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Förord 
Det här arbetet är den avslutande delen i vår utbildning till biomekanikingenjörer inriktning människa 
– teknik på Högskolan i Halmstad. Arbetet omfattar 15 hp vilket motsvarar ett halvårs halvtidsarbete. 
Syftet med examensarbetet är att studenterna ska använda de kunskaper som de fått under sin 
utbildning.  

Det har varit väldigt intressant och utmanade att genomföra detta projekt och vi har lärt oss massor. 
Samarbetet med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH) och vår kontaktman Martin Persson har varit 
lärorikt och vi vill tacka Er för stöttningen vi fått. 

Vi vill även tacka de användare som vi har haft möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med samt 
våra övriga sponsorer SRAM, Almi Halland AB och Härdservice i Halmstad AB. Ett extra tack till Håkan 
Pettersson och Fredrik Krook i högskolans verkstad för all hjälp, ni har varit oumbärliga. Tack även till 
vår handledare Fawzi Halila för stöttning och handledning. 

 

Hoppas ni får en trevlig läsning. 

Halmstad, maj 2011. 

 

 

 

 

Ingrid Bertilsson            Viktor Larsson 
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Sammanfattning 

Denna uppsats är ett examensarbete inom ämnet Biomekanik. Studenterna Ingrid Bertilsson och 
Viktor Larsson har utfört ett utvecklingsprojekt i samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH).  

Projektet har med en användarcentrerad utvecklingsprocess arbetat fram en funktions prototyp av 
ett växlat rullstolshjul och en reglerande lösning. Funktionsprototypen har också möjliggjort tester. 
Denna prototyp är utvecklad för att avhjälpa de rullstolsburnas problem med lutande plan och 
svårmanövrerad terräng. I och med en workshop med användare togs problematiken med lutande 
plan och svårmanövrerade terräng upp som de största hindren. Projektgruppen arbetade fram 
koncept och dessa utvärderades i samarbete med brukare, arbetsterapeuter och 
hjälpmedelstekniker för att kunna få en så bra och komplett lösning som möjligt. Under 
konstruktionsarbetet har hänsyn tagits till användarvänlighet, medicintekniska föreskrifter och krav 
för att möjliggöra CE-märkning av produkten 

Resultatet är ett rullstolshjul med ett integrerat planetväxlat nav samt ett intuitivt och 
användarvänligt reglage. Utformning och funktion av reglaget kommer inte att beröras i denna 
rapport på grund av sekretess. Navväxeln baseras på cykelnavet SRAM I3-motions konstruktion, men 
har modifierats för att passa rullstolens drivning. De navväxlade hjulen har monterades på rullstolen 
Panthera S2 och möjliggjorde tester i backe med lutning på 8,5 %. Testerna gav en indikation på att 
ett växlat rullstolshjul kan minska ansträngningen för en rullstolsburen person vid klättring i backar.  

Förslag på slutgiltig konstruktion av nav och reglage har arbetats fram. Produkten behöver vidare 
utveckling och testas ytterligare innan produkten kan läggas i produktion.  
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Abstract 
This paper is a Bachelor thesis in Biomechanics. The students Ingrid Bertilsson and Viktor Larsson 
have performed a development project in cooperation with Hälsoteknikcentrum Halland (HCH).  

With a user-centered development process has a functional prototype of a geared wheelchair wheel 
with a regulatory solution been developed. The function prototype has been tested. This prototype 
was developed to reduce the problems for wheelchair users with inclines and arduous terrain. A 
workshop with users clarified these problems and the users requested a product reducing the strain 
in these environment. The project elaborate concepts and these were evaluated in collaboration 
with users, therapists and assistive technologies to create the best and complete solution as possible. 
During the development process the project has regarded user friendliness, medical regulations and 
requirements to enable CE marking of the products.  

The result was a wheelchair wheel with an integrated planetary gear hub, and an intuitive and user-
friendly control device. The function and design of the control device will not be affected in this 
report due to confidentiality. The gear hubs construction repose on the bicycle hub SRAM i3-motion 
design, but was modified to suit the sector of application for wheelchair. The gear hubs wheels are 
set up on the wheelchair Panthera S2 and enabled testing in an incline of 8.5 %. The tests indicated 
that geared wheelchair wheel can reduce strain for a wheelchair user, when climbing hills.  

Proposals for final design of the hubs and control device have been developed. The product needs 
further development and further testing before it can be added in production.  
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1 Introduktion 
För personer med nedsatt eller ingen funktion i nedre extremiteterna är rullstolen ett hjälpmedel som är helt 
avgörande för att kunna leva och fungera. Interaktionen mellan människa och hjälpmedel är komplex och 
kräver forskning från områden som ergonomi, rehabilitering och biomekanik (Van der Woude, de Groot & 
Janssen 2006). På 1960-talet var rullstolarna tunga och otympliga, cirka 20 kg, vilket snarare försvårade 
förflyttning än att underlätta. Utvecklingen har gått framåt och idag ligger mycket fokus på att få ned 
rullstolens egenvikt. En rullstol för aktiva brukare väger i dag runt sju kg (Norsten 2001 & Panthera 2011). Vid 
rullstolsanvändande flyttas det arbete som hos friska människor görs med benen till armarna. Detta leder till 
en fysiskt lägre effektivitet eftersom de övre extremiteterna har sämre kapacitet vilket gör detta arbete mer 
uttröttande. Långtidsanvändande av rullstol bidrar inte bara till smärta i axlar och handleder, utan kan leda 
till bestående skador och inaktivitet (Van der Woude et al. 2006). Det som påverkar de övre extremiteterna 
vid rullstolsanvändning är inte bara drivningen utan också hanteringen av den, till exempel när man ska lyfta 
stolen in i och ut ur bilen. De belastningar som sker är både kraftiga samt högrepetitiva och kombinationen 
av dessa har visat ge skador (Drongelen et al. 2005). 

De problem som aktiva rullstolsanvändare stöter på i vardagen gör att de hela tiden måste planera sitt liv 
och har svårt att vara spontana med sina nära och kära. De hindras på grund av att infrastrukturen är 
otillgänglig och med detta finns det svårigheter för dem att vara aktiva. Vid en workshop med aktiva 
rullstolsanvändare förtydligades det att de främsta problemområden var backar och trögrullad terräng, så 
som grus och gräs. Det kom tydligt fram att många hade valt bort vissa situationer på grund av att terrängen 
var för svårframkomlig. Åke Norsten skriver i sin utbildning- och introduktions bok om rullstolsanvändning: 

“Med ökad förmåga att klara branta backar och ramper ökar självständigheten och självkänslan. Plötsligt får 
man möjlighet att göra spontana utflykter i främmande miljöer.”  (Norsten 2001) 

Att behöva avstå vissa situationer för att man inte kan ta sig fram på ett bra och hälsosamt sätt skulle 
projektdeltagarna själva inte vilja vara med om eller tolerera. För att lösa dessa problem kan relaterad teknik 
tillämpas; i detta sammanhang, exempelvis underväxeln på en cykel. 

1.1 Problembeskrivning och syfte 
Problemet ligger i att vid stora lutningar och svårmanövrerad terräng kan rullstolsburna endast med 
svårighet ta sig fram på grund av den höga ansträngningsnivån. Projektet syftar till att genom 
användarintegrering och befintlig teknik hitta en lösning som avhjälper problematiken för rullstolsburna. 
Hypotesen är att om tillgängligheten ökar med hjälp av produkten så främjas framkomligheten och påverkar 
den upplevda ansträngningen positivt. 

1.1.1 Mål 
En funktionsprototyp av en användarvänlig helhetslösning av rullstolshjulet ska tillverkas och fästas på en 
rullstol för aktiva brukare. Funktionsprototypen ska möjliggöra mätningar för att påvisa eventuella 
förbättringar samt presenteras och redovisas i samband med examinationsmoment och Utexpo. 
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1.1.2 Frågeställningar 
Kan prototypen:  

● påverka ansträngningen vid klättring i motlut? 
● påverka ansträngningen vid drivning i svårmanövrerad terräng? 
● främja framkomligheten? 

 

1.1.3 Avgränsningar 
Projektet avgränsar prototypen till att enbart testas av personer som medverkade i workshopen, då dessa 
redan är insatta i projektet.  för deltagande var aktiva rullstolsburna i ålder 18-60 år med bra kognitiva 
förmågor. Projektgruppen hade helst sett både män och kvinnor i studien, men då inga kvinnor visade 
intresse så består fokusgruppen av enbart män. 

Prototypen kommer inte ta hänsyn till: 

● quickrelease- funktionen (standardinfästning för rullstolshjul) 
● estetisk design 
● speciallösningar, exempelvis dubbelfattning på drivringen 
● slutgiltigt materialval 
● tillverkningsmetoder för komponenter 
● slutgiltiga kostnader gällande produkt och produktion  
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2 Teoretisk referensram 
Grunden till det praktiska genomförandet hämtas från beprövade metoder och denna kunskap finns 
beskriven i kommande avsnitt. 

2.1 Riktlinjer medicintekniska produkter 
Enligt svensk lag faller rullstolen och dess tillbehör under kategorin medicintekniska produkter och styrs 
därmed av direktiv och föreskrifter från EU, Läkemedelsverket (LV) och Socialstyrelsen (SOS). Till kategorin 
medicintekniska produkter hör de produkter som uppfyller en eller flera av nedan stående punkter: 

● påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom 
● påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder 
● undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process 
● kontrollera befruktning 

Medicintekniska produkter delas in i olika klassificeringar beroende på riskfaktorer. Rullstolen tillhör klass I, 
vilket är den lägsta klassen av medicintekniska produkter och innebär att den medför låg risk för brukaren. 
Tillverkaren måste registrera produkten vid en ansvarig myndighet, men produkten behöver inte testas och 
godkännas av ett anmält organ vilket klass IIa/IIb och klass III måste (LVFS 2003:11). För att möjliggöra 
försäljning av en medicinteknisk produkt krävs utförda tester, dokumentation och korrekt utförd märkning, 
där CE-märkning är en viktig del. CE-märkningen är framtagen i samråd med samtliga EU-länder och är ett 
krav för att en produkt ska få säljas inom EU. Märkningen utlovar en säker funktion hos produkten, förutsatt 
att den används på det sätt som tillverkaren föreskriver (Arbetsmiljöverket 2011). Hjälpmedelsinstitutet (HI) 
har tagit fram kravspecifikationer för rullstolar och dess tillbehör som baseras på lagar och direktiv från 
tidigare nämnda instanser. Dessa bör användas vid utvecklingsprojekt för att direkt uppfylla de krav som 
ställs. För detta projekt berörs främst krav på:  

● ansättningskrafter på reglage får inte överstiga 60 N respektive 5 N för fingerförda reglage  
● mått på drivring får inte understiga 16 mm 
● kursstabilitet där rullstolen max får avvika 500 mm på en 3000 mm rät linje 
● hållfasthet, rullstolen ska hålla för angiven vikt både vid statisk och vid dynamisk belastning. 

Alla tillbehör som ska fästas på rullstolen måste uppfylla alla krav samt klara de tester som gäller rullstolen 
(Hjälpmedelsinstitutet 2004).  

2.2 Användarcentrerad produktutveckling 
Förutsättningarna för en lyckad produkt kräver större medverkan och delaktighet av användarna under 
utvecklingsprocessen. Det som en biomekanikingenjör bör lyfta fram är människans roll i processen. 
Människan är en produkts viktigaste komponent och därför måste produkten anpassas efter denna och inte 
tvärtom. Vid utvecklingsarbetet handlar det om att samla information om och från användare. Det finns 
många olika sorters metoder för insamlandet av data, det kan vara marknadsanalyser, enkäter, fokusgrupper 
och workshops. När vidareutveckling av en produkt sker ligger ofta problemområden hos den befintliga 
produkten till grund för identifiering av nya behov. Den användarcentrerade produktutvecklingsprocessen 
börjar ofta med en kravspecifikation. Vid utformning av kravspecifikationen identifieras behov utifrån 
användarnas erfarenheter, kunnande och krav. Här används användarprofiler för att tydlig framföra den 
problematik som finns. När kravspecifikationen är färdigställd påbörjas idégenereringen. Här genereras 
principiella lösningar och det är viktigt att fokus ligger på vilket stöd användaren får från tekniken för att 
kunna lösa uppgiften. Ett koncept tas fram som beskriver användningen ur ett fysiskt och ett kognitivt 
perspektiv. Konceptets fysiska form ska anpassas efter människans behov och möjligheter för optimering av 
interaktionen. Koncepten utvärderas mot kravspecifikationen och övriga poster så som ergonomi, ekonomi, 
teknik och estetik. Ett konstruktionsunderlag tas fram och produkten granskas ur ett användarperspektiv. De 
viktigaste aspekterna är funktionalitet och användning av produkten. Dessa uppnås genom diskussion 



 4 

 

Ingrid Bertilsson 
Viktor Larsson 

gällande vilka instruktioner och utbildning som krävs för att användning ska ske på ett säkert och bra sätt. 
Prototyperna testas för att säkerställa funktion, utformning och användarkrav. Det är viktigt att risknivån är 
låg samt att kraven på användarvänlighet uppfylls. Här är användartester ett bra hjälpmedel (Osvalder et al. 
2008). 

2.2.1 Användarprofil 
Upprättandet av användarprofiler tydliggör användarna, identifierar behov och hittar faktorer som kan 
påverka människa - produkt interaktionen. Användarprofiler bör skapas tidigt i projektet och användas under 
hela utvecklingsprocessen. De bör tydligt beskriva användarna och beskriva deras fysiska, mentala och 
demografiska egenskaper. I Bilaga 1 är parametrarna som ingår i användarprofilen beskrivna. Vid flera 
användare är uppdelning viktig eftersom varje användare påverkar samt påverkas olika av produkten och har 
därmed olika krav (Osvalder et al. 2008).  
De vanligaste klassificeringarna av användare och de som projektet kommer nyttja är:  

● primära användare (använder produkten för dess främsta syfte) 
● sekundära användare (använder också produkten men inte till dess främsta syfte) 
● medanvändare (arbetar eller samarbetar med primäranvändaren men inte själv integrerar med 

produkten) 

2.3 Produktutvecklingsprocessen 

Projektet tillämpar dynamisk produktutveckling (DPD) vilket innebär ett dynamiskt förhållningssätt till 
projektets natur för att bibehålla flödet i processen. Tanken är att processen ska vara flexibel och alternera 
mellan olika faser för att få ett jämt och effektiv flöde. Ett exempel är om en leverans blir försenad så 
hanteras en annan del i projektet under tiden. En grov och flexibel målplanering görs för att definiera 
projektets aktiviteter och tidrymd. Därefter görs en detaljerad närzonsplanering baserat på projektets 
aktuella status. Den viktigaste tumregeln inom DPD är bildandet av produktkonceptet där en helhetsbild av 
lösningen görs utan fokus på den faktiska lösningen. Ett annat centralt begrepp inom DPD är 
användarfokusering. Vidare tillämpas en rad olika verktyg så som BAD (Brain Aided Design –tankemässig 
idégenerering), PAD (Pencil Aided Design –skisser) och MAD (Model Aided Design – enkla visualiserande 
modeller) för att konkretisera koncepten. Benchmarking används för att skapa en bild av befintlig och 
närliggande teknik, detta är användbart både för idégenerering och för att inte inkräkta på andras lösningar. 
Verktyget CAD (Computer Aided Design–3D modellering i datormiljö) används för optimering av den 
slutgiltiga konstruktionen, dess styrka är att modellerna kan revideras och omarbetas oändligt antal gånger 
(Ottosson 1999).  

2.3.1 Parvis jämförelse 
Metoden tillämpas för att prioritera krav som framkommit under utvecklingsarbetet. Huvuddelen baseras på 
en form av viktning där kraven ställs mot varandra för att skapa en rangordning mellan dem. Fördelen är att 
en tydlig indikation ges över vilka krav som bör prioriteras, vilket bidrar till tidsbesparing då resurserna kan 
fokuseras där de bäst behövs. Metoden tar tyvärr inte hänsyn till om två kriterier tillsammans bildar en viktig 
funktion, utan ställer enbart enskilda funktioner mot varandra. Arbetssättet är att kraven struktureras i en 
matris och jämförs enbart i horisontell riktning. Jämförandeprocessen tar ställning till om kriteriet i raden är 
viktigare/lika viktig/mindre viktig än det i kolumnen och detta markeras som 2/1/0 i matrisen. Svaren 
summeras och ger indikation på prioriteringen (Ottosson 1999). Denna modell är något modifierad från 
originalet.  
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2.4 Utvärderingsmetoder 
Produkter bör ha hög säkerhet och användarvänlighet för att hanteringen ska bli effektiv. Användningsanalys 
är en viktig del av allt utvecklingsarbete, då problem som kan leda till allvarliga konsekvenser identifieras. 
Vid utförandet av en interaktionsanalys är det viktigt att ha god kunskap om hela människa – tekniksystemet 
samt den omgivande miljön och arbetsuppgiften. Två verktyg för detta är Cognitive Walkthrough, (CW) och 
Predictive Human Error Analysis (PHEA). Dessa används främst vid analys av skärmbaserade gränssnitt, men 
kan också användas för interaktionsanalys av produkter. Failure Mode Effect Analysis (FMEA)är ett verktyg 
som används vid analys av fel som kan uppkomma i produktens konstruktion och produktion. Fördelarna 
med dessa analysmetoder är att tidigt kunna upptäcka problem med utformningen av gränssnittet och 
konstruktion utan att mycket pengar behöver läggas på prototyper (Osvalder et al 2008). 

2.4.1 Cognitive Walkthrough (CW) 
Metoden CW analyserar användarvänlighetsproblemen som kan uppkomma. Innan analysen är det viktigt 
att definiera utvärderingens syfte; vilken produkt, användare och miljö det handlar om. I nästa steg delas 
hanteringen av produkten in i de olika aktiviteterna som användare måste göra för att uppfylla lyckad 
användning. Enligt CW ska varje aktivitet besvara frågorna: 

− Kommer användaren att försöka uppnå rätt effekt? 
− Kommer användaren att upptäcka att rätt handling finns tillgänglig? 
− Kommer användaren att associera rätt handling med önskat mål? 
− Om handling utförs, får användaren återkoppling? 

 
Frågor besvaras antingen nekande eller jakande. Vid nekande svar ges en förklaring till varför problemet 
uppstått och indikation på var i hanteringen användarna kan komma att stöta på problem (Osvalder et al. 
2008).   

2.4.2 Predictive Human Error Analysis (PHEA) 

PHEA fokuserar på vilka fel användarna kan tänkas göra och vad för konsekvenser dessa får. Precis som 
under CW definieras de olika aktiviteterna för att sedan identifiera vilka felhandlingar varje aktivitet kan ge 
upphov till. När detta är gjort analyseras varje felhandling efter orsak, konsekvens, upptäckt och om det är 
möjligt att åtgärda felet samt vad användaren behöver för stöd för detta (Osvalder et al. 2008). 

2.4.3 Konstruktions-FMEA (Failure Mode Effect Analysis) 
FMEA ser till produktens konstruktion och hanteringen vid tillverkning av dess komponenter. Identifikation 
av de fel som kan uppkomma, effekten av dessa samt orsaken till dem analyseras för att sedan riskbedömas 
efter parametrarna (1) sannolikhet för att felet uppkommer, (2) feleffektens allvarlighet och (3) 
sannolikheten att felet upptäcks. Bedömningen sker med hjälp av en tiogradig skala och parametrarnas 
värden multipliceras vilket resulterar i ett så kallat risktal. Efter analysen kan de fel som fått högst risktal 
analyseras och därmed åtgärdas (Osvalder et al. 2008). 

2.5 Användartest  
Användartest innebär att produkten testas och utvärderas med kommande användare och ibland också i 
dess tilltänkta miljö innan den tas i produktion eller till vidare utveckling. Genom att ha en spridning på 
testpersonerna från nybörjare till expert, täcks hela användningssituationen in. Testerna ger indikationer på 
interaktion mellan produkt och användare, användarvänlighet, hanterbarhet samt påvisar eventuella 
problematiska områden i produktkonceptet. Fördelarna med användartesterna är att om de är väl 
genomarbetade och planerade fås tydliga resultat och riktlinjer hur produkten verkligen kommer att 
användas (Osvalder et al. 2008).  
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2.5.1 Submaximalt ergometertest 
I detta projekt kommer ett submaximalt test med armergometer genomföras som referens inför kommande 
användartester. Testet är vanligt förekommande i företagshälsovården och används för deras goda validitet 
och enkla genomförande, se Bilaga 2.  

2.5.2 Skattningsskala 
Subjektiva bedömningsmetoder används för att avge en personlig bedömning av upplevelsen. En vanlig 
skattningsskala som används för bedömning av upplevd ansträngning är Borgs Rating of Preceived Exertion 
(RPE). Testpersonen graderar sin upplevda ansträngning på en skala mellan 6 och 20. Tanken är att sifforna 
motsvarar testpersonens puls, exempelvis gradering 13 på BORGs RPE-skala motsvarar 130 slag/minut, se 
Tabell 1. Skalan används ofta för bedömning för rehabilitering, ergonomisk belastning och träning (Osvalder 
et al. 2008). 

Tabell 1 Borgs RPE-skala 
Intensitet Procent av maxpuls RPE 

Väldigt lätt <50 <10 
Lätt 50-63 10-11 
Måttligt 64-76 12-13 
Ansträngande 77-93 14-16 
Mycket ansträngande ≥94 17-19 
Maximal 100 20 

2.6 Konstruktionsteori - Växel 
Växelkonstruktionen behandlar kraftöverföringen från en roterande axel till en annan och reglerar 
rotationshastighet, vridmoment och rotationsriktning. De vanligaste typerna av växlar baseras på två 
kugghjul som griper i varandras kuggar och utväxlingen justeras genom att variera storleken mellan det 
drivande (input) kugghjulet och det drivna (output) kugghjulet enligt Figur 1. Om det drivande är större än 
det drivna så kommer en överväxel bildas, då ett roterat varv kommer resultera i flera roterade varv i 
motsatt riktning hos det lilla kugghjulet enligt EKV 1 (Olsson 2006). 

n2 = -n1 * (k1 / k2 )   (Ekvation 1) 

n1  = Varvtal drivande axel 
n2  = Varvtal driven axel 
k1 = Kuggtandsantal drivande kugghjul 
k2 = Kuggtandsantal drivet kugghjul 

 
Figur 1 Kuggväxel litet - stort drev 
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2.6.1 Planetväxel 
Vid tillämpningar i små utrymmen är en växel av planettyp vanlig. Fördelen med denna konstruktion ligger i 
att samma element bidrar till olika utväxlingar beroende på vilken del som väljs för input. Detta möjliggör 
också stora utväxlingar utan att använda extrema kuggantal. Planetväxelns grundstruktur visas i Figur 2 och 
består av ett mittmonterat solhjul [1], planethjul [2] (antalet varierar beroende på konstruktion), 
planethållare [3] och ytterring [4]med invändiga kugg. Denna typ kallas ”trehjuls” och talar om hur många 
hjul som fungerar i serie med varandra. Samtliga delar rör sig koncentrisk runt samma axel och planethjulens 
epicykliska rörelse runt solhjulet har gett konstruktionen dess namn.   

Antalet tänder hos solhjul (Z1), planethjul (ZP) och ytterring (Z2) beräknas enligt Ekvation 2 
 
Z1-ZP=Z1+Z2    (Ekvation 2) 

Förhållandet mellan ytterring och solhjul bestämmer utväxlingen, om input sker i planethållaren bildas en 
överväxel, se Ekvation 3. Om den sker i ytterringen bildas en underväxel, se Ekvation 4 (Olsson 2006).  

Överväxel 

U1=1+(Z1/Z2)     (Ekvation 3) 

Underväxel 

U2=1/(1+(Z1/Z2))   (Ekvation 4) 

Växelomfång 

O= U1/U2     (Ekvation 5) 
 

Figur 2 Schematisk planetväxel 
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3 Material och metod 
Projektet har genomförts enligt den teoretiska referensramen, detta beskrivs i kommande del. 

3.1 Förstudie 
Förstudien påbörjades i september 2010 för att lägga en bra grund för utvecklingsarbetet i projektet. 
Kontakten med HCH togs för att utnyttja deras kontaktnät och få stöttning. Genom dem gavs möjligheten att 
snabbt komma i kontakt med brukare som matchade inklusionskriterierna. 

3.1.1 Användarprofil 
Nedan finns en sammanställning av projekts primärprofil. Användarprofiler har också gjorts för 
sekundäranvändaren, hjälpmedelsteknikern, och medanvändaren, arbetsterapeuten. Dessa redovisas i Bilaga 
3 och 4.  

Primärprofil: Brukaren 
Den primära användaren är en aktiv rullstolsburen man i åldern 20-60 år. Han är bosatt i närområdet och har 
avslutad gymnasial utbildning eller högre. Som daglig brukare av produkttypen besitter han stora kunskaper 
inom området, utöver detta har han fått specifik rullstolsträning. Han kan relativt fritt välja sina hjälpmedel 
men är begränsad till arbetsterapeutens kunskap och hjälpmedelscentralens utbud. Möjlighet till inköp av 
privata produkter finns, detta bekostas då av honom själv. Han manövrerar sitt hjälpmedel i största möjliga 
utsträckning på egen hand, men är begränsad av sin situation samt det rörelsemönster som produkten 
tillåter. Tillverkaren har det yttersta ansvaret för att produkten fungerar korrekt, men även brukare och 
servicepersonal har ett ansvar gällande användande, handhavande samt att serviceintervall uppfylls. 
Produkten ses som brukarens egendom under användningsperioden även om den ägs av landstinget. 
Produkten är ingen accessoar utan ett hjälpmedel, men design och utseende är viktigt då produkten brukas 
dagligen. Han har kluvna känslor kring produkten då den möjliggör ett friare liv men är i samma skede en 
begränsande faktor på grund av problematiken kring att vara rullstolsburen. Den fysiska interaktionen är 
dominerande i brukandet av produkten, men den kognitiva interaktionen har också stor betydelse för 
manövreringen. För en mer utförlig beskrivning se Bilaga 5. 
 

 Hans primära aktivitet är att röra sig fritt i samhället  
 Hans primära mål är att transportera sig från A till B 
 Hans primära motiv är att få ett självständigt liv trots funktionsnedsättning 

3.1.2Workshop 
En workshop genomfördes i samverkan med HCH den 22 november 2010. Fem deltagare var med på frivillig 
basis och de uppfyllde inklusionskriterierna. Workshopen berörde frågor kring rullstolens användning och 
brukarnas tankar kring den. Målet med workshopen var att fastställa de problemområden som brukarna 
stöter på i sitt dagliga användande. I Tabell 2 visas deras viktigaste punkter och i den har projektgruppen 
också tagit ställning till vilka problemområden projektet ska hantera.  För komplett sammanfattning av 
workshopen se Bilaga 6. 
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Tabell 2 Brukarnas vanligaste problemområden  

Brukarnas idéer Brukarnas viktigaste Våra val 

Sandstrand Önskvärt Trolig sidoeffekt av lösning 

Singel Behov Trolig sidoeffekt av lösning 

Snö Stort Behov Trolig sidoeffekt av lösning 

Backar/ramper Stort Behov Lösning 

Trottoarer Behov Trolig sidoeffekt av lösning 

Cykelkomplement Önskvärt Framtida mål 

Individanpassad växel Önskvärt Framtida mål 

 

3.1.3 Benchmarking 

För att se hur planetväxeln används i liknande produkter idag genomfördes en benchmarking. Närmaste 
jämförbara lösningar har tillverkats av Gearwheel och Magicwheels där en planetväxel är integrerad i navet. 
Utöver dessa återfinns Easy Wheel från Decon Wheel där en fast utväxling används. Normalt sätt tillämpas 
denna teknik också på de flesta stadscyklar. För en sammanställning och en mer ingående beskrivning av 
benchmarkingen se bilaga 7.  

3.1.4 Studiebesök hjälpmedelscentralen Halmstad 
Ett studiebesök gjordes på hjälpmedelscentralen i Halmstad för att skapa en inblick i hur rullstolen hanteras 
före och efter den varit hos brukaren. En rundvandring gjordes i deras lokaler, möjlighet att ställa frågor gavs 
och samtidigt studera olika rullstolskomponenter. De visade hur rekonditioneringen av rullstolarna gick till 
och påtalade vikten av att alla detaljer måste tåla tvätt med hög temperatur och tryck. Det gavs också 
möjlighet att studera ett Easy wheel och i samband med detta diskuterades utväxlingen. Både tekniker och 
hjälpmedelskonsulent påtalade att brukare ansåg att utväxlingen hos Easywheel var något för låg. Detta 
påtalades även i studien gjord på Magicwheels av Finley & Rodgers (2007). De påvisade att 
försökspersonerna i allt större utsträckning vågade utsätta sig och fick tillgång till miljöer som tidigare 
undvikt eller upplevt som svåråtkomliga. Den använda utväxlingen upplevdes tidskrävande vid klättring i 
backar vilket gjorde att få såg den verkliga vinningen i produkten, för fullständig sammanfattning av artikel 
se Bilaga 8. 

3.2 Koncept 
Tekniken att integrera en utväxling i ett rullstolshjul finns redan på marknaden. Projektets fokus ligger i 
brukarhanteringen snarare än i den tekniska utvecklingen av växeln. För att göra projektet mer lätthanterligt 
så delades det in i undergrupperna nav och reglering. I ett tidigt skede togs beslutet att använda samma typ 
av nav oavsett reglerande lösning för att kunna lägga mer tid på att optimera användarvänligheten. Beslut 
togs att en planetväxel var det mest lämpade alternativet för utväxling tack vare dess kompakta och 
beprövade konstruktion. En brainstorming kring regleringen av växeln gjordes och de tre koncept som 
verkade mest realistiska för vidare utvärdering valdes. 
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Koncept 1 – Semiautomat 
Bygger på en direktverkande knapp som vid tillslag lägger i en underväxel. För att återgå till neutralläge 
används en spak. Reglagets placering är av stor vikt, på grund av sekretess kan detta område inte redovisas 
mer ingående i detta avsnitt utan hänvisning sker till sekretessbilagan om behörighet finns. 

Koncept 2 – Batteri 
Bygger på en induktionssensor som känner av varvtalet och lägger i en underväxel när hjulet rullar med ett 
specifikt varvtal. Denna lösning behöver batteri, signalbehandlare och ett styrsystem som kommer att 
placeras på stolen. Det ska också finnas en avstängningsfunktion som ställer växeln i neutralläge för körning 
exempelvis inomhus. 

Koncept 3 - Induktion 
Bygger på en avkännare som genom varvtalet på hjulet bygger upp en viss spänning. När rätt spänning 
uppnåtts kommer nästa växel att läggas i. Denna lösning behöver magneter fastsatta på hjulet och ett 
styrsystem som kommer att placeras på stolen. Det ska också finnas ett mekaniskt reglage som ställer växeln 
i neutralläge för körning exempelvis inomhus. 

3.3 Konceptutvärdering 
Koncepten presenterades för användarna och utvärderades efter detta. För att säkerställa att användarnas 
åsikter inte färgade varandra skedde detta vid skilda tillfällen med respektive användargrupp. I stort hade 
alla användare liknade åsikter kring koncepten. Koncept 1 fick flest positiva kommentarer då den var enkel, 
tydlig och tillgodosåg en självbestämmande reglering. I Tabell 3 listas varje användares viktigaste punkter 
och för mer detaljerade beskrivningar se bilaga 9. 

    Tabell 3 Användarnas viktigaste punkter 

 
Användarnas viktigaste punkter 

Brukaren (n=5) Arbetsterapeut (n=4) Hjälpmedelstekniker (n=1) 

Minimera tippningsrisk Sträva efter lägsta möjliga vikt Sträva efter lägsta möjliga vikt 

Möjliggör universal infästning Minimera kursavvikelse vid 
drivning Möjliggör universal infästning 

Möjliggör underväxel Möjliggör sidoförflyttning ur 
stolen Produkten ska tåla rekonditionering 

Möjliggör justering av 
reglageposition 

Sträva efter intuitiv 
användning Minimera svårighet vid montering 

Minimera antalet utstickande 
delar Minimera kostnad Sträva efter standardiserad infästning 

för drivringen 

  Förtydliga vad produkten 
möjliggör Minimera inverkan på stolen 

    Minimera antalet utstickande delar 
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3.3.1 Parvisjämförelse och sammanfattning 
Genom att parvis jämföra användarnas viktigaste punkter framkom tydligt vilka kriterier som projektet borde 
fokusera på vid prototyptillverkning, se Tabell 4 för den parvisa jämförelsen. Viktningen sker genom att ta 
ställning till om kriteriet är viktigare/lika viktig/mindre viktig = 2/1/0. 

Tabell 4 Parvis jämförelse av användarnas viktigaste punkter¹ 

Kriterier a b c d e f g h i j l m n o Summa Relativ summa i %
Inga utstickande delar a 2 1 0 0 2 2 2 2 1 0 1 2 1 17 8,095238095
Låg vikt b 0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 1 2 2 14 6,666666667
Liten kursavvikelse c 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 23 10,95238095
Förflyttning ur stol möjlig d 2 2 0 0 2 2 2 2 0 0 0 1 2 16 7,619047619
Intuitiv användning e 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 24 11,42857143
Låg kostnad f 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 2 9 4,285714286
Universel infästning g 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 1 5 2,380952381
Tåla tvätt h 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lättmonterad i 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 2 2 9 4,285714286
Standardfäste för drivring j 1 2 1 2 1 2 2 2 1 0 0 2 2 20 9,523809524
Liten inverkan på stolen k 1 1 0 1 0 2 2 2 2 0 0 0 2 2 15 7,142857143
Självbestämmande reglering l 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 26 12,38095238
Liten risk för tippning m 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 0 2 2 22 10,47619048
Självbestämmning rullbroms n 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2 6 2,857142857
Justering av reglagets position o 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 1,904761905

210 100
Gul ruta = Primära kriterier
Blå ruta = Sekundära kriterier
Lila ruta = Tetriära kriterier  
 
För att kunna utvärdera koncepten utefter användarnas krav används en utvärderingsmatris. Den visar 
tydligt vilket koncept som är det mest lämpad för vidare utveckling, se Tabell 5. Kriterierna ställs upp från 
vänster i nedåtgående skala och börjar med det viktigaste. 

Tabell 5 Konceptutvärderingsmatris 

Koncept l e c m j a d k b Summa
1 X X X X X X X X 8
2 X X X X X X 6
3 X X X X X X 6

Kriterier

 

Ur denna matris avläses att koncept 1 vore det mest lämpad för fortsatt utveckling.  Denna har förutom att 
den uppfyller mest av de olika kriterierna också fått mycket positiv respons från de olika användargrupperna. 
Utifrån detta togs beslut av projektgruppen att fortsätta arbeta vidare med koncept 1. För mer information 
om den reglerande lösningen sker hänvisning till sekretessbilaga vid behörighet. De markerade kriterierna i 
Tabell 4 utgör tillsammans med LVFS krav på medicintekniska produkter den kravspecifikation som projektet 
använde, se Tabell 6. 

¹ Matrisen är något modifierad från originalet (Ottosson 1999) 
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Tabell 6 Kravspecifikation 

Kravspecifikation 

Minimalt utstickande delar 
Låg vikt 
Liten kursavvikelse 
Förflyttning ur stol möjlig 
Intuitiv användning 
Standardfäste för drivring 
Liten inverkan på stolen 
Självbestämmande reglering 
Liten risk för tippning 
Klara LVFS 2003:11 krav på krafter för rullstolsreglage 
Hålla för brukarvikt 100 kg 

3.4 Prototypframtagning 
Vid konstruktionen av navet utgick projektgruppen från cykelnavet SRAM i-motion T3 med tre integrerade 
växlar, se Bilaga 10 för specifikation. För att utreda hur stor andel av SRAM-navens originalkomponenter som 
kunde användas till projektet så demonterades naven. Det fastställdes att axel med integrerat solhjul, 
planethjul samt ytterring borde återanvändas för att minimera antalet produktionstekniskt svåra detaljer. 
Detta betyder att underväxeln som projektet använder motsvarar 73,4% av 1:1, se Bilaga 10. Axeln var 
tvungen att avhärdas innan bearbetning och omhärdas innan användning. De detaljer som krävde 
nytillverkning för att passa rullstolens användningsområde är: 

● Navkropp 
● Täcklock 
● Drivring med integrerad hylsa 
● Planethållare 
● Ytterringhållare 
● Distanser 
● Wiresprintar 

 
Detaljerna skissades och måttsattes grovt på papper för att underlätta framtagningen i Catia V.5 r20. I CAD-
miljön gavs möjligheten till sammansättning av de enskilda komponenterna för analys av dimensioner samt 
funktionen och därefter kunde måtten justeras. För att verifiera funktionen fysiskt skrevs komponenterna ut 
i ABS-plast genom 3D-skrivare, Stratasys Uprint. När funktionen verifierats och justeringar av 
komponenterna gjorts tillverkades produktionsritningar i Solid Works 2010 för vidarebefordring till 
tillverkare, se Bilaga 11 för ritningar.  

På grund av sekretess kan konstruktionen av reglaget inte redovisas mer ingående i detta avsnitt utan 
hänvisning sker till sekretessbilagan om behörighet finns. 
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3.5 Prototyputvärdering 
Ur CW och PHEA upptäcktes det att det var lätt att rätta till sin handling om fel begåtts och den felaktiga 
handlingen märks oftast omedelbart. På grund av sekretess presenteras inte ämnet vidare, se 
sekretessbilaga vid behörighet. Konstruktions-FMEA påvisade inga större problem men förtydligade behovet 
med noggrann kontroll och precision vid tillverkning, se Bilaga 12.  Efter att analyserna utförts monterades 
komponenterna för verifiering av växlingsfunktionen. Detta gjordes för att se om reglage och nav 
samarbetade på rätt sätt. Funktionen av växlingen verifierades både med och utan belastning.  

3.6 Testprocess 
För att göra produktutvärderingar genomfördes tester i hållfasthet, anläggningskraft och anslagskraft. 
Test av reglage redovisas inte i rapporten utan hänvisas till sekretessbilaga om behörighet finns. För att 
bedöma hållfastheten hos navkonstruktionen inför användartesterna genomfördes ett simulerat 
verklighetstest i två delar. Del A bestod av att avverka en sträcka på 10 meter med normal framdrivning på 
slätt underlag. Del B genomfördes på motsvarande sätt, men med en person som bromsade ekipaget.  

3.6.1 Användartester 
Beslut togs att användartesterna också skulle göras på projektledarna på grund av ett för stort bortfall ur 
fokusgruppen. Trots tidigare ställda inklusionskriterier kan dock dessa tester vara av intresse då de kan 
påvisa skillnaden mellan nybörjare och expert. Testpersonerna fick ta del av en informationsblankett samt 
skriva under ett informerat samtycke innan testen genomfördes, se Bilaga 13, 14 och 15. Backtestet 
genomfördes endast av testperson 1 på grund av att prototypen inte klarade påfrestningarna. Testet är 
utarbetat av projektgruppen för att undersöka huruvida det växlade rullstolshjulet främjar framkomligheten 
vid lutande plan genom att mäta ansträngningsgraden hos testpersonen.  Som referens till testet har ett 
submaximalt ergometertest gjort, för resultat se Bilaga 16.   

Testprotokoll 
 Test utförs i backe med lutning ≥ 8%  
 Mätningar genomförs med Garmin Forerunner 305 plusklocka med GPS-funktion Testpersonen 

kommer få inta startposition och uppmanas att ta sig till punkt B. 
 Test 1: Projektets hjul används utan växel.  
 Test 2. Projektets hjul används och växelläge utnyttjas. 
 Varje test kommer utföras två gånger, det vill säga sammanlagt 4 tester. 
 Under testerna kommer puls, Borgs RPE-skala, hastighet och höjdskillnad mätas och sedan 

analyseras. 
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4 Resultat 
I denna del redovisas det resultat som projektet har lett till och är uppdelat i rubrikerna Prototyp och Tester 
då de utgör två separata delar av projektet. 

4.1 Prototyp 
Projektet resulterade i en fungerande rullstol med två navväxlade 24” rullstolshjul och en reglerande lösning 
för att växla som uppfyller den kravspecifikation som ställdes. För ritningar av nav se Bilaga 11, på grund av 
sekretess redovisas inte reglaget utan hänvisning sker till sekretessbilaga om behörighet finns. Växeln 
regleras av en extern wire som drar alternativt släpper växeln. Genom att antingen planethållarens eller 
ytterringshållarens yttre splines griper i navkroppens invändiga klackar sker kraftöverföringen till hjulet. När 
den överförda kraften från drivring till hjul sker via ytterringshållaren bildas en 1:1 växel. Motsvarande 
position för planethållare skapar underväxeln, se Bilaga 17 för monterad prototyp och Tabell 7 för 
specificering av hjulegenskaper.  

Tabell 7 Hjulegenskapsspecifikation 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Antal 2 st 
Växlar Underväxel 73,4% 
  Normalväxel 100% 
  Flänsdistans 55mm (invändigt) 
Nav Ekerantal 36 st 
  Ekerhål Ø 2.5 mm 
  Längd 150mm  
Axel Diameter (infästning) M10 
  Axelfäste, gänga (Utvändigt/invändigt) M15x1,25/M10 
  Drivring Standard Ø 24" 4-clips 
Övrigt Hjuldiameter Ø 540mm (24") 
  Vikt ca 4000g  
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Ett förslag till slutgiltig konstruktion av navet har tagits fram, för utvecklingsritningar se Bilaga 18. Tabell 8 
innehåller komponentspecifikation.   

Tabell 8 Specifikation över navkomponenter i ett nav 

Komponentnamn Art.nr Antal 
Navkropp U1 1 
Täcklock U10 1 
Axel med integrerat solhjul 20 1 
Planethållare U3 1 
Yttre spline planethållare U4 1 
Planethjul 12 3 
Planetaxel 13 3 
Ytterringhållare U2 1 
Drivringshållare U5 1 
Spline Drivring U6 1 
Drivringseker U9 4 
Ekerfäste U7 4 
Drivringsfäste U8 4 
Maskinlager 55 X 30 X 9 Standardkomponent 1 
Maskinlager 28 X 12 X 8 Standardkomponent 1 
Maskinlager 47 X 35X 7 Standardkomponent 1 
Wirepin 15 1 
Fjäder Standardkomponent 1 
Mutter M12 x 1,25 17 1 
Låsmutter M12 x 1,25 Standardkomponent 1 
Axelfäste 10 1 

 

Test A-B påvisade fungerande mekanism samt att konstruktionen håller vid den typ av belastning. 
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4.2 Användartest 
I Tabell 9 redovisas resultaten från användartesterna. För hela testresultat se Bilaga 19. 

 
Tabell 9 Resultat backtest för testperson 1 

 

 

Ur tabell 9 kan det utläsas att vid användning av prototypens underväxel jämfört vid normal utväxling 

 minskar den genomsnittliga pulsen med 13 slag/minut 

 minskar den maximala pulsen med 21 slag/minut 

 minskar den upplevda ansträngningen med 6 enheter på Borgs RPE-skala 

 sjunker hastigheten med 20% 

  Utan växel Med växel 
Höjdmeter Puls (slag/min) Tid (sekunder) Borgs PRE Puls (slag/min) Tid (sekunder) Borgs RPE 

Start 54 0 - 73 0 - 
3 116 39 - 104 53 - 
4 120 61 - 116 77 - 
6 120 87 14 117 114 8 

11 133 159 - 112 212 - 
Stopp 138 177 15 111 219 9 

Total stigning 11 höjdmeter           
Total avverkad sträcka 130 m 

    
Genomsnittlig drivningsfrekvens 60 tag/minut 

   
Genomsnittlig lutning ca 8,5% 
Genomsnittlig puls utan växel (ej startvärde) 125 slag/min (64,1% av maxpuls) 
Genomsnittlig hastighet utan växel ca 2,6 km/h 

   
Genomsnittlig puls med växel (ej startvärde) 112 slag/min 
(57,4% av maxpuls) 

  
 

Genomsnittlig hastighet med växel ca 2.1 km/h    
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5 Diskussion 
Projektet har resulterat i en fungerande prototyp av ett växlat rullstolshjul och ett reglage som möjliggör 
nedväxling från normal drivning. Prototypen har testats av en person utan tidigare praktisk erfarenhet av 
rullstolsanvändande. På grund av pågående nyhetsgranskning av reglaget hanteras denna i separat 
sekretessbilaga.  

5.1 Testresultat 
Testresultatet delas upp i prototyp- och användartest för att på ett bra sätt kunna diskutera dessa separat. 

5.1.1 Prototyptester 
Test 1 och 2 diskuteras i sekretessbilagan. Test 3 visade att prototypen fungerade vid normal drivning och 
höll för moderat belastning. Reflektionen efter dessa tester var att drivningen gick lättare vid nedväxlat läge. 
Dessa metoder var bra då projektgruppen på ett mindre riskabelt sätt kunde utvärdera funktion och 
hållbarhet hos prototypen. Dessvärre visade de inte på den felkälla som var bidragande orsak till haveriet 
hos prototypen. Problemet uppkom i det vänstra navet under testerna på grund av för stor andel 
kompromisser mellan befintliga och nytillverkade detaljer.  

5.1.2 Användartester 
Syftet med testerna var att se om prototypen kunde ge minskad ansträngning och därmed öka 
framkomligheten. Resultatet ger indikationer på att ett växlat rullstolshjul bidrar till mindre ansträngning vid 
körning i lutande plan. Detta baseras på Tabell 9 som visar att både puls och ansträngning ligger lägre med 
denna tillämpning. Den största skillnaden finns i den upplevda ansträngningen som under stigning med 1:1-
läge låg på måttligt ansträngande efter halva klättringshöjden och ansträngande vid stopp. Testpersonen 
påpekade främst muskeltötthet i armar samt axlar tidigt under testet. Resultatet för nedväxlat läge visar att 
den upplevda ansträngningen var väldigt lätt under hela klättringen. Här påpekade testpersonen att det inte 
alls var tungt för axlar och armar. Även skillnaden i puls mellan de båda testerna är intressanta då pulsen 
stiger konstant under hela klättringstiden vid 1:1-läge till skillnad från när underväxeln används då den 
faktiskt sjunker under de sista höjdmeterna. I och med att ansträngningen vid nedväxlat läge är mindre än 
utan växel så är en teori att pulsen återspeglar backens profil på ett bättre sätt. Detta genom att kroppen 
inte behöver hantera lika mycket slaggprodukter från ansträngningen. Testpersonen arbetade på 64,1 % av 
sin maxpuls under stigningen i 1:1-läge jämfört med endast 57,4% av maxpuls vid nedväxlat läge vilket 
stämmer relativt bra överens med den upplevda ansträngningsgraden enligt Borgs RPE, se Tabell 1, och 
värdena i Tabell 9. Resultatet verifierar delvis hypotesen, men säkerställer den inte då fler test för att 
validera testmetoden och därmed säkerställa testresultatet. Dock tolkas resultatet som positivt då 
prototypen i nedväxlat läge visar en minskning av ansträngningen. Projektledarna tror att minskas 
ansträngningen kan framkomligheten och självständigheten ökas vilket Norsten (2001) också hävdar. 

Prototypen testades i en lutning på 8,5 % vilket är brantare än den av Boverket (2011) rekommenderade 
ramplutningen på 5-8%. Detta var bra då inte infrastruktur och omgivande miljö alltid har möjlighet att följa 
dessa föreskrifter. Resultatet gav en indikation på att en brukare får större möjlighet till ett friare liv med 
hjälp av ett växlat hjul. Detta bekräftade Finley & Rodgers (2007) i sin undersökning då deras testpersoner 
utsatte sig i allt större utsträckning för mer utmanade miljöer.  Klättringstiden vid nedväxlat läge var längre 
precis som i Finley & Rodgers tester. Detta var väntat på grund av att nedväxlingen bidrar till en kortare 
sträcka vid varje drivtag.  

Metodvalet anses bra till denna typ av småskaligt första prototyptest. Projektgruppen anser att prototypen 
bör testas på riktiga brukare och under längre tid för att utvärdera optimal utväxling och påverkan. Det finns 
ändå en viss validitet och reliabilitet då en av produktens potentiella målgrupper är ovana 
rullstolsanvändare. Då testpersonen endast fick två försök på sig anser projektgruppen att åktekniken inte 
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kan ha förbättrats mellan testen och därmed påverkat resultatet. Ytterligare en faktor som stärker den 
teorin är att testpersonen höll samma drivfrekvens genom båda testerna. Dock kan det ge en ökad 
ansträngningsgrad på grund av att rörelsemönstret hos testpersonen är ovant. Projektledarna hade gärna 
sett att ett terrängtest också utförts, ett protokoll för detta har tagits fram och redovisas i Bilaga 20. Innan 
backtest genomfördes gjordes spontana tester på gräs som underlag. Upplevelsen påminde om den som 
senare kom under backtestet, det vill säga att drivningen gick lättare med underväxeln än utan. 

5.2 Prototyp 
Beslutet att behålla de ursprungliga navens kuggdetaljer var korrekt då denna typ av komponenter är svåra 
att konstruera och tillverka eller hitta som standard. En av dessa var axeln med integrerat solhjul. 
Bearbetningen försvårades då inga materialdata fanns att tillgå, men detta löstes genom avhärdning och 
omhärdning hos Härdservice i Halmstad AB. Vidare gjordes försök att återanvända den befintliga 
navkroppen och då behövdes dess invändiga mått. En gipsavgjutning möjliggjorde utvändig mätning av 
navkroppens innanmäte. Tyvärr tolkades resultatet som en misslyckad gjutning istället för låg precision i 
navets klackar. Naven är fullgoda för sitt ursprungliga syfte, men inte tillräckliga för denna tillämpning. Tack 
vare att det sedan tidigare fanns en färdig solidmodell av navkroppen kunde en produktionsritning snabbt 
sammanställas för tillverkning. I efterhand kan det konstateras att ursprungliga komponenterna inte bör 
modifieras utan endast användas så som de är konstruerade.  

Övriga tillverkade detaljers utformning och konstruktion verifierades tidigt tack vare CAD-verktygen. De har 
inte medfört komplikationer mer än i integrationen med den ursprungliga navkroppen. Den största 
tidsåtgången har legat i att bearbeta befintliga detaljer som sedan i slutändan inte kunnat användas. Detta 
gjordes i ett försök för att minimera kostnader inom projektet men istället krävdes ytterligare tid och pengar 
för att få en komplett prototyp. En analys kring hur viktigt tiden är gentemot tillverkningskostnader skulle 
gjorts i samband med konstruktionen av navet. Det arbete som lagts ned på modeller innan slutgiltig 
prototyptillverkning har gett möjligheten att fysiskt kunna integrera och dimensionera delarna med 
rullstolen. Detta var väldigt användbart under utvecklingen av reglaget då dess utformning är av stor vikt för 
användandet. Att prototypen sedan inte kunde genomföra de tänkta testerna anser projektgruppen vara en 
oturlig blandning av för många kompromisser av lösningar för att passa sparade komponenter, 
tillverkningsfel och ingen tydlig budget. Projektgruppen anser att hade alla delar nytillverkats hos en och 
samma tillverkare hade produkten fungerat. 

5.2.1 Fortsatt utveckling 
För fortsatt arbete med prototypen behövs: 

 en bredare utvärdering av funktionen främst för att fastställa optimal utväxling  

 mer arbete kring CE-märkning  

 quickrelease-funktionen studeras och lösas 

 optimering av konstruktion  

 materialval och tillverkningsmetoder 

Projektet har använts sig av den utväxling som fanns i de sponsrade naven från SRAM, vilket motsvarade en 
underväxel på 73,4 %. Detta ansågs vara en bra början då hjälpmedelstekniker och arbetsterapeut sagt att 
en 2:1 utväxling ofta känts för lätt, vilket också stöds av Finley & Rodgers (2007). Den bäst lämpade 
utväxlingen för en rullstol är ett eget forskningsämne men är viktigt för produktens vidareutveckling. 
Projektdeltagarna hade gärna sett att en överväxel integrerades i navet då detta påtalats under workshopen. 
En överväxel på rullstolen skulle medföra att brukargruppen kunde få ett komplement till transport och 
träning. En viktig detalj att arbeta vidare med är quickrelease-funktionen eftersom den är standard på alla 
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rullstolar och inte finns i projektets lösning. Prototypen är kraftigt överdimensionerad och bör optimeras i 
fortsatt arbete. Då materialval inte beaktats ska även detta utvärderas inför slutgiltig konstruktion. 
Vinningen av rätt material ger möjligheten att minska rullstolens egenvikt och uppfylla LVFS 2003:11 krav på 
biokompabilitet samt tålighet. Genom fastställande av material kan också den mest kostnadseffektiva 
tillverkningsmetoden väljas.  

Utöver de aktiva brukarna medför resultatet en stor potentiell målgrupp i de personer som är under 
rehabilitering och har nedsatt muskelstyrka. Dessa blir ofta tilldelade en allroundstol som är stabilare i 
konstruktionen, men behåller manövrerbarheten i stor utsträckning. Denna målgrupp kan ha ett större 
behov av lösningen då de generellt har sämre fysik och tvingas till transport i en tyngre stol. Det gör att även 
denna rullstolskategori ska finnas i åtanke under vidare utveckling.  Allroundstolens konstruktion och 
användningsområde innebär att behovet av quickreleasefunktionen kan diskuteras. 

5.3 Utvecklingsprocess 
På grund av att projektet har utfört två konstruktioner, navet och reglaget, har mycket arbete kunnat 
genomföras parallellt eller genom att en del har varit vilande under en viss tid. Här har DPD varit väl 
fungerade genom dess möjlighet till ett flexibelt flöde i processen. DPD bygger mycket på 
projektmedlemmarnas ansvar att varje del i projektet faktiskt blir gjord även om inte allt görs i följd. Detta 
samarbete har fungerat bra och aktivitetsplaneringen har varit effektiv och väl genomförd. Under hela 
projektets tid har veckorapporter sammanställts till handledare och har varit värdefulla till kommande 
veckas aktiviteter. Veckorapporterna har också varit en värdemätare som visat att projektet har rört sig 
framåt. Tyvärr har inte alla aktiviteter kunnat avslutas vid den önskade tidpunkten på grund av försenade 
leveranser och oförutsedda hinder. I de flesta fallen har projektgruppen kunnat styra detta, men det har 
ändå bidragit till en viss stress i projektets slutskede. Anledningen till att projektet har hunnit styra om och 
lösa de problem som uppkommit är den goda målplaneringen. Denna har varit uppbyggd av grovt 
strukturerade rubriker och några viktiga milstolpar med ett bestämt slutdatum. Varje rubrik har sedan under 
projektets gång delats in i detalj och genom närzonsplanering kunnat genomföras vid rätt tidpunkt. Tack 
vare de frekvent gjorda veckorapporterna har denna uppgift underlättats.  

Att förstärka DPD med den användarcentrerade utvecklingsprocessen har varit lyckosam. Projektledarna fick 
erfara att den användarcentrerade utvecklingsprocessen är tidskrävande men i förhållande till den tid som 
läggs ner anses vinningen vara större än arbetet. Användningen av workshops och möten med användarna 
för att identifiera problemområden och utvärdera koncept har fungerat väl. Det svåra har varit att inte säga 
för mycket så deltagarna leds till det resultat projektet vill uppnå. Användarprofilerna har varit mycket 
givande eftersom projektgruppen verkligen fått sätta sig ned och analysera användarnas olika behov och 
krav på produkten.  

Användningen av metoderna CW Och PHEA var bra då de gav konstruktiv kritik åt prototypens layout. Saker 
som en konstruktör kanske tycker är självklara kan en användare göra fel och här är metoderna kraftfulla för 
att upptäcka samt åtgärda dessa. Användningen av FMEA under ett studentprojekt som detta känns ibland 
överflödigt men det ger ändå en indikation på var de kritiska delarna i komponenterna finns.  

5.3.1 Samarbete med användare 
Användarcentreringen i projektet har varit lyckad i och med att det har möjliggjort ett synsätt som bara 
brukare har. Trots en riktad utbildning tydliggörs begränsningar i rollen som ingenjör vid utveckling av 
produkter, när man inte är användare. En av projektets svårigheter var att få tag på användare som var 
villiga att dela med sig av sina åsikter. Projektet har fått mycket positiva kommentarer gällande det 
avhjälpningsområde som produkten har men även vissa påpekanden kring produktkonceptet av samtliga tre 
brukarkategorier. Detta har gett möjlighet till att lösa problem i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen 
samt bidra till en komplett lösning. Det har varit intressant att se alla miljöer som produkten kommer 
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hanteras i och mycket utvecklande att föra en dialog med alla berörda parter. Det personliga mötet med 
varje individ har gett en stor förståelse om produktens användning. 

5.3.2 Samarbete med partner 
Samarbetet med HCH har varit värdefullt för att kunna utveckla en kontakt med de olika 
användargrupperna. Det har känts bra att få bekräftat att projektets idé är något att satsa på, vilket HCH har 
varit duktiga på att göra. De har mycket kunskap och deras styrka är att förmedla kontakter. HCH har stötta 
projektet både ekonomiskt och lokalmässigt. Det har dock varit svårt att budgetera projektet då HCH har ett 
behovsbaserat system för att finansiera studentprojekt, men det har i de flesta fall fungerat. Alla som har 
varit knutna till projektets prototyputveckling har varit mycket hjälpsamma och engagerade. Då kontakt med 
andra finansiärer och organisationer har tagits har det varit lärorikt att få argumentera för sin produkt.   

5.3.3 Arbetsfördelning 
Mycket av allt arbete har skett tillsammans i projektgruppen för att få enhetlighet och bra struktur. Tack 
vare olika bakgrund och egenskaper har det förts en dialog tillsammans som bidragit till många olika synsätt 
och lösningar. Viktor har en mer produktionsteknisk bakgrund och genuint cykelintresse, medan Ingrid har 
en praktisk erfarenhet av rullstolsanvändare och ett analytiskt synsätt. I och med detta har Viktor haft 
huvudansvaret vid prototyptillverkning samtidigt som Ingrid har tagit det administrativa ansvaret samt haft 
en större kontakt med tillverkare och brukare. Alla egenskaper har kompletterat varandra och bidragit till en 
lyckad projektsymbios. 

6 Slutsats 
Slutsatsen är att denna produkt har möjlighet att minska ansträngningen vid stigningar. Vid minskad 
ansträngning kan också framkomligheten ökas. Prototypen behöver vidareutvecklas och testas på brukare 
för att verkligen verifiera optimalt utväxlingsläge i förhållande till användare. Produkten har potential att nå 
ut till en bredare målgrupp då muskelsvaga och nyskadade som kör tyngre rullstolar är i större behov av ett 
hjälpmedel som underlättar drivningen.  
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Bilaga 1 Användarprofilernas parametrar 
Användarprofiler tas fram för en hel brukargrupp och följande sex variabler ska ingå i profilen. Dessa 
är hämtade från boken Arbete och teknik på människans villkor av Osvalder et al. (2008). 
Bakgrund 

1. Typ av användare: Primär, sekundär, sido-eller medanvändare 
2. Kön, ålder, bostadsort, land 
3. Utbildningsnivå 
4. Språkkunskaper 

Användning 
5. Kunskap – vad kan användarna om den produkt som studeras 
6. Mental modell – vilken/vilka mentala modeller har användarna över den produkt som 

studeras 
7. Erfarenhet och träning 
8. Användningsfrekvens 

Påverkan och ansvar 
9. Möjlighet att påverka valet av produkt som ska användas 
10. Påverkan på användningssituation 
11. Vem har ansvar för produkten 

Emotionell relation 
12. Ägandeskap 
13. Sociala aspekter – användaren önskar kanske signalera något genom att använda produkten 
14. Mental påverkan som produkten kan ha på användaren, som känslor, intryck och åsikter 

Typ av interaktion 
15. Kognitiv interaktion med produkten 
16. Fysisk hantering av produkten 
17. Möjlighet att använda produkten trots funktionshinder 

Aktiviteter, mål och motiv 
18. Aktivitet – vad vill användaren göra med produkten 
19. Mål – vad är målet med användningen av produkten 
20. Motiv – vad är motivet bakom användningen av produkten 
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Bilaga 2 Submaximalt ergometertest 
Ett submaximalt test beräknar uppskattad syreupptagningsförmåga utan att maximal ansträngning 
behövs. Dessa kan utgöra bra referensvärden för exempelvis användartester. De submaximala 
ergometertesterna är vanligt förekommande i företagshälsovården och används för deras goda 
validitet och enkla genomförande. Testpersonen arbetar med en belastning som ger halva 
syreupptagningsförmågan och pågår under sex minuter (Andersson, Forsberg & Malmgren 2010). Hol 
et al. 2007 har validerat ett submaximalt armergometertest för personer med ryggmärgsskador. 
Testpersonerna fick göra två test både ett submaximalt (6-MAT) och ett maximalttest (VO2peak) för 
validation och tillförlitlighet. Slutsatsen var att det submaximala armergometertestet var tillförlitligt 
och gick att validera för att utföra hälsotester. Under testerna arbetade de också fram riktlinjer för 
belastningar till ryggmärgsskadade baserade på sjukdomsbild och aktivitetsnivå enligt tabell 1. 
 
Tabell 1 Belastning baserad på sjukdomsbild och aktivitetsnivå 

 

Under det submaximala ergometertestet kontrolleras puls och upplevd ansträngning enligt BORGs 
RPE-skala. Skala innebär en subjektiv bedömning av ansträngningsnivå som konkretiseras mellan sex 
och 20 där sifforna ska motsvara puls, exempelvis gradering 13 på BORGs RPE-skala motsvarar 130 
slag/minut, se tabell 2. Utifrån den uppmätta pulsen beräknas sedan syreupptagningsförmågan fram 
och korrigeras med ett antal tabeller som Otto och Irma Åstrand arbetat fram (Osvalder et al 2008).  
 
Tabell 2 Borgs RPE-skala 
Intensitet Procent av maxpuls RPE 

Väldigt lätt <50 <10 
Lätt 50-63 10-11 
Måttligt 64-76 12-13 
Ansträngande 77-93 14-16 
Mycket ansträngande ≥94 17-19 
Maximal 100 20 
 
 
Den maximala pulsen beräknas genom formeln (Andersson et al 2010; Osvalder et al  2008): 
 
210 - ålder= beräknad maxpuls   (EKV 1) 
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Bilaga 3 Användarprofil hjälpmedelstekniker 
Hjälpmedelsteknikern betraktas som en sekundäranvändare.  
 
Den sekundära användaren är en man i åldern 25-65 år. Han är bosatt i närområdet och har avslutad 
gymnasial utbildning eller högre samt har anställning som hjälpmedelstekniker. Hans tekniska 
kunskaper gällande produkten är mycket goda då de utgör en stor del av hans arbetsuppgifter, i 
främsta hand montering och rekonditionering. Han har liten möjlighet att påverka valet av produkt 
då hans ansvar är att uppfylla kraven från beställaren. Han kan dock påverka sin arbetssituation 
gällande handhavandet då denna regleras av lagar och förordningar inom arbetsmiljö. Han ansvarar 
för att produkten är korrekt monterad och installerad. Stor fysisk och kognitiv interaktion sker mellan 
honom och produkten då han ser och förstår produkten i samband med montering och service. 
 

● Hans primära aktivitet är montering och service av produkten 
● Hans primära mål är att färdigställa en fungerande produkt 
● Hans primära motiv är att ge brukaren ett hjälpmedel samt få en meningsfull anställning 

 
Här är grunden för den sammanfattningen av användarprofilens parametrar. 

1. Man 
2. 25-65 år 
3. Hallands län 
4. Sverige 
5. Avslutad gymnasial utbildning eller högre 
6. Talar flytande svenska 
7. Har samtlig kunskap på produkten som krävs för de tekniska momenten vid montering och 

rekonditionering. 
8. Mycket god då detta är deras huvudsakliga arbetssyssla 
9. 40h/vecka 
10. Liten möjlighet till påverkan 
11. De kan påverka sin situation då detta är deras arbetsmiljö och denna regleras genom lagar 

och förordningar 
12. Tillverkaren har yttersta ansvar för att produkten fungerar korrekt. Men även brukare och 

servicepersonal har ett ansvar gällande användande, handhavande samt uppfyller 
serviceintervall. 

13. I detta skede ägs produkten av landstinget och användarens ansvar vidrör enbart 
hanterandet 

14. Användaren har ingen emotionell relation till produkten då de enbart hanterar den i 
montering och service.  

15. Stor kognitiv och fysisk interaktion då de ser och förstår produkten i samband med 
montering och service. 

16. Aktivitet: Montering och service 
17. Mål: Färdigställa en fungerande produkt 
18. Motiv: Ge brukaren ett hjälpmedel samt få en meningsfull anställning 
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Bilaga 4 Användarprofil Arbetsterapeut 
Arbetsterapeuten beaktas som medanvändare till rullstolen då denna egentligen aldrig kommer att 
på något sätt använda den utan mer har stor kunskap och krav på produkten. 

Medanvändaren är en kvinna i åldern 25-50 år. Hon är bosatt i närområdet och har avslutad 
högskoleutbildning eller högre samt anställning som arbetsterapeut. Hon har goda kunskaper om hur 
produkten hanteras då hennes arbetsuppgifter omfattar rådgivning, utprovning samt diagnostisering 
gällande val av hjälpmedel. Hon har en stor påverkande roll i valet av hjälpmedel så länge de finns 
tillgängliga inom det landsting där hon arbetar. Hennes ansvar ligger i att hitta bäst lämpade 
hjälpmedel för brukaren samt se till att denna får rätt utbildning men har inget ansvar för produkten 
under handhavandet. Hon har stor kognitiv interaktion med produkten genom brukaren då hon är 
ytterst ansvariga för val/rekommendation av hjälpmedel. Denna användare har även en fysisk 
interaktion då de står för de sista brukaranpassningarna av hjälpmedlet. 
 

1. Hennes primära aktivitet är att välja rätt produkt till rätt brukare 
2. Hennes primära mål är att förse brukare med hjälpmedel 
3. Hennes primära motiv är att göra brukarens vardag meningsfull och lättare 

 

Här är grunden för den sammanfattningen av användarprofilens parametrar. 
1. Kvinna 
2. 25-50 
3. Hallands län 
4. Sverige 
5. Avslutad högskoleutbildning eller högre 
6. Talar flytande svenska 
7. Goda kunskaper då de fungerar som rådgivare och utprovare av hjälpmedel men också 

har en diagnostiserande roll 
8. God då de är utbildade inom området samt att det utgör en stor del av deras 

arbetsrutiner 
9. Är ett återkommande moment i deras arbetsuppgifter 
10. Stor så länge den befinner sig inom ramarna av vad hjälpmedelscentralen kan erbjuda 
11. De har den ansvarande rollen för att rätt produkt brukas av rätt person, dock har 

tillverkare samt handhavare yttersta ansvar över produkten som helhet 
12. De rekomenderar enbart produkten baserat på brukarens egenskaper och behov, 

ägandeskapet ligger helt hos landsting samt i viss mån hos brukaren 
13. De påverkas av möjligheten i val av produkt då detta styrs genom upphandlingar som 

inte berör denna användare 
14. Stor kognitiv interaktion genom brukaren då de är ytterst ansvariga för 

val/rekommendation av hjälpmedel. De har även en fysisk interaktion då de står för de 
sista brukaranpassningarna av hjälpmedlet 

15. Aktivitet: Välja rätt produkt till rätt brukare 
16.  Mål: Förse brukare med hjälpmedel 
17. Motiv: Göra brukarens vardag meningsfull 
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Bilaga 5 Primärprofilens parametersvar 
Här är grunden för den sammanfattningen av primärprofilens parametrar. 

1. Man 
2. 20-60år 
3. Hallands län 
4. Sverige 
5. Avslutad gymnasial utbildning eller högre 
6. Talar flytande Svenska 
7. Som daglig brukare av produkttypen besitter de stora kunskaper inom området, främst 

genom påverkan av valet på den produkt de själva använder. 
8. Mycket god då det är en frekvent upprepad rörelse i deras vardag för att möjliggöra 

transport  
9. De får specifik träning inom området för att lära sig behärska tekniken på bästa sätt. 
10. Relativt fria val, dock begränsat till hjälpmedelscentralens utbud. Möjlighet till inköp av 

privata produkter finns, detta bekostas av brukarna själva. 
11. De själva styr användandet men i vissa situationer krävs ytterligare hjälp från anhörig eller 

hjälpmedel. 
12. Tillverkaren har yttersta ansvar för att produkten fungerar korrekt. Men även brukare och 

servicepersonal har ett ansvar gällande användande, handhavande samt uppfyller 
serviceintervall. 

13. Produkten ägs i första hand av hjälpmedelscentralen men ses som brukarens egendom under 
användningsperioden. 

14. Produkten är ingen accessoar utan ett hjälpmedel. Men design och utseende är viktigt då 
produkten brukas dagligen. 

15. Kluvna känslor kring produkten. Den möjliggör ett friare liv men är i samma skede en 
begränsande faktor. 

16. Den kognitiva interaktionen går ihop mycket med den fysiska delen som är dominanta i 
sammanhanget. Produkten är tänkt att hjälpa personer med funktionsnedsättning och sitter 
därmed ihop med de förstnämnda. 

17. Aktivitet: Röra sig i samhället 
18. Mål: Transportera sig från A-B 
19. Motiv: FÅ ett självständigt liv trots funktionshinder. 
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Bilaga 6 Workshop 
De fem deltagarna hade tillfrågats genom vidarebefordrade kontakter från deras arbetsterapeuter. 
Kravet för deltagande var aktiva rullstolsburna i ålder 18-60 år med bra kognitiva förmågor. Vi hade 
helst sett både män och kvinnor i studien men då inga kvinnor visade intresse så består nu 
fokusgruppen av män. En kort presentation av projektgruppen och projektet gjordes sedan fick 
deltagarna svara på en enkät. Enkäten berörde frågor hur rullstolen användes i vardagen samt deras 
tankar kring rullstolen. Ur enkäten gick det utläsa att rörelseintervallet är jämförbart med en gående 
och de håller ungefär samma hastighet.  Rullstolen används i alla vardagliga aktiviteter ex handling, 
motion etc. Alla deltagare manövrerade sina stolar själva men tar hjälp av andra vid behov, 
exempelvis vid oländig terräng eller vid trötthet.  De planerar ofta färdväg utefter möjligheter och 
om situationen eller färdvägen blir för svår undviks den ofta helt.  Normalt sker valet av hjul hos 
användaren vilket innebär att de är medvetna om sina möjligheter och sin situation. Vikten på 
rullstolen är av stor betydelse för brukarna. 
Senare under kvällen fick deltagarna sitta och diskutera kring områden och situationer som de 
upplevde som svåra eller där rullstolen var otillräckligt som transportmedel. För att få igång 
diskussionen gavs två situationer som exempel. Gruppernas identifierade andra situationer och 
lösningsförslag diskuterades sedan tillsammans med samtliga i den stora gruppen. De 
problemområden som kom upp under diskussionen var trappor, sandstränder, singel, snö, backar 
och trottoarer. Andra önskemål var att kunna komma upp i stående position och däck som inte 
sjunker ned. Situationer som upplevdes som hinder var i nödsituationer där hissen inte får användas, 
inga möjligheter att nå vissa varor i mataffären och spontanitet med vänner på grund av 
tillgängligheten i samhället. 



7 

 

Bilaga 7 Benchmarking 
Nedanför redovisas befintlig och relaterad teknik som finns på marknaden och kan vara bra att ha i 
åtanke vid utvecklingsarbetet. 

Gearwheel AB 
Företaget Gearwheel AB är resultatet av ett examensarbete från Högskolan i Jönköping, som har 
utvecklat ett rullstolshjul med två utväxlingslägen. Tanken är att användaren själv kan justera 
drivhjulets utväxling, Gearwheels patenterade teknik har ett planetväxelintegrerat nav med den 
standardiserade ”Quick Release”-funktionen.(Teknik 360, 2008) Produkten tillåter brukaren att byta 
växlar under tiden när båda hjulen rör sig. (Gaerwheel, 2011) I ett pressmeddelande från Gearwheels 
vd Christofer Sörquist den 20 oktober 2008 säger han att produkten gör att användare nu själva kan 
klara av svåra hinder så som trösklar och uppförsbackar (Sörquist, 2008).  

Easy Wheel 
Decon wheel är ett svenskt företag som tillverkar rullstolshjul. I sitt produktsortiment har Decon 
wheel produkten ”Easy Wheel” som bygger på en fast 2:1 utväxling i hjulet vilket gör att pådrivinigen 
upplevs som lättare men transportsträckan minskar. En positiv egenskap hos Easy Wheel är att den 
passar på alla rullstolar (Decon wheel, 2010).  

Magicwheels 
Det amerikanska företaget Magicwheels bygger liksom Gearwheel på ett två-växlat manuellt 
manövrerat system. Det gör att brukarna kan byta till en lättare växel när de ska klättra uppför 
backar eller ramper och om de ska ut på trögrullad terräng. Magicwheels har förutom utväxlingen på 
sitt hjul också ett system som ser till att rullstolen inte rullar bakåt vid klättring i uppförsbackar 
(Magicwheels, 2011).  

Relaterad teknologi 
Det kan vara nyttigt att studera relaterad teknologi, detta kan ge idéer från andra områden som 
tillämpas på projektets lösning. 

Cykelnav 
Planetväxlade nav är vanligt förekommande på stadscyklar. Denna typ av växel började integreras i 
nav redan i slutet av 1800-talet och idag finns tekniken representerad hos båda de största 
tillverkarna på marknaden; SRAM och Shimano. Shimanos produktserier med interna navväxlar heter 
Nexus (omfattande modeller med 3, 7 och 8 inbyggda växellägen) och Alfine (omfattande modeller 
med 8 och 11 inbyggda växellägen). Det största växelomfånget som Shimano erbjuder är 409% hos 
Alfine-11 där utväxlingsförhållandet börjar på 0.527:1. SRAMs produktserie med interna växlar heter 
i-motion (omfattande modeller med 3 och 9 inbyggda växellägen). Det största växelomfånget som 
SRAM erbjuder är 340% hos i-motion 9 där utväxlingsförhållandet börjar på 0.542:1.   

Hävstångsdrivning 
Wijit är ett företag som har tillverkat en rullstol med hävstångsdrivning. Det går ut på att istället för 
den klassiska framdrivningen har man ett handtag som trycks framåt och sen fjädrar tillbaka vilket 
ger rullstolen fart. Man växlar mellan framåtdrift, bakåtdrift och neutralläge genom en vridning på 
handtaget (Wijit, 2011). Ett annat företag med liknande produkter är Mycycle i Slovenien. De har inte 
bara hävstångsdrivningen som hjälpmedel för att öka tillgängligheten för aktiva brukare av manuella 
rullstolar utan även större och grövre drivhjul för att möjliggöra drivning i svår terräng (Mycycle, 
2011) 
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Alber 
Alber är en serie drivreglage för manuella rullstolar från företaget Invacare. Denna produktserie 
bygger främst på att brukaren får hjälp med framdrivningen av rullstolen.  Invacare har olika 
lösningar på detta för att fylla brukarnas olika behov. Den lösning som detta projekt mest liknar är 
e·motion, e·motion är ett drivhjul med en inbyggd motor i navet som monteras på den vanliga 
rullstolen. E·motion passar brukare med liten muskelkraft eller där brukarens ork varierar över dagen 
eftersom det ger kraftassistans när brukaren drar i drivringen. (Invacare, 2011) 

J&D Assisting Systems 
Företaget J&D Assisting Systems startades för att vidareutveckling Jonas Petersson och Daniel 
Johansson masteruppstats i elektronik inriktning mot intelligenta system på Högskolan i Halmstad 
2007. Deras prototyp var en kraftassisterande rullstol som bygger på en hastighetsåterkoppling 
istället för kraftsensorer på rullstolens drivringar som deras konkurrenter använder sig av. 
 Hatighetsåterkopplingen ger assistans utan att påverka drivringarna och både en assistent kan få 
hjälp när den skjuter på den rullstolsburne likväl som brukaren själv. Vidareutveckling av produkten 
har gjorts genom en kandidatuppsatas på högskolan i Halmstad av Roger Malmberg och Simon 
Hagberg 2008 (Malmberg, R. Hagberg, S. 2008).  
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Bilaga 8 Effect of 2-Speed Geared Manual Wheelchair Propulsion on 
Shoulder Pain and Function AV Finley M och Rodgers M 
Finley och Rodgers (2007) undersökte hur ett två-växlat rullstolshjul, från företaget MagicWheels, 
skulle påverka brukarna. Deras hypotes var att MagicWheels hjul skulle kunna minska axelsmärtor 
och där med att öka mobiliteten och självständigheten. Hjulet bygger på ett manuellt växelsystem 
med lägena 1:1 och 2:1. Produkten har en bakåtrullningsspärr som exempelvis möjliggör ett virtuellt 
vilplan i backar. De använde sig av 17 aktivt rullstolsburna som under sista tiden haft axelsmärtor. 
Undersökningen utfördes i tre faser en basfas (fyra veckor med egna hjul), en huvudfas (fem 
månader men MagicWheels) och en retardation fas (4 veckor med egna hjul). Under varje fas fick 
försökspersonerna skriva en aktivitetslogg för att visa hur ofta och i vilken utsträckning de utsatte sig 
för backar och svårmanövrerad terräng. Andra verktyg som användes var WUSPI (Wheelchair User 
Shoulder Pain Index) och WUFA (Wheelchair User Function Assessment). WUSPI är en subjektiv 
mätmetod där personen i fråga besvarar hur stor smärta de upplever under 15 vardagliga aktiviteter 
exempelvis transport från säng till rullstol. Graderingen är en linje från 0 (ingen smärta) till 10 cm 
(värsta tänkbara smärta), WUSPI är ett validerat och trovärdigt instrument för att mäta effekten av 
axelsmärtor vid dagliga aktiviteter. WUFA består av 13 olika aktiviteter som ska genomföras inom en 
viss tid. Skalan ligger från 0 till 7 och är beroende av hur mycket hjälp försökspersonen måste ha och 
den tid det tar att utföra uppgiften, det kan exempelvis vara påklädning. Denna metod är 
välbeprövad för att mäta hur begränsade de rullstolsburna är av sin funktionsnedsättning. 
Aktivitetsloggen och WUSPI uppdaterades veckovis under basfasen, veckovis under de första fyra 
veckorna och sen månadsvis i huvudfasen och veckovis under hela retardationsfasen. WUFA gjordes 
vid start av basfas och sen efter att huvudfasen var avslutad. Kliniska tester utfördes för att 
kontrollera ROM (Range Of Motion) i axlar och försökspersonernas kondition och fysik. Ett 
klättringstest gjordes där tid och Borgs RPE (Rate of Precived Exertion) användes, dessa tester 
gjordes med egna hjul och med MagicWheels både före och efter huvudfasen. Resultatet av 
undersökningen var att redan efter två veckors användning av MagicWheels fanns det en signifikant 
minskning av axelsmärta enligt WUSPI. Minskningen höll i sig ända fram till vecka 16 i huvudfasen där 
den senare planades ut. Försökspersonerna rapporterade en signifikant minskning av axelsmärta på 
54,5% från referensvärdet av basfasen till slutet av huvudfasen. Denna minskning var större än 
tidigare forskning som gjorts på hur träningsprogram kan minska smärta i axlarna (Curtis et al. 1999). 
Efter den fyra veckor långa retardationsfasen kom smärtan tillbaka och författarna kunde inte 
säkerställa en signifikant minskning under dessa veckor från referensvärdet. Klättringstestet påvisade 
ingen minskning av upplevd ansträngning, detta var ansåg författarna var på grund av att tiden ökade 
för försökspersonerna att ta sig uppför backen med MagicWheels hjul och därigenom kunde 
ansträngningen uppfattas som likvärdigt. Avslutningsvis så upplevde försökspersonerna att de i allt 
större utsträckning vågade utsätta sig och fick tillgång till miljöer som de tidigare undvikit eller 
upplevt som svåråtkomliga. Några av försökspersonerna rapporterade att tidsökningen vid klättring 
var frustrerade men de flesta var mycket positiva till MagicWheels produkt. Tyvärr ansåg det att vid 
transportering skulle hjulen inte göra nytta då tidsgången blev större (Finley & Rodgers 2007). 
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Bilaga 9 Koncepturvärdering 

Brukare 
Då brukarna redan har varit involverade i projektet från början så informerades de om projektets 
nuläge. Koncepten presenterades för dem och de fick lämna åsikter. Koncept 1 fick positiva 
omdömen eftersom växlingsmomentet skedde i samband med drivning och att de själva kunde 
bestämma när växlingen kunde ske. Ytterligare en positiv aspekt som kom upp var möjligheten att 
själv kunna justera eller åtgärda haverier. Koncept 2 fick mest negativ kritik då den alltid startas med 
underväxel och att ett laddningsmoment skulle behövas. För både koncept 2 och 3 påtalades 
problematiken med elektriska komponenter i vardagligt användande då rullstolen utsätts för fuktiga 
miljöer.  

Arbetsterapeuter 
Arbetsterapeuterna blev insatta i projektet och fick därefter fritt lämna tankar och synpunkter på 
dess syfte och mål. Från detta framkom att användarfokuset under utvecklingsarbetet var viktigt och 
uppskattades. Det uppdagades att problematiken med backar och svårmanövrerad terräng påtalats 
av brukare vid ett flertal tillfällen och samtliga av de inblandade arbetsterapeuterna instämde. De 
lösningar som idag ordineras av arbetsterapeuterna är grövre mönster i däcken samt stolar med 
elektrisk drivhjälp men inte hjul med någon form av mekanisk utväxling. Koncepten presenterades 
och de fick kommentera utformningen. Koncept 1 fick bra utlåtanden, det positiva var att brukarna 
själva kunde bestämma växlingsmomentet och att detta kunde ske utan att störa drivcykeln. Den 
främsta negativa aspekten är att brukare med kognitiva nedsättningar kan ha svårt att hantera 
växlingsmomentet. Koncept 2 fick positivt omdöme då växlingen sker automatiskt vilket underlättar 
för brukare med manövreringssvårigheter som kan bero av ålder och kognitiv nedsättning. Negativt 
med denna lösning är att batteriet adderar vikt till stolen samt att laddningsmomentet kan bidra till 
komplikationer. Koncept 3 fick liknande positiva omdöme som koncept 2,dessutom elimineras 
laddningsmomentet. Negativt med denna konstruktion är att roterande vikt adderas på hjulet vilket 
bidrar till ett mer svårhanterligt hjul. Generellt ansågs en elektronisk lösning vara mindre lämpad då 
stolen hanteras i alla vardagliga miljöer och utsätts därmed för diverse slitage. I dessa miljöer är fukt 
en vanlig parameter vilket i sig har en direkt negativ effekt på elektriska komponenter. En mekanisk 
lösning skulle således föredras. 

Hjälpmedelstekniker 

Mötet med hjälpmedelstekniker genomfördes i samband med studiebesöket på 
hjälpmedelscentralen i Halmstad. De blev informerade om projektet och delgavs koncepten. Koncept 
1 fick bra kritik då den innebar lätt hantering och montering utan större inverkan på stolen.Ur 
teknikerns synvinkel var den enda negativa aspekter att smuts kunde tränga in och försämra 
funktionen. Koncept 2 och 3 fick inte direkt så positiva omdömen då de båda krävde ett större 
ingrepp i stolen samt att när stolen rekonditioneras utsätts den för högtryckstvätt och då är inte 
elektriska komponenter att föredra. Generellt så måste alla koncepten kunna rekonditioneras efter 
en standardprocedur, en annan aspekt är att idag levereras många rullstolar med en fast axel. 
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Bilaga 10 Navspecifikation
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Bilaga 11 Ritningar 
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Bilaga 12 Konstruktions FMEA Nav 
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Bilaga 13 Informationsblankett referenstest 
Syftet med studien är att utvärdera om produkten GearUp kommer kunna förbättra 
framkomligheten för rullstolsburna personer. Ni ska utföra ett submaximalt armergometertest vilket 
är vanligt förekommande inom företagshälsovården. Testet tar sex minuter och under denna tid 
kommer puls samt ansträngningsnivå mätas. Testet är riskfritt men kan kräva viss ansträngning vilket 
innebär att ni måste meddela eventuella skador eller sjukdomar.  Testet är frivilligt och ni får när som 
helst avbryta detta.  

Utvärderingen är en del av examensarbetet GearUp som utförs av biomekanikingenjörsstudenterna: 

Ingrid Bertilsson  Viktor Larsson 
Mob: 0705775327  Mob: 0738023183 
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Bilaga 14 Informationsblankett utvärderingstest 
Syftet med studien är att utvärdera om produkten GearUp kommer kunna förbättra 
framkomligheten för rullstolsburna personer. Ni ska utföra ett backtest med både egna hjul och våra 
hjul. Varje testsession kommer utföras två gånger och ni kommer ha en plusmätare på er. Risker som 
kan uppkomma är att stolen kan välta dock kommer en person gå bakom stolen under varje test och 
ni kommer använda hjälm. Testerna är frivilliga och ni får när som helst avbryta dessa.  

Utvärderingen är en del av examensarbetet GearUp som utförs av biomekanikingenjörsstudenterna: 

Ingrid Bertilsson  Viktor Larsson 
Mob: 0705775327  Mob: 0738023183 



32 

 

Bilaga 15 Dokumenterat samtycke 
I och med denna blankett samtycker jag med nedanstående punkter 

 Jag har läst informationen och fått möjlighet till att ställa frågor. 
 Jag är medveten om min rättighet att när som helts avbryta min medverkan. 
 Jag samtycker till att delta i studien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försöksperson / Datum    Försöksledare / Datum 
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Bilaga 16 Referenstest protokoll och resultat 

Testprotokoll 
 Material som behövs är en plusklocka och armergometer med tillhörande vikter och tabeller 

från boken Konditionstest på cykel av Andersson et al. 2010. 
 Armergometern justeras efter testpersonen så att centrum på veven är i axelhöjd och armen 

har en lättböjning när handen är så lång bort från veven som möjligt. 
 Beräknad arbetsbelastning ställs in enligt Hol et al. 2007. 
 Testpersonen börjar veva och uppmanas att hålla kadens 60 varv per minut och mätningen 

börjar.   
 Belastningen kontrolleras under de inledande minuterna, och anpassas efter ansträngning.  
 Plusen kommer mätas under hela testperioden och den kommer avläsas varje minut och 

under de två sista minuterna i testet får inte pulsen skilja mer än tre slag per minut. 
 Överstiger sista två mätningarna tre slag per minut så får testpersonen veva ytterligare en 

minut tills skillnaden inte överstiger tre slag per minut.  
 Syreupptagningsförmågan tas fram genom att medelvärdet av de två sista mätningarna tas 

så ett värde kan hämtas från Andersson G:s tabell ”Beräkning av maximal 
syreupptagningsförmåga från arbetspuls och belastning på cykelergometer”. Detta värde 
korrigeras sedan genom tabellerna ”Ålderskorrektionsfaktor” och ”beräkning av maximal 
syreupptagning ml/kg x min”. Nämnda tabeller återfinns längre ned i bilagan. 

 

Tabell 1 Sammanfattning av resultat referenstest 

Testperson Syreupptagningsförmåga 
(ml/kg*min) 

Beräknad maxpuls (slag/min) 

1* 36 195 

2* 37 199 

3 20 175 

* icke rullstolsburen person. 
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Testresultat referenstest 
Referenstesterna genomfördes med en rullstolsburen och två icke rullstolsburna personer den 29 
mars i Högskolan i Halmstads biomekaniska- och fysiologiska laboratorie. Nedan finns den tabell över 
testpersonernas resultat. 

 Testperson 1 
 Ålder: 25 år 
 Vikt: 74 kg 
 Syreupptagningsförmåga: 36 ml/kg x min 
 Maximala puls: 195 slag/minut. 

Tabell 2 Resultat testperson 1 
Min. Arbetsbelastning Puls (slag(min) Upplevd ansträngning 

(BORG-PRE) 
1 60 104 11 
2  107 11 
3  111 12 
4  120 13 
5  126 13 
6  126 13 

 Testperson 2 
 Ålder: 21 år 
 Vikt: 81 kg 
 Syreupptagningsförmågan: 37 ml/kg x minut  
 Maximala puls: 199 slag/minut. 

Tabell 3 Resultat testperson 2 
Min. Arbetsbelastning Puls (slag(min) Upplevd ansträngning 

(BORG-PRE) 
1 40 Watt 104 12 
2  108 13 
3  110 13 
4  112 13 
5  109 13 
6  107 14 

 Testperson 1 
 Ålder: 45 år 
 Vikt: 81 kg 
 Syreupptagningsförmågan: 20 ml/kg x minut 
 Maximal puls: 175 slag/ minut. 

Tabell 4 Resultat testperson 3 
Min. Arbetsbelastning Puls (slag(min) Upplevd ansträngning 

(BORG-PRE 
1 60 Watt 129 11 
2  134 12 
3  138 12 
4  144 13 
5  147 13 
6  148 15 
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Bilaga 17 Bilder på nav och hjulkomponenter 

 
Bild 1 visar navkomponenterna 
placering på axeln när den är fäst på 
rullstolen. 
 
Art. 10  Axelfäste 
Art. 7  Täcklock 
Art. A2  Planethållare 
Art. 3  Ytterringhållare 

 
Bild 2 visar drivringens yttersida 

 
Bild 3 drivrings baksida där kraften 
överförs till ytterringshållaren. 

 
Bild 4 uppekrat hjul. 

 
Bild 5 närbild på navkropp  

 

Bild 6 komplett hjul monterat på rullstol. 
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Bilaga 18 Utvecklingsritningar 
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Bilaga 19 Resultat testperson 1 
 

I denna del finns det material som analyserats. Mjukvaran är utvecklad av Garmin och tillhandahålls via deras 
hemsida, connect.garmin.com. Denna används för synkronisering och möjliggör analys av mätningar utförda med 
Garmin Forerunner 305. 

   

Bild 1 Sammanfattningarna ovan är utan växling (t.v) och med underväxlel (t.h). 
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     Bild 2 Mätning efter 3 höjdmeter utan växel (t.v) och med växel (t.h) 

  

Bild 3 Mätning efter 4 höjdmeter utan växel (t.v) och med växel (t.h) 
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Bild 4 Mätning efter 6 höjdmeter utan växel (t.v) och med växel (t.h) 

  

Bild 5 Mätning efter 11 höjdmeter utan växel (t.v) och med växel (t.h) 
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Bild 6 Mätning vid stopp utan växel (t.v) och med växel (t.h) 
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Bilaga 20 Terrängtest 
Testet är utarbetat av projektgruppen för att undersöka huruvida det växlade rullstolshjulet främjar 
framkomligheten vid svårmanövrerad terräng.  

Testprotokoll 

 Mätningarna kommer ske på en bana med olika hinder (gräs, grus eller sand) och plusklocka med GPS-
funktion kommer användas. 

 Testpersonen kommer få inta startposition och uppmanas att ta sig till punkt B. 
 Test 1: Egna hjul används. 
 Test 2: Projektets hjul används utan att växel.  
 Test 3. Projektets hjul används och växelläge får utnyttjas. 
 Varje test kommer utföras två gånger dock inte på varandra följande, det vill säga sammanlagt 6 tester. 
 Under testerna kommer puls, Borgs RPE-skala, hastighet och antal klarade hinder mätas och sedan 

analyseras. 
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