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SAMMANFATTNING 

Sammanfattning  
Starten till examensarbetet på Högskolan i Halmstad var då jag i ett samtal med en personlig 
assistent till en som lever med en förlamning från nacken och ned, fick vetskapen om hur 
deras vardagliga arbete sliter på deras kroppar och psyke. I intervjuer med en som är helt 
förlamad, dennes assistenter och familjemedlemmar fick jag en klar bild av att ryggstöden på 
dagens rullstolar var bristfälliga och något som påverkade dem alla på något sätt. Ryggstöden 
idag håller inte brukaren på plats i tillräcklig utformning vid rörelser eller vid anfall likt 
spasmer. Arbetet blev således att ta fram ett ryggstöd som gick att applicera till deras 
nuvarande rullstol och som uppfyllde de önskemål och krav som de ställde, men också så att 
man kunde applicera den på andra rullstolar och områden för framtida utveckling samt 
marknader. Resultatet blev ett ryggstöd som enkelt kan ställas in efter brukaren och som 
håller denne i sin inställda position. Med det minskar besvären både för assistenter, familj och 
brukaren. 

 



ABSTRACT 

Abstract 
The thesis at Halmstad University begun when I in a conversation with a personal assistant to 
a person who is paralyzed from the neck and down, got the knowledge of how their everyday 
work tear on their bodies and psyche. In interviews with one that is completely paralyzed, her 
assistants and family members gave me a clear picture of the backrests on today's wheelchairs 
were deficient and something that affected them all in some way. The backrests today are not 
keeping the user in place adequate design by movements or seizures like spasms. The work 
was therefore to develop a backrest that was possible to apply to their current wheelchair and 
that fulfilled their wishes and requirements as they set, but also so that the backrest could 
apply to other wheelchairs and areas for future development and markets. The result was a 
backrest that easily can be adjusted for user and that keeps the user in its set position. With it, 
discomfort reduces for assistants, family and the user. 

 



FÖRORD 

Förord  

Med den tidsram jag har haft efter att ha bytt inriktning av examensprojekt och av att göra 
arbetet helt själv har jag lärt mig mycket om både för- och nackdelarna det innebär av att 
arbeta i en grupp som jag gjort i mina tidigare arbeten. Projektet har lärt mig mycket om hur 
de olika verktygen utbildningen gett mig under Utvecklingsingenjörsprogrammets tre år, kan 
appliceras och hjälpa projekt framåt för en väl utförd produkt. Hur man sparar resurser, ser 
marknader och hur man är effektiv m.m. Jag vill tacka alla som gett mig råd och tips såsom 
handledare, vänner, referensgrupp med flera kopplat till projektet. 
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1. Inledning  
I inledningen redogörs vad som är själva problemet genom en problembeskrivning till vad 
som skall lösas och projektets syfte/mål.  

1.1 Problembeskrivning 
I Sverige är det cirka 130 000 personer som regelbundet använder sig av rullstol, varje år så 
drabbas omkring 100-150 personer av bråck eller brott på ryggmärgen på grund av olyckor, 
ungefär lika många drabbas av det på grund av sjukdom eller infektion (Funka, u.å.). Av dessa 
finns det dem som blir helt förlamade från nacken och ned. 
Starten till detta arbete var vid möte med en person som lever med förlamning från nacken 
och ned. Den rullstol som brukaren använder är en HD rullstol som inte upplevs fylla ut sitt 
syfte av att vara en rullstol anpassad för rullstolsbundna med kraftigt nedsatt rörelseförmåga. 
De har inte tagit in användarna tillräckligt i sin produktutveckling och branschen i sin helhet 
behöver förbättring. Något som även assistenter påpekar. Brukaren har alltid två assistenter 
kring sig dygnet runt. Detta för att lyfta, förflytta och hjälpa brukaren. Rullstolen är deras 
redskap som ska få vardagen till att fungera till det bättre. Under första mötet med brukaren 
för detta projektet och dennes assistenter om vad som skulle kunna förbättras, var rullstolens 
ryggstöd det som dem såg störst behov av. 

Marknaden behöver bättre alternativ av ryggstöd som underlättar både för brukarna samt 
assistenters arbete. Problem som uppkommer i rullstolen är att brukaren tappar hållning i bål 
eller/och att kläderna viks, skrynklas ihop vilket kan skapa trycksår. Det sker oftast vid rörelse 
av själva rullstolen eller på grund av spasmer. Vilket gör att assistenterna flertalet gånger 
måste lyfta upp brukaren i en arbetsställning som innebär risker för dem bägge. Risker i att 
assistenten skulle kunna tappa taget, att den andra assistenten måste stressa för att tiden är 
begränsad till hur länge kollegan klarar av att hålla upp brukaren vilket kan orsaka misstag 
kring säkerheten. Detta arbetsmoment ger även fysiska problem med att assistenterna får 
smärtor i svank och handleder då det är fysiskt krävande (bild 1.1). Ett annat tungt 
arbetsmoment är när assistenten skall dra upp personen i rullstolen tillbaka till rätt läge 
samtidigt som den pressar med sin höft för att skjuta in den andres höft mot ryggstödet. Detta 
likt tidigare moment sliter på assistentens kropp (bild 1.2). 

  
Bild 1.1 Bild 1.2 
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Om assistenterna missar att kontrollera eller rätta till brukaren ökar risken för att det skapas 
trycksår då brukaren själv inte känner av eventuella fel. Brukaren kan till viss del känna att 
det gör ont men inte vart och när denne väl känner det är det ofta allvarligare blåmärken.  

1.2 Problemdiskussion 
Projekt syftar till att få fram en lösning utav ett ryggstöd som skall kunna komplettera dagens 
ryggstöd på rullstolar anpassade för helt rörelseförhindrade. Målet är att underlätta 
assistenternas samt brukarens vardagliga bekymmer med att det sliter på deras kroppar och att 
risker för skador kräver viss förståelse i deras arbete. Andra problem är att leva sig in i och 
förstå en annan människas livssituation till att vara helt beroende av hjälp ifrån andra. Hur 
skall ett ryggstöd designas till att inte väcka onödig uppmärksamhet till att människor 
”stirrar”, men som ändå har finesser som kan komma till att fånga intresse. För att kunna 
förstå denna livssituation och arbetsmiljö så behövs det lyhördhet och god kommunikation. 
Att ha användarna/kunderna i fokus så att inte projektet kommer på villovägar som skulle 
kunna resultera i att man gör en produkt som liknar dagens befintliga produkter och då dör ut. 
Det skall komma till att vara ett ryggstöd skapat utefter en användares erfarenheter och 
önskemål. Ryggstödet skall vara enkelt att förstå till hur man hanterar och ställer in 
ryggstödet.  

1.3 Problemformulering  
Hur kan man utveckla dagens ryggstöd för rullstolsburna till att bli mera anpassningsbara? 

1.4 Syfte och mål  
Syftet är att ta fram ett användarvänligt ryggstöd i form av en prototyp som håller kvar 
brukaren i sin position samt hjälper assistenterna i sitt vardagliga arbete kretsat kring stolen. 
Målet av detta skall således vara att trycksår förebyggs och att tunga arbetsmoment för 
assistenter minskas. Projektet skall ge fördjupade kunskaper kring dynamisk 
produktutveckling med användaren i fokus. 

Krav på produkten: 

• Inte upplevas som tung för assistenterna då rullstolarna idag anses tunga som dem är. 
• Inte vara djupare, större än nuvarande ryggstöd (i detta projekt främst dem som finns 

på HD-rullstolar). 
• Skall inte kunna skada någon i någon form vid normalt användande. 
• Vara av slitstarkt material. 

Krav på projektet: 

• Kostnader för projektet får inte överstiga en utsatt budget på 17 000kr.  

1.5 Avgränsningar 
• Ryggstödet kommer inte att ha blivit medicinskt testat.



METOD 

3	

2. Metod  
I metod delen tas den vetenskapliga teori upp som behandlar tillvägagångssättet av dynamisk 
produktutveckling samt vilka tillvägagångssätt/verktyg som använts för själva produkten och 
som kopplas samman till den problemformulering arbetet grundar sig på.  

2.1. Metod produktutvecklingsprojekt 

2.1.1. Gantt – schema 

Projektet delades i ett tidigt skede in i en grov tidsplan där olika aktiviteter blev bedömda 
efter hur de ansågs vara mer eller mindre viktiga för helheten av projektet till att bli färdigt i 
tid. Detta för att få en större överblick till att kunna bedöma längs med tidsramen till vad som 
skulle behöva fokuseras mer på eller komma till att tas bort (bilaga 4). Även för att hålla 
projektet mer levande till att kunna följa projektets utveckling (Geraldi & Lechter 2012).  

2.1.2. Kontroll och feedback 

Projektet har regelbundet uppdaterats via muntlig och skriftlig kommunikation mellan 
handledare, brukaren och assistenter, vartefter nya hinder, möjligheter och lösningar 
diskuterats sinsemellan innan projektet fortsatt vidare. På så vis har projektet kunnat hållas 
mer uppdaterat för alla parter.  

Veckorapporter i form av muntliga möten har hållits där handledare veckovis kunnat se på 
vad som gjorts och kunnat ge feedback för fortsatt utvecklingsarbete. Brukaren har under hela 
processen varit i största fokus då det varit mot denna projektet startat. Eventuell marknad har 
under projektet diskuterats och utvecklats. Detta med regelbundna möten till konceptgruppen 
och marknadsundersökningar ut till grupper med anknytning till vad som förväntas finnas 
med i produkten och till vilket pris konsumenter skulle komma att acceptera. 

2.1.3. Datainsamling 

Till att få ut vad för värderingar som kan komma förväntas på produkten gjordes det klart 
ifrån projektets utvecklingsfas till vad produkten skulle komma till att lösa för problem. Samt 
hur den skulle vara designad. Då det är det viktigt att få med information kring design 
gällande rullstolar för att inte tappa eventuell marknad eller funktion redan i 
introduktionsfasen, studerades en studie kring ryggstöd för rullstolsbundna (Van Veelen, 
Goossens, Chang, Kumar & Snijders 2000) samt en benchmarking till att se vad andra redan 
har gjort (Metodbanken, u.å.). Detta för att få insikt och kunskap till att göra egna 
förbättringar.  

Då miljöhänsyn idag är en viktig faktor både ur ett hållbart perspektiv och användares 
uppfattningar så studerades materialval med miljöhänsyn i fokus.  
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2.1.4. Finansiering 

Då produkten är i sin produktutvecklingsfas ur en produktlivscykel analys så har produkten 
ett stort behov av finansiering till att få in sina första kunder (Kotler, Armstrong, Harris & 
Piercy, 2013). Delar av finansiering har skett via Fåhre, en institution på Högskolan i 
Halmstad, ALMI, en verksamhet som hjälper nystartade projekt samt eget kapital. 

2.1.5. Tillämpningar av dagens ryggstöd 

För att få in befintliga data kring hur dagens ryggstöd är utformade in i projektet, designades 
bas konstruktionen delvis efter en studie gällande om hur det utformas ryggstöd anpassade till 
kontors- och rullstolar. Där information kring vad som var viktigt att ta med in i projektet var 
att det ofta läggs mycket fokus på geometrin kring enskilda kroppsmått. Detta efter gamla 
normer men när det kommer till biomekaniska modelleringar av kroppar som stödjer krafter 
och mätningar är det begränsat bland ryggstöden. Ser man på ländryggens kurvatur så är de 
flesta författare i sin litteratur överens om att långvarigt sittande är en dålig hållning hos friska 
personer då sittande ökar trycket i disken. Likaså att ett svankstöd kan förhindra ländryggens 
kurvatur till minskad EMG-aktivitet mätt hos ryggmusklerna samt att det minskar trycket i 
disken (Van Veelen Et Al. 2000).  

När det gäller funktion i rullstolar är ett upprätt läge av huvudet och bålen något som 
eftersträvas. När det gäller ryggstödets design och problem med ländryggens kurvatur i 
upprätt sittställning så har det relaterad påverkan på den uppmätta EMG-aktiviteten i 
ryggmusklerna (detta hos friska) samt deras inverkan på tryck och distributions skjuvning på 
sätet (både hos friska och funktionshindrade). Med tiden infördes det ett fritt axelutrymme 
som ett relevant konstruktionskriterium för ryggstöd där utrymmet definierades av det 
horisontella avståndet mellan bäcken- och skulderbladets tryckzoner på ett ryggstöd. Man 
kom fram efter forskning till att avståndet på det fria axelutrymmet på ryggstödet skulle vara 
minst sex centimeter för att bättre anpassa ländryggen hos individer samt att det har en låg 
EMG-aktivitet i ryggmusklerna hos friska personer. Likaså att det tillåter en upprätt 
sittställning i rullstolar utan att använda ryggmusklerna. Bevisning visar på att specifika 
kombinationer av sitt- och ryggvinklar resulterar i minimala skjuvningar på sätet samt att ett 
av konstruktionskriterierna för ryggstödet är att bevara vinkeln mellan ryggstödet och sätet 
90-95 grader. Däremot kan en minskning av skjuvningen på sittknölarna öka dess tryck på 
sittknölarna (ibid). 

2.1.6. Kunskapsbas 

Efter studier kring nuvarande ryggstöds utformningar, så gjordes undersökningar med att 
aktivt följa brukaren och dennes assistenter i deras vardag. Att studera och iaktta dem i 
situationer som att ta sig in i en bil för att åka iväg för exempelvis handla mat. Hur de olika 
momenten påverkar från att ta sig till bilen, in i matbutiken och tillbaka hem på brukarens 
position i stolen och assistenternas arbete. Detta för att få en helhetsbild på en av deras mest 
vardagliga moment. Målet var att projektet skulle få en klar bild av vilka rörelser som är de 
vanligaste orsakerna till att brukaren tappar positionen.  
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Crowdsourcing av att man lägger ut sina problem i det ”öppna” till att fråga människor till 
projektets huvudsakliga användare för att få fram fördelar till sin utveckling (Edgren & 
Skärvad 2014, p. 186 - 189; Kotler et al. 2013), gjordes likaså för att hitta eventuella problem 
och intresse till projektet av att frågor om tips ställdes till olika föreningsgrupper på 
Facebook.  

Av att ha observerat i det verkliga livet fick projektet ta del av de underförstådda kunskaper 
som annars kan vara svårt att beskriva i ord och text. Samt att genom studerande av hur andra 
har gjort fick projektet ta del av det ”tydliga” som framgår gällande ryggstöd (Nonaka 
1991/2007). Med insikt kring bägge dessa kunskaper hade projektet en kunskapsbas kring 
vilka moment som ett ryggstöd i brukarens vardag utsätts för. 

2.1.7. Brainstorming 

För att förväxla idéer till att utöka antalet möjligheter så hölls en brainstorming med 
konceptgruppen. Brainstorming som är ett verktyg för att hitta nya idéer för att utveckla 
kreativt tänkande (foreningsresursen, u.å.). Hjälpte projektet till att samla in flera olika idéer 
från gruppens deltagare under uppmuntran ifrån projekts ledare, till att berätta om deras egna 
idéer och funderingar. Detta möte väckte upp varandras idéer till att få helt nya som annars 
troligtvis inte hade kommit upp. En metod som är skapad av Axel Osborn (ibid) och som är i 
tre faser: Idégenerering, idéförädling, prioritering och val. 

Konceptgruppen som bestod utav brukaren, assistenter, projektledaren och familjemedlemmar 
fick ge sina idéer och åsikter som vartefter diskuterades med handledare, kretsar runtomkring 
projektledaren och åter med konceptgruppen till vad som skulle värderas till att utvecklas. 
Detta för att få en så bred helhetsbild som möjligt innan start av tillverkning. 

Dessa värden som kom ut ifrån brainstormingen till produktens funktionella, 
sensuella/sensoriska och imagevärden (Holmdahl, 2010) i den form av att produkten skulle 
komma till att fungera som utlovats. Var att designen skulle vara tillfredsställande nog till att 
den inte drar till sig oönskad uppmärksamhet men ändå tydlig till vad som är produktens 
huvudsyfte.  

2.1.8. Idéer skissades 

Vartefter projektet fortlöpte så skissades lösningar upp med olika verktyg som med penna och 
CAD, till en första modell. Den slutgiltiga lösningen formades kontinuerligt till och från i 
sinnet om hur den skulle komma att se ut till att den frekvent fick nya mönster och finesser 
som motsvarade den kravprofil som ställts upp (bilaga 3). Vartefter det även gjordes fortsatta 
undersökningar kring vad som fanns/dykte upp på marknaden till vilka substitut som skulle 
kunna hota en eventuell affärsplan.  

2.1.9. Risk-analys  

Konceptgruppen tillsammans med handledare och projektledaren var delaktiga i projektet 
under hela processen till färdig prototyp. Då projektet var över bestämd tid med tillhörande 
gruppdeltagare har inte några gruppmedlemmar byts ut då detta skulle, i detta projekt, komma 
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till att bromsa och eventuellt stoppa hela projektet till dess syfte om att få fram en eventuell 
lösning för projektets brukare och hens anhöriga.	

För att minimera eventuella hot till att projektet och produkten inte skulle komma till att 
komma ut på marknaden så gjordes det en FMEA på både produkten och processen (bilaga 2). 
Ett verktyg som hjälpte projektet att bedöma, åtgärda och förebygga risker. Denna process 
görs alltid den utifrån en utkikspunkt som exempelvis vad händer om elen bryts, vad händer 
om vatten kommer in och så vidare (Assist, u.å.).  

Varav även en riskanalys gjordes för att hjälpa till och utveckla projektet med att hitta och 
värdera de största riskerna beroende på hur ofta de sker, effekter eller verkningar av felen och 
hur lätt eventuellt problemen kan upptäckas. De eventuella problem som ansågs kunna uppstå 
kom utifrån de kunskaper och informationstillgångar projektet hade, som användes till att 
bedöma problems sannolikheter och konsekvenser (Gotland, 2011).  

Ytterligare riskanalys gjordes i form av en SWOT-analys. Detta för att analysera projektet 
samt produktens styrkor (Strengths), svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och 
hot (Threats). I en SWOT-analys får man en övergripande bild av projektets nuläge, vilka 
faktorer det kan utnyttja för sin utveckling och vilka faktorer det behöver förbättra och se upp 
med (Almi, u.å.). Denna finns att ta del av i bilaga 5. 

2.1.10. Strategi ut på marknaden  

När väl produkten är klar och skall ut på marknaden är målet att bli först ut och inte en snabb 
eller sen efterföljare. Då en specifik marknad mot totalt rörelseförhindrade, efter genomförd 
marknadsundersökning, skulle kunna anses vara liten. Risken av att det skulle komma in 
något annat företag före som skulle ta stora delar marknaden skulle resultera i att projektet bör 
läggas ned. Som konceptet ”first mover advantage” av att man är först på marknaden och tar 
fördelar ur detta med skapande av kundidentitet, koll på marknaden genom skumning av pris, 
har hög marginal eller att man lägger sig lågt och tar stora marknadsandelar till att ha koll på 
marknadens resurser m.m. (Maidique & Patch 1978). Till detta skulle ytterligare finansiärer 
behövas då denna strategi kräver stora resurser och stort engagemang inom R&D (Maidique 
& Patch 1978; Tidd & Bessant 2013). 

2.1.10. Kunden styr  

I tillverkningsfasen av en ny produkt kommer produkten först att tillverkas efter att man byggt 
upp en databas tillsammans med kunden, innehållande mått och profil, en skräddarsydd 
lösning för fortsatt vidare gemensam utveckling. Där kunden kan ge feedback och få feedback 
om sin produkt eller beställning. Detta för att förhindra onödiga lagerkostnader likt ”Just-In-
Time” som är ett tillvägagångssätt där man anpassar tillverkningen efter det nödvändiga 
behovet (Toyota-forklifts, u.å.).  
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3. Teori   
I teorin tas det upp om det teoretiska ramverk som utvecklingsprocessen genomsyrats av 
igenom hela projektet.  

3.1 Val av koncept 
Följande koncept har valts är då de ansetts tillföra projektet nödvändig information till att 
kontinuerligt kunna utbyta nya idéer och perspektiv utan att störa utvecklingsprocessen. De 
tillåter projektet att fortgå parallellt med andra aktiviteter och då minska tiden för produkten 
till att komma ut till marknaden.  

Projektet grundar sig utifrån ett användarperspektiv till hur användarna upplever produkten. 
Varav det ansågs av stor vikt till att kunna göra eventuella förändringar under hela projektet 
mot eventuell ny information som dyker upp. Ett dynamiskt tillvägagångssätt ansågs därefter 
vara det mest passande då det möjliggör förändringar tidigt såväl som sent i 
utvecklingsprocessen.  

Alternativet var att utveckla enligt en Stage-Gate modell av att man stegvis istället för 
dynamiskt utvecklar/tillverkar en produkt. Detta ansågs dock kunna riskera att projektet drog 
till sig onödiga kostnader och förlust av tid. Tidsförluster av att man först utvecklar en 
produkt efter en kravspecifikation. Som sedan långt in i processen inte kan förändras till att 
anpassas mot eventuell ny information och projektet måste åter börja om från start (Holmdahl 
2010). 

3.2 Dynamisk produktutveckling 
I en dynamisk produktutveckling utvecklas produkt konceptet så länge som produkten körs 
och inte enbart i det tidiga skedet, det vill säga starten av projektet. Återkoppling sker genom 
en deltagande ledning för omedelbar och kvalitativ information vilket underlättar kontroll och 
vägledning i realtid som i sin tur minskar risken för oönskade överraskningar till de lägre 
nivåerna. Att frekvent testa lösningar är i dynamisk produktutveckling viktigt och likaså hög 
kreativitet, utvecklingstid, användbarhet samt kostnad och kvalitet har i praktiska tester visat 
sig vara tillfredsställande med hjälp av dynamisk produktutveckling (Ottosson 2004, s. 207). 
Inom dynamisk produktutveckling är följande punkter tagna ur Stig Ottossons artikel (2004) 
viktiga för att få så övergripande produktutveckling som möjligt: 

1. ”Dynamisk produktutveckling bygger på en helhetssyn”. 
2. ”En tydlig och levande vision av det önskade slutresultatet av arbetet måste 

kommuniceras och förstås av alla inblandade i utvecklingen”. 
3. ”En konceptgrupp, som också är styrgrupp för projektet, utvecklar den första 

upplagan av konceptet innan projektstart”. 
4. ”Koncept gruppen är en "insider grupp" av projektet. Projektledaren är en av 

medlemmarna i koncept koncernen”. 
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5. ”Att möta förändrade situationer och nya möjligheter, måste begreppet utvecklas 
kontinuerligt parallellt med produkt- och produktionsutveckling”. 

6. ”Utvecklingen utförs av projektgrupper, som också förändras med tiden i ett 
dynamiskt sätt”. 

7. ”Projekten skall företrädesvis anordnas i vandrande organisationer”. 
8. ”Frekvent återkoppling måste ske mellan utvecklings laget och koncept koncernen”. 
9. ”Projektplanering måste följas upp med veckorapporter”. 
10. ”Ett brukarperspektiv är viktigt under produktutvecklingen”. 
11. ”Både manuella hjälpmedel (BAD-PAD-MAD) och datoriserade hjälpmedel får 

användas”. 
12. ”Benchmarking (utreda andra lösningar) skall inte göras i början, men efter BAD-

PAD-MAD och innan CAD”. 
13. ”Analysera hjälpmedel, endast FMEA / FTA används initialt. Pareto-principen (eller 

80/20 regeln) antas iterativt i all verksamhet”. 
14. ”Informationen måste vara snabb, obegränsad, och flytande till och 

mellan gruppmedlemmarna och projektledaren/na - IT ska användas som 
kommunikationsverktyg tillsammans med dialog”. 

15. ”En öppen dialog måste finnas som förstärks genom att välja lämpliga projekt orter i 
tidiga skeden. Dynamiska och interaktiva uppföljningshjälpmedel skall användas”. 
(Ottosson, S. 2004, s. 209) 

3.3 Lean Product Development 
Om att lära sig huruvida användaraspekter kan komma att se ut till ”need-produkter” så är 
LAMDA något som kan komma tillföra effektivt i utvecklingsprocessen. LAMDA står för 
(Holmdahl 2010, p. 152): 

• LOOK – Att se hur produkten används och sätta sig in i vad som uppskattas med 
produkten till att det skulle leda till eventuellt köp. 

• ASK – Vad är det användaren försöker åstadkomma till att just därför det är viktigt 
varav kan avgöra produktens framtid.   

• MODEL – Att kortfattat beskriva varje identifierat område och modellera. 
• DISCUSS – Gör en gemensam förståelse i teamet så att alla förstår 

användarintresseområden.  
• ACT – Sätt ihop användarintressen tillsammans med tekniska produktegenskaper och 

värdekedjan. 

Till att få in användarens intressen in till sin produktutveckling, till att få en så bra uppfattning 
som möjligt om användarintresset och för att få en produkt som förmodligen går att sälja. 
Berättar Holmdahl (2010) om följande frågor (Holmdahl 2010, p.150): 

• Vem är användare? Ålder socioekonomisk tillhörighet, mm. 
• Vad tror vi att användaren skulle uppskatta och varför? 
• Vilket problem kan användaren lösa med vår produkt? 
• Vad skulle användaren vilja ha om han hade den information och kunskap som vi har? 
• Vilken prestandanivå skulle glädja användaren och slå konkurrenterna? 
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• Vad kan vi sluta oss till om användarens preferenser baserat på hur han agerar. 
• Vad säger sig användaren vilja ha? 
• Varför vill användaren ha det hen säger sig vilja ha? 
• Hur ser användarens prioriteringar ut? 

(Holmdahl 2010, p. 150) 

Med att ha användaren i fokus tillsammans med en helhetssyn över hur projektet skall 
utvecklas ansågs projektet ha tillräcklig teoretisk bas till att genomföra projektet. 
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4. Genomförande  

I avsnittet genomförande blir läsaren införstådd i vad för faktorer som spelar roll för 
produkten i sin helhet, som lett till vilken typ av material, design och tillverkningsmetod som 
vidare valts i processen. Eftersträvan mot hållbarhet, låg kostnad och användarvänlighet har 
varit av prioritet. 

4.1 Analys 
För att få en helhetsbild till en samlad kunskapsbas av hur brukaren och dess assistenters 
vardag ser ut och fungerar. Gjordes studier av att följa deras vardagliga sysslor som att ta sig 
ifrån hemmet till att åka och handla, gå och lägga sig, äta vid middagsbordet m.m. till hur 
detta påverkar brukaren i stolen. Vilket i sig handlar om vardagliga moment som att ta på 
skor, ytterkläder och att förbereda bilen som skall användas för transport etc. Det som djupare 
inspekterades vid dessa tillfällen var: 

• Vilka som är användarna. 
• Vad som eventuellt skulle komma att uppskattas i produkten. 
• Vilka problem som kan komma att lösas med produkten, de som studerades var: 

o Vilka moment för assistenterna som är mera vanliga samt leder till besvär och 
hur miljön runtomkring påverkar designen för att utveckla ett nytt ryggstöd. 
Det vill säga finns det begränsningar som gör att möjlig funktion till 
ryggstödet måste anpassas på ett specifikt sätt för att annars skulle det inte 
funka vid exempelvis transport av brukaren. 

o Vilka situationer som oftast orsakar till att brukaren tappar sin position. Är det 
så att assistenterna är dem som påverkar mestadels positionen av brukaren till 
hur de framför rullstolen, eller är det rullstolens design, miljön där brukaren 
bor etc. Moment som kunde kopplas som störande till att hålla en stadig 
position i rullstolen.  

• Hur assistenternas arbete gick till för att förebygga och att åtgärda fel positioneringar 
av brukaren. 

• Hur brukaren samt assistenterna uppfattar rullstolen till olika situationer såsom i butik 
och ute på en promenad. Vad dem skulle vilja prioriterades till att förbättras och 
varför.  

Efter inspektionerna och dialoger så hade följande moment som oftast bidrog till att brukaren 
tappade sin position eller/och att assistenterna upplevde problematik samt notiser till att ta 
med till utförandet av ryggstödet som var viktiga för dess funktion till hur den skulle 
designas, noterats: 

• När assistenterna skall föra in/ut rullstolen, vid transport med bil, så sker detta via en 
ramp som är monterad i bilen. Själva utrymmet i bilen är trångt både för assistenter 
som för brukaren vilket gör att designen helst skall hållas till minsta möjliga volym.  

• Bilfärder innebär rörelser som ofta kan komma påverka brukarens positionering i 
rullstolen. 
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• Ryggstödet får inte komma att störa bilbältets funktion och position. 
• I matbutiker sker det ofta att de svänger på rullstolen för att kunna gå bland butikens 

olika avdelningar vilket riskerar att brukaren tappar sin position.  
• Upp- och nedförsbackar som assistenterna både måste dra och pressa rullstolen i, 

något som påverkar att brukaren kan komma att falla framåt då de rullar nedför med 
stolen. 

• En assistent måste hela tiden vara vid brukaren för att inte riskera att hen faller ur 
stolen eller får problem med utrustningen. 

• Ryggstödet måste ha möjligheter till att montera den extrautrustning som behövs för 
att kunna andas och luta huvudet mot för brukaren (bild 4.1 och 4.2). 

 
 
Under mötena i förstudien så klarlades även olika krav och önskemål ifrån brukaren, 
assistenter och familjemedlemmar till brukaren. Alla förslag diskuterades mellan varandra och 
följande kriterier blev att ryggstödet skall: 

• Inte kunna skada användarna. 
• Vara enkel att använda och att förstå. 
• Inte dra till sig oönskad uppmärksamhet i form av ”skrikande” design. 
• Inte ta mer plats än nuvarande ryggstöd då detta skulle kunna medföra mera 

bekymmer. 
• Vara godkänd för att användas tillsammans med rullstolen i bilfärd. 

Vidare så påbörjades det att ta in olika perspektiv i projektet. Där personer både i och utanför 
projektet via Facebook samt fysiskt aktiva diskussioner fick komma med idéer som sedan togs 
med till utvärdering.  

”Produktutvecklingens mål är att höja livskvaliteten för minst en människa utan att sänka den 
för någon annan” – Dr Stig Ottosson (Holmdahl 2010, p. 63) 

Utvärdering om hur svår/enkel tillverkningen skulle vara, tillgången till material, kostnad, 
hållfasthet, miljöpåverkan, storlek och funktion. De olika koncept som kom fram ur denna 
utvärdering blev om produkten skulle vara luft, elektriskt eller mekaniskt styrd. 
Luftstyrningen skulle ske med hjälp av kompressorer, den elektriska styrningen via elektriska 
ställdon och den mekaniska via manuellt arbete från assister.  

Bild 4.1 

 

Bild 4.2 
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När läget till vad som skulle komma att testas och utvecklas var klar så gjordes en ansökan till 
finansiering via ALMI för att hjälpa projektet till att inte dö ut pga. ekonomi. Finansieringen 
var även av vikt till att snabbt kunna få ut produkten på marknaden till att få in fortsatta 
användarupplevelser och till att skapa en kundidentitet ute på marknaden. 

ALMI som inte kräver något ägandeskap i produkten valde att finansiera projektet.  

4.2 Produkten 
Produkten har genomgått flertal olika processer varav det ständigt fokuserats ett perspektiv 
rådande den tidsram som var satt och dess mål samt syfte. I linje med den information man får 
ur en LCA (Livscykelanalys) så har produktens materialval fokuserats kring dess effekt och 
påverkan på miljön (Slu, 2015).  

4.2.1 Skissande 

Inför prototypens första skede så visualiserades olika lösningar och hur dessa skulle fungera 
på färdig produkt. Lösningar med att det skulle användas vajrar, olika kullager, hur det skulle 
styras och vilka möjligheter samt hinder som eventuell design skulle medföra m.m.  

Efter att visualiserat olika alternativa lösningar så skissades en del av dessa ned på papper för 
att hitta en gemensam lösning. Resultatet blev en skiss på ett ryggstöd som stödjer upp bålen 
för att eftersträva den studie som tidigare gjorts (Van Veelen, Et al. 2000) samt sett problem 
med hur bålen tappar sin position.  

Skissen blev ett ryggstöd som styr armar med hjälp av sensorer inkopplade i armarna (bild 4.3 
och 4.4), som i sin tur ger signal till en dator för att motarbeta fallande rörelser som brukaren 
skulle utföra vid rörelse i rullstolen, till att komma tillbaka till sitt ursprungsläge. När 
brukaren väl hade placerats i ursprungsläget skulle assistenten via en knapp trycka in denna 
som i sin tur är synkad till en dator, som då får information om ursprungslägets position till 
vart brukaren skall vara. Ifall brukaren sedan skulle komma till att falla mot armarna skulle 
datorn styra armarna (som antingen styrs via elektriska armar eller armar som pressar tillbaka 
brukaren via luftkuddar som fylls upp för att motverka fall) till att brukaren kommer tillbaka 
till ursprungsläget.  

För att skapa en känsla och modell över produkten så valdes det att bygga en prototyp i 
fullskalig storlek efter den stol som brukaren anknuten till projektet använder sig av idag. När 
skisserna väl var på papper så skissades dessa upp i CATIA V5 för att skapa en visualisering 
av produkten i 3D miljö (bilaga 3). 

 
 

Bild 4.3 Bild 4.4 
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4.2.2 Elektriska ställdon 

Den första lösning som utvärderades var att se hur man skulle kunna använda elektriska 
ställdon. Dessa skulle sitta på baksidan av ryggstödet och pressa via press-armar, som är 
kopplade med länkningar/kopplingar ut till ”armarna”, brukaren tillbaka till sitt 
ursprungsläge. Nackdelen med detta är dock att det tar mycket plats (i förhållandet till hur 
mycket plats ryggstödet maximalt har att byggas på) och att ställdonen gör lösningen i sig 
betydande tyngre och klumpigare än vad ryggstödet väger idag.  

Då ställdonen enbart kan arbeta i en axial riktning så gör det även möjligheterna att styra på 
flera olika områden runt om bålen hos brukaren mera komplicerat. Lösningen skulle likna att 
man skulle pressa på baksidan av en dörr och dörren i sig pressar föremålet framför sig. 
Fördelen med denna lösning skulle vara att det skulle klara av de belastningar en 
människokropp utsätter utan större bekymmer samt att produkten skulle bestå av extremt 
slitstarka material. Detta tillsynes då det dagligen används i industriell miljö för lyft och 
nedsänkningar av plattformar m.m. (Linak, u.å.). 

4.2.3 Styrning av luft 

Det andra tillvägagångssättet var att använda sig av pneumatisk luft styrning. En tank som är 
kopplad till en kompressor fyller upp ”armarna” via kanaler med luft in i luftfickor på olika 
utvalda placeringar där brukaren oftast verkar vid fallande rörelse med tryck. När dessa då 
fylls upp så placerar de tillbaka brukaren in i rätt position. Med sensorer kopplade till en dator 
skulle datorn styra luftflödet till vilka kuddar som skulle fyllas efter vart trycket från brukaren 
var störst och gradvis få denna tillbaka till sin position. Det vill säga ju högre tryck desto mera 
luft som sedan töms när datorn känner att brukaren är i rätt position. 

Ytterligare en lösning med luft vore ett luftstyrt ställdon likt de elektriska ställdonen fast 
istället för elektricitet som pressar (Paab, u.å.) använda luft från en tank som pressar 
ställdonets stav. Nackdelen är att man behöver tillsätta en tank och kompressor som i sin tur 
har sin vikt, samt som med de elektriska ställdonen tar upp plats. Varav det studerades olika 
kompressor tankar och kompressorer inom olika branscher som exempelvis i fläktsystem där 
man har lufttankar i kylaggregaten som klarar högre tryck och tar en mindre yta. Ytterligare 
nackdelar som dök upp med luft system var att det behövs flertalet kopplingar och enheter 
som i sin tur tar plats och riskerar att ryggstödets kostnader blir för höga. 

4.2.4 Energikälla 

Med all elektrisk styrning behövs det en energikälla och en granskning av olika batterier på 
marknaden gjordes. Denna granskning gjordes av att först fysiskt gå in och fråga 
batteriexperter om råd från två olika bolag. Dessa var Batteriexperten och Ad-bildelar i 
Halmstad. De gav information gällande hur förvaring/hantering bör ske till de batterier som 
de kunde erbjuda. 

Krav om att batteriet skulle väga lite, klara av att styra verktygen, gå att tillta, ha lång 
hållbarhet både gällande uppladdning och tills det att dem behöver bytas ut samt att de ska ta 
liten plats, begränsade utbudet. Fritidsbatterier som man finner i husvagnar tar för stor plats 
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att få in i rullstolen och går inte att tillta. MC batterier skulle inte klara laddas ur utan att ta 
skada efter flertalet urladdningar.  

Efter att ha utforskat kring de batterier som finns i detaljhandeln men inte funnit önskad 
funktion togs det kontakt med batteritillverkarande företag som anpassar batterier efter önskad 
funktion. Där alternativ togs fram men som gjorde att priset på hela ryggstödet blev för högt.  

All research, möten, vara ute och titta på produkterna på plats och sökande på nätet kring 
dessa tillvägagångssätt i förhållandet till krav och mått på ryggstödet, kom kontinuerligt fram 
till att ryggstödet riskerade att antingen bli för dyrt (omkring 12 000kr för specialanpassade) 
och då riskera projektets budget på 15 000kr. Väga för mycket då ett fritidsbatteri kan väga 
omkring 17kg, vara komplicerat att bygga vilket gör det dyrt, ta för mycket plats till den yta 
som finns att tillgå på rullstolen som synes på bild 4.1 och 4.2. Till att de inte kunde få plats 
tillsammans med den utrustning som behövdes utanför projektets syfte. Varav vidare 
utveckling av dessa koncept lades ned. 

4.2.5 Mekaniska lösningar 

Projektet gick vidare in på mekaniska lösningar. Undersökningar med att ha vajer eller rem på 
utsidan av ryggstödet som drar/håller ihop konstruktionen mot kroppen avvisades pga. att 
antingen kunde skada brukaren eller av design/praktiska skäl likt ifall det skulle gå runt 
brukaren likt ett bälte och brukaren skulle känna sig obekväm med detta. Detta togs även upp 
i ett samtal med brukaren från projektets start som menade att det räcker med att brukaren 
sitter i en rullstol, brukaren vill inte dra till sig mer uppmärksamhet med att det är saker som 
sitter runt omkring. Skulle projektet valt att inte ha lyssnat på brukaren utan enbart utvecklat 
av praktiska skäl, skulle det ha gått emot de teorier som projektet grundat sig på och riskerat 
utveckling av en produkt som ingen vill köpa.  

4.2.6 Gångjärn 

Projektet gick vidare och nästa approach var hur man skulle kunna använda gångjärn 
kopplade mellan armen och ryggstödets ryggrad, till att göra en lösning som låser fast 
brukaren så att denne inte fall ur. Att få ihop en lösning med gångjärn möjliggjorde fler 
områden till att hålla tag om personen likt en skräddarsydd lösning (bild 4.5). Det testades 
flertal olika lösningar på plats i Halmstad högskolas verkstad med att böja plywood till att få 
en U-formad lösning (bild 4.6) eller att placera brickor som vid olika vinklar skulle låsa fast 
armens olika delar (bild 4.7). En assistent skulle då först anpassa armarna efter brukarens 
kropp, sedan placera ut tillverkade brickor utförda i olika vinklar för fler 
anpassningsmöjligheter i separata fack. Detta kunde dock upplevas som problematiskt ifall en 
bricka skulle försvinna eller om man vill ta på/av sig kläder likt en tjockare jacka. Så måste 
assistenten komma åt brickorna och göra om delar av processen. Syftet var att ha en 
användarvänlig lösning. 

         
Bild 4.5 Bild 4.6 Bild 4.7 
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Med lärdom om hur tidigare lösningar kom att påverka och riskera produkten, gick projektet 
in på att hela lösningen istället skulle vara integrerad i gångjärnen. Detta skulle komma till att 
spara vikt, designen skulle bli mer likt ett vanligt ryggstöd och kostnaden hållas nere.  

Varav nästa test blev en metod av att pressa ihop gångjärnens ändar med hjälp av excentrar 
för att låsa fast gångjärnets rörlighet och i sin tur hålla kvar personen i ryggstödet. Samma 
excentrar som idag används för att montera fast cykelhjul i cyklars gafflar användes.  

Dessa sågades till och gängades upp för att anpassas till gångjärnens (bild 4.8) samt 
ryggstödets geometri, till att undvika att stöta ihop med varandra när de väl var monterade.  

 

 

 

 

4.2.7 Tester av gångjärnen 

Projektet tyckte sig nu ha en godtycklig lösning tillsammans med konceptgrupp, nätverk med 
en hantverkare samt handledare och beslutade sig för att gå vidare till att testa och utveckla 
konceptet. 

Efter flertal tester visade det sig att den kraft som behövdes för att undvika glidning emellan 
gångjärnets delar blev för liten med att enbart använda excenter. Testerna utfördes av att 
gångjärnet var fastspänt i ett bord samt att excentern var åtdragen så att gångjärnet inte rörde 
sig. Därefter pressades änden på lösningen med en monterad hävarm i form av en träbit på 
30cm med handkraft och lösningen gav efter. Då testades det med olika fjädrar mellan 
gångjärnets ändar och excentern för att öka trycket till att inte tappa sitt läge vid tryck. Detta 
gav heller inte önskat resultat. Nästa aspekt var att förändra ytskiktet på gångjärnet med att 
fästa fast en vågig yta på gångjärnets yttre för att skapa låsning dem emellan med ökad 
friktion, något som man kan se på kugghjul (bild 4.9).  

 

 

 

 

 

Inte heller detta gav önskat resultat då den precision som behövdes tas fram för att anpassa 
ytorna mot varandra, inte fanns tillgänglig i form av maskinutrustning.  

Det testades därefter att placera olika gummi material som skulle öka friktionen mellan 
gångjärnets delar. Fokusen i detta skede låg fortfarande på att få en ökad friktion som skulle 
möjliggöra låsningen av gångjärnet så att en lösning som tog liten yta och liten vikt på hela 
ryggstödet kunde uppnås.  

Bild 4.8 

Bild 4.9 
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De olika gummin som testades ut var utvalda efter kontakt med Halmstad Gummi Fabrik som 
gav ut olika material och tips ur sitt sortiment. Dessa klarade dock inte skjuvningen då 
gångjärnet satt ihop utan slets itu eller hade inte tillräcklig tröghet till att hålla gångjärnet stilla 
vid rörelse. Det som framgick ur testerna var att ytan till att kunna ge en så hög friktion till att 
motverka rörelse vid tryck av en människa, var för liten till att kunna skapa önskat effekt. 
Varav projektet tog med sig nya lärdomar och diskuterades mellan projektets inblandade.  

4.2.8 Lyftgångjärn 

Med misslyckanden som gett lärdomar fick man tänka om och nästa försök var att använda 
lyftgångjärn (bild 4.10; Beijerbygg, 2015) med en inre håldiameter på minst fem millimeter 
för att kunna placera samma excenter s.k. snabbkoppling som tidigare. Men för att undvika 
glappning av att gångjärnet faller ur sin vertikala linje, skulle håldiametern inte vara särskilt 
större.  

Glappning hade visat sig under tester av gångjärnen att ju större hål och mindre material ytan 
blev i förhållande till varandra, desto större blev sannolikheten att gångjärnens ändar skulle 
fall snett mot varandra till att hela lösningen hamnade snett.  

Efter mätningar skulle ytterdiametern ligga omkring 10mm. Skulle den yttre vara större fanns 
risken för att det skulle bli för stora avstånd mellan armens delar (bild 4.5) till att kunna sätta 
dessa tätt intill varandra mot kroppen på personen i ryggstödet. Då skulle man tappa 
funktionen av att kunna hålla kvar personen i sin position då det skulle finnas risk för luftytor 
innanför armarna, dvs. brukaren hade kunnat falla ur position innanför armarna. Samt att 
hävarmar blivit större mot gångjärnen och riskerat böjning/deformation.  

Vardera ändar av gångjärnen skulle ha en sida som var sågtandad och en slät sida. De 
sågtandade sidorna (på de inre andarna av gångjärnen mot varandra) skulle då vid önskat läge 
pressas ihop och då undvika rörelse i sidled. Med att tänderna tillsammans med pressande 
kraft ifrån excentern vid de släta ändarna, motverkade rörelse.  

Tandmönstret skulle försvåra risken till glappning då dessa pressades ihop. Lösningen 
testades med att göra vinklarna i gångjärnet som skulle bli det tandmönstrade mönstret, för 
hand med bågfil då maskinella verktyg för detta saknades. Lösningen gav önskade effekter 
men inte tillräckliga då tillverkningen inte kunde ske med tillräckligt noggrann precision. 

4.2.9 Ställbara låsspakar 

Med lösningen av att ha sågtandade mönster då det gav önskade effekter, gjordes en 
undersökning om det fanns liknande lösningar som gjorde liknande/samma jobb med att låsa 
fast i önskat läge i samband med en stor kraft till att inte kunna tappa sitt grepp.  

Studier i kataloger, sökning på internet och att fråga människor med kunskaper inom områden 
av industriella lösningar och verktyg, gav idén av att använda ställbara lås-spakar (bild 4.11; 
Wiberger, u.å.).  

Projektet testade tre olika material av plast, zinktryckgods och rostfritt stål. Testerna visade att 
de som var i plast på självaste låsanordningen inte kunde fästas mot gångjärnen då dessa 
behövde svetsas ihop. Likaså blev problemet med zinktryckgods där zinken smälte och 
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tappade sin ytstruktur vid svetsning mot gångjärnen som vilka i rostfritt stål. Likaså att 
materialen skulle enligt krav, vara av hållbara material varav rostfritt stål som är ett slitstarkt 
material och ur ett hållbart perspektiv, var att eftersträva. 

Varför det testades med plast och zink innan andra alternativ av hårdare mekaniska 
egenskaper såsom stål var av kostnadsbaserade skäl. Detta för att hålla totalpriset nere som 
var att eftersträva enligt den mall som satts upp.  

4.2.9 ”Låsbart gångjärn” 

Efter misslyckade tester så testades ställbara lås-spakar i rostfritt stål vilket var ett dyrare 
alternativ, men som hade alla de egenskaper som möjliggjorde svetsning mellan gångjärnet 
och lås-spaken. Det gjorde att projektet nu hade en möjlig lösning till hur man skulle kunna 
styra armens delar in i olika vinklar samt ha ett stabilt grepp. Från det så måttades, sågades, 
slipades och svetsades lyftgångjärnen samt lås-spakarna ihop till ett vad detta projekt kallar 
för ett låsbart gångjärn.  

Det låsbara gångjärnet (bild 4.12) lossade man genom att lyfta upp ena änden till att med en 
inbyggd fjäder (bild 4.11) falla tillbaka till låst läge. Viktigt var att lossning skedde med 
uppåtgående kraft då gravitationskraften tillsammans med brukaren i ryggstödet annars skulle 
riskera att lossa greppet pga. nedåtgående kraft.  

Resultatet blev en ny typ av gångjärn med funktionen att kunna ställas in i flertalet olika 
vinklar samt med möjlighet med att låsa armarna helt utan att dem lossar. Detta med hjälp av 
att en skruv som håller kvar fjädern som är placerad mellan skruven och stålet. Denna skruv 
går att dra åt och på så sätt låser hela mekanismen (bild 4.13). Likaså om gångjärnet skulle 
behöva bytas ut av slitage möjliggör detta att enbart skadad del behöver ersättas och inte hela 
mekanismen.  
 

              
 

 

 

Bild 4.10 Bild 4.11 Bild 4.12 

Bild 4.13 
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4.2.10 Monteringen 

Vid monteringen av ryggstödet skruvades allt först ihop med plåtskruvar då det ansågs 
möjliggöra en enkel och snabb montering. Det skulle då spara in på tillverknings- och 
materialkostnader, vilket emellertid visade sig inte vara av tillräckligt goda egenskaper. För 
då armarna väl var på plats och belastades med vikt, medförde att plywooden som dem satt 
skruvade i gröptes ur och skruven släppte. Alternativ med andra träslag skulle dra på högre 
kostnader samt vikt då det skulle innebära högre densitet i träet. Varav ett fokus på att behålla 
plywood som material fanns kvar.  

Lösningen efter problemet med att skruvarna gröptes ur blev att förstärka ryggstödets ryggrad 
med en tunn stålplatta och att gänga konstruktionen. För att gängningen inte skall släppa av 
krafter som att skruva för hand eller att material kommer emot, användes låsmuttrar som 
kräver verktyg för att kunna lossas. Detta medförde dock ökad vikt men i jämförelse med att 
byta ut hela konstruktionen till ett trä med högre densitet, ansågs detta som en bättre och 
hållbarare lösning för ryggradens utformning. Ryggraden på ryggstödet var det område som 
fick störst belastning vid rörelse av armarna. 

Armens delar gängades utan platta då det vid tester gav tillräcklig hållfasthet och då sparade 
både på vikt och material. På bild 4.14 är ryggraden med en stålplatta samt en U-formad plåt. 
På bild 4.15 är delar av armen där den övre är gängad och den undre skruvad med plåtskruv 
för att visa tidigare lösning. Tester för att se om brukaren kunde känna av gängorna eller att 
de skulle skava gjordes med att ett tiotal slumpvis valda testpersoner fick sitta i ryggstödet 
med ryggstödets armar tätt placerade mot kroppen. Användarna gav svar på att det inte var 
några bekymmer. 

	

Då väl lösningen med gångjärnen var klar testades dessa sedan med dragprov genom att 
spänna fast ena ändan och belasta den andra för att se om lösningen hoppade ur sin position. 
Resultatet blev att det verkstadsbord som lösningen satt fast i lyftes från marken och att armen 

Bild 4.14 Bild 4.15 
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samt låsningen fortsatt var intakta. Lösningen fungerade så resterande komponenter 
tillverkades.  

Efter att alla komponenter blivit tillverkade så blästrades samt målades dem för att ge 
ryggstödet ett designmässigt upplyft. Därefter var det dags att klä ryggstödet. Där det togs 
kontakt med en tygbutik i Halmstad som tog fram ett markistyg som lämpligt material efter 
produktens funktion och ändamål. Funktion av att vara av ett slitstarkt material samt inte vara 
för strävt så att vid friktion skulle kunna kännas eller ge brännande effekter. Likt att man 
gnider handflatan mot ett material med högre friktion som då skapar värme och man bränner 
sig. Svart färg valdes för att passa in till den rullstol som skulle användas vid redovisning av 
prototyp.  

Vidare för att göra ryggstödet bekvämt valdes ett polyeterskum ut efter att ha utvärderat olika 
varianter med olika densitet ute på butiker som säljer madrasser, stolar och tillhörande möbler 
innehållande skum. Testerna genomfördes av att känna, klämma, sitta och luta sig emot varav 
syftet var att välja ett skum som passade in efter användarupplevelsen.   

Ryggstödet kläddes om och resultatet blev ett enhetligt ryggstöd till rullstolen som går att 
ställa in efter brukaren. Där armarna är placerade från en persons bröstkorg ned till början av 
höften för att få så stor täckning av bålen som möjligt utan att kännas störande (bild 4.16 och 
4.17). Det gav också hjälp till det område som studien av Van Veelen Et Al. (2000) bevisade 
vara viktig. 

 

Genomförandet har kontinuerligt varit fokuserat kring ett dynamiskt tillvägagångssätt med 
användaren i fokus. Till att angripa på flera olika sätt och inte utgå från en i början och enbart 
utvecklat den. Värderingar om att minimera på spillmateriel och att få ned verkstadstider 
varav ett Lean perspektiv, har genomsyrats i hela processen. 

 

Bild 4.16 Bild 4.17 
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4.3 Materialval  
Till de materialval som gjorts har produkten följande material enligt bild 4.18.  

 
  

Ur en livscykel analys som innebär att använda förnyelsebara material, har återvinningsbart 
materiel varit av hög fokus (slu.se). Fokus om att stålet samt aluminiumet (på den kant U-
formade plåten) skall vara av återvunnet material för att på sätt minimera fotavtrycken på 
miljön. Varav rostfritt för att minska på fortsatta tillsatser av medel för att hålla stålet intakt.  

Plywood då det är av ren naturprodukt istället för plaster eller andra kemikaliska tillsatser. För 
att minimera materialbruk till reparation har ett användarvänligt perspektiv till sin design 
eftersträvats likt enkelheten med att byta ut ett gångjärn istället för hela produkten.  

Tyget skulle vara ett slitstarkt tyg för att minimera slitaget till att man måste byta ut tyget. 
Skummet kommer att vara av hållbart material eller material som påverkar så lite som möjligt.  

För vidare forskning kommer alla komponenter att tillverkas mot Svanen märkningens krav 
där deras huvudfokus ligger på hållbarhet (Svanen, u.å.). 

4.3.1 Plywood 

Vid val av vad som skulle komma vara ryggstödets ”ryggrad” gjordes en benchmarking inom 
olika områden på marknaden som design-, kontors-, vil-, rull-, HD rullstolar och ergonomiska 
stolar anpassade för olika ändamål. Detta för att få en bild av vad potentiella konkurrenter 
använder sig av samt för att få inspiration. Efter denna studie valdes plywood som ryggstödets 
kärnmaterial till att vara dess ryggrad för att utforma och tillsätta ytterligare material på. Det 
är enkelt att få tag på, enkelt att hantera, passar in på projektets kriterier för att kunna 
monteras, formas, skyddas mot väta, vikt samt kostnad.  

Andra material som inspekterades för att vara ryggraden i ryggstödet var hårdplast, olika trä-
blandningar, rent träslag, stål, kolfiber och pappersmassa. Varför dessa inte valdes var 

Polyeten skum 
under tyget 

Rostfritt stål 
& aluminium 
Plywood 

Bild 4.18 

Markis tyg 
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möjligheterna till de verktyg projektet hade att tillgå inom dess budget, kunskap, volymaspekt 
och tidsram.  

4.3.2 Markistyg 

Tyget som klär ryggstödet är av markistyg. Det innefattar goda slitegenskaper och friktion 
både ur komfort synpunkt samt för att hålla kvar personen mot ryggstödet. Detta i enlighet 
med användarupplevelse vid test och rekommendation från den expert som sålt tyget. 

4.3.3 Polyeterskum 

Skummet som skapar en komfort känsla är av polyeterskum med en densitet på 23kg/m3. 
Detta valdes efter en rad olika tester på dess hållfasthet av att klämma, dra och pressa m.m. i 
förhållandet till den yta som skulle kläs för att skapa en kvalitéts känsla till komfort och 
funktion.  

4.3.4 Rostfritt stål 

Då krav på att ryggstödet skall kunna användas utomhus samt vara av slitstarkt material 
valdes rostfritt stål. Andra metaller som zinktryckgods och aluminium visades under 
prototypbygget vara för mjuka eller svaga för att klara de krafter som utsattes. Aluminium 
användes dock för den U-formade lösning då den tillsammans med stålet gav önskade 
resultat. 

4.3.5 Design 

Designen är skapad för att stabilisera personen som lutar sig mot ryggstödet från axlarna ned 
till höften. Emellan höft och undre armhåla är två ”armar” på vardera sidan med tre 
länkningar emellan varandra för att kunna omsluta bålen till att förhindra att personen faller ur 
sin position och därmed minska både skjuvningen på sätet och aktiviteten av ryggmusklerna 
(Van Veelen Et Al. 2000).  

Armarna är designade att kunna anpassas efter användaren så att största möjliga stabilitet 
uppnås. Måtten på ryggstödets geometri är delvis tagna för att kunna placeras ut på HD-
rullstolar i förstahand men även till att kunna användas för andra stolar.  

Valet av färger kommer att kunna anpassas mot kund men för prototypen valdes svart tyg och 
3D effekt målad metall för att få till en tilldragande effekt. För att få till en extra 
komfortkänsla har insjunkningar i tyget gjorts.  

Funktion för att kunna förhindra trycksår ligger i framtida utveckling av att testa produkten 
med ett inbyggt ”luftbubbelsystem” inne i skummet likt bubbelplast. Denna fylls upp med luft 
i två olika luftkanaler, likt ett mönster där luftkanal 1, 3, 5, 7 osv. är uppfyllda med luft. Efter 
några minuter byter en dator fördelningen av luft till kanalerna 2, 4, 6, 8 osv. Detta för att byta 
de områden med tryck där brukaren lutar sig mot till att förebygga risken mot trycksår 
(Vårdhandboken, 2013). 
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4.4 Tillverkningsmetod 
Ryggstödet har under hela processen tillverkats för hand i verkstad pga. ekonomiska skäl. 
Delar som inte är av standardiserade komponenter kommer att standardiseras då produkten 
väl fått fäste på marknaden till att få ned tillverkningstid samt tillverkningskostnader. Skulle 
man välja att standardisera redan i utvecklingsstadiet av produkten finns risken att man missar 
önskade funktioner och på så vis drar på sig onödiga kostnader, dvs. man tjänar på att sälja 
produkten med dess funktioner först och utvecklar därefter (Ottosson, 2012). 

4.4.1 Skisser och detaljbeskrivning av tillverkning 

Handgjorda skisser samt en cad ritning har gjordes i början av projektet (se bilaga 3). Dessa 
utvecklades under projektets gång under arbete i verkstaden och den färdiga prototypen är 
tillverkad enligt följande tillverkningsprocess att följa och för att kunna utveckla samt 
tillverka den i ytterligare exemplar. 

Ryggraden - En plywoodskiva som är utsågad efter de mått som HD rullstolen projektet 
använde sig av, denna har måtten B50xL60xD1,2cm, utformningen på de sågade ytorna har 
måtten enligt bild 4.19. Borrhålen är 8mm breda och är placerade enligt bild 4.20 och 4.21. 

 
 

Till att förstärka upp och undvika urgröpning av plywooden har en 1mm plåtskiva på bakre 
sidan av ryggstödet, klippts ut med en plåtsax maskin, borrats hål med 8mm brett metallborr 
och sedan monterats för att stärka upp med 8mm skruvar. Detta tillsammans med 10cm långa 
utsågade U-formade rör med 90 graders kanter som borrats upp efter mått (bild 4.20, 4.21 och 
4.22) för att spara vikt på motsvarande sida. Enbart den U-formade metallen gav inte önskat 
resultat då detta påfrestade plywooden vid tryck på armarna så pass mycket att risken för 
skador på produkten var överhängande. Muttrarna är av typen låsbara muttrar och all metall 
som har använts är rostfritt. 

Bild 4.19 Bild 4.20 
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Därefter så klipptes polyetenskummet ut efter plywoodskivan, för att få till mjukare kanter 
klipptes skummet ut med 1cm extra på alla sidor. Så först började man med att klippa ut en 
rektangulär bit med måtten B54xL64cm. Lade plywoodskivan på skummet som skulle ha 1cm 
marginal utstickande från alla sidor av plywooden och märkte ut den yta som skulle klippas 
till av ryggstödets ”midja”. 

Sista momenten blev att klä om ryggstödet med markistyg. Man började med att placera ut det 
utklippta skummet på det som skulle bli ryggstödets framsida, den sida där skruvarnas 
huvuden var placerade mot metallen för att få en så platt yta som möjligt för användaren. 
Skulle man välja andra den sidan skulle skruvens ände där även en mutter sitter, komma att 
sticka ut något och skapa risk för obehag samt slitage på skummet.  

Tyget har klippts ut med måtten B60xL70cm, placerats på skummet med 4cm extra på 
vardera sidan av skummet, därefter vänt alltihop till att ha ryggstödets baksida mot sig.  Sedan 
börjat med att fästa tyget på ryggstödets nedre del med häftpistol. Lyft lätt på ryggstödet och 
sträckt ut tyget till att sedan fästa fast det på ryggstödets övre del på baksidan, även detta med 
häftpistol. Fortsatt att häfta fast tyget längs kanterna med att kontinuerligt stäcka ut tyget så 
att skummet blir kompakt. Vid ryggstödets midja där det är utsågat på plywooden så klipptes 
tyget först in med 5cm marginal ifrån plywoodens kanter, sträcktes och häftades fast på den 
övre samt nedre delen som går horisontalt (bild 4.23).  

 

Bild 4.21 Bild 4.22 

Bild 4.23 
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Den vertikala delen går här inte att fästa på plywooden då metallen som förstärker sitter där. 
Istället så häftades det fast på plywoodens djup samt bitvis av resterande tyg ovanför och 
under metallen dvs. mot plywooden till det att en sträckt yta uppnåddes och resten skars bort 
(bild 4.24).  

 
 

För att få till en snyggare finish så klipptes en tygbit ut med baksidans mått av plywooden. 
Där man varsamt följde kanterna med häftpistolen där plywooden var åtkomlig och lämnade 
området med metall, tyget hölls sträckt under hela momentet. Det klipptes ut hål vid 
skruvarna till det att skruvarna och dess muttrar gick att komma åt. Varför man skall lämna 
ytan med metallen är för att det enkelt skall kunna bytas ut/monteras på armar (bild 4.25). 

 
    

Armarna – Armens 12 samtliga delar är av plywood, dessa har måtten B10xL10xD1,2cm, 
hålen som borrats har 8mm i diameter och sitter på måtten enligt bild 4.26 samt på 
motsvarande sidan på de som har gångjärn fäst på bägge sidor (bild 4.27). Skruvarna 
monterades ut och skum klipptes till i samma mått som plywooden och placerades mot 
armarnas plywood med skruvarnas huvud mot skummet. Tyg klipptes ut med måtten 
B24xL15cm och häftades fast i tyget genom att fästa tyget mot kanten av armens baksida. 
Därefter sträcktes tyget runt den korta sidan först och häftades fast, därefter drogs det över till 
motsvarande sida och häftades fast. Kanterna veks in för en finare finish och häftades fast. 

 

 

Bild 4.24 

Bild 4.25 
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Ställbara låsspakarna – De ställbara låsspakarna samt lyftbara gångjärnen är av 
standardiserade mått ifrån leverantör, de leverantörer som använts finns att tillgå i bilaga 6 
och överblick på avsnitt 4.2.9. Att tänka på var att använda samma lyftbara gångjärn för den 
sida som de skall monteras på och motsvarande på andra, dvs. det finns gångjärn för höger 
och vänster sida. För att tillverka ett ”låsbart gångjärn” gjordes detta i följande ordning.  

Hanen sågades bort som pressats fast i gångjärnet. På den ställbara låsspaken så använder man 
i normala fall en låsspak med en hane, denna sågades av med en bågfil och slipades tills det 
att den fick en jämn yta med metallen där hanen satt fast. Samma procedur gjordes med 
handtaget genom att såga bort handtaget med en metall slip och slipa till en jämn yta uppnåtts. 
Därefter separerades delarna genom att skruva ut skruven som var monterad ihop med en 
metall fjäder ifrån låsspaken.  

Delarna svetsades fast mot varsin ände av gångjärnen. Man var noggrann med att delen där 
skruven satt för att låsa den ställbara låsspaken placerades mot det gångjärn som har en topp 
som går att skruva av (bild 4.28), detta för att sedan kunna låsa armarna i sitt rätta läge. Sedan 
placerades den platta ytan där skruven skulle sitta mot gångjärnet, likaså placerades den 
slipade sidan där hanen tidigare suttit på låsspaken mot gångjärnet (bild 4.29).  

  
 

När produkten väl var svetsad så slipades delarna till för en jämn och fin yta om så behövdes 
efter svetsningen, därefter så blästrades hela anordningen och målades med färg. Efter 

Bild 4.26 Bild 4.27 

Bild 4.28 Bild 4.29 
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blästringen så skruvades toppen upp på gångjärnet och man placerade ut fjäder och skruv i 
låsspaken. Gångjärnet skruvades därefter ihop med den andra änden där låsspakens 
tandformade yta är (bild 4.29) och produkten var klar. 

Montering – När väl alla delarna var tillverkade så placerades de ställbara gångjärnen ut 
längs med ryggstödets och armarnas skruvar. Man var noggrann innan montering med att ha 
lyftet uppåt av de ställbara låsspakarna dvs. att man använder vänster sidas gångjärn på 
vänster sida och tvärtom, ryggstödet var nu klart (bild 4.30 & 4.31).    

   
	

4.4.2 Verkstaden 

Vid tillverkningen av prototypen har tillvägagångssättet varit måttsättning, sågning, borrning, 
gängning, böjning, fräsning, montering, klippning, svetsning, blästring och målning. I 
samband med tillverkningen har prototypen anpassats allt eftersom från den första skissen till 
nuvarande utformning för att kunna passa in och förenkla momenten för framtida tillverkning.  

För framtida tillverkning kommer ett verktyg att utvecklas som hjälper till att förenkla och 
kapa tillverkningstider på de låsbara gängorna då dessa ses som projektets största flaskhals.  

En manual i form av bilder har gjorts (avsnitt skisser) för att illustrera den följdordning som 
produkten börjar och avslutas i.  

Alla skruvar och muttrar är av standardiserade mått, däremot kommer färdiga 
utsågningsmallar att tillverkas för att enkelt kunna måtta ut vart det skall borras och sågas på 
både plywooden samt plåten. Detta för att spara tid samt minska på spillmaterial då det går att 
anpassa antalet delar efter mängden material som finns. Så i framtiden kommer produkten att 
fortsätta tillverkas manuellt i nuvarande ordning (avsnitt skisser) men med tidsbesparande 
åtgärder tills dess att finansiering och marknad anses vara i behov av maskinutrustning. 

Bild 4.30 Bild 4.31 
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5. Produkten på marknaden 
I avsnittet produkten på marknaden sätts produkten mer i fokus kring hur man kan skydda 
den, konkurrens, hur den kommer att distribueras m.m.  

5.1 Konkurrenter 
Marknaden idag erbjuder ryggstöd som håller brukaren positionerad men som inte förebygger 
och/eller varnar för eventuella fel positioner vid rörelse av rullstolen. Det finns liknande 
produkter som kunde hittas efter en rad olika sökningar på nätet och tips från brukaren, 
assistenter och kretsar runt dem som hjälpmedelscentraler, men med skillnaden att man 
integrerar hela stolen till denna styrning dvs. tanken är där men skulle innefatta att man måste 
köpa en helt ny rullstol (Gizmag, 2012). Eller att ryggstödet i sig inte är funktionellt nog för 
att kunna användas av olika personer utan mer en skräddarsydd lösning. 

Projektets mål är att göra ett bättre anpassat ryggstöd för personer med förlorad 
styrka/rörelseförmåga kring bålen som kan ersätta dagens ryggstöd på flera olika rullstolar 
och inte hela stolen samt öka användningsområdet kring hur många brukare som kan använda 
ryggstödet, gå ifrån skräddarsydda enskilda ryggstöd till ett mångsidigt som kan passa alla på 
samma sätt som ett skräddarsytt. Vartefter som produkten blir en nisch på marknaden, den är 
inte en hel produkt utan en inkrementell innovation inom ett visst segment (Tidd & Bessant 
2013). 

5.2 Intressenter  
Prototypen har i första hand riktats mot personer med funktionsnedsättning från nacken och 
ned. Tillsammans med deras assistenter/anhöriga kommer de att påverka hur produkten 
kommer att fortsätta utformas. Ytterligare möjliga intressenter som kommer att tas i kontakt 
med är landsting och rehab center. Varav ett kontaktnät till deras organisationer kommer 
eftersträvas. Då det skulle förenkla ett informationsflöde till och från användare som skulle 
komma att gynna verksamheten, då landstingen och rehab center idag har kontakt med 
brukarna. Till projektet har intressenter samlats in med en brukare, dess familjemedlemmar 
och assistenter. Under utvecklingsarbetet har dessa fått ge sina åsikter om huruvida funktion 
och design uppfattas för att bli en produkt dem sedan vill komma att köpa. Det som kommer 
att vara av stor vikt är även att informera den första kunden om att det fortfarande kommer att 
vara en prototyp eller en ny produktserie som hen köper och att den därför inte kan garanteras 
komma vara felfri (Ottoson, 2012). Dessa kunder är även de som kommer att eftersträvas till 
att få en kundidentitet till genom gemensam utveckling som i sin tur leder till 
marknadsfördelar (Maidique & Patch 1978). 

5.3 Riskanalys  
För att se över eventuella intrång till möjligheterna för ett patent. Gjordes undersökning på 
patentdatabaserna prv.se och epo.org med sökord som wheelchair, backrest, chair, embrace 
the body, aid for disabled och svenska sökord som ryggstöd, stol, omfamna kropp, hjälpmedel 



PRODUKTEN PÅ MARKNADEN 

28	

för funktionshindrade m.m. Därefter togs ett beslut om att patent inte är aktuellt då kostnader 
för detta dels är höga och att sannolikheten till ett beviljande till att kringgå olika patent 
ansågs som låg. Detta beslut togs tillsammans med projektets handledare. Samt att marknaden 
med antalet brukare ansågs vara så pass låg att utan kraftiga finansieringar till att få in 
produkten på nya marknader, skulle ett patent inte ge en tillräckligt lönsam effekt.  

Produkten skall däremot skyddas mot eventuella intrång med design- och mönsterskydd. 
Detta för att stärka säkerheten kring möjliga licensavtal/försäljning mot kunder. Utan någon 
som helst säkerhet vore risken att företagskunder själva väljer att tillverka produkten, så 
överhängande att produkten skulle kunna dö ut ekonomiskt för fortsatt vidare utveckling.  

First mover-advantage för att skapa en kundidentitet, att vara först på marknaden och ha koll 
på marknaden till vad konkurrenter väljer att göra skulle ge produkten fördelar med att alltid 
vara först ut med det senaste (Maidique & Patch 1978). Man kan likna det med matkassar, 
Linas matkasse var bland dem första att komma ut på marknaden och trots flertalet 
leverantörer av denna tjänst idag så förknippar människor denna produkt med hennes 
företagsnamn. Företaget har skapat ett såkallat ”brand identity” (Srivastava 2011).  

Skulle projektet göra eventuella intrång kommer projektet i första hand försöka gå runt 
skyddet och i andra hand ett licensavtal med dess ägare av skyddet. Om dessa inte går att lösa 
kommer projektet att gå tillbaka till sin design och funktion för att se eventuella åtgärder där, 
går inte detta är risken att projektet avslutas. 

För att projektet inte skall stanna upp på grund av ekonomi så har finansiering skett efter möte 
hos ALMI och ansökan till Fåhres stipendier. Där det beviljats med tillräckligt ekonomiskt 
stöd för att kunna ta fram en prototyp. 

För fortsättningen till att marknadsföra och minimera risker till att projektet inte får 
finansiering nog för att komma ut på marknaden, kommer det att jobbas med marknadsföring 
hos olika intressenter såsom riskkapitalister, att söka bidrag och samarbetspartners. 

5.4 Kompetensanalys 
För att tillverka nuvarande prototyp behövs verkstadskompetens (verkstaden). För framtida 
utveckling kommer det att behövas kompetens inom biomekanik och datavetenskap. Detta för 
att få till en möjlig teknisk styrning av luft som skall förebygga trycksår samt för att utforma 
till ett ergonomiskt anpassat ryggstöd. För att lansera och fortsätta sälja produkten kommer 
kompetens inom marknadsföring och bolagsföring att behövas. Likväl en advokat som kan 
hjälpa till vid eventuella tvister kring produkten. 

5.5 Marknaden 
I Sverige är det idag 130 000 personer som är beroende av en rullstol. Varje år drabbas cirka 
300 personer av skada på ryggmärgen (Funka, u.å.). Andelen av rullstolsburna som behöver 
assistanshjälp i rullstolen dygnet runt, alla dagar i veckan är en mindre andel av dessa 
personer. Därtill skall assistenter och familj räknas in som berörda parter då de ofta jobbar 
med att hjälpa brukaren.  
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Informationen om antalet ryggmärgsskadade som vore i behov av ett nytt ryggstöd kom efter 
att ha varit i kontakt med stiftelsen Spinalis, En stiftelse som främjar forskningen och 
behandlingsutvecklingen inom ryggmärgsskadeområdet och som har erfarenheter av hur 
behovet ser ut. Som påpekade angående andelen att den är omkring någon enstaka procent, 
samt att i en enkät som jag utförde med över 1000 personer via grupper för ryggmärgsskadade 
på Facebook där antalet svaranden som var berörda blev utfallet åtta svaranden (se bilaga 1). 
Var det en bekräftelse från mötet med Spinalis om att marknaden är mycket liten om man 
enbart skulle lansera produkten i Sverige, riktad mot ryggmärgsskadade. Därför kommer 
produkten för lansering att först testas och utvecklas i Sverige för att minska risker och ökad 
kvalité hos produkten, till att sedan expanderas globalt.  

5.6 Marknadsundersökning 
Via marknadsundersökningar ut till människor som har någon anknytning till de problem 
produkten är avsedd att lösa eller förenkla och till vilket pris som vore accepterat. Med pris 
menat efter vad som kunden är beredd att betala samt att det skall komma att täcka 
tillverkningskostnaderna (Kubr T., Ilar D., & Marchesi H., 2012). Blev resultatet att priset för 
ett ryggstöd ut till kund bör hamna mellan 2000-8000kr. Ett rätt brett område som hade 
kunnat se annorlunda ut med flera svaranden varav fortsatta marknadsundersökningar är av 
nytta till framtida utveckling.  

Då dessa undersökningar skedde direkt mot brukare och personer som är kopplade på något 
vis till brukaren, varav ytterligare undersökningar kan ske mot landsting och rehab center. 
Annan information som samlades in var olika synvinklar till hur produkten skulle utformas 
samt hur de ser på behovet av produkten (bilaga 1). Faktorer på att det skall finnas mycket 
inställningsmöjligheter, stabilitet, inte vara tung, ”blås” möjligheter, elektrisk, att produkten 
bör komma in på hjälpmedelscentraler för att då bli en billigare lösning för privatpersoner 
m.m. gav projektet riktlinjer till vad som skulle implementeras och vad som skulle komma att 
utelämnas.  

5.7 Bill of materials 
För att få en helhetsbild till hur många av vardera delar som behövs och vad som kostar vad, 
utformades en tabell där kostnader för material och antalet komponenter ställdes upp. Därtill 
tillkommer kostnader för lokal, leverans och verkstadsarbete. Verkstadsarbetet som skall ske i 
egen lokal kommer att behöva vissa maskiner som kan utföra tyngre arbete samt ge 
noggrannare precision. Vilket kommer att ge ökad kvalité samt korta ned tillverkningstiden. 
Till dessa hör svets, borr, plåtsaxmaskin, såg och slip till. Alla maskin- och materialkostnader 
går att ta del av i bilaga 6.  

5.8 Marknadsplan 
Produkten skall säljas genom egen verksamhet via internet men även via 
hjälpmedelscentraler, rehab center och landsting samt erbjuda licensavtal. Dessa licensavtal 
(utformade till att ett annat företag producerar en del/alla produkterna) skulle medföra att 
produkterna under uppstarten kommer ut på marknaden snabbare samt håller en högre och 
bättre kvalité då tillverkningen skulle ske med bättre, noggrannare utrustning. Detta leder i sin 
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tur till att produkten snabbt når ut på marknaden till att skapa tajta och lojala kundkontakter 
(Maidique & Patch 1978) samt att utöka produktens räckvidd till att nå effektiva 
marknadsföringskanaler.  

Marknadsföringskanaler med att en ny fullt fungerande produkt finns ute på marknaden som 
skapar ett ”ha begär” hos potentiella nya kunder som förknippar detta till COMOBA, som då 
hjälper produkten att marknadsföras och till att minska marknadsföringskostnader. Det 
skyddar även produkten till viss del från konkurrerande företag med att man förknippar 
produkten och dess lösningar med företaget. För att försäkra sig om att användaren får rätt 
anpassat ryggstöd kommer ryggstödet enbart att säljas efter en utprovning och kunden 
registreras därefter in i en databas. För utveckling och service använder man därefter 
databasen till att hålla kontakten, skapa optimal service känsla samt få feedback ifrån kunden. 
De första kunderna kommer att vara produktens pionjärer och deras önskemål kommer att 
eftersträvas för att få till en så positiv utveckling som möjligt av imagevärdet (Ottosson 2012).   

5.9 Distribution 
Produkten kommer via framtida avtal att levereras genom hjälpmedelscentraler, rehab center, 
landsting, bud samt egen utkörning. Möjligheten till bud sker först efter att kunden har ett 
användarkonto i företagets databas, där angivna mått och funktion är bestämda så att rätt 
anpassat ryggstöd levereras. Övriga alternativ skall kunna hämtas ut på plats för slutkunden, 
dvs. hos landstingen, rehab center m.m. Distributionslokal kommer i produktens första skede 
att vara i egen lokal i Mjälahult. Lokaliseringen av lokalen är inom räckhåll till städer som 
Halmstad, Gislaved, Falkenberg m.m. Vilket förenklar med distribution och kontakt till 
landsting och rehab center. I Gislaveds närhet finns mycket kunskap inom ergonomi. 
Närheten till Halmstad högskola gör även möjligheter för fortsatt vidare studier via studenter 
till en möjlighet. Andra fördelar med att placera sig i Mjälahult gentemot att placera sig 
närmare en större stad är att där finns utrymme nog för att kunna lagerhålla råmaterial, 
skydda, montera och testa produkterna till en låg kostnad. Lokalen är en gammal lada som 
gjorts om till mekanik verkstad. Att tillverka produkten i egen lokal som redan är i bruk för 
annan verksamhet samt är en verkstad håller därmed nere ytterligare lokalkostnader. 
Leveranser av material köps in via postbud eller via egen transport. De företag som tecknar 
licensavtal sköter sin egen logistik med en kravspecifikation till hur leverans skall ske, ifrån 
COMOBA. 

5.10 Produktionsprocessen 
Alla komponenter kommer att köpas in från utvalda leverantörer som går att ta del av i bilaga 
6. Dessa inköp har skett ifrån dessa leverantörer under prototyptillverkningen och kommer 
därför om inte bättre pris erbjuds från andra eller att kvalité blir så pass påtagligt bättre att det 
konkurrerar ut priset långsiktigt, att fortsätta köpas in från diverse leverantörer. För att hålla 
nere leveranstider och lagerkostnader så kommer leverantörer att ha anpassats till varderas 
handläggandetider till det att leverans kommer. Tillverkningslokal kommer att ske i egenägda 
lokaler och tillverkningsutrustning kommer att köpas in (bilaga 6). När väl allt är på plats via 
bud eller hämtats upp hos leverantör, kommer processen ske med den största flaskhalsen (som 
i prototypbygget var gångjärnen med ställspakarna) att vara det första som görs. Detta för att 
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undvika onödiga lager. Väl därefter för att undvika onödiga mönster med att gå fram och 
tillbaka till olika stationer, kommer processen att läggas upp likt ett industriellt band. Där 
varje station blir uppradad eller parallell till den tid det tar för att tillverka. Detta minskar då 
på tillverkningstiden och tillverkningskostnader. Varje produkt kommer att vara beställd ifrån 
kund innan den tillverkas, även detta för att undvika onödiga lager- och tillverknings 
kostnader (Bjørnland, Persson & Virum, 2010). När produkten väl är färdig och testad 
levereras den sedan ut till kund via bud, egen leverans eller egen upphämtning. Därifrån håller 
COMOBA sedan kontakt med kunden för att se så att kunden är nöjd och att produkten håller 
vad som utlovats.  

5.11 Ekonomisk plan 
Målet är att snabbt få in inkomster som täcker de kostnaderna som prototypen i nuvarande 
läge kostar, till att få ett ekonomiskt överskott för vidare utveckling. Produktens första kunder 
kommer att vara pionjärer dvs. de som är beredda att betala ett högre pris i produktens tidiga 
utvecklingsfas för att vara först (Ottosson, 2012). 
 
För nuvarande prototyp har cirka 3000kr använts, där en viss del har gått till spillmaterial. 
Men vid färdig prototyp kommer självkostnaden för vidare färdiga produkter vara 2397kr/st. 
(se bilaga 6). Till det skall kostnader för framtida avskrivningar av utrustning och maskiner 
räknas in. Om produkten skulle ha en vinstmarginal på 4000kr per såld enhet så skulle det 
behöva säljas bortsett från verkstadsarbetet, cirka 46 stycken om man räknar på 
inköpskostnaden av maskinutrustning (se bilaga 6). Efter denna period kan priset på 
ryggstödet mot kund, dras ned för att i enlighet med det utpris som marknadsundersökningen 
gav, klara av att gå upp i kostnader med tillämpning av funktion för att exempelvis kunna 
undvika trycksår. Där ett högre utpris åter kan sättas.  

Lokalkostnaderna är under produktens första utvecklingsfas inga då detta sker i familjär ägo. 
Vid större tillverkning och fortsatt utveckling kommer detta som en smidig lösning att 
utvärderas. Verkstadsarbetet sker av produktägaren själv tills större kvoter nås. Därmed 
minimeras lönekostnader. Med större inköp kan inköpspriset komma att pressas ned. Det ger 
produkten marginaler till tillverkningskostnader och för att hålla nere lagerkostnader kommer 
ryggstödet enbart att tillverkas mot order likt Just-In-Time och inköp av komponenter ske vid 
viss orderstorlek (Toyota-forklifts, u.å.).  

Möjlig vinst första året och då enbart i Sverige om 1 % av de 130 000 personer som idag 
regelbundet använder sig av rullstol och väljer att köpa produkten, inkassera 4 016 835kr (se 
uträkning på nästa sida). Detta då det är en ny produkt på marknaden vilket gör att en högre 
marginal kan hållas. Däremot klaras jobbet inte av på egen hand utan det skulle då anställas 
två som har full medvetenhet om produktens alla tillverkningsmoment och som deltar i 
utvecklingen.  

Payback perioden skulle vara under ett år det vill säga den tid det tar för att få inkomster som 
täcker för de utgifter produkten har kostat (Kubr, & Marchesi, 2012). 
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Resultaträkning första året 

Antalet kunder  Marginal per 
styck 

 Intäkter 

13 000st.  X 4 000kr. = 5 200 000kr. 

Avskrivningar 
maskiner 

 Löner  Utgifter 

183 155kr. + 1 000 000kr. = 1 183 155kr. 

Intäkter  Utgifter  Resultat 

5 200 000kr. - 1 183 155kr. = 4 016 835kr. 

 
Andra året räknas vinsten bli låg då antalet nya kunder är begränsad. Detta år skulle fokus 
ligga i utveckling och att få ut produkten internationellt. Tills ny funktion eller att man 
kommit in på ny marknad nås ligger det därför mycket lågt på vinstsidan, räknat förlustår. 
Löner med kostnader på 1 miljon ger en buffert för övriga kostnader på strax över 3 miljoner. 

Tredje året skall en ny modell vara färdig då feedback från kunder och utvecklingsarbete skett 
under längre period, vara färdig och klar att byta ut föregående produkter. Avskrivningar för 
maskiner räknas här inte då de anses hålla god kvalité och inte behöva bytas ut. Kostnader för 
utveckling och marknadsföring kommer att ha gjorts under produktens andra år så eventuellt 
resultat vore en vinst på 4 200 000 kr om produkten inte kommit ut på andra marknader. Detta 
räknat på om alla de 1300 (1 % av 130 000) rullstolsburna i Sverige byter ut sitt ryggstöd mot 
ett nytt. Något som inte kan komma att garanteras varav strävan till att gå globalt skulle 
påbörjas. 

5.12 FMEA-analys 
Två olika FMEA-analyser är utförda, en för produkten och en riktad mot kunderna, för att 
minimera sannolikheten till oönskade händelser (se bilaga 2). Metoden har bidragit till 
projektet möjlighet att identifiera olika risker till att åtgärda dessa, vilket gjort produkten 
säkrare.  

5.13 Tidsplan 
En grov tidsplan sattes i början av projektet upp för att hålla projektet uppdaterat om dess 
utveckling (se bilaga 4). Tidsplanen var ett bra sätt för projektet att hålla fokus på rätt saker 
och se huruvida saker skulle prioriteras om oförutsedda händelser inträffade eller att 
uppskattningen till vad vartdera momentet i tid var missberäknad. En del oförutsett som inte 
gick att förutse, inträffade och fick då som konsekvens att en del av projektets slutmål inte 
nåddes. 
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5.14 SWOT-analys projekt  
För att få till en överskådlig bild över huruvida olika faktorer skulle komma påverka projektet 
gjordes en SWOT-analys vars syfte var att ta upp de positiva samt negativa aspekter som 
skulle hjälpa till att få upp kvalitén på projektet (Se bilaga 5). Denna analys hjälpte projektet 
till att kunna utvärdera olika koncept snabbt mot varandra och till vad som var viktigt för 
projektets helhet.  

Styrkor:  
För att hålla projektet effektivt och inte stå stilla vid situationer där det låser sig har projektet 
kontaktpersoner inom biomekanik, datorkunskap och konstruktion. Kontakten till 
referensgrupp lever vidare vilket ger projektet fortsatt feedback. 

Svagheter:  
Begränsning av kapital gör vidare utveckling begränsad.  

Möjligheter:  
Att vara först på marknaden gör att projektet kan förbättras ytterligare och på så vis få till en 
bättre produkt ifall inkomsterna ökar.  

Hot: � 
Att bristen på kapital och utrymme dödar produkten till att kunna utvecklas vidare. 
Regler/standarder kring huruvida produkter till människor skall ha testats kan komma att 
påverka projektet.  

5.15 SWOT-analys produkt  
Likväl för att se hur produkten skulle anpassas för att få upp kvalitén utefter påverkande 
faktorer. Gjordes en SWOT-analys på produkten för att ge en överskådlig bild till vad som var 
viktigt och fördelaktigt att ha med i beaktning kring produktens egenskaper (Se bilaga 4). 

Styrkor:  
Med verktyg från utbildningen Utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad för 
produktutveckling finns kompetens kring huruvida projektet kan styras för att få ett så 
effektivt flöde genom hela processen som möjligt. Med min referensgrupp till användarna har 
jag bra återkoppling kring huruvida produkten uppfattas och kan användas för att kunna 
eliminera störningar innan färdig produkt.  

Svagheter:  
Kapital för att skydda produkten samt marknadsföring är bristande och är något som kommer 
behöva lösas. Likaså kapital för tillverkning och förvaring av produkten.  

Möjligheter: 	
Att vara först ut på marknaden, vilket ger stor vinstpotential och nyfikenhet kring produkten 
vid stark marknadsföring. En produkt som kommer att minska arbetsrelaterad stress och 
belastning för användarna.  
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Hot:  
På grund av lågt kapital kan konkurrenter komma att tillverka en liknande produkt tidigare 
eller vid lansering komma med något liknande och på så vis fälla produkten på pris eller 
kraftig marknadsföring. Regler/standarder kring huruvida produkter till människor skall ha 
testats kan komma att påverka produkten.  

5.16 Hållbar utveckling, etik, arbetsmiljö och lika villkor 
Ryggstödet kommer att vara ett hjälpmedel skapat för den mänskliga kroppen där fokus ligger 
i att ryggstödet kan anpassas efter individen. Varav önskemål till val av färg på ryggstödet 
skall vara möjlig för att kunna uppfylla olika individers intresse och undvika missnöje.  

Till vidare utveckling av ryggstödet skall det alltid hållas stort fokus inom säkerhet, hälsa och 
välbefinnande för att säkerställa att en hållbar utveckling efterföljs. Både mot kunder och 
personal. Till det skall det även säkerställas att anställda bygger vidare på sin kompetens till 
andra för att möjliggöra kompetensutbyte samt att ingen skall behandlas orättvist mot den 
andra. Det skall vara en lärande organisation där varje individ är en del av företaget. 

Ryggstödet COMOBA skall vara ett komplement till dagens rullstolar. Att enbart använda 
material för att tillverka en ny typ ryggstöd istället för en helt ny stol innebär 
samhällsbesparingar både på miljö och ekonomi. Ryggstödet skall till det även tillverkas i 
största möjliga mån i återvunnet material för att ha största minimala påverkan på miljö. 

COMOBA skall vara CE-klassad innan den lanseras ut mot kund. Detta för att garantera en 
produkt som är granskad och godkänd säkerhetsmässigt från en utomstående organisation. 

Alla kunders värderingar skall eftersträvas till att uppfyllas, om de inte går skall dessa tydligt 
framgå varför. Visionen är att COMOBA skall vara användarnas produkt. All utveckling sker 
därför i direktkontakt med dem. 
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6. Diskussion/Reflektion 
I diskussion/reflektion berättas mina egna reflektioner samt huruvida arbetet haft ett 
dynamiskt förhållningssätt och hur det besvarar problemformuleringen.  

6.1 Produkt 
Under tillverkningen av prototypen så gav sig plywooden likt en urgröpning vid 
användningen av plåtskruv då gångjärnen belastades. Risken för samma problem med annat 
träslag är något för framtida tester att analyseras då detta om det skulle fungera hade minskat 
antalet moment till att fästa fast gångjärnen mellan armens delar och ryggstödet. I nuvarande 
lösning måste det måttas ut vart hål skall borras som man sedan gängar fast komponenterna i. 
För att hålla en hög kvalité kommer en anordning till att hålla tag om komponenter under 
svetsningen att tillverkas. Detta skulle minska risken för fel avsevärt gällande vinklar och 
design. För att göra funktionerna mera enkla att första så kommer universal design att 
utvecklas i designen som handlar om att göra designen talande för sig själv till hur produkten 
används (Universaldesign, 2014). Ryggstödet är idag inte anpassat efter några ergonomiska 
principer eller mot medicinska regler vilket är något som kommer att tillsättas. Likaså testas 
för att få användas i bilfärd som var ett utav de krav som projektet hade i början. 

Prototypen i nuvarande utformning har en utstickande funktion till skillnad mot andra 
ryggstöd med att den går att anpassa i flera olika vinklar och skapa en skräddarsydd lösning. 
Idag måste man besöka en hjälpmedelscentral som gör denna lösning för varje individ vilket 
medför högre kostnader än om man hade ett komplett ryggstöd som fungerade för alla. I 
framtiden då ryggstödet skall vara förebyggande mot trycksår kommer den även att kunna 
användas i nya marknader likt kontorslandskap. Där det kan innebära mycket stilla aktivitet så 
kan ryggstödet hjälpa till för att hålla en god ergonomisk position och samtidigt underhålla 
blodcirkulationen. 

6.2 Projekt 
Tidigare arbeten på Högskolan i Halmstad har alltid skett i grupp, till att i detta arbete vara 
ensam i sitt beslutsfattande vilket gett mig nya erfarenheter kring hur processen till vilket 
resultat som uppnås kan skilja sig. I en grupp hade de olika besluten kunnat ta mer tid till 
handling men med ett större perspektiv då varandras idéer under utvecklingsarbetet kan bidra 
till nya idéer som annars inte kommit fram. Eftersträvan har hela tiden funnits där av att jobba 
likt ett grupparbete med frågor till referensgruppen, klasskamrater, leverantörer och 
handledare. Men som under tillverkningen inte får mer än mitt egna synsätt under större delen 
av processen. Så de har varandras för och nackdelar med att projektet kan komma gå snabbare 
fram i egen regi beroende på projektets storlek men med möjligt större kvalitéts fokus i ett 
grupp arbete. I detta projekt borde arbetet ha skett i grupp då det kunnat utföras flera olika 
projekt samtidigt vilket gjort möjligheterna till fulländad prototyp snabbare uppnåtts.  

Jag har via projektet fått lära mig mycket ur ett tillverkningsperspektiv då det inneburit 
flertalet timmar i verkstaden. Att det som ser så lätt ut i ett CAD program kan vara oerhört 
komplicerat att tillverka. Men även att det som var svårt eller inte fungerade i verkstaden gav 
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mig den kunskapen till hur man istället skulle göra och vad man testat inför kommande idéer. 
Precis som en ledare som ser hela processen får kunskaper som inte går att läsa i en rapport, 
den måste ses och upplevas.  

Sett till tidsplanen har denna gett projektet ett mål att sträva mot men som inte helt kunnat 
följas av oplanerade orsaker. 

Jag valde att jobba efter en dynamisk produktutveckling och tycker arbetet genomsyrats av 
detta. Det är ett kul och spännande arbetssätt. Sett till teorins olika punkter under kapitel 2 - 
metod projektutveckling fyller jag ut dem med att jag har: 

• Jag har en helhetssyn på hela produkten och dess utvecklingsprocess. 
• Hela tiden jobbat mot ett mål och en vision som jag delat med mig av för att få 

feedback till arbetet. 
• Tagit användarna i fokus i utformningen av arbetet och i min konceptgrupp. Likaså 

varit projektledaren i utvecklingsarbetet. 
• Kontinuerligt har jag mött förändrade situationer och möjligheter till att utvecklat 

produkt och produktionsutvecklingen. 
• Utvecklingen har skett med frågeställningar mellan olika grupper som användare, 

leverantörer och verkstadsarbetare. 
• Återkoppling mellan mig som utvecklare till handledare och konceptgrupp har 

frekvent skett. 
• Veckomöte med handledare har i möjligaste mån skett kontinuerligt för uppföljning 

av utvecklingsprocessen. 
• Brukaren har hela tiden varit i fokus under produktutvecklingen. 
• Användning av BAD-PAD-MAD-CAD har hjälpt projektet utvecklas från tanke till 

skiss och slutligen en prototyp (modell) att utveckla konceptet på. 
• Under genomförandet gjordes en benchmarking då konceptet och en första modell i 

form av ett ryggstöd med enbart gångjärn genomfördes. Detta gav en bild till hur 
projektet skulle urskilja sig mot konkurrenter. 

• Analyserat eventuella risker och hur man kan motverka/åtgärda dessa. 
• Informationen har då jag varit själv, både snabb och obegränsad. 
• Hållit en öppen dialog med min handledare om vart projektet är och dess status. 

6.3 Kvarstående arbete 
För vidare utveckling kommer ryggstödet att fortsätta universal anpassas för att passa flera 
olika typer av stolar och marknader. Utveckla ett beställningssystem och hitta 
investerare/riskkapitalister för finansiering av utveckling och material. Dessa kommer att 
erbjudas procentuellt arvode av vinsten. Tillsvidare kommer delar att få special beställas tills 
att egen verkstad byggts upp. Ryggstödet skall anpassas ergonomiskt och bli ett ryggstöd som 
förebygger trycksår. Göra mera riktade marknadsundersökningar än nuvarande för att få en 
större helhetssyn av marknaden. 
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8. Bilagor 

8.1 Projektbeskrivning 

8.1.1 Bakgrund 
I Sverige finns det 130 000 personer som använder sig av rullstol, varje år så drabbas omkring 
100-150 personer av bråck eller brott på ryggmärgen på grund av olyckor, ungefär lika många 
drabbas av det på grund av sjukdom eller infektion. Starten till detta arbete var när jag träffade 
Maria, en person som är förlamad från nacken och ned. Den rullstol som Maria använder idag 
är en såkallad HD rullstol. Hennes vardag, som sig lik många andra rullstolsbundna är miljön 
runtomkring. Maria har alltid två assistenter kring sig, oavsett tid på dygnet. Detta för att 
lyfta, förflytta och hjälpa henne. Rullstolen är deras och Marias redskap som får vardagen till 
att bli lite enklare. Men Maria och hennes assistenter upplever att det är för lite som gjorts 
kring denna bransch i förhållande till dagens teknik. Här var rullstolens ryggstöd något som 
dem tryckte extra hårt på i ett möte jag hade tillsammans med dem. De alternativ som finns är 
antingen enkla ryggstöd som kan ses på en vanlig kontorsstol eller mer avancerade för att 
hålla personen stadigt på plats utan återkoppling till att förebygga de vardagliga bekymmer 
kring att personen kommer i nya positioner då man exempelvis går i en park och det sluttar 
nedför och personen kommer ur sin ursprungliga position. Detta är något som jag valt att 
inrikta mig på.  

8.1.2 Problemformulering  
Idag saknas ett ryggstöd som kan underlätta både för personer med total nedsatt rörlighet samt 
assistenternas arbete kring deras bål. Problemet när dem sitter i rullstolen är att de tappar 
hållning i ryggen vilket gör att assistenterna flertalet gånger måste lyfta upp dem i en 
arbetsställning som innebär riskmoment för dem bägge. Riskmoment i att assistenten skulle 
kunna tappa greppet, att personen inte vågar lita på sina assistenter vilket skapar stress. Det 
skapas trycksår för att assistenterna missar att kontrollera positionering och av att personen i 
stolen själv inte känner av eventuella fel. Marknaden idag erbjuder ryggstöd som håller 
personen positionerad vid stilla aktivitet men som inte förebygger och/eller varnar för 
eventuella fel positioner vid rörelse av rullstolen. Det får heller inte vara alltför tekniskt eller 
dyrt utan skall lätt kunna förstås av vem som helst hur produkten fungerar och inte kosta mera 
än en ergonomiskt utformad teknisk stol. Detta för att ligga på ett utpris som följer 
marknaden.  

8.1.3 Syfte & mål  
Att ta fram ett ryggstöd som håller den funktionshindrade i en neutral och positiv ergonomiskt 
position samt hjälper assistenter i sitt arbete kring stolen. Effekten av detta skall således vara 
att trycksår förebyggs och att de o-ergonomiska arbetsmomenten minskas. Ryggstödet 
kommer först att anpassas till HD rullstolar för att avgränsa storleken på projektet. Detta för 
att få en så bra fungerande produkt som möjligt till maj år 2015 då redovisning av produkten 
skall hållas. För vidare utveckling kommer ryggstödet att universal anpassas för att passa flera 
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olika typer av stolar, samt komma i ett utförande där man får välja storlek alternativt köpa ett 
anpassningsbart ryggstöd efter storlek på användaren för att på så sätt kunna kommersialiseras 
som en ren produkt för de allra flesta rullstolar.  

8.1.4 Krav  

• Kunna tillämpas diverse instrument för den som är i stolen med hjälp för 
såsom �andning och hålla huvudet stabilt. Dessa finns på dagens ryggstöd och måste 
finnas kvar. �	

• Kunna anpassas till storlek på individ.	
• Ryggstödets beståndsdelar skall vara av rostfria material.	
• Materialet skall vara av sådan friktion att skrapsår vid förflyttning eller 

vid �positionering av ryggstödet om personen sitter fel i stolen inte uppkommer.	

8.1.5 Avgränsningar 

• Prototyp kommer att byggas efter mått från rullstolen HD. 
• Projektet kommer inte ta till hänsyn kring ergonomiska riktlinjer. 
• Prototyp får inte överstiga en kostnad på 15000kr. 

8.1.6 Projektmodell  
�Jag kommer att jobba med dynamisk produktutveckling (DPD) som är ett effektivt och snabbt 
arbetssätt då man delar upp arbetet i flera delar under samma tidsplan. På så sätt får man en 
bild över hur prioriteringar bör läggas. Beslut kommer att delas upp mellan mig, assistenter, 
Maria och utbildade personer inom materialval. Detta för att få synvinklar och beslutsfattande 
från flera olika håll som når fram till en anpassad produkt. Att först gjort produkten och sedan 
tagit hjälp skulle begränsa ryggstödets möjligheter till användning och risken för fel skulle 
bromsa eller stoppa produkten till att komma ut på marknaden. � 

8.1.7 Metod 
Vid val av metod valde jag att inrikta mina val av verktyg efter vart jag skall använda 
ryggstödet. I detta projekt kommer metoderna att väljas efter att skapa en väl fungerande 
produkt anpassad till HD rullstolar.� I projektet används olika metoder som brainstorming, 
FMEA-analys, uravalsmatris m.fl. Detta för att hjälpa mig till bästa möjliga lösning. �Först av 
allt kommer projektet starta med brainstorming. Detta för att få så många olika möjliga 
lösningar som kan utvärderas ut mot varandra vartefter de andra verktygen säger och 
praktiska ändamål. Under samma fas hålls en träff där personer fritt kan komma med förslag 
till en fungerande produkt. �Tester för att hitta en funktion som skall styra ryggstödet till 
positioner som hjälper användaren. Då felställningar på ryggen kan leda till skador och 
besvär. FMEA-analysen skall hjälpa mig att se vilka risker som finns och hur jag kan minska 
eller eliminera dessa. �I valet av koncept kommer alla idéer att testas till viss del för hjälpa mig 
i mitt val till vad som man skall gå vidare med. Här kommer för- och nackdelar utvärderas 
mot varandra för att nå fram till bästa val.� För att bestämma produktens livslängd kommer 
kontroller på slitage och funktion utvärdera produktens livslängd. Då detta är något som 
personen skall önskas ha hela livet med sig så är produktens produktlivscykel därför 
obegränsad för närvarande tills konkurrent kommer in på marknaden eller oönskad effekt 
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påverkar dess livslängd. � 

8.1.8 Planering  
För att hålla projektet vid liv och inte komma efter samt fokusera på vad som behöver 
prioriteras används en tidsplan. Under projektet kommer denna tidsplan veckovis utvärderas 
till hur projektet ligger till och hur tidsplanen hålls. Delmål kommer att läggas till eventuellt 
tas bort i förhållande till ekonomi och tid. Då detta projekt har en tidsbestämd sluttid i maj 
2015 då redovisning skall hållas är detta ett måste att ha i beaktning så att eventuella lösningar 
som blir för komplexa inte stoppar upp projektet. Målet med projektet är en färdig prototyp 
till april 2015 som sedan testas och utvärderas för att kunna ha en färdig produkt i maj 2015.  

8.1.9 Finansiering  
För finansiering kommer ALMI som inte kräver något ägandeskap i produkten att hjälpa 
projektet. Kostnaderna för prototyp beräknas vartefter vald modell och eventuella justeringar 
kan komma att kosta. Budgeten för projektet är satt till 15000kr. För att hitta eventuellt 
ytterligare finansiärer kommer jag att söka bland personer som lider av någon form av 
handikapp som skulle gynnas av denna lösning detta projekt skulle ge. Om så skulle behövas 
skulle ett delägande av produkten kunna erbjudas. Detta för att få underlag av kapital till 
marknadsföring. Jag kommer marknadsföra produkten via möten hos tillverkare av HD 
rullstolar då det skulle gynna bägge parter. Landsting och företag som riktar sig till personliga 
hjälpmedel kommer vara dem som finansierar produkten och på så vis agera som mellanhand 
mellan mig och användarna. Jag får då en tidig marknadsföring med bredare feedback och 
större marknadsföringskanal än om produkten skulle marknadsföras på egen bekostnad. Via 
licensavtal kommer företag att få tillverka produkten på egen bekostnad om så önskas.  

8.1.10 Intressenter  
Prototypen kommer att i första hand riktas mot personer med funktionsnedsättning från 
nacken och ned. Tillsammans med deras assistenter/anhöriga kommer de att påverka hur 
produkten kommer att fortsätta utformas. Intressenter som söker denna typ av stol vänder sig i 
första hand mot landsting och rehab center. Varav ett kontaktnät till deras organisationer 
kommer eftersträvas.  

8.1.11 Riskanalys  
Jag kommer att skydda produkten mot eventuella intrång med design- och mönsterskydd. 
Detta för att stärka min säkerhet kring licensavtal mot kunder. Sekretessavtal kommer att 
hållas med inblandade i projektet. För att säkerställa dess skydd och minska riskerna för 
konkurrens kommer produkten inte att marknadsföras eller visas upp offentligt innan färdig 
produkt. Skulle projektet göra eventuella intrång kommer jag i första hand försöka gå runt 
skyddet och i andra hand ett licensavtal med ägande av skyddet.  
Risker kring produkten och dess konsekvenser kommer jag att med hjälp av en FMEA 
utvärdera. Där sannolikheten till fel för respektive del utvärderas och åtgärdas. Risk för att 
projektet inte får finansiering nog för att genomföras kommer jag att jobba emot med hårdare 
marknadsföring kring olika intressenter.  
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8.2 Bilaga 1 - Marknadsundersökning 
För att få ett perspektiv till vad som vore intressant till att implementera samt hur marknaden 
av produkten skulle kunna se ut, gjordes en marknadsundersökning med en enkät. 
Undersökningen skulle ge inputs till hur produkten skulle utformas och till vilket pris.  
Enkäten skickades ut via Facebook på tre olika grupper som alla var för människor som lever 
eller känner någon med en ryggmärgsskada. ”Anhöriga och ryggmärgsskadade”, ”Vi som har 
ryggmärgsbråck eller är anhöriga”, ”Vi som är födda med ryggmärgsbråck och vi som känner 
nån som har det”. Vardera grupp hade vid undersökningen 1048, 406 och 393 medlemmar där 
några av medlemmarna är aktiva i alla tre eller två av dem. En enkät med frågor gällande ett 
ryggstöd för dem som antingen jobbar som assistenter, är familjemedlem, är brukare eller 
känner någon som har samma vardagliga problem som Maria och hennes assistenter, ut till 
alla tre grupperna. Innan enkäten kom ut hade jag hade kontakt med Erika Nilsson, både 
administratör för grupper på Facebook samt drivande i stiftelsen Spinalis. Stiftelsen Spinalis 
är en allmännyttig stiftelse som vars huvudmål är främjandet av forskning och 
behandlingsutveckling inom ryggmärgsskadeområdet. Hon påpekade att gruppen människor 
jag riktat mig mot är väldigt begränsad och enbart någon eller några procent stor så min enkät 
troligen inte skulle ha så stort utfall. Enkäten besvarades av åtta stycken. 

Enkäten har sett ut som följande: 

Hej! 
Jag heter Richard Svensson och jobbar på en ny typ av ryggstöd. Ett ryggstöd som skall hålla 
bålen i rätt sittposition och förebygga trycksår. Ryggstödet kommer i denna 
utvecklingsprocess vara ämnat för personer med minskad eller helt uteslutande funktion i bål 
för att upprätthålla sin hållning, dvs behöver assistans då dem själva inte kan med egen kraft 
framföra eller rätta till sig i sin rullstol. Ryggstödet skall leda till en enklare arbetssituation för 
assistenter, familjemedlemmar och brukare. Genom era åsikter kan ni hjälpa mig i 
utvecklingsprocessen. Utformningen idag är en lösning där man ställer in omslutande armar 
efter brukarens kroppsgeometri runt bålen då denne sitter i rätt position. När dessa väl är 
anpassade så bibehåller armarna brukarens position. Armarna är enkla att frigöra så att i och 
urlyft smidigt kan ske samt att hitta rätt inställning lätt kan uppnås. I ryggstödet kommer även 
att finnas ett inbyggt system som byter positioner av tryckpunkter likt dagens madrasser med 
luft. 
 
Fråga 1. 
Anser du att det behövs en sådan produkt? Motivera ditt svar. 
 
Svaranden: 
Man blir sliten av samma sitpositin länge. Svar ja 
2015-06-08 19:36 Visa svarandens svar 
Ja alla ska kunna ha en förenklad vardag och kunna ha ett fullt fungerande liv jag tror på 
utveckling 
2015-06-05 20:44 Visa svarandens svar 
Absolut, Har sett allt för många med den vanliga typen av rygg. De som suttit i har dock 
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kunnat ändra ställning, men far fram och tillbaka i sin stol i jakt på den perfekta positionen 
2015-06-05 14:57 Visa svarandens svar 
Definitivt behövs det en sådan här produkt. Produkten skulle spara tid och lidande. 
2015-06-05 11:43 Visa svarandens svar 
Ja det är bra så man sitter bra i sin stol 
2015-06-04 22:23 Visa svarandens svar 
Jag anser det behövs då det blir en tryggare miljö för personen i stolen att veta att hen inte 
faller ur åt sidorna och håller kvar en bra ställning hela dagen. Samt att det då underlättar för 
personerna i hens omgivning, för ingen behöver oroa sig att hen ska falla ur åh man ska 
behöva vara redo att fånga åh rätta till personen därefter. 
2015-06-04 21:44 Visa svarandens svar 
ja, min brukare sitter ju i sin stol hela dagen som jag satt henne i på morgonen så byta 
tryckpunkter känns oerhört viktigt 
2015-06-04 21:39 Visa svarandens svar 
Ja, det finns många typer av ryggstöd, men det behövs alltid nya- nytänkande produkter på 
marknaden. 
2015-06-03 17:58 Visa svarandens svar 
 
Fråga 2. 
Vilka ändringar skulle förbättra vår produkt? 
 
Svaranden: 
Lätt att reglera höjden 
2015-06-08 19:36 Visa svarandens svar 
Inget jag kommer på sådär 
2015-06-05 20:44 Visa svarandens svar 
Att göra ett tillval, massage funktion från stolen/ryggen kunde vara något! 
2015-06-05 11:43 Visa svarandens svar 
vet ej 
2015-06-04 21:39 Visa svarandens svar 
Mycket inställningsmöjligherer. 
2015-06-03 17:58 Visa svarandens svar 
 
Fråga 3. 
Vad tycker du bäst om hos tillgängliga konkurrerande produkter från andra företag? 
 
Svaranden: 
Inget nämnvärt, men eldrivna stolar är ju praktiska vid längre transport sträckor. 
2015-06-05 11:43 Visa svarandens svar 
har ingen aning 
2015-06-04 21:39 Visa svarandens svar 
Nya idéer. 
2015-06-03 17:58 Visa svarandens svar 
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Fråga 4. 
Vilka ändringar skulle mest förbättra tillgängliga konkurrerande produkter från andra 
företag?Svaranden:  
Att utöka möjligheterna/urvalet av "blås" styrda funktionshjälpmedel 
2015-06-05 11:43 Visa svarandens svar 
Vet ej 
2015-06-04 21:39 Visa svarandens svar 
Svårt att säga. Produkter till rullstolen skall vara lätta och hållbara. 
2015-06-03 17:58 Visa svarandens svar 
 
Fråga 5. 
 
Vem av följande är du? 

- Brukare. 
- Anhörig. 
- Assistent. 
- Annan. 

Svaranden: 
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Fråga 6. 
Om vår nya produkt var tillgänglig i dag, hur sannolikt är det att du skulle använda den 
i stället för tillgängliga konkurrerande produkter från andra företag?  

- Ytterst troligt. 
- Mycket troligt. 
- Ganska troligt. 
- Inte särskilt troligt. 
- Inte alls troligt. 

Svaranden: 

 
 
 



BILAGOR 

47	

 
 
Fråga 7. 
Om det inte är troligt att du kommer att använda vår nya produkt, vill vi veta varför.	

- Behöver inte en sådan produkt. 
- Vill inte ha en sådan produkt. 
- Nöjd med de konkurrerande produkter som finns tillgängliga. 
- Kan inte betala för en sådan produkt. 
- Inte villig att betala för en sådan produkt. 

Svaranden:	

	
Klart jag kommer se till att min brukare ska använda den 
2015-06-05 20:44 Visa svarandens svar 
Viktigt tror jag är att komma in på hjälpmedelcentralerna så att produkten blir tillgänglig för 
vårdtagaren på ett prisvänligt sätt. 
2015-06-05 11:43 Visa svarandens svar 
om den är klumpig, för tung eller ser konstig ut. 
2015-06-03 17:58 Visa svarandens svar 
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Fråga 8. 
Vad skulle göra det mer troligt att du skulle använda vår nya produkt? 
 
Svaranden: 
Stabbilitet. Inte 2 rör med tyg i mellan 
2015-06-08 19:36 Visa svarandens svar 
Viktigt tror jag är att komma in på hjälpmedelcentralerna så att produkten blir tillgänglig för 
vårdtagaren på ett prisvänligt sätt. 
2015-06-05 11:43 Visa svarandens svar 
Funktionell, praktisk och snygg 
2015-06-03 17:58 Visa svarandens svar 
 
Fråga 9. 
Om vår nya produkt var tillgänglig i dag, hur troligt är det att du skulle rekommendera den till 
andra? 

- Ytterst troligt. 
- Mycket troligt. 
- Ganska troligt. 
- Inte särskilt troligt. 
- Inte alls troligt. 

Svaranden: 
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Fråga 10. 
Hur mycket skulle du vara beredd att betala för motsvarande produkt? 
 
Svaranden: 
Mycket 
2015-06-08 19:36 Visa svarandens svar 
2000:- 
2015-06-05 20:44 Visa svarandens svar 
Vet ju inte alls vad såna grejor kostar, men tycker att det skulle ingå i de hjälpmedel man kan 
få. 
2015-06-05 14:57 Visa svarandens svar 
Vet ej. 
2015-06-05 11:43 Visa svarandens svar 
7000-8000 
2015-06-04 21:44 Visa svarandens svar 
Vet ej 
2015-06-04 21:39 Visa svarandens svar 
Svårt att säga. 
2015-06-03 17:58 Visa svarandens svar 
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8.3 Bilaga 2 - FMEA 

Produkt FMEA: 
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Kund FMEA: 
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8.4 Bilaga 3 - Skisser 
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8.5 Bilaga 4 – Gantt schema 
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8.6 Bilaga 5 - SWOT 
SWOT - Projekt 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

SWOT - Produkt	
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8.7 Bilaga 6 – Bill of materials	
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

 

 



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
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