsförslag eller få oss att hitta nya möjliga vägar. Under dessa tillfällen har 
antalet deltagare varierat från medlemmarna i projektet till ett tiotal individer.  Nedan 
redovisas en av dessa till fällen. 
 
Datum och plats: 090311 T221 Högskolan i Halmstad 
Deltagare: Ida Henriksson, Linn Axelstjärna, Nils Steineck, Peter Ericson, Kim Borg, 
Alexander Frisk, Daniel Rääf och Alexander Lieborn 
Utgångspunkt:   1. Hur ska användaren kunna luta sig mot stödstolen utan att stolen 

viker undan?  
2. Steg två hur kan låset som är framtaget kunna gömmas undan då 
det inte används?   
 

Genomförande 
Deltagarna fick enskilt och utrustades med skiss papper och pennor börja fundera och skissa 
på lösningsförslag på utgångspunkt ett. När blyertsen slutat koma ner på papperna och ögon 
vandrade runt i rummet över gick brainstormingen till att var och en redovisade vad det hade 
kommit framtill. Under denna del kunde andra deltagare utveckla tanken eller komma med en 
helt ny idé. Efter att alla redovisat sina idéer presenterades utgångspunkt två, varpå 
brainstormingen började om och genomfördes som ovan.  
 
Resultat 
För utgångspunkt ett var det många idéer och lösningar som handlade om att låsa hjulen på 
olika sätt exempelvis genom att ställa sig på en platta som bromsade hjulen. Även tankar 
kring att sänka hela benkrysset så att hela ytan får kontakt med golvet och på såsätt stå i mot.  
Utgångspunkt två gav en del intressanta idéer kring hur det man eventuellt står på skulle 
avlägsnas då det inte skulle användas. Här kom idéer som att ha roterande delar som åkte 
undan då de inte skulle användas, liknade funktion som finns på kulspetspennor.  
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BILAGA 12. – Förstudie 
 
Förstudie användare frisörer 081001 
 
För att kunna förstå användargruppen frisörer och dess behov var en förundersökning ett 
empiriskt sätt att belysa problematiken samt ge fakta som sedan kan ligga tillgrund för 
kommande beslut. 
 
Genomförande 
Under förmiddagen 081001 besöktes åtta stycken frisersalonger i Halmstad centrum. De 
frisersalonger som besöktes valdes sporadiskt och de tillfrågade var i varierande ålder samt av 
olika genus. Innan frågorna ställdes förtydligades att frågorna berörde stolarna som de själva 
använde och inte kundstolen.  
Frågorna som ställdes var: 

• Har eller har någon på er salong problem med belastningsskador (Axlar, rygg)? 
• Använder ni stol idag? Om JA, vilken typ? och NEJ, varför inte? 
• Upplever ni problem med nuvarande stolar? 
• Saknar ni något som ni önskar fanns på stolen? 

 
Frågorna användes som isbrytare för att komma igång med en diskussion kring de eventuella 
problem/behov som fanns inom frisörsyrket med anknytning till stolen. 
 
Under förstudien framkom det att många införskaffar sin utrustning från en lokal 
frisörsgrossist vid namnet MIRAGE Frisörservice. Denna grossist besöktes även i syfte att se 
vilket utbud de hade inom stolar till frisörer, samt att identifierar viken stol som det var mest 
efterfrågan på. 
 
Resultat 
Eftersom undersökningen var av kvalitativ art så redogörs resultatet utifrån våra reflektioner 
och iakttagelse under själva undersökningen.  
En tydlig skillnad på hur det olika frisörerna resonerade kring arbetsskador och arbetsmetoder 
framträdde i ett tidigt skede. De som var äldre tycktes vara mer medvetna om hur man skulle 
agera för att inte ådra sig skador, vilket de misstänkte berodde på utbildning. De yngre var 
enligt de äldre mer medvetna om hur man ska se ut och uppfattas av kunden. Exempelvis att 
de äldre har bekväma skor medan de yngre vill se moderiktiga ut och då kanske har skor med 
klackar.  
 
Vid frågan: Har eller har någon på er salong problem med belastningsskador (Axlar, rygg)? 
Så var det välkänt att detta var ett problem inom detta yrke. Detta var genomgående 
oberoende genus och ålder. 
 
Vid frågan: Använder ni stol idag? Om JA, vilken typ? och NEJ, varför inte? 
Alla tillfrågade använde mer eller mindre stolen dagligen. Stolarna som användes var av 
huvudtyperna, stol med sadelutseende utan ryggstöd(likt en hästsadel) eller stol med ryggstöd 
men en horisontell sittdyna. De yngre verkade välja den utan ryggstöd. Men inte helt 
genomgående. Ett svar från en frisör var ”Vet ju inget annat, använder det som finns ”.  
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Vid frågan: Upplever ni problem med nuvarande stolar? 
De flesta hade inget direkt de ville framföra. Vi fick en känsla av att de inte tänkte så mycket 
på det. Tidigt i undersökningen framkom dock att hjulen som sitter på dagens stolar inte var 
tillfredställande. Detta på grund av att hår snurrade upp sig på hjulaxeln, vilket medförde att 
friktionen ökade var på den rullade allt trögare. Som då medförde en icke önskvärd rengöring 
av hjulen. Någon tyckte att benen som hjulen sitter på kunde vara i vägen ibland när de skulle 
förflytta sig. 
 
    
Vid frågan: Saknar ni något som ni önskar fanns på stolen? 
Här kom det fram att det kunde vara bra med temporär avlastning av locktång eller fön på 
stolen. I vissa moment var man tvungen att ha två händer och sedan tången frekvent, bra att 
kunna häng/lägga när sig. 
  
Besök på MIRAGE 
Det utbud av stolar som fanns på Mirage återspeglar de som används ute på frisersalongerna. 
Det var tre typer av stolar. sadelmodell med och utan ryggstöd, vanlig med ryggstöd samt en 
där stödet skall vara mot bröstet. Vid frågan vilken stol som såldes mest så var de två 
förstnämnda stolarna.  
 
Övrigt 
En del äldre frisörer hade uppfattningen att de yngre slutade med frisörsyrket så fort de fick 
besvär. För övrigt verkade det vara design som är viktig. En stol som är tilltalande och passar 
deras stil på salongen antyddes vara av vikt. 
 
Slutsats 
Frisörer verkar i allmänhet inte vara speciellt samordnade vad gäller arbetsskador, 
försäkringar och fackförbund. Detta gör att statistiken över förekommande arbetsskador inte 
är fullständig. Vi har ändå fått intryck av att arbetsrelaterade skador inom frisöryrket är 
ganska vanligt och väl känt.  
 
Majoriteten av frisörer vi har tillfrågat använder sig av en stol i arbetet, modellerna varierar 
men några typer av stolar var mer representerade än andra. Några slutsatser om varför de valt 
en speciell stol kan vi dock inte göra än att det var upp till personlig smak.  
 
Vi kan konstatera att det finns både behov och intressenter av en ny stödstol för frisörer. 
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BILAGA 13. – Användarstudie Frisörer och Tandhygienister   
 
Mål/Syfte 
Användarstudiens mål var att genomföra en studie där vi kunde observera användarna i deras 
vardagliga miljö, vid användandet av befintliga stolar.  
Syftet är att urskilja eventuella frekventa rörelsemönster eller positioner som kan vara 
skadliga för användarna. Samt att identifiera användarens behov, krav och önskemål.  
   
Metod 
Användarstudierna genomfördes ut på respektive användares arbetsplatser, där studien 
genomfördes både passivt och aktivt. Det förstnämnda genom att iakttagelse noterades i 
realtid utan att kommentera det användarna utförde. För att kunna granska rörelsemönster mer 
ingående i ett senare skede dokumenterades detta med hjälp av video och fotografering. Den 
aktiva delen bestod av en enklare intervju med studiens deltagare där synpunkter och 
önskemål om deras stolar noterades. 
 
Besök hos Tandhygienister 081113 
Projektgruppen besökte folktandvården i Vallås och pratade med tandhygienisterna Annika, 
Lisa och Therese om deras stol de använder i arbetet. Till att börja med kunde det konstateras 
att Tandhygienist yrket (och likaså tandläkare) är ett relativt fysiskt påfrestande arbete där 
man sitter större delen av arbetsdagen och dessutom jobbar med händerna ut från kroppen, 
något som medför stora belastningar på axlar rygg och nacke. De tre använde sig av två olika 
typer av stolar och vi ska nu titta lite närmare på hur de används. 
 
Annika och Therese använder sig av samma stol, en stol 
av typ sadelsits från tillverkaren Salli (se bild). De har 
båda upplevt att de har problem med värk i nedre delen av 
ryggen, kring skulderblad och axlar. På frågan om de är 
nöjda med stolen så påpekade de båda att de fick sitta 
väldigt brett med benen isär, och att detta inte gick att 
justera. Intressant var också att Annika, som har problem 
med axlar men framförallt ryggslut, faktiskt sitter 
exemplariskt när hon arbetar, rak i ryggen och händerna så 
nära in på kroppen det går (se bild). Detta har även 
bekräftats av en ergonom som var och såg över hennes 
arbetsplats.  
 
 
Lisa hade likt Annika och Therese problem mer axlar, 
nacke och ryggslut. Hon använder en annan typ av stol (se 
bild) som var helt nyinköpt. Hon kunde därför inte säga så 
mycket mer om den än att hon satt bekvämt i den. Stolen 
är gjord av tillverkaren Dynamo Stol aps. från Danmark 
och går under namnet InCharge. Som vi ser har Lisa en 
sämre hållning vid arbete (se bild) jämfört med Annika, 
detta var något hon var väl medveten om men menar att 
det är svårt att ändra på gamla arbetsvanor. Notera att 
stålbågen är endast är till för att flytta stolen med, alltså 
det används inte som ryggstöd.  
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Man kan förstås ställa frågan om de tre tandhygienisterna som tillfrågades kan representera en 
hel yrkeskår men man kan i alla fall konstatera att förekomsten av arbetsrelaterade skador 
inom yrket är vanligt förekommande. Detta är något som de tre tillfrågade även vittnar om.   
 
Man kan utifrån intervjuerna och framförallt utifrån att ha sett dem arbeta konstatera att 
problemen de upplever mestadels är i kroppens övre halva (axlar, händer, nacke) något som är 
svårt att avhjälpa med en stödstol, egen omtanke och om man är medveten i sin sittposition 
spelar mer roll här än något annat. Det ska ju dock sägas att gruppen utgör en stor potentiell 
marknad för stödstolar och att man naturligtvis kan hjälpa dem med att ge dem bästa möjliga 
förutsättningar för att få en bra sittposition. 
 
De stolar de använde idag var relativt låga. Men vid frågan om de skulle kunna tänka sig att 
arbeta lite högre upp, i en så kallad ”semisitt” position, mötte det inga protester. Kundstolen 
som patienten sitter i är höj och sänkbar och utgör därmed inget hinder, det enda som kom 
upp som potentiellt problem är att de styr vissa av sina verktyg med fötterna. Och att de då 
ibland behöver ha en fot fri vid arbete. 
 
 
Frisörerna på salong Anno 1886, 081125 
Under en dag videofilmades frisörerna på Salong Anno 1886 i 
halmstad i deras arbete. Vi de tillfällen då frisörerna inte hade kunder 
intervjuades de om sin arbetssituation samt om deras stol de använder 
i jobbet. Videofilmerna har sedan studerats i efterhand och man har 
kunnat dra vissa slutsatser om deras behov och önskemål. Totalt 
filmades fem olika klippningar med fem olika frisörer. Intervjuerna 
har använts som ett komplement till filmen och de observationer som 
gjorts. 
 
Observationer från filmen 

Generellt för de tre frisörer vi tittat på är att de flyttar mycket på sig när de jobbar. Detta 
gäller både sittande och stående arbete. Man jobbar med en viss metodik som är inarbetad och 
är svår att ta sig ur. 
Gemensamt för de tre är att de inte använder ryggstödet i någon större utsträckning (två av tre 
frisörer hade stolar med ryggstöd). Vid enstaka tillfällen används den förr att luta sig bakåt, 
men inte för att ge avlastning och stöd åt ryggen. 
 
När frisörerna sitter ner förflyttar de sig genom att med benen skjuta på och rulla stolen på 
hjulen.  
 
När de står upp och arbetar kan man dela in arbetssituationen i två grupperingar.  

1. Frisören klipper kundens framsida(luggen) eller översidan på huvudet, detta medför att 
de måste stå i en aningen framåtlutad position. 

2. Frisören klipper i normalhöjd (baksida eller sida av huvudet) vilket medför en normal 
stående ställning. 
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Frisörerna försöker komma så tätt inpå kunden med stolen som möjligt, detta för att minska 
avståndet mellan frisör och kundens huvud.  

Ur ergonomisk synvinkel är det mest påfrestande i en frisörs arbete att de lyfter armarna 
mycket under en klippning. 
 
Slutsatser från observationerna 
Stolens rörlighet är av största vikt, frisörerna förflyttar sig sittandes och detta ska gå så lätt 
som möjligt. Detta bekräftas även vid samtal med frisörerna då de påpekade att hår, som 
fastnar i hjulen och gör dem trögrullade, var ett problem.  
 
Benen ska ej vara motverka enkel förflyttning med hjälp av benen och göra det möjligt att 
skjuta stolen så nära kundens stol som möjligt (Utseendet på dessa stolar varierar kraftigt från 
salong till salong).  
 
Frisörerna förflyttar sig väldigt mycket när de arbetar. Att få dem att använda en stol som man 
enbart lutar sig mot (Om man utgår från att detta kräver någon form av låsning) kommer bli 
väldigt svårt om inte låsningen är väldigt enkel att låsa och låsa upp. 
 
Det finns situationer vid stående arbete där frisören skulle kunna använda sig av en hög stol 
istället och sitta ner. Men inte när de klipper lugg samt hjässa behöver de stå för att komma åt. 
 
Ryggstöd används inte aktivt av de frisörer vi studerat, men det beror nog mer på stödets 
konstruktion och stolen som helhet än på frisörernas användande. Ett ryggstöd som ger stöd åt 
ryggen och gör att användaren får en ergonomisk sittställning är fortfarande aktuell. 
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BILAGA 14. – Ergonomi 
 
Stående position 
Viktfördelningen i denna position är jämnt fördelad utöver båda fötterna som då 
medför att kroppen är i balans. Ryggraden har inga yttre krafter som motverka 
en god kroppshållning, så ryggraden kan i denna position inta en S-formad 
kontur. Denna S-form fördelar trycket jämt utöver hela ryggraden och ger i 
normala fall inte upphov till några snedbelastningar (Pheasant, 1996). 
Blodflödet begränsas inte av några förträngningar från yttre påverkan vilket 
gynnar en god cirkulation av syre ut till muskulaturen. Men efter ett tag kommer 
denna position att trötta ut musklerna vilket då medför att kroppen söker nya 
positioner där musklerna kan vila. Exempelvis genom att lägga mer eller mindre 
hela kroppsvikten på ett ben, vilket ökar risken för snedbelastning av kroppen 
och ett ökat tryck på ryggkotorna och diskar. (Magnusson, et al, 1997) 
 
Sittande position 
Sittpositionen medger avlastning för benmusklerna och är en av det 
positiv aspekterna med denna position. Sittande position medge även 
att arbete kan utföras utan att rygg eller axlar behöver utsättas för 
onormala positioner. Dock finns det en tendens att få en C-formad 
ryggrad istället för en S-formad som då med för ett ökat tryck på 
ryggkotorna. Detta eftersom bäckenet har en tendens att rotera eller 
falla tillbaka vid sittande (Pheasant, 1996). Detta kan dock förhindras 
om sitsen är rätt utformad och att man har en något framåtlutad 
vinkel på sitsen (Marianne Magnusson, personlig kommunikation, 
090313).  Ytterligare aspekt att beakta i denna position är risken för 
reducerat blodflöde pågrund av att blodkärlen på undersidan av låren 
pressas samman av kroppstyngden mot sitsen.  
 
Semisitt 
Semi positionen medgör att benmusklerna får en chans att återhämta sig 
samtidigt blodcirkulationen fortfaraden är gynnsam. Ryggens form liknar den 
som kroppen har i stående position, det vill säga en S-formad ryggrad.  
 
Alla tre positioner som beskrivits ovan har sina för och nackdelar. Men det 
finnas vissa aspekter att fundera över för att minimera icke önskvärda 
positioner.  Dels att ge möjligheten att kunna variera mellan ovan nämnda 
positioner, undvik att arbeta i eller över axelhöjd, tillhanda håll ett bra 
ryggstöd och undvik att jobba i utsträckta positioner. Intressant är att 
mätningar visat att trycket på ländryggen ökar med upp mot 100 procent 
mellan stående och sittande. (Magnusson, et al, 1997) 
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BILAGA 16.  - Konceptval för bendesign 
 
 

 
Viktvärde Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Benutrymme 8 8 5 7 
Stabilitet 8 9 6 9 
Genomförbarhet 7 9 7 9 
Tillverkningsbarhet 8 8 6 8 
Nyhet 9 9 6 7 
Krav på andra komponenter* 6 6 9 6 
Integrering av ståstöd** 8 10 8 8 
Utseende 9 8 8 7 

  
532 429 481 

     *Kriteriet syftar till hur mycket lösningen påverkar hur stolens övriga komponenter måste 
anpassas till lösningen för att få den att fungera, ju högre poäng desto mindre påverkan. 
 
**Kriteriet syftar till hur bra möjligheterna ser ut att med valt alternativ anpassa det planerade 
ståstödet till konstruktionen. 
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BILAGA 17. – Konceptval vinkeljustering 
 
Att kunna justera sitsen i sittläget är en basfunktion som existerade på den tidigare RH stolen. 
Varför den ska kunna vinklas, är för att sitsen ska medge en vinkling framåt vilket underlättar 
att kroppen uppnå önskad S-form, se avsnitt 5.3. Vilket även bekräftades under samtal med 
Marianne 090313 samt med egna tester utförda vid sitsutformningen. Föra att finna olika 
lösningar genomfördes idégenerering BAD, PAD som 
mynnade ut i tre koncept. 
 
Friktions koncept 
Friktions låsning där en skiva rör sig mellan två ytor, likt 
bromsklossar på en bil, där ena sidan sitter fas och den andra är 
rörlig. Den rörliga delen är fjäderbelastad vilket skulle ge 
upphov till låsning genom friktion vid ett inaktivt läge. För 
friläggning skulle fjädern pressas samman och justering vara 
möjlig.  
 
 
 
Spärr koncept 
Konceptet med spärr har en skiva som är tandad på högkant 
där en spärr ska gå in och låsa valt läge. Själva spärren är 
fjäderbelastad så att spärren vi opåverkat tillstånd låser vid 
valt tandläge. Friläggning ske genom att spärren förs ur 
tandläget med en yttre kraft. 
 
 
 
Sprint koncept  
Detta koncept liknar spärrens men skiljer sig dock genom att 
en fjäderbelastad sprint, som är placerad på den roterande 
delen, förs in i något av de hål som sitter på den fasta 
hålskivan.  För att välja vinkel förs sprinten tillbaka genom 
att vajern drar samman fjädern och ett nytt hål kan då väljas.  
 
 
 
 
Dessa tre koncept utvärderades genom att funktionsmodeller byggdes och testades. 
Bedömningen utgick från tillverkningsbarhet och funktionalitet. 
 
Friktions koncept valdes bort pågrund av att det skulle behövas en så hög fjäderkonstant 
vilket skulle bli svår att hantera vid aktivering. Samt bedömdes att denna konstruktion skulle 
kräva en komplex konstruktion och kraftigare relativt de övriga koncepten.  
 
Spärr koncept valdes dels bort för att det hittades ingen vidare lösning på hur den skulle 
integreras med övriga komponenter samt att funktionstesten visade att den lätt kunde glida ur 
sitt läge. Övrig sågs inget rimligt tillverkningssätt inom rimlig tid. Dess känsla av instabilitet 
var ytligare en bidragande faktor.   
 

Friktions koncept 1 

Spärr koncept 1 

Sprint koncept 1 
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BILAGA 18. – Befintligt Patent ståstöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Patentet i sin helhet går att finna på www.Nordiskapatent.se, ange 
sökord SE517330  

http://www.nordiskapatent.se/
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Bilaga 19. – konceptval för ståstöd. 
 
Koncepten nedan är de som övervägdes för lösningen av konstruktionen på ståstödet. Koncept 
1 (ej med på bild) är helt löst och inte fastsatt i benkonstruktionen och fungerar så att man 
lägger en formad platta över benet och därmed låser det. Tanken är att användaren ska kunna 
ta av plattan helt när den inte används. Övriga tre koncept finns illustrerade nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept 2.   Koncept 3.                  Koncept 4. 
 
 

 
viktvärde Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 Koncept 4 

Genomförbarhet 9 10 9 8 5 
Användarvänlighet 9 2 8 8 8 
Utseende vid användning 5 5 8 5 9 
Utseende ihopfälld 7 10 7 7 8 
Hållbarhet 8 9 8 5 7 
Tillverkningsbarhet 8 9 7 6 4 
Krav på andra komponenter* 6 9 9 5 4 
Summa 

 
401 416 336 330 

 
*Kriteriet syftar till hur mycket lösningen påverkar hur stolens övriga komponenter måste 
anpassas till lösningen för att få den att fungera, ju högre poäng desto mindre påverkan. 
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BILAGA 20. – Produktblad gasfjäder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: www.stabilus.com 090521 
 
 

  

http://www.stabilus.com/
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BILAGA 23. – Sammanställningsritning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

  Benämning/funktion Bilaga 
1 Reglage vinkeljustering 

 2 Fäste sprinthylsa 
 3 Hylsa inklusive fjädrande sprint 
 4 Vajer höjdjustering 
 5 Hålcirkel för vinkeljustering 
 6 Hylsa till gasfjäder 
 7 Stommen 26 

8 Standardmodul för höjdjustering 
 9 Sprint, 8mm 
 10 Vajer vinkeljustering 
 11 Hål, infästning för sits 27 

12 Infästning sits 27 
13 Justerskruv för vajer 

 14 Fäste för höjdjusteringsmekanism 
 15 Handreglage höjdjustering 
 16 höjdjustering 
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BILAGA 25. – Ståstöd, Ritning 
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BILAGA 26. – Beslag bottendel, Ritning 
Plåttjocklek: 4mm 
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BILAGA 27. – Beslag toppdel, Ritning 
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BILAGA 28. – Konstruktions FMEA 
 
 

Kund 
RH Form AB 

Utförd av och deltagare 
Andreas Elmqvist och Magnus Bengtsson 
 

Detaljnamn 
RH Flexible Sitting 

Detaljnummer 
1 

Projektledare 
Andreas Elmqvist och Magnus Bengtsson 

Datum 
2009-05-04 

Uppföljningsdatum 
2010-05-01 

Anmärkning 

 Komponent  Felkarakteristik Nuvarande tillstånd Rekommen-  u Efter åtgärd 
Nr Operation 

Funktion 
Funktion Felmöjlighet Feleffekt Felorsak Kontroll Sa 

nn 
All 
var 

Up 
pt 

Risk- 
tal 

derade åt- 
gärder 

Ansvarig t 
f 

Sa 
nn 

All 
var 

Up 
pt 

Risk 
tal 

1 
 
 

Ståstöd  
 
 

Möjlighet att stå 
med stöd 
 

Brister Stöd upphör Dimensions/ 
material fel  

Kontroll 
kraftpåverkan 

6 8 1 48 
 

Hållfastighetsberäk
ning 

Tillverkare/ 
konstruktör 

     

2 Ståstöd Uppfällt läge/ 
förvaring 

Används som 
fotstöd 

Deformeras Ej avsedd funktion Möjlig funktion, 
konstruera om 

5 6 1 30 Omkonstruktion Tillverkare/ 
konstruktör 

     

3 Stå platta Kontakt fot/ 
ståstöd 

Missar platta/ 
glider av 

Stöd upphör För liten 
kontaktyta eller fel 
form 

Tester utvärdering 4 
 

7 1 28 Utvärdera tester.  Tillverkare/ 
konstruktör 

     

4 Hjul Medge förflyttning Minskad rörlighet Försämrade/ 
uteblivna 
rullegenskaper 

Samlar hår och 
(damm) 

Utvärdera 
pågående test 

3 3 2 18 Bygg in eller lätt 
att rengöra 

Tillverkare/ 
konstruktör 

     

5 Ben Bära och 
stabilisera  

Brister Funktion upphör Utmattning Hållfastighets test 1 10 1 10 Hållfastighetsberäk
ning 

Tillverkare/ 
konstruktör 

     

6 Sits Erbjuda 
sittmöjlighet 

Lossnar från 
underredet 

Sits faller av Infästning i sits för 
klen. 

Tester utvärdering 3 8 1 24 Större infästnings 
yta ingjuten i sits. 

Tillverkare/ 
konstruktör 

     

7 Reglage  Höj, sänk och 
vinkel 

Klämrisk Skador, obehag  Funktionstest 1 2 1 2 Minimera risk för 
fel användning 

Tillverkare/ 
konstruktör 

     

8 Underrede Vinkling sits Låser/ låser ej i 
läge 

Dålig eller ingen 
sittmöjlighet/ 
endas ett läge 

Sprint av.        
Wire lossnar. 
Lägeshål utslitna. 
 
  

Kontrollera  3 6 1 18 Välj rätt 
kombination av 
material. Kraftigt 
lås för wire. 

Tillverkare/ 
konstruktör 
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BILAGA 29. - Tipptest enligt standard SS-EN 1335-3 
 
Eftersom projektet har ändrat på benkryssets design ansågs det vara lämpligt att utföra ett 
tipptest enligt standarden för kontorsmöbler och arbetsstolar. Testmetoderna är beskrivna i 
standarden och har följts enligt anvisningen i bästa möjliga mån, i de fall den inte kunnat 
följas har substitut använts som inte resulterat i någon fördel för testobjektet. Enbart det testet 
som testar benens utformning har genomförts, övriga tester ska givetvis också genomföras 
men på prototypstadiet ansåg projektgruppen att de testerna inte tillförde något till projektet. 
De är dock aktuella i ett senare skede. Notera även att funktionsmodellen är den som har 
testats och inte den färdiga prototypen. Skälen är att den färdiga prototypen är tyngre än 
normalt (eftersom den är massiv) och att om testet skulle misslyckas så kunde man ändra 
konstruktionen på den slutgiltiga prototypen. 

Testmetod 
Testunderlag: För de hjul som används på prototypen, för hårda golv (Type W), ska testet 
utföras på ett jämnt stålunderlag. Då projektgruppen inte hade tillgång till något sådant 
utfördes testet på ett lackat betonggolv vilket av projektgruppen bedömdes ge samma 
förutsättningar. 
Positionering: Tipptestet utförs vid det stället på stolen där risken för tippning är störst. 
Hjulens placering är sådan att stolen tar minsta möjliga fördel av dem, det vill säga de riktas 
bort från testtyngdens position. 
Inställningar: Sitsen är i sitt högsta läge och vinklad horisontellt med underlaget, den är även 
riktad i tippriktningen. 
Belastning: 27kg last placerad enligt bild. Enligt standarden ska vikten hängas i ett 50mm 
brett band, i detta test har dock ett rep använts som vilar på stöd undertill för att inte skada 
prototypen. Inget av detta anses ha gangnat testobjektets i utfallet av testet. 

Resultat 
Prototypen klarade testet och tippade ej vid belastningen. 
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BILAGA 30. – Uppskattad produktionskostnad, direkt material 
 
Komponent Direkt material 

 
Kommentar 

Bottenplatta sits 35 kr 
Trä, pris baserat på en mindre träinnerpart ur RH Form AB:s 
nuvarande produktsortiment. 

Skinn sits 100 kr 300kr/m2, Uppskattningsvis använder prototypen 1/3 m2 skinn. 
Stoppning sits 45 kr Skuret skum 
Beslag 250 kr inkluderar spakar till reglage 
Vajer 20 kr 2st, 10kr/st 
kryss 140 kr benkryss i aluminium, ett plastkryss kostar runt 30-40kr. 
Gaspelare 4A 65 kr 

 Hjul Move60 50 kr 5st, 10kr/st 
Ståstöd 60 kr aluminiumgjuten, grov uppskattning 
Summa 765 kr 
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BILAGA 31. – SWOT Analys 
 

(S)Styrkor (W)Svagheter 
 

- Väl utvecklat affärssystem  
- Kompetent personal 
- Nytt ben 
- Ny designs sits & funktion 

 
- Tillverkningskostnad 
- Ny form på sitsen (Metod) 

 

(O)Möjligheter (T)Hot 

 
- Täcker flera behov 
- Design efterfrågas 
- Nya marknadsområden 

 
- Användares oförmåga/ vilja att 

påverka köp 
- Mottagande av ny design. 
- Betalningsvilja eller förmåga 

 
Vid en identifiering av fördelarna adderas styrkorna med möjligheterna för att utvinna de 
styrkor som möter möjligheterna. I detta sammanhang ser vi att styrkorna väl möter 
efterfrågan på design och täcker behovet av stå med stöd samt avlastning i olika sittpositioner.  
Det återfinns även en fördel med nya marknadsområden vilket backas upp av styrkan 
affärssystem. De nya marknadsområden som avses är inom kontorsmiljön där höj och 
sänkbara bord används, där stödstolen skulle täcka ett befintligt behov.  
 
Sårbarheten som identifieras ur SWOT- analysen fås då svagheter ställs mot hoten. Dessa kan 
vara, dels hur den nya designen uppfattas samt vad köparen är villig att betala för den nya 
designen och funktionerna. Men även hur man ska promota produkten, användares förmåga 
att välja produkt och vem det är som tar beslutet om köp är knepig att förutse. Vilket led oss 
in på försvar, där styrkor och hot identifieras. Kompetent personal och ett väl utvecklat 
affärssystem väger upp hotet att identifiera köpare och användare så att en efterfrågan kan 
skapas utifrån användaren. Hotet med betalnings vilja kan motverkas av styrkorna nytt ben 
och funktioner vilket kan ge ett mervärde för kunden och användaren. Givetvis så har 
personalen med kompetens i bagaget en stor roll i att minimera kostnader för tillverkning 
vilket blir en bidragande faktor till mot stå detta hot.  
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