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Sammanfattning 
Vi gör detta projekt i samarbete med Lindhe Xtend. Projektet går ut på att konstruera en 
rullstol som är tänkt att tillverkas och säljas i utvecklingsländer och som följer ”Frugal 
Innovation” filosofin. Denna rullstol ska vara så billig som möjligt för att vara tillgänglig för 
människor med ytterst ekonomiska begränsningar.  
För att ta fram en rullstol som uppfyller dessa krav så kommer Fredy Olssons metodik följas. 
Olika produktförslag kommer genereras och FEM analyser kommer genomföras för att 
verifiera produktförslagens hållfasthet.  
För att genomföra projektet med så hög relevans som möjligt kommer litteratur och artiklar 
studeras som behandlar både ämnet Frugal Innovation och ergonomi för rullstolar. ISO-
standarder som behandlar hållfasthet, dimensionering och ergonomi för rullstolar kommer att 
följas.        
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Abstract 
This project is created in cooperation with Lindhe Xtend. The goal of the project is to design a 
wheelchair that follows the philosophy of “Frugal Innovation”, to produce and sell in 
developing countries. The wheelchair has to be as cheap as possible so that people with very 
limited economy can afford it. 
To develop a wheelchair that fulfills these requirements, the methodology of Fredy Olsson 
will be applied. Different product suggestions will be generated and finite element method 
will verify their strength and durability.  
Articles and other literature that cover the subjects of Frugal Innovation and ergonomics of 
wheelchairs will be studied to keep the project as relevant as possible. ISO standards that 
contain information about durability, dimensioning and ergonomics for wheelchairs will be 
followed and kept as a guide. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund 
Vi har fått i uppdrag att utveckla en rullstol i sammarbete med Lindhe Xtend. Denna rullstol 
ska konstrueras utifrån konceptet Frugal Innovation. Frugal Innovation innebär att man tar 
fram produkter och lösningar där man strävar efter att reducera komplexitet och kostnad, för 
att göra dessa produkter tillgängliga i utvecklingsländer. Rullstolen och hela konceptet 
kommer tas fram från grunden då detta är ett helt nytt projekt från Lindhe Xtend. Projektet är 
till viss del experimentellt då Lindhe Xtend inte direkt har tidigare erfarenhet inom detta 
område. Så projektet kommer till stor del gå ut på att fastlägga vilka möjligheter som finns att 
genomföra detta, och om projektet realiseras  

1.1.2 Företagspresentation 
Lindhe Xtend är ett företag som utvecklar och tillverkar proteser. Företaget grundare heter 
Christoffer Lindhe. 
Företagsidén växte fram efter att Christoffer hade varit med om en olycka, vilket ledde till att 
han själv använder sig utav proteser. Som användare av proteser insåg han mer och mer att 
marknaden saknade en fotprotes som var flexibel och vridbar nog för att man skulle kunna gå 
med kontroll på balansen, även i lite svårare terräng. Så den första produkten utvecklades, 
”Xtreme Foot Högaktiv”. Protesen beter sig som en fotled. Den kan böjas och vridas i alla 
riktningar, men är fortfarande stabil i benets riktning. 
Lindhe Xtend marknadsför och säljer sitt sortiment via specialiserade ortopedtekniska 
kliniker. Företaget ligger i Halmstad (och huvudkontoret är beläget på Science Park jämte 
högskolan) 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med projektet är att konstruera en rullstol med väldigt låg tillverkningskostnad. Priset 
för denna rullstol ska vara så pass lågt att den i princip är tillgänglig för mäniskor med näst 
intill obefintliga ekonomiska resurser. Målet är att tillfredsställa det existerande behovet av 
rullstolar i utvecklingsländer. Hur dessa rullstolar görs tillgängliga för människor som är i 
behov av dem är inte fastlagt. Men det kan göras genom till exempel bistånd från 
hjälporganisationer eller så kan rullstolen vara utformad så att den kan enkelt kan tillverkas av 
befolkningen själv, exempelvis av vänner och familj till de som är i behov av rullstolen. Priset 
ska vara avsevärt mycket lägre än de rullstolar som redan finns att köpa i dessa länder.     

1.2.1 Problemdefinition/frågeställning 
Ett problem är att många människor i u-länder är i behov av en rullstol, men de har helt enkelt 
inte råd eller tillgång att köpa en. Det finns därför ett stort behov av en så billig konstruktion 
som möjligt. Det finns dock väldigt många faktorer som väger in när det kommer till priset. 
Det kan vara allt från landets ekonomiska situation, till val av material och konstruktion. 

Ett annat problem är att man i ett U-land kanske inte har tillgång att ta sig till en stad mer än 
vid enstaka tillfällen. Det är därför viktigt att ta fram en konstruktion som är flexibel på ett 

6 
David Hansson 890204-4018 
Tom Nordström 890930-2716 
Maskiningenjörsprogrammet Halmstad Högskola 



eller flera sätt, man ska lätt kunna modifiera den.  
Ett exempel kan vara att man bara har tillgång till cykelhjul eller att man behöver justera 
bredden på rullstolen. Dessa problem ska kunna lösas genom en justering, helst så simpel som 
möjligt, utan att höja inköpspriset avsevärt. 

1.3 Avgränsningar 
Initialt så kommer inte projektet gränsas av avsevärt, men om det visar sig att det finns delar 
av projektet som både är omfattande och sträcker sig bortom en maskiningenjörs område, 
kommer dessa exkluderas. En kostnadskalkyl är planerad att tas fram men om det visar sig att 
denna kostnadskalkyl är för komplex och beroende av mängder av variabler kommer detta 
exkluderas, då projektet annars får en mer ekonomisk karaktär. Tillverkningen är tänkt att 
inkluderas i projektet, men den kommer eventuellt avgränsas då vi inte har tillgång till all 
fakta som erfordras för att fastlägga lokal, läge, maskiner o.s.v. En prototyp är planerad att tas 
fram, men om kostnaderna blir för stora för att göra detta, eller om tillverkningen av 
prototypen är för invecklad eller tidkrävande kommer vi begränsa oss till en ”virtuell 
prototyp” (CAD-modell). 

Någon form av analysberäkning kommer göras på rullstolen. Då detta är en avgörande del för 
att optimera hållfasthet mot materialåtgång, kan detta vara själva nyckelfaktorn för ett lyckat 
projekt. Om det visar sig att rullstolen kommer tillverkas av ”ovanliga material” eller 
skräddarsydda material med begränsad tillgänglig test-data så kommer (om möjligt) egen test-
data tas fram.  
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2 Metod  
2.1 Metoddiskussion 
Vi har valt att utgå ifrån Fredy Olssons Metodik, men vi vill tidigt iföra konstruktionsanalyser 
för att verifiera produktförslagens duglighet. En artikel från Taylor and Francis Group 
påvisar värdet av en effektiv integrering av CAE i produktutvecklingen, och även att tidigt ta 
hänsyn till tillverkningsteknik. Då tillverkningskostnad är en väsentlig faktor i konceptvalet så 
måste de kostnadsstyrande attributen tidigt integreras i de virtuella prototyperna. På så vis kan 
koncepten vägas mot varandra med hög relevans. Den främsta styrande parametern blir 
kostnad mot hållfasthet. Alltså Maximera hållfasthet medan pris Minimeras. Faktorer som styr 
tillverkningskostnaden kan vara tillverkningsmetod, materialval, materialåtgång, kvantitet av 
färdig produkt, komponentval, var produkten tillverkas och vilka underleverantörer som väljs, 
och eventuellt fler faktorer som vi ännu inte har förutsätt. Detta gör produktvalet ytterst 
komplicerat. Och det är så komplext nätverk av faktorer som spelar in, att vi måste granska de 
olika koncepten väldigt noggrant innan vi kan bedöma deras duglighet. Vi blir alltså till viss 
del tvungna att gå in på detaljkonstruktion och tillverkningsteknik redan vid genereringen av 
produktförslag. Men med de CAD verktyg som finns tillgängliga kan vi effektivisera denna 
fas. Modellen kan exempelvis parameteriseras för att snabbt kunna dimensionera viktiga mått 
och på så vis beräkna materialåtgång med mera. Detta gör att det slutliga konceptet får högre 
relevans och minimerar risken för att det slutliga konceptet ska vara ohållbart. 

Frugal Innovation är en annan metod och filosofi som vi har haft stort fokus på. Den passar 
oss utmärkt utav olika anledningar. Främst då den bygger på att minimera komplexitet och 
tillverkningskostnad av produkter. Frugal Innovation är en metod som blir allt mer populär, 
främst i utvecklingsländer. Vi kommer förklara dess innebörd och ge exempel på produkter 
som använt sig av denna metod i den teoretiska referensramen. 
Vi har försökt implementera denna metod så tidigt som möjligt i projektet, och det har lett till 
en slags integration mellan denna och de metoder vi nämnt tidigare. 

Vi har även använt oss av ”Bergman/Klefsjö - Kvalitet från behov till användning”, den har 
påverkat vår mentalitet på det viset att vi planerar och diskuterar olika scenarion i förväg och planerar 
responser för de olika händelserna. PDCA (Plan-Do-Check-Act) är ett typiskt exempel på hur 
analysdelen i detta projekt har genomförts, då strukturering av de olika komponenterna bara går att 
optimera till viss del.  

2.2 Produktundersökning 
Den produktundersökning som görs är både på konventionella rullstolar men även på de 
rullstolar som följer Frugal Innovation filosofin. Från dessa har fördelar och brister 
identifierats och potentiella konkurrenter har identifierats. Marknadens behov har klarlagts för 
att uppskatta efterfrågan av produkten.  

2.3 Kriterieuppställning  
Kriterier kommer tas fram och en matris med kriteriesamband kommer ställas upp.  
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3 Teoretisk referensram 
3.1 Ergonomi 
Följande text är hämtad och sammanfattat ur Ergonomi. Sittande och rullstolar – Bengt Engström. 

Människor kan ha många olika handikapp och funktionsnedsättningar, och med varierande 
förmåga att röra sig. Att funktionsnedsättningar har så varierande prägel innebär att hur 
ergonomisk en rullstols anses vara är väldigt individuellt. Olika utformning för en rullstol kan 
passa en viss funktionsnedsättning bättre än någon annan. Rullstolens utformning är ytterst 
viktig för att ge livskvalité åt användaren eftersom denna antagligen kommer spendera många 
timmar i rullstolen dagligen. Och en ergonomisk rullstol kan förebygga skador samt 
underlätta utveckling. 

Faktorer som är viktiga vid en rullstols utformning är massa/vikt, tryck, Friktion och area. 
Både rullstolen och människokroppen har så klart en massa. Kroppens massa påverkar trycket 
mot sittenheten. Och den totala massan av kroppen och rullstolen påverkar tillsammans 
rullstolens förmåga att manövreras eller transporteras. Trycket från sittenheten påverkas av 
hur denna är utformad, dess kontaktarea, vikten från användaren och användarens position i 
rullstolen. Sittenhetens friktion är även en viktig aspekt. Mycket friktion är ofta att föredra då 
användaren inte glider runt lika mycket. Men om användaren önskar större rörlighet så kan 
det vara fördel med lägre friktion.  

De stödjande ytorna är de ytor som kroppens delar har kontakt med. Dessa ytors vinkel och 
position bestämmer var kroppens tyngdpunkt hamnar vilket har stor betydelse för den 
ergonomiska helheten.  

Sitsen bör vara stabil i någon form, fast ska heller inte vara hård eftersom man eftersträvar 
stor tryckfördelning. Om tryckfördelningen är liten, alltså att endast en liten del av kroppen 
har kontakt med sitsen så är det svårare att hålla balansen, vilket leder till trötthet då man hela 
tiden anstränger muskler för att hålla kroppen i balans.  

Det är viktigt att användaren kan luta sig framåt utan besvär för att underlätta för aktiviteter 
som kräver det. Men man vill samtidigt inte att användaren så att säga "faller" framåt. Det är 
även stor fördel om användaren har bra stöd för ryggen så att denna kan luta sig bakåt i en 
vilande position. Vad som är rätt höjd för ryggstödet beror på användarens aktiviteter, för 
mycket stöd eller felplacerat stöd kan dock medföra motsatt effekt. En kombination av att 
kunna luta sig framåt och bakåt möjliggör en varierad sittställning och ger upphov till mindre 
besvär.  

Det finns en allmän uppfattning om att den så kallade "90-90-90" sittpositionen ska vara den 
mest ergonomiskt korrekta, och de flesta stolar och även rullstolar är designade efter denna 
princip. "90-90-90" positionen menas att man teoretiskt har 90 grader mellan lår-underben 
och bål-lår. Att denna position är den mest ergonomiskt korrekta är dock inte helt sant vid en 
närmare analys, speciellt då man måste sitta en längre stund. När man sitter i denna position 
så är tendensen stor att man antingen kasar fram eller att man hänger framåt med 

9 
David Hansson 890204-4018 
Tom Nordström 890930-2716 
Maskiningenjörsprogrammet Halmstad Högskola 



överkroppen. Detta på grund av att man gärna vill öka stabiliteten i överkroppen. Om man 
kasar fram eller hänger med överkroppen beror på hur sitsen är utformad. Om sitsen är mjuk 
så får man bättre grepp och kommer då luta fram, och om sitsen är hård så minskar greppet 
och man tenderar att kasa fram med bäckenet. 

För att förhindra kroppens tendens att falla framåt så kan man låta ryggstödet luta bakåt, detta 
medför dock att tendensen att glida framåt längs sätet ökar. Med en bakåtvinklad sits som har 
optimal vinkel kan man uppnå väldigt hög komfort och avslappning, en sittenhet konstruerad 
på detta vis kan dock försvåra eller göra det omöjligt att luta sig framåt. En framåt vinklad sits 
gör att bäckenet tippar framåt vilket ger en naturlig balans för ryggraden, och gör det lättare 
att sträcka ut överkroppen. Då sitsen vinklas bakåt så tvingas överkroppen att hänga framåt 
vilket automatiskt gör att bäckenet måste vinklas bakåt. Denna position gör det svårare att 
hålla kroppen upprätt.  

Den optimala vinkeln för ryggstödet är beroende av dess höjd. Om ryggstödet är väldigt lågt 
så är det lämpligt att luta det en aning framåt. Om ryggstödet är medelhögt så är det lämpligt 
att inte ha någon vinkel. Och om ryggstödet är högt så är det lämpligt att luta det en aning 
bakåt. Ryggstödet ska helst inte vara för brett då ett brett ryggstöd är i vägen för överarmarna, 
vilket gör att användaren måste pendla fram och tillbaka i sidled för att ta fart.     

3.2 Frugal innovation 
Följande text är influerad av Frugal Innovation: How to Do More with Less – Navi Radjou 

Frugal innovation är ett relativt ungt begrep och växer snabbt i bl.a Indien. Rakt översatt 
betyder det ”enkel förnyelse/innovation”. Oftast är fallen sådana att de framstår som väldigt 
enkla förnyelser av existerande produkter. Ett klassiskt fall är PET-flaskan. Den kan användas 
till väldigt många saker. Ett exempel är att; göra små hål i en PET-flaska, tejpa fast den på en 
slang och sedan använda den som vattenspridare.  
Det intressanta med detta är givetvis hur mycket pengar man kan spara genom att tillverka en 
vattenspridare på detta viset jämfört med att tillverka en från grunden. (En vattenspridare 
brukar normalt sett kosta runt 50-500 SEK, och en PET-flaska 1 SEK) 

En annan intressant aspekt är att man faktiskt återanvänder en produkt som redan har levt sin 
livslängd. Man slipper på detta vis att göra sig av med detta skräp vilket bör medföra ännu 
billigare inköpspris eller eventuellt att man får betalt för att ta hand om ”skräpet”, istället för 
att bränna upp produkten och på så vis förlänga materialets livslängd. 
 
Det är en metod som man främst använder sig av i U-länder utav uppenbara skäl. Kraven som 
användare är lägre, speciellt när det kommer till utseende, och behovet är större då de inte är 
lika förmögna.  
Men även om vi som användare inte har lika stor efterfrågan, börjar metoden stadga sig även i 
västvärlden då vi som tillverkare generellt får högre krav sett ur ett miljövänligt perspektiv, 
och att det ofta lönar sig ekonomiskt.  
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Följande text är hämtad och sammanfattad ur Frugal Innovation in Emerging Markets – Zeschky. 
Marco, Widenmayer – Industrial Research Institute 

Marknaden för kostnadseffektiva produkter växer snabbt. Västerländska företag bör anpassa 
sig efter denna trend och tillämpa denna metodik för att inte tappa konkurrenskraft. Många 
företags utvecklingsprocess är anpassade för västerländska produkter och västerländska 
behov, så för att dessa företag ska kunna konkurrera på denna marknad måste de 
omstrukturera både sin utvecklingsprocess och affärsstruktur. För att ta fram tillfredsställande 
frugal innovation produkter krävs en djup förståelse av miljön som produkten utvecklas för, 
och att det skapas en utvecklingsprocess lämpad för frugal innovation.  

I utvecklingsländer så har många av konsumenterna nyligen gått från att vara icke-
konsumenter till att vara konsumenter. En stor del av denna marknad består av konsumenter 
tillhörande en medelklass som lever på mellan 2 $ och 13 $ om dagen. Denna medelklass är 
en snabbt växande grupp av befolkningen. Trots att denna grupp har fått ökad köpkraft så har 
de fortfarande ekonomiska begränsningar. Dessa människor vill få stort värde för sina pengar 
och är väldigt eftertänksamma i sina köpval.  

I artikeln "Frugal Innovation in Emerging Markets" så har en undersökning gjorts där man 
studerat fem olika företag som tillverkad produkter efter "frugal innovation" principen. 
Följande företag och produkter var: Mettler Toledo som tillverkar instrument för livsmedel 
och medicinsk industri med sin "Basic Weighting Scale". General Electric med sin bärbara 
ultraljuds maskin, Logitech med sin M215 mus och Philip med sin "Bedside Patient 
Monitoring System" och Siemens med sin "Computed Tomography Scanner". Dessa företag 
såg affärsmässig potential i utvecklingsländer, och när de insåg att deras lågprisprodukter fick 
stor framgång i utvecklingsländerna valde man att även lansera dem i väst.  

Vid utvecklingsfasen av produkterna såg man till att ha ett team av ingenjörer från de 
utvecklingsländer som produkterna var tänkta att lanseras i. Man kunde på så vis enklare 
översätta lokala behov till slutlig produkt. Förutom att förenkla produkterna i största 
utsträckning såg Logitech även till att ha enklaste möjliga förpackning. Man insåg att en lyxig 
förpackning fick negativ effekt då den signalerade att produkten var dyr medan en 
minimalistisk förpackning förstärkte intrycket att produkten var billig.  

Philips studerade deras produkt i användning och upptäckte att deras "Bedside Monitoring 
System" inte bara användes som display utan även som anteckningsblock, och bars runt av 
doktorer in i operationsrum där den utsattes för svett och blod, att göra detta i västerländska 
sjukhus skulle dock vara otänkbart. Då lagar och förordningar vanligtvis inte är lika hårda i 
Utvecklingsländer som i väst, så finns det större utrymme för att använda sin fantasi för att 
använda produkter på ett sätt som de ursprungligen inte var ämnade för. Det kan både finnas 
för och nackdelar med detta.      

Ett annat exempel på en "frugal innovation" produkt är stadsbilen Tata Nano utvecklad av 
Tata Motors. Denna produkt riktade sig främst till den Indiska marknaden och ansågs vara 
världens billigaste bil. Bilens komfort och säkerhet är det lägsta som är tillåtet enligt lag. Den 
saknar både airbag och air-condition. Tata Motors hade förväntat sig fyra stjärnor av fem från 
krocktestet, krocktestet gav dock resultatet noll stjärnor av fem. 
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3.3 Konkurrens/dagsläge 
Rullstolen har inte utvecklats speciellt mycket eller fått den uppmärksamhet som den förtjänat 
på de senaste 50 åren speciellt inte för U-länder. Intresset för att utveckla den har dock börjat 
växa mer och mer över de senaste åren både för U- och I-länder.  

En grupp ingenjörer på MIT, utvecklade nyligen en rullstol med ungefär samma kriterier som 
detta projekt. De fokuserade dock lite mer på att rullstolen skulle fungera i alla terränger samt 
att den skulle kunna komma upp i högre hastigheter för längre distanser.  
Deras lösning var att driva rullstolen med hjälp av två hävarmar som var kopplade till varsitt 
hjul, genom en kedjedrift som bara tog upp kraft i en riktning, likt ett frihjul på en cykel.  
Resultatet blir att man pumpar hävarmarna framåt, ifrån sig. Man kan sedan dra tillbaka 
hävarmarna mot sig utan att det bromsar hjulen. Desto snabbare man pumpar, desto snabbare 
går det. Behöver man mycket vridmoment håller man högt upp på hävarmarna, och vill man 
istället åka snabbt håller man lägre ned på hävarmarna. (Källa: TED-Talk av Amos Winter) 

Det finns rullstolar i väldigt olika prisklasser. De brukar kosta mellan 500 – 50 000 SEK. De 
billigare alternativen är oftast producerade i Kina.  

3.4 CATIA 
CATIA är ett CAD-program. CAD står för ”Computer-Aided Design”.  Det är alltså ett 
datorprogram vars syfte är att ta fram ritningar. 

Programmen var från början bara kapabla att rita i två dimensioner, men idag klarar de flesta 
programmen av linjer, ytor och volymer. 
När de utvecklade CAD-program som kunde rita i tre dimensioner, kunde fördelarna med 
detta lätt mistas för onödig lyx. Man kunde tro att den ända fördelen var att man kunde få en 
extra vy på ritningen för att hjälpa den som läser ritningen förstå dess utformning. Men ju mer 
utvecklingen inom IT gick framåt desto större möjligheter såg man. Idag finns det en rad olika 
möjligheter och funktioner som inte hade varit möjliga i två dimensioner. Man kan nu utföra 
olika simuleringar och analyser. En utav dom kallas FEM-analys. (se följande underrubrik) 

Det spelar även en stor roll när det kommer till industrier där man använder sig av CNC-
maskiner för att tillverka komplexa konstruktioner. Ett bra CAD-program som har bra 
kommunikation med en CNC-maskin kan eliminera otroligt mycket arbetskraft, då det tar 
väldigt lång tid att programmera en komplicerad utformning manuellt. 

CATIA står för “Computer Aided Three-dimensional Interactive Application”. Programmet 
skapades redan år 1977 av franska Avions Marcel Dassault som tillverkar flygplan. Det 
passade utmärkt till just den industrin, exempelvis så har Boeings flygplan konstruerats i detta 
program sedan 1984. 
Idag är det ett av de största och mest använda CAD-programmet i världen. Det lämpar sig 
utmärkt till maskinindustrin, då en av dess styrka är att kunna hantera väldigt många parter 
samtidigt.  
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3.4.1 FEM-Analys 
FEM står för ”finita element metoden”. Dess syfte är att lösa partiella differentialekvationer, 
vilket passar perfekt när man vill lösa konstruktionsproblem så som elasticitets- och 
strukturanalysproblem.  

Det finns en mängd olika program och tillvägagångssätt man kan tillämpa. Förr i tiden fick 
man göra alla dessa beräkningar för hand. Denna metod är väldigt tidskrävande, och växer 
markant med konstruktionens komplexitet.  

Idag är det vanligaste tillvägagångssättet att man använder sig av ett program, oftast ett CAD-
program, som klarar av att göra dessa beräkningar. Men FEM-Analyser kan variera en hel del 
i resultat beroende på hur man går till väga när man bygger upp sin virtuella produkt, samt 
vilka inställningar och villkor man satt på sitt projekt. Man måste med andra ord se till att 
man ger programmet rätt förutsättningar. Några stora faktorer som brukar påverka resultatet är 
applicerade krafter och dess villkor, materialegenskaper och ”Meshen”.  
En ”Mesh” är en uppbyggnad ett slags nät av element i en konstruktions volym, man skapar 
dessa element i olika storlek beroende på vilken finhet som krävs. Meshens finhet påverkar 
dock beräkningstiden väsentligt. Man försöker därför ha ett lågt antal element och på så vis 
minimera beräkningstiden. Och även då, beroende på komplexitet, kan det ta allt från 
sekunder till dagar att utföra beräkningarna. 

Ett alternativ till att Mesha en konstruktion i tre dimensioner, är att rita samma konstruktion 
fast i ytor och sedan Mesha den i två dimensioner. Den stora skillnaden är att man får ange en 
virtuell tjocklek på Meshen, istället för på konstruktionen. Programmet behöver då inte lika 
många element och löser analysen snabbare. 

Det kan krävas att man utför kontrollräkningar för hand. Detta görs för att kontrollera att ens 
resultat är rimligt, pålitligt och utan eventuella slarvfel. 

3.5 Standarder 
3.5.1. ISO 7176-5:2008 Rullstolar - Bestämning av yttermått, vikt och vändutrymme 
Denna del av standarden fokuserar på bestämning av olika mått och vinklar samt massa. 
Dessa är uppdelade i tre målgrupper baserat på användarens vikt. Grupp ett, täcker vikterna 
noll till femtio. Grupp två täcker vikterna femtio till hundratjugofem och grupp tre täcker de 
som väger över hundratjugofem. Standarden täcker därmed de flesta tänkbara måtten som är 
relevanta. Och inkluderar även externa mått utöver de som är grundade på användarens 
ergonomi. Många mått är t.ex. baserade på passform i olika standarddörrar eller rullstolens 
förmåga att svänga runt i smala utrymmen som toaletter.  

3.5.2 ISO 7176-1:2015 Rullstolar - Bestämning av statisk stabilitet 
Denna standard är specifikt inriktad mot tyngdpunkt och dimensioner. Den tar upp alla 
extremfall som en rullstol kan utsättas för.  
Det finns tre kritiska extremfall: 
Rullstolen står med; framhjulen i nedförsbacke, bakhjulen i nedförsbacke och en av dess sidor 
i nedförsbacke (se bilaga 2). 
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I extremfallen är alla hjulen låsta. Den sammanlagda tyngdpunkten av rullstol och förare får 
inte förflyttas över relevant tippningsaxel, för då välter den. 
I dessa extremfall får man alltså reda på vilken lutning på backar rullstolen klarar av, samt de 
största krafterna rullstolen kommer utsättas för. 

3.5.3 SS-EN 12183:2014 Manuella rullstolar - Krav och provningsmetoder 
Detta är en europeisk och svensk standard som sammanfattar och refererar mycket till hela 
ISO 7176. Och som namnet antyder, fokuserar den på krav och provningsmetoder. I och med 
att den är mer som en sammanfattning och inte lika djupgående som de olika delarna i ISO 
7176, passar den väldigt bra för en konstruktör som ska utveckla en helt ny rullstol. Den ger 
rakare svar och exakta nummer och matematiska formler när det gäller olika mått och krafter.  
Standarden innehåller även instruktioner på vad som krävs att man anger för detaljinfo vid 
försäljning av rullstolen. Och tar upp det mesta man kan tänka sig behöva veta sett ur en 
konstruktörs synvinkel. Från vilken typ av skruv man ska använda till vilken ”rake-vinkel” 
man bör använda samt hur detta påverkar ens resultat i de olika testmetoderna.  

Funktionsnedsatta människor 
World Health Organization anser att femton procent utav jordens befolkning är 
funktionsförhindrade. Varav två till fyra procent anses ha grova funktionsförhinder. 
Procentandelen har sedan år 1970 ökat från tio till femton procent. Detta kan bero på många 
olika saker.  
Vi har en global ökning av medellivslängd, vi har en ökning i kroniska sjukdomar och även 
bättre metoder att uppskatta antalet funktionsnedsatta. Detta har medfört en ökning i antalet 
funktionsförhindrade. 
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4 Resultat 
4.1 Produktdefinition 
4.1.1 Produkt 
Produktens syfte är att möjliggöra transport för en person med funktionsnedsättning som 
förhindrar denna att kunna ta sig fram utan hjälpmedel. Personen tar sig fram med denna 
produkt antingen på egen hand, eller med hjälp assistent. Initialt så är det fastlagt att 
produkten kommer bestå av hjul, sits (i någon form), fotstöd och handtag. Fler delar i 
produkten och hur dessa är sammansatta är ännu inte fastlagt, utan detta får utredas i senare 
faser.       

4.1.2 Process 
Produktens processer eller uppgifter är förhållandesvis enkla att identifiera då detta inte är en 
maskin eller anordning med många delmoment och en lång kedja av delprocesser.  

Följande processblocksdiagram beskriver användningsförloppet av rullstolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Användaren sätter sig i rullstolen: Det är alltså önskvärt att det är enkelt för användaren att 
sätta sig i rullstolen och att detta inte orsakar besvär eller oönskade händelser (till exempel att 
rullstolen välter).  

Användaren sätter 
sig i rullstol. 

Rullstolen Manövereras 
av den rullstolsburne. 

Rullstolen Manövereras av 
någon annan.  

Rullstolen sätts i rörelse. 

Rullstolen Svänger 

Rullstolen rätas upp 
Rullstolen 
decelereras 

Användaren kliver av 
rullstolen. 

Rullstolen 
decelereras 

Rullstolen Svänger 

Rullstolen rätas upp 

Rullstolen sätts i rörelse. 
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Rullstolen manövereras av den rullstolsburne: Produkten ska alltså vara utformad så att den 
kan manövereras av den som sitter i rullstolen. Den ska alltså kunna sättas i rörelse, Svänga, 
rätas upp och decelereras av den rullstolsburne. 

Rullstolen Manövereras av någon annan: Rullstolen ska alltså kunna manövereras av någon 
som för rullstolen och även här ska den kunna sättas i rörelse, svänga, rätas upp och 
decelereras av den som för rullstolen. 

Processblocksdiagrammet beskriver hur rullstolen är tänkt att användas. Man ser att rullstolen 
kan manövereras av den burne eller av någon annan. Eftersom det kan finnas skillnader i hur 
rullstolen manövereras beroende på om det är den burne eller någon annan som för den, så har 
diagrammet delats upp i två förgreningar. Även då det nödvändigtvis inte behöver finnas 
skillnader i hur rullstolen sätts i rörelse, svänger o.s.v så är det möjligt att det finns skillnader, 
och därför har dessa avgreningar delats upp.  

4.1.3 Omgivning 
Rullstolen är främst tänkt att säljas och användas i U-länder. I detta projekt är det tänkt att vi 
ska inrikta oss främst på Afrika.  

De klimatmässiga förhållanden som produkten kommer exponeras för är följande: (1) Varmt 
och torrt på sommaren medan det är milt och regnigt på vintern. (2) Starkt solljus.  

Denna rullstol är tänkt att säljas till i princip alla som är i behov av den vilket innebär att 
människor i mindre byar kommer ha tillgång till den. Alltså kan man förvänta sig att 
användning kommer ske i viss terräng. Det kan exempelvis vara ojämn mark, grus, lera o.s.v. 
Rullstolen bör alltså vara anpassad efter dessa förhållanden.  

Från ett tillverkningsmässigt perspektiv är omgivningen även viktig. Vilka möjligheter för 
tillverkning och val av material är väsentligt för projektet. Det har dock visat sig att Tunisiens 
huvudstad är relativt industrialiserad, så vi förutsätter att de tillverkningsmetoder vi önskar 
finns tillgängliga. Och i annat fall så importeras delar från länder som erbjuder de önskade 
tillverkningsmetoderna.  

4.1.4 Människa 
Den rullstolsburne är främst ackusativobjektet och ibland subjektet. Rullstolsassistenten är 
subjektet. Rullstolen är tänkt att endast drivas för hand, någon form av elektriskt stöd är i 
princip helt utslutningsbart, då detta skulle generera en för dyr och komplicerad produkt. 
Rullstolen måste alltså utformas så att handkraft är tillräcklig energikälla för att driva fram 
den. Som tidigare nämnts så ska rullstolen vara konstruerad så att den säkert och effektivt går 
att svänga, rätas upp och bromsas. Gränssnittet mot människan är själva sitsen, handtag, 
armstöd, fotstöd och drivring. Dessa ska utformas med erforderlig ergonomi och funktion. 

4.1.5 Ekonomi 
Budgeten för rullstolen är inte fullständigt bestämd. Men vi har som mål att tillverka den till 
så låg kostnad som möjligt. Vi vill gärna att försäljningspriset ska vara lägre än de rullstolar 
som finns att köpa på de aktuella platserna. Om möjligt vill vi gärna att försäljningspriset är 
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mycket lägre än de befintliga rullstolarna på marknaden. Hela konceptet förlitar sig på en 
kvantitativ produktion, och på så vis kan vi utnyttja detta till vår fördel.  

4.2 Kriterieuppställning 
Produktkriterier    

A. Låg tillverkningskostnad   

B. Modifierbar     

C. Säker       

D. Terränganpassad    

E. Låg komplexitet    

F. Miljövänliga material   

G. Estetisk utformning    

H. Hög komfort   

I. Enkel att reparera    

J. Lång livslängd      

K. Lättförståelig konstruktion   

L. Lättvikt    

M. Lättmanövrerad                                      

N. Enkel att stiga på                                     
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kriterieviktning. För att göra viktningen tydligare så har viktfaktorn multiplicerats med 100.  

   

Diagram över kriteriernas vikt. 

 

   

 

Krav/Önskemål 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A B C D E F G H I J K L M N korr-faktor Summa Viktfaktor Viktning

A 0 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 23 0,117 11,7

B -2 0 1 2 1 2 0 1 0 2 2 1 1 3 14 0,071 7,1

C -1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 26 0,133 13,3

D -5 2 1 2 1 2 0 2 1 1 1 7 15 0,077 7,7

E -8 0 2 0 0 0 2 1 0 0 9 6 0,030 3

F -6 2 1 1 0 2 0 0 0 11 11 0,056 5,6

G -12 0 0 0 1 0 0 0 13 2 0,010 1

H -5 2 2 2 2 2 2 15 22 0,112 11,2

I -10 0 1 0 0 0 17 8 0,041 4,1

J -5 2 1 1 1 19 19 0,097 9,7

K -18 0 0 0 21 3 0,015 1,5

L -11 1 1 23 14 0,071 7,1

M -10 1 25 16 0,082 8,2

N -10 27 17 0,087 8,8

O 196 1 197
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4.3 Framtagning av produktförslag 
I ett tidigt stadie i processen är det svårt att avgöra vilka delar som ska ingå i produkten. Men 
man kan resonera och göra vissa antagande, och göra en preliminär bedömning av vad som 
kommer ingå. Vi har gjort antagandet att rullstolen kommer innehålla något slags skelett eller 
ram (andra alternativ har diskuterats, men vi har kommit till slutsatsen att en ram är det mest 
lämpliga). Förutom denna ram eller skelett så kommer rullstolen innehålla sits, ryggstöd och 
fotstöd. Rullstolen kan även innehålla armstöd, körhandtag och tippskydd. Delar som hjul, 
drivring o.s.v räknas som komponenter i produkten och kommer antagligen köpas in från en 
leverantör. 

Det finns ett antal olika alternativ för hur de olika ingående delarna kan tillverkas. Ramen kan 
svetsas ihop (förutsatt att den är gjord av metall), den kan även exempelvis nitas eller skruvas 
ihop. Även då någon av dessa tillverkningsmetoder väljs, så finns det ett antal underkategorier 
för dessa. Då konstruktionen svetsas ihop så kan man exempelvis svetsa rörets ende mot ett 
annat rör eller svetsa rören jämte varandra.  

Olika alternativ för hur sitsen och ryggstödet kan tillverkas har diskuterats. Då vi helst vill 
följa frugal innovation filosofin, så har vi försökt ta fram alternativa lösningar för hur dessa 
kan tillverkas. Ett av de första alternativen som diskuterades var en gjuten plastdetalj som 
skulle fungera som sits och samtidigt bidra med att förstärka hela konstruktionen. Tanken var 
att en sådan detalj skulle kunna massproduceras med formsprutning och på så sätt minimera 
tillverkningskostnaden per enhet. Andra alternativ för sitsen som dök upp var ett komposit 
gjort av kartong och tyg, som limmas ihop. Materialet är tänkt att efterlikna sandwish 
principen, där kortongen då motsvarar kärnan och tyget motsvarar fibrerna. Detta komposit 
uppvisade förvånansvärd styrka men har samtidigt en "mjuk känsla". Kompositet följer frugal 
innovation principen då detta material ska kunna tillverkas lokalt utan någon nämnvärd 
utrustning, och tillverkas av återvunnen kartong och tyg. Det finns dock vissa brister som 
måste studeras närmare för att kunna avgöra dess duglighet. Andra alternativ för tillverkning 
av sitsen som diskuterats är att konstruera den av läder eller plåt.  

Föregående resonemang kan tolkas som ett materialval, men materialet för sitsen är väsentligt 
för själva tillverkningsprocessen. Det är exempelvis stor skillnad mellan en sits av läder och 
en sits av plast sett ur ett konstruktionsmässigt perspektiv. Närmare materialval, som val av 
metall eller legering kommer i ett senare skede.  

De första konceptgenereringarna innehöll konstruktioner med helt raka rör som svetsas 
samman i ändarna. Efter hand kom vi till slutsatsen att bockade rör gör det möjligt att 
integrera fler egenskaper i ett enda rör, och på så sätt både förbättra hållfastheten och 
eventuellt minimera/förenkla antalet svetsar och fästelement. Enligt Micael Pettersson (VD på 
Nyköping rör och svets) så kan man ungefärligt räkna med att man halverar kostnaden genom 
att ersätta en svets med en "bockning".    
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4.3.1 Materialval 
De två mest lämpliga materialen för denna produkt är stål och aluminium, detta är även de 
vanligast förekommande materialen för rullstolar. Alternativet att integrera någon plastdetalj 
för att stabilisera konstruktionen diskuterades, men efter att vi fått pris från ”Nyköping rör och 
svets” så kom fram till att en optimerad svetsad rörkonstruktion var överlägset. Med den 
svetsade rörkonstruktionen kan vi få den stabilitet vi eftersträvar utan några övriga 
förstärkande komponenter. 

Det finns då förstås ett stort antal material och legeringar som konstruktionen kan tillverkas i. 
Som nämnts tidigare så är aluminium och stål två potentiella materialval. Både stål och 
aluminium anses vara lämpliga materialval för många olika applikationer då de erhåller 
önskade materialegenskaper som seghet, styrka, duktilitet med mera, samtidigt som de är 
relativt billiga och formbara. Aluminium är ofta vanligast förekommande för applikationer 
där lättvikt eftersträvas som flygplan, stegar, byggställningar med mera. Stål är den metall 
som produceras i störst kvantitet, den är billig att framställa och finns i stor kvantitet i 
jordskorpan. Stål används då man eftersträvar en stark och billig konstruktion eller då man 
söker ett material med exceptionell hårdhet. I sådana fall använder man sig gärna av ett hög 
legerat stål.  

Vi kommer till viss del använda oss av de viktade kriterierna för att verifiera vilket material 
som bäst uppfyller våra krav och önskemål. De två viktigaste kriterierna är säkerhet och låg 
tillverkningskostnad. Hög komfort och lång livslängd är även två viktiga kriterier. Andra 
kriterier som inte har lika stor viktning men som fortfarande bör tas i beaktning är följande: 
enkel att reparera, lättvikt, miljövänlig, terränganpassad, modifierbar, lätt att stiga på och 
lättmanövrerad.  

kriterierna säker, hög komfort, modifierbar och terränganpassad är så gott som identiska för 
de båda materialen. Följande kriterier måste dock tas i beaktning:  

4.3.1.1 Tillverkningskostnad 
Följande text är sammanfattade ur Materials Science and Engineering, an Introduction – William 
D.Callister, David G.Rethwisch. 

Kriteriet låg tillverkningskostnad kommer variera beroende på vilket material som väljs. 
Aluminium legeringen med UNS numret A92024 är en vanlig legering i konstruktioner som 
lastbilar, kanoter, tågvagnar och möbler. För att hitta ett relevant pris för legeringen används 
stena-ståls produktkatalog. Exakt denna legering finns dock inte i katalogen men liknande 
legeringar existerar. För största möjliga relevans väljs kilopriset för aluminiumrör med 
diametern 30 mm och 4 mm tjocklek (detta bör ungefär motsvara dimensionerna som 
används i rullstolen). På liknande vis hämtas priset för stållegeringen S235JR. Mekanisk data 
hämtas från materialdatabasen Total Materia.  
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följande tabell visar relevant data för Aluminiumlegering A92024 och stållegering S235JR. 

Material E-modul 
 
GPa 
 

Sträckgräns 
 
MPa 

Densitet 
 
Kg/dm3 

Specifik 
styrka  
(kN*m)/kg 

ca pris 
 
kr 

Aluminium 
A92024 

69 145 2.71 53,5 90 

Stål 
S235JR 

198 235 7.8 30,1 20 

 

Vi ser att stål har avsevärt mycket lägre kostnad än aluminium per viktenhet. Men som bekant 
för de flesta så är aluminium mycket lättare än stål. För att göra en rättvis jämförelse mellan 
materialen så ser vi att den specifika styrkan för A92024 är 53,5 och 30,1 för stål. Den 
specifika styrkan är brottgräns/densitet. A92024 ger 77 % bättre styrka än S235JR. För att 
göra någon prismässig jämförelse mellan dessa legeringar divideras specifika styrkan med 
priset. Man kan löst uttrycka det som hur mycket styrka man får per krona. vi får följande 
resultat 54,5/90=0,6 och 30,1/20=1,5. Vi får alltså 0,6 (specifik styrka/krona) för A92024 och 
1,5 för S235JR vilket postulerar att S235JR är ekonomiskt fördelaktigt för att uppnå en viss 
hållfasthet, medan A92024 är fördelaktigt för att uppnå en lättviktskonstruktion.  

Förutom att stål är billigare än aluminium i förhållande till styrka så är det även mindre 
komplicerat att svetsa stål, vilket gör själva tillverkningsprocessen billigare.  

4.3.1.2 Livslängd 
Aluminium har en mer osäker utmattningskurva än stål. Då spänningen inte överstiger 186 
MPa i stål så kan antalet cykler teoretiskt vara oändligt. Men för aluminium finns inget 
väldefinierat värde där utmattningskurvan blir horisontell. Man har därför satt gränsen 500 
miljoner cykler för aluminium, här är spänningen 131 MPa. Under denna spänning anser man 
att antalet cykler kan upprepas oändligt. Mechanics of Materials Ninth Edition – R.C. Hibbeler 

Aluminium är dock mer beständigt mot korrosion än stål.  

4.3.1.3 Enkel att reparera 
Stål kan anses vara enklare att reparera än aluminium då enklare utrustning krävs för att 
svetsa samman det. 

4.3.1.4 Vikt 
Som nämnts tidigare så kommer aluminium generera en lättare konstruktion än stål.  

4.3.1.5 Manövrering  
En rullstol gjord av aluminium kan vara något mer lättmanövrerad då den är lättare än en 
rullstol av stål. 
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4.3.1.6 Enkelhet att stiga på 
En rullstol gjord av stål kan vara något enklare att stiga på då den är tyngre och blir därför 
mer stabil.  

4.3.1.7 Miljövänlighet 
Följande text är sammanfattade ur Materials Science and Engineering, an Introduction – William 
D.Callister, David G.Rethwisch. 

Miljövänliga material är de som genererar lågt CO2 utsläpp vid framställning, och som inte 
förorenar naturen. För lågt CO2 utsläpp bör man ta i beaktning dess möjlighet att återvinnas då 
återvinning av metaller oftast generar lägre CO2 än den initiala framställningen av metallen. 

För att göra en uppskattning av det ekologiska avtrycket för de båda metallarna och jämföra 
dessa mot varandra användes CES Edupack. Här skrivs olika relevanta värden in för att 
kalkylera ett potentiellt CO2 utsläpp. Vi har valt att ange att produkten kommer transporteras 
400 km med 32 tons lastbil. Den återvunna andelen stål anges vara 20 procent och 31 procent 
för aluminium. Då aluminium är starkare än stål i förhållande till vikt så används den 
specifika styrkan för att räkna ut viktskillnaden mellan materialen. En rullstol gjord av stål 
uppskattas väga 17,77 kg och en rullstol gjord i aluminium uppskattas väga 10 kg.  

Med dessa data inskrivna så får vi från CES Edupack värdena 105 kg CO2 för en rullstol gjord 
av aluminium, och 35,6 kg CO2 för stål. 

Detta postulerar att en rullstol gjord av stål ger lägre ekologiskt avtryck än en rullstol gjord av 
aluminium och är då mer miljövänlig.  

Vi väljer materialet Stål med legeringen S235JR då detta material fick bäst resultat för viktiga 
kriterier, särskilt för priset som är viktigt inom Frugal Innovation.  

4.4 Produktförslag 
En viktig del i vårt projekt var att ta reda på om det skulle sänka tillverkningskostnaden att 
använda cykelhjul istället för traditionella Rullstolshjul. Detta var ett förslag från Christoffer 
Lindhe, men för att verkligen veta att en sådan konstruktion är ekonomiskt försvarbar så var 
vi tvungna att validera det.  

Ett vanligt rullstolshjul har en kraftig axel på ena sidan för att möjliggöra att rullstolshjulet 
fästs i denna axel som då bär upp all last. Men ett cykelhjul är tänkt att hållas uppe av en 
gaffel, och har därför kortare och smalare axel. Idéer om att montera en större axel på 
cykelhjulet diskuterades. En annan lösning diskuterades även om att montera ett fäste som 
skulle gå mellan ekrarna och rotera med cykelhjulen. Men båda dessa lösningar ansågs vara 
för komplicerade och dyra för att det i slutändan skulle löna sig att använda cykelhjul. En 
lösning som vi dock såg potential i var att konstruera en slags gaffel som ger stöd på båda 
sidor av cykelhjulet. Detta innebär dock att det tillkommer material får detta tillägg, vilket ger 
viss prisökning. För att se om förslaget var lönsamt var vi tvungna att jämföra priset mellan 
traditionella rullstolshjul och priset för den extra konstruktion som användning av cykelhjul 
skulle innebära. Vi förutsätter då att cykelhjulen införskaffas i princip gratis.  
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Vi kontaktade Decon Wheels i Hylte för att få ett pris på rullstolshjul och tillbehör. Det visade 
sig att de billigaste rullstolshjulen vi kunde få tag på kostade 1156 kr per hjul exklusive 
moms, och en drivring kostade 850 kr styck exklusive moms. Totalt skulle detta resultera i en 
kostnad på 4012 kr exklusiva moms. I detta pris har vi inte räknat med kostnad för hjulens 
fästen, vilket även tillkommer.  

Vi gjorde en preliminär konstruktion av en rullstolsram innehållande bockade stålrör som 
svetsas samman. En ritning på konstruktionen skickades till företaget ”Nyköping rör och 
svets” Micael Pettersson (VD) fick titta på konstruktionen. Vi fick priset 750 kr per enhet.  

Med detta resultat ser vi att kostnad för en konstruktion med bockade och svetsade stålrör är 
långt under kostnaden för själva rullstolshjulen. Alltså kommer inte den extra konstruktion för 
gaffeln som tillkommer öka priset avsevärt i jämfört med kostnad för rullstolshjul. Med detta 
resultat anser vi att en lösning med cykelhjul kommer sänka tillverkningskostnaden väsentligt 
och är värt att gå vidare med. 

4.5 Resultat produktförslag 
4.5.1 Resultat produktförslag 1. 
4.5.1.1 Utformning 
Detta produktförslag är tänkt att konstrueras av bockade stålrör som svetsas jämte varandra 
för att göra svetsningen enkel. För att optimera konstruktionen så har armstöden och fotstöden 
konstruerats så att de förstärker konstruktion. Vilket innebär att armstöd och fotstöd inte blir 
"extra tillbehör" utan är element för att styva upp konstruktionen. Körhandtagen är en 
förlängning av ett rör som även det förstärker konstruktionen. 

 

Eftersom rullstolen är konstruerad för att cykelhjul ska vara kompatibla med den så har en 
slags gaffel integrerats i konstruktion. Rullstolen har alltså konstruerats så att cykelhjulet 
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kommer få stöd från båda sidorna. Det fäste som sitter på utsidan av cykelhjulet hålls uppe av 
två stycken rör för att göra det så stabilt som möjligt.  

Röret som går horisontellt vid ryggslutet är böjt något bakåt för att undvika att det kommer i 
kontakt med ryggen vid användning. Handtagen är vinklade något nedåt för att ge bättre 
greppvänlighet och göra dem mer allmänt greppvänliga för människor med olika längd. 

Ryggstödet är vinklat 6 grader bakåt så att man ska kunna luta sig bakåt i en vilande position. 
för att förhindra att man glider framåt med bäckenet så är sätet vinklat 1 grad bakåt. Denna 
låga vinkel ska dock göra det enkelt att även luta sig framåt för aktiviteter som kräver detta.  

Värde på dimensioner som bredd av säte, längd av säte, avstånd mellan säte och fotstöd och 
höjd mellan armstöd och säte är hämtat från SS-ISO 7176-5:2008. Avståndet mellan fotstöd 
och säte är dock 420 istället för 450, så att även kortare människor ska nå ner till det. 

Ryggstödet kan ses som medelhögt. Det är tänkt att vara tillräckligt högt för att ge tillräckligt 
stöd för ryggen, men är samtidigt tänkt att möjliggöra viss rörlighet i överkroppen. 
Ryggstödet smalnar även av uppåt för att ge tillräcklig frihet för armarna, så att användarens 
armar inte hindras då denna tar fart.       

4.5.1.2 CATIA modell 
Assemblyn byggdes upp av ett antal olika parter. I en av parterna finns ett skelett som 
innehåller all referensgeometri och rörens centrumkurvor. Själva referensgeometrin innehåller 
plan och ytor som till exempel motsvarar ryggstöd och säte, på dessa ytor har punkter 
placerats som är själva hörnen för rören. Mellan punkterna har linjer skapats som sedan 
tilldelas radier för att skapa den slutliga geometrin för rörens centrumkurva. För att ge 
modellen största möjliga dynamik så har den konstruerats med en logisk och simpel 
uppbyggnad. Då ändringar har gjort som att flytta hörnpunkterna, ändra vinklar på plan eller 
ändra rörens diameter så följer övrig geometri med. Den enda parametern som finns i 
modellen är rörens diameter, denna styr dock även mått som avstånd mellan rören. Fler 
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parametrar än så ansågs inte vara nödvändiga för att ge modellen största möjliga flexibilitet. 
Varje rör skapades i var sin part med Circle Sweep där linjerna användes som centrum kurva, 
de kontextuella länkarna till skelettet behölls för att möjliggöra uppdateringar av modellen. 

4.5.1.3 Analys 
För analysen användes 2D OCTREE Triangle Mesh med parabolisk element typ. Ingen solid 
kropp behövde skapas i Assemblyn då endast ytor används för att skapa Mesharna. Rören 
fästs mot varandra genom att först skapa en Line Analysis Connection och sedan applicera en 
Seam Welding Connection Property på denna. Detta är tänkt att efterlikna svetsarna så väl 
som möjligt, även då det kommer vara viss skillnad mot verkligheten.  

För att få en så realistisk analys som möjligt så är det viktigt att frihetsgraderna är så lika en 
verklig situation som möjligt. En part skapas som ska simulera drivhjulen, denna består av en 
axel som är fäst i drivhjulens infästning, från denna axel går ett rakt "rör" vertikalt mot 
marken. Detta rör är låst i botten med User-Defined Restraint som är applicerat på en Virtual 
Part. Virtual part används för att kunna låsa änden i en enda punkt så att total rotation tillåts. 
Detta ska generera en realistisk simulering av drivhjulens kontakt mot marken. User-Defined 
Restrainten är låst i alla riktningar (X,Y, Z), men ej låst i någon rotation.  

Framhjulen är låsta i Y, Z riktning (sidled, uppåt), detta ska simulera att hjulen rör sig längs 
marken i en riktning, och att de är låsta i sidled.  

Fall1: Ett av fallen som testas för analysen är då belastningen 1227 N appliceras vinkelrätt 
mot sätet. Detta motsvarar vikten från en person som väger 125 kg. Precis vid sätets fäste 
uppmäts spänningar uppemot 200 MPa. Även då detta är under brottgränsen på 235 MPa så 
vill vi hålla oss till säkerhetsfaktorn 2,5 vilket resulterar i maximal spänning på 94 MPa. För 
att förenkla analysen har dock en SeamWelding Connection Property använts, vilket inte 
motsvarar hur sitsen kommer vara fäst i verkligheten eftersom sitsen troligare kommer vara 
spänd runt rören vilket inte ger samma vridning. Bortsett från detta så uppmäts de högsta 
spänningarna till runt 60 MPa. Spänning av denna magnitud uppmättes vid några av svetsarna 
och böjarna. Denna spänning är fullt acceptabel och anses vara godkänd.  
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Fall2: I fall 2 så testas belastningen 1227 N med 30 grader lutning, detta är det mest extrema 
fallet som rullstolen kommer att utsättas för. Då vinklar inte kan skrivas in på krafterna i 
CATIAs analys delades denna kraft upp i komposanterna Z=-1062,605N, Y=-613,513N .     

Största spänningarna uppmättes vid själva infästningen till hjulaxeln för cykelhjulen. Här låg 
spänningarna på gränsen till 94 MPa. I övrig geometri var spänningen acceptabel. För att 
lättare kunna se exakt var spänningen överstiger ett visst värde så stängdes Smooth av i Color 
Map Edition. Man kan på så vis lättare se när 94 MPa överskrids.  

Största förflyttningen är omkring 4 mm, denna förflyttning befinner sig ungefär i höjd med 
armstöden. Anledningen till att denna förflyttning är så stör är för att hela rullstolen tenderar 
att skjuvas i sidled. Förflyttningen är dock kontrollerad, och detta är ett extremfall där vinkeln 
på kraften och den applicerade massan är väldigt stor. Så vid normala förhållanden bör 
rullstolen inte upplevas som ranglig. 
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Fall3: Fotstöden belastas med 153 N i -Z riktning (nedåt). Här uppvisas inga höga spänningar, och 
detta fall anses vara godkänt.   
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4.5.2 Resultat produktförslag 2 
4.5.2.1 Utformning 

Denna konstruktion är uppbyggd så att den 
fokuserar på att hålla nere 
tillverkningskostnaden så mycket som möjligt. 
Detta har uppnåtts genom att använda så lite 
material som möjligt samt att vi applicerat 
frugal innovation filosofin genom att konstruera 
rullstolen så att cykelhjul är kompatibla med 
den, och genom att både sits och ryggstöd är 
gjort av skinn. 
Vi kan i stort sett räkna bort kostnader för både 
cykelhjul och skinn. Rullstolen är konstruerad 
för folk i utvecklingsländer och vi antar att de 
har tillgång till begagnade cykelhjul och skinn, 
de får sedan montera dessa delar själva. Så vår 
konstruktion är tänkt att bli såld som antingen 
komplett ram, i delar, eller som ritning.  

Ramens stomme består av ett kors av bockade 
rör. Detta för att stärka rullstolens mittpunkt 
och på så vis motverka att den viker ihop sig på 
mitten.  
För att kunna montera cykelhjul krävs det att man har en hjulupphängning likt en cykelgaffel. 
Anledningen till detta är att cykelhjulens lager och axel inte är kapabla att vara fästa i en sida 
av hjulet. Detta har resulterat i en liggande upphängning som går ut på utsidan av hjulen. 
Det är viktigt att gaffeln är långt ifrån händernas rörelseutrymme så att det inte framstår en 
klämrisk. Gaffeln är därför fäst långt ner på ramen. 

Rullstolen är inte hopfällbar. Detta för att öka dess styrka samtidigt som en sådan mekanism 
hade ökat priset och försvårat monteringen. 

Sitsen är vinklad fyra grader från vertikal linje, vilket motverkar att användaren ska glida av 
och inte förlita sig helt på friktionen. (ISO 7176-5) Den är positionerad så att tyngdpunkten 
ligger lite framför hjulaxeln så att man inte tippar över så lätt, men ändå låter de stora hjulen 
ta upp mestadelen av tyngden då de är stora och ger mindre motstånd i svår terräng.  
Höjden på sitsen är baserad på armarnas mest ergonomiska position för att driva hjulen. 

Ryggstödet är medelhögt och dess mest ergonomiska läge för ryggen brukar antas som 
vinkelrätt mot sitsen, men vi har valt att smått vinkla sätet bakåt för att ge möjligheten att 
slappna av. Detta är även standard för de flesta rullstolarna enligt ISO 7176-5. 
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Fotstödet består bara av ett rör för att vara så billig som möjligt. Men det går att skruva på 
separata standardfotstöd som erbjuds som tillval. Röret är i en höjd lite ovanför fritt hängande 
fot, för att ta upp vikt för att inte påfresta låren.  

Drivringar och tippskydd finns att köpa som tillval. Vi rekommenderar att man monterar 
drivringar av säkerhetsskäl, men de brukar kosta relativt mycket.  

Vi har utvecklat ett par framhjul som även de går att köpa som tillval. Anledningen till att de 
är tillval är för att man kan ha olika behov beroende på vilken omgivning rullstolen kommer 
brukas, och det finns många billiga standardvarianter som är lätta att montera. 

4.5.2.2 Uppbyggnad av CATIA-modell 
Ramen är uppbyggd så att den är väldigt enkel att modifiera. Halva ramen är uppbyggd av 
linjer. Dessa linjer är sedan speglade mot dess mittplan och bygger på så vis upp ett slags 
skelett som är grunden till hela ramen.  
Ramens ytor skapas sedan lätt i Generative Shape Design med hjälp av funktionen Sweep, där 
man anger en radie och skelettets linjer som guidekurva. Alla linjer och punkter är lätta att dra 
eller ändra mått på, och modellen uppdateras automatiskt. 

Det stora hjulets fälg och däck är en profil som är svept efter en cirkel som det på det viset 
skapar varsin yta.  
Axeln är en solid Pad baserad på en cirkel.  
Ekrarna är 2 linjer som även de är svepta efter varsin linje med bestämd radie. De är sedan 
”stängda” med Close Surface. Man skapar sedan ett cirkulärt mönster med mönster med axeln 
som rotationspunkt. 

Hjulens fyra upphängningar är en separat uppbyggd Pad av en profil som sedan speglas med 
Symmetry till de tre övriga placeringarna, för att hänga med enkelt i ritningen om man vill 
modifiera olika mått eller vinklar. 

De små hjulens fälg och däck är gjorda med Shaft, och sedan har Holes skapats. 
Upphängningen är en Pad med Fillet, Shell och två Holes. Dess axel är uppbyggd av en Pad. 
De är sedan ihopsatta i en Assembly. 

Sätet och ryggstödet är två identiska ritningar som är ritade på två olika. Ytorna skapas sedan 
med Extrude. 

Alla parter sätts sedan ihop i en Assembly och justeras med hjälp av Constraints. 

4.5.2.3 Resultat FEM-analys 
Vi har genomfört en rad olika extremlägen och olika konstruktionsegenskaper på detta 
produktförslag. Resultaten har varit relativt varierande och problematiska.  

I analysen har vi tagit bort onödiga delar som hjulen och ryggstödet. Hjulen är ersatta av 
Virtual Rigid Part för att spara utrymme och beräkningstid. Bakhjulen är låsta i alla riktningar 
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vid marken, men tillåtna att rotera. De virituella framhjulen är låsta i två riktningar i det värsta 
extremfallet, för att få fram största möjliga påfrestning. 

Sätet är kvar för att simulera den ihop-pressande kraften som kommer att uppstå på ramen. 
Den låses i framåtriktning. En General Analysis Connection skapas för att CATIA ska förstå 
att sättet ligger emot ramen.  
Vi tror att denna lite mer verkliga simuleringen av sätets kontakt med ramen, jämfört med 
Seam Welding, har orsakat att beräkningarna blivit för stora och gett oss lite problem.(se 
fortsättning) 

Ramen och sätet är en så kallad 2d-mesh. Med Local Mesh Size och Local Sag Size (se bilaga 
4) vid de ställen där det behövdes mest. Dessvärre kunde det inte genomföras på alla önskade 
ställen då analysen skulle ta upp mer än sexton gigabytes minne, vilket är den övre gränsen på 
Halmstad Högskolas datorer. Detta har som sagt lett till lite fel i resultaten.  

De olika Mesharna ges olika Propertys, där delarna ges tjocklek och material. Virituella 
svetsar appliceras mellan ram och fästen.  

Vi har sedan utfört två olika grundlägen för analysen.  
I det första fallet har vi lagt på en Distributed Force på sätet med en kraft på 1227N (125kg) 
riktad rakt neråt. (Se bilaga 4) 
Det andra fallet är det mest extrema läget som rullstolen kommer utsättas för. Rullstolen står 
då (Se bilaga2) med en sida i nedförsbacke. Med en backe med lutningen 30 grader. Vi 
simulerar detta genom att vinkla samma kraft trettio grader. 
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5 Slutsatser 
5.1 Utvärdering 
Utvärderingen bygger till stor del på de beräkningar vi har utfört. De utvärderas även efter de 
kriterier som ställts upp och på förnuft och logiskt tänkande.  
I utvecklingsprocessen har det tagits fram väldigt många förslag både som skisser och 
CATIA-ritningar. Men i slutändan har vi tagit ur de mest passande idéerna och det har lett 
fram till två förslag som verkat självklara för oss. 
Vi kommer här efter hänvisa till produktförslagen som P1 och P2. 
Produktförslagen jämförs med varandra mot de olika kriterierna i kriterieviktningen (se matris 
kap 4.2) 

5.1.1 Tillverkningskostnad 
P1 innehåller mer material och avancerade bockar än P2, men P1 är konstruerad så att den är 
lite enklare att svetsa ihop och ställer därmed lägre krav på svetsrigg. P1s svetsar påminner 
om en Y-fog då man svetsar ihop två parallella rör. Medan P2s svetsar påminner mer om en 
käl fog då rören i vissa fall monteras så att de formar ett ”T”, vilket kräver mer precision och 
eventuellt mer förarbete.  
Båda förslagen kommer dock bli väldigt billiga om man jämför med marknadens befintliga 
rullstolar. Speciellt när man utgår från produktion i ett utvecklingsland där arbetskraften är 
billig. Exakta siffror är svåra att ta fram då det beror mycket på produktionsantal samt pris för 
både arbetskraft och material. Men Nyköping rör och svets gav oss ett uppskattningspris på 
750sek för arbete och material på en tidig prototyp, om man antog en stor produktion. Detta är 
ett helt klart bra pris, speciellt om man tar hänsyn till skillnaden i pris på arbetskraft i Sverige 
och ett utvecklingsland. 

5.1.2 Modifierbar konstruktion 
Båda produktförslagen kommer att vara tillgängliga att beställa både som kompletta ramar, 
ritningar och i delar. Det är oklart hur flexibla fabrikerna som tillverkar delarna och kompletta 
ramar kommer vara, då tanken är att den kommer tillverkas lokalt i olika utvecklingsländer. 
Men CATIA-modellerna är uppbyggda så att de är väldigt lätta att modifiera.  
Men om man antar ett extremfall då fabriken bara kan tillverka en konfiguration av 
förbestämda dimensioner, så kommer rullstolen inte kunna modifieras utan någon slags kap 
och svets som den är i nuläget. Så just den aspekten är väldigt relativ och beror mest på vilka 
förutsättningar fabriken och användaren har. 
Vi anser dock att hjul och tillbehör är väldigt lätta att justera och montera. 

5.1.3 Säkerhet 
Båda produktförslagen är konstruerade efter krav från ISO 7176-5:2008, ISO 7176-1:2015 
och främst SS-EN 12183:2014. De är inte certifierade mot dessa standarder, så vi vet inte om 
de uppfyller alla dess krav. Men vi har utgått från dem så mycket vi kunnat speciellt när det 
kommer till klämrisk, ergonomi och hållfasthet. Detta har medfört ett väldigt högt resultat i 
säkerhet. 
P2 har dock varit problematisk i analysen så vi kan dessvärre inte sätta exakt vilken 
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dimension av rör som behövs för att uppfylla hållfasthetens säkerhetsfaktor på 2,5 mot 
brottgränsen. Men med en större hårddisk bör det inte vara några problem att förfina dess 
Mesh och på så vis få ett exakt svar. 
P1 har armstöd vilket leder till en lite högre säkerhet vid av- och påstigning. 
Båda förslagen är konstruerade så att det inte kan uppstå någon klämrisk. Man kan dock köpa 
rullstolen utan tillval av drivring. Det kan då vara riskabelt för ens fingrar vid ekrarna. 
Vi anser i allmänhet att vi fått fram en hög säkerhet. 

5.1.4 Framkomlighet 
Båda resultaten är baserade på att använda sig av 28 tums cykelhjul. De är med andra ord lite 
större än vanliga 22-26 tums rullstolshjul. Detta ökar dess framkomlighet i svår terräng vilket 
är väldigt positivt i utvecklingsländer. Framhjulen kommer i olika standardval och vi 
rekommenderar att man väljer så stora och breda som möjligt för att bidra till samma effekt. 
Produktförslagen är dock lite bredare än marknadens normala rullstolar då vi har en 
upphängning för cykelhjulen, detta medför en lite sämre framkomlighet i trånga utrymmen. 
Men framkomlighet i terräng väger högre än bredden så vi är väldigt nöjda med det.  

5.1.5 Komplexitet 
P1 är lite mer komplext utformad då den har lite fler rör och lite avancerade bockningar. Men 
detta medför att den är lite lättare att svetsa ihop och är lite mer komfortabel. Annars är den 
väldigt lik P2.  
De är kompatibla med cykelhjul. Detta har ökat dess komplexitet till viss mån jämfört med 
normala rullstolar. Hjulet behöver en upphängning likt den för en cykels eller mopeds 
bakhjul. Det är här väldigt viktigt att man har en ”styrbricka” som man kan spänna eller lossa 
för att kunna justera hjulets riktning, så att hjulen inte jobbar mot varandra eller slits ut för 
snabbt. 
De saknar dock funktioner som att fällas ihop, vilket reducerar dess komplexitet markant. Vi 
har även valt att erbjuda drivringar, tippskydd och fotstöd som tillval. Detta har klart gjort 
konstruktionen mindre komplex. 
Dem är konstruerade med lite primitivare utförande än normala rullstolar. 

5.1.6 Miljövänlighet 
Som vi kom fram till i materialvalet så var stål det mest miljövänliga materialvalet utav stål 
och aluminium. Stål är det vanligaste materialvalet för rullstolar och många andra 
konstruktioner. 
Vi har försökt få in så mycket av Frugal Innovation filosofin vi kunnat. Detta har lett till att vi 
faktiskt återvinner både cykelhjul och skinn. Skinn är även organiskt och bryts ner naturligt 
utan att påverka naturen negativt. 
Så i denna kategori får båda förslagen väldigt bra resultat. 

5.1.7 Estetisk utformning  
Estetisk utformning är inget som har prioriterats vid konstruktion av dessa produktförslag, För 
P1 har vi dock valt att måla rören med orange färg för att följa Lindhe Xtends grafiska profil.     
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5.1.8 Komfort 
Komforten är relativt lik för de båda produktförslagen, P1 har dock armstöd vilket P2 saknar. 
P1 är konstruerad med smalare ryggstöd vilket ger bättre rörlighet medan P2s ryggstöd har 
större yta vilket gör att man lättare kan sitta i en vilande position.     

5.1.9 Reperationsvänlighet 
Eftersom båda produktförslagen är gjorda i vanligt konstruktionsstål så kan de enkelt lagas 
med den mest simpla svetsen. Om ägaren av denna produkt inte har tillgång till svets kan den 
även nitas ihop. Båda produktförslagen har följt riktlinjer från ISO-standarderna och 
litteraturen av Bengt Engström för att säkerställa att produktförslagen är ergonomiskt 
korrekta.     
 
5.1.10 Livslängd 
P1 och P2 är i princip identiska med avseende på livslängd. Livslängden kommer bestämmas 
av eventuell utmattning och korrosion. Produktförslagen är testade i CATIAs analys för att 
utmattning inte ska uppstå vid oändligt antal cykler. Det kan dock uppstå 
spänningskoncentration vid exempelvis svetsar där det är svårt att förutse den verkliga 
effekten av en svets. Rost kan av initiera en sprickbildning vilket påskyndar 
utmattningsprocessen. Och eftersom båda produktförslagen är gjorda av vanligt stål så är detta 
en potentiell risk för dem båda. Men för att motverka denna risk bör båda produktförslagen 
lackeras. 
 
5.1.11 Vikt  
Eftersom P2 innehåller mindre material så är den lättare. Båda produktförslagen är dock 
gjorda i stål som har hög densitet. Material har dock försökt minimeras för att konstruktionen 
inte ska vara överdimensionerad, vilket reducerat vikten.  
 
5.1.12 Manövrering  
Eftersom P2 väger mindre än P1 så är den lättare att rotera, masströghetmomentet är alltså 
mindre. P1 har dock något mer stabila körhandtag så att en assistent lättare kan manövrera 
rullstolen. Båda produktförslagen är relativt enkla att manöverara men framkomlighet kan 
vara svårt om man ska ta sig fram i trånga utrymmen.   
 
5.1.13 Påstigning  
Då P1 har armstöd kan denna vara enklare att stiga på än P2. Den kvadratiska yta som de fyra 
kontaktpunkterna skapar (de fyra hjulen) är ungefär identisk. P1 är något tyngre då den 
innehåller mer material än P2 vilket kommer göra den något mer stabil.  
De båda förslagen är dock lite mindre lyxiga än normala rullstolar. De har många funktioner 
endast som tillval, som bl.a. broms, och är därför lite mer komplicerade att stiga på.  
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5.2 Tillverkningskostnad 
Tillverkningskostnaden är väldigt svår att förutse och beror mycket på kvantitet, kvalité och 
plats. Men vi har fått ett uppskattningspris från Nyköpings rör och svets. Vi gav dem en tidig 
ritning som inte var riktigt lika komplex som våra slutgiltiga produktförslag. Men då vi kan 
räkna bort deras vinstpålägg så uppskattar vi att ramen kommer kosta mellan 750 och 1200 
SEK. 
Men detta pris kommer sjunka väsentligt då arbetskraften i Sverige är väldigt dyr jämfört med 
ett utvecklingsland. 
Det kommer sedan uppkomma fler kostnader för länkhjulen. Och detta kan variera mycket. 
Vi har diskuterat med vår uppdragsgivare och kommit fram till att man kan anta cykelhjul 
som gratis, då det ofta kan finnas begagnade eller skrotade hjul som går att återanvända. 
Samma sak gäller säte och ryggstöd. Vi har angett att dessa ska vara gjorda av skinn. Men det 
kan lika gärna vara gjorda av hampa eller vanligt tyg, som sedan sys på utav användaren. 

5.3 Diskussion  
Projektet har resulterat i två förslag då vi tyckte att det mest optimala förslaget varierar så 
pass mycket beroende på de förutsättningar och krav man har där produkten ska tillverkas. 
Pris på arbetskraft är en faktor som spelar väldigt stor roll och varierar rejält beroende på 
vilket land man vill införa projektet i.  
Några andra faktorer som styr valet är hur kompetenta ens arbetare är och vilka maskiner de 
har i sitt befogande. Så projektet har möjligtvis varit lite oklart då det varit så öppet och inte 
haft många avgränsningar. Det finns därmed helt klart förbättringar som kan göras, men även 
dessa beror helt på samma faktorer. 

Produktförslag 2 kan förbättras av en mer rättvis och noggrann analys. Detta kan utföras med 
hjälp av en dator som inte har begränsat diskutrymme.  

Vi rekommenderar att fysiska tester utförs, samt att kontrollberäkningar för hand utförs. Detta 
för att försäkra sig om att analyserna verkligen stämmer med verkligheten. Så en 
beräkningsingenjör bör samla data och kolla på detta, då det är en ganska komplex 
konstruktion med många rör i olika vinklar. Man kan då gå in djupare i analysen och ta 
hänsyn till materialets förändringar i dess egenskaper till följd av bockning och svetsning. 
Man kan på det viset försäkra sig om dess hållbarhet och eventuellt sänka dess säkerhetsfaktor 
och tillverkningspris.  

Man kan förbättra projektet genom att bestämma ett land som utgångspunkt. Man bör därefter 
studera detta land djupare angående dess lagar, tillgångar och ekonomi. När man fått reda på 
detta bör man vikta ens förslag efter detta och ens budget. 

Man skulle kunna certifiera sig mot de standarder som vi använt som guider och hjälpmedel. 
Detta beror dock på vilket land och vilka krav man valt. 

5.4 Slutsats 
Vi har genomfört ett projekt och vi tycker att vi lyckats väl med vårt uppdrag. Vi har lärt oss 
väldigt mycket och fått en bredare insyn inom allt som tas upp i denna rapport.  
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Vi har förut nämnt att vi gärna hade haft fler avgränsningar för vårt projekt, det hade gjort 
framtagningsprocessen lite mera klar och medveten.  
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6 Kritisk granskning 
6.1 Kritisk granskning av examensarbetet med avseende på: hänsyn till 
människors förutsättningar och behov och samhällets mål för Etisk, ekonomiskt, 
socialt och ekologiskt hållbar utveckling 
Detta kapitel är ytterst viktigt för vårt arbete då arbetets mål är just att uppfylla dessa 
avseende. Produktens huvudsyfte är i grunden att globalt förbättra saker i samhället. Den här 
produkten riktar sig till de som kanske är de mest utsatta i världen, människor med fysisk 
nedsättning och med ekonomiska begränsningar. Vi har tagit inspiration från artikeln ”Frugal 
Innovation in Emerging Markets” där de beskriver den potentiella marknaden i 
utvecklingsländerländer där det finns en växande medelklass. Företag kan alltså expandera sin 
verksamhet och öka sin omsättning genom att rikta sig till denna marknad. Företag kan till 
och med vara tvungna att anpassa sig efter detta fenomen för att inte gå under, då de annars 
blir utkonkurrerade av företag som lyckas på den här marknaden. Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv så är detta bra då konsumtionen ökar vilket ger fler jobb och ökar samhällsnyttan. 
Ökad konsumtion kan dock leda till ökad ansträngning på miljön, främst med förhöjt CO2 

utsläpp.  
Krugman Obstfeld Melitz argumenterar dock för att Kuznet kurvan Development - Environment 
visar att då människors välstånd ökar så ökar även deras miljömedvetenhet så att de börjar 
ställa större krav på att företag ska vara mer ekologiskt och socialt hållbara. Man kan genom 
att öka konsumtionen i dessa länder på lång sikt faktiskt göra dem mer miljömedvetna och 
minska påfrestningen på miljön.   

 
I frugal Innovation filosofin så ingår även delar som att göra produkten miljövänlig och 
hållbar. Man kan resonera som så att låg tillverkningskostnad innebär att man minimerat 
materialåtgång och effektiviserat tillverkningen, vilket i sig minskar CO2 utsläpp. I kapitlet 
om materialval så gjorde vi en jämförelse mellan stål och aluminium för att se vilket som 
hade minst CO2 utsläpp för att säkerställa att vi valde det mest miljövänliga alternativet.   

 

 
36 

David Hansson 890204-4018 
Tom Nordström 890930-2716 
Maskiningenjörsprogrammet Halmstad Högskola 



6.2 Kritisk granskning med avseende på miljö- och arbetsmiljöaspekter 
När vi har konstruerat den här rullstolen så har förhållit oss till tillverkning i Sverige. Denna 
produkt är dock tänkt att produceras i de utvecklingsländer som den ska säljas i för att 
minimera transporterna. I dessa fabriker bör man se till att ISO 14000 följs för att säkerställa 
att fabrikerna har en human och säker arbetsmiljö   

6.3 Förslag till fortsatt projekt/arbete 
Det här projektet har varit väldigt omfattande då vi tagit fram en produkt helt från grunden. Vi 
anser att produkten har väldigt stor potential, då tillverkningskostnaden är väldigt låg jämfört 
med existerande produkter. Vissa delar av projektet har vi dock inte haft tid eller kunskap att 
arbeta med fullt ut. Det finns definitivt utrymme för att arbeta vidare på detta projekt. Man 
kan till exempel gå in djupare på själva ergonomin, eller studera tillverkningstekniken för att 
optimera den till det yttersta. Men som nämnts tidigare så har detta koncept hög potential och 
kan ligga till grunden för en lovande produkt.  
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8 Bilagor 
8.1 Bilaga 1: Idégenerering 
Bild: Olika alternativ för konstruktion med bockade rör. 
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8.2 Bilaga 2: ISO- Standarder 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Backens lutning    
2. Tippningsbegränsare 
3. Vertikal axel 
4. Sammanlagd tyngdpunkt av förare och rullstol 
5. Testförare 
6. Tippningsaxel 
7. Glidmotverkare 
8. Normalkraft 
9. Backe  
10. Låst hjul 
11. Gångjärn 
12. Horisontell axel 
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8.3 Bilaga 3: Gant-schema 
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8.4 Bilaga 4: Analys 
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Detalj Antal Titel/Namn, material, dimension etc Artikel Nr./Referens

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

Vyplacering

nr Antal Namn
1 1 Ram sammansättning 1100
2 1 Ryggstöd
3 1 Säte
4 2 Cykelhjul
5 2 Länkhjul
6 1 Rör H1 1101
7 1 Rör H2 1102
8 1 Rör H3 1103
9 1 Rör H4 1104
10 1 Rör V1 1101 spegelvänd
11 1 Rör V2 1102 spegelvänd
12 1 Rör V3 1103 spegelvänd
13 1 Rör V4 1104 spegelvänd
14 2 Rör F1 1105
15 2 Fästplatta 1 1106
16 2 Fästplatta 2 1107

1

2

3

4

4

5

5

Produktförslag 1

1000

1:10

Ram samansättning 1100

skala 1:20

6

7

8

9

14

15 16

16 15

10

11

12

13



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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

Vyplacering

111

101

64R

61R

1:10

Rör_H1

1101

22

95
61R341

3
6
1

148

61R

130

1
3
5



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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

Vyplacering
1:10

1102

Rör_H2

10

61R

44

88

96
2
2

146

2
4
1

271

127

347
1
7
3

90

112

61R

149

315R

100 90

944



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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

Vyplacering
1:10

1103

Rör_H3

61R

61R

55

54

36

27
5

1

159

1154R



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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

Vyplacering
1:10

1104

Rör_H4

174

90

2
2

61R

342

1
6
911R

230

7
8

39

3
8
0

5
8

2 2

90 90

17

291

79

59

161

4
0
0

5
8

74

7
8



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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

Vyplacering
1:1

1105

Rör_F1

3
8

22

2



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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

Vyplacering
1:1

1106

Fästplatta 1

4,7
5

R

78

51,4

3
4
,
61 1,9

2
2

14,7

5R  x 5

7
3
,
1

4
8
,
3

5 2,8

1R  x 2

tjocklek 4mm



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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

Vyplacering
1:1

1107

Fästplatta 2

5
7
,
5

10
0

4,75R

136,4

5.0R  x 4

114

68

1.0R  x 2

2
3
.
7

7 5.3
tjocklek 4mm



1:15
Produktförslag 2

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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revision notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

2100

12

3

4

5

3

5

nr AntalRitningsnrNamn
1 1 2000 Ram
2 1 Ryggstöd
3 2 Cykelhjul
4 1 Sits
5 2 Länkhjul
6 1 2001 Rör 1
7 2 2006 Rör 6
8 2 2002 Rör 2
9 2 2004 Rör 4
10 2 2003 Rör 3
11 1 2005 Rör 5
12 2 2007 Upphängning

Skala  1:20

6

7

8

9

10

11

12



1:10

2101

Sammansättning

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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revision notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

3
0

120

4
2
0

450

2
1
9

4
5
0

624

521

190

2
0

5

1
2
0

8

1
3

3
5

20

4

1
5



1:10

2102

Sammansättning 2

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

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

560 120

4
2

2
3
63
5
14
8
2

9
5
1

2
5
6



1:10
Rör 1

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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revision notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

3
0

120

4
2
0

450

4
0
5

20

4

5

120

9
5
0

4
8
2

4
2
1

2 35



1:5

Rör 2

2002

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

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

30

11
5

R

135

6
3
9



1:2

Rör 3

2003

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

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

11
5

R

135

2
2
4

3
0



1:5
Rör 4

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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revision notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

2004

30

70
8

4
8
1

5
5

R

44



1:10
Rör 5

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

Konstruerad av Godkänd av Reviderad - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Titel/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revision notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

9
5
1

5
3
1

4
6
9

2
0

120

4
2
0

450

20

60R

4
0
5

5

4

3
0

2005



1:2

Rör 6

2006

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

Konstruerad av Godkänd av Revederad av - datum Filnamn Datum Skala

Ägare Title/Namn

Ritningsnummer Utgåva Blad

RevNr Revisions notering Datum Signatur Kontrol.

Vyplacering

2
1
9

3 0



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

David Hansson
0733497334
david_ha89@hotmail.com

Tom Nordström
0721849451
TomCarlAnthoni@gmail.com


