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Abstract 

 

Abstract 

This degree project was done in cooperation with CM Care AB in Bankeryd. The 
main task was to develop a product that helps old people to get up from sitting 
position. These people often have knee and back problems that makes it hard for them 
to perform this movement.  

The goal with the project is to develop a working prototype that can be used at home. 
The user should easily be able to rise up, only using this aiding product, without any 
assistant. Then contents of the job are a prototype and CAD drawings. Design wasn’t 
the highest priority for our assigner. Requirements on thickness, ergonomics, prise 
and the risk of being pinched was set by CM Care. These requirements have been 
fulfilled. 

The result is a product that helps the consumer with pleasant force. The soft and 
ergonomics design makes it comfortable for the consumer and also practical. The 
demand for a practical aid for old people is great according to an expertise. The gas 
springs can be ordered after the consumers weight to achieve best result. The 
assembly of the gas springs are easy to perform. 

The big difference with our product comparing with others is that it can be adjusted 
exactly after the consumer’s weight. Apart from a good working product, the design 
team have managed to create a smart and good looking design. 



Sammanfattning 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts i samarbete med CM Care AB i Bankeryd. Uppgiften 
var att utveckla ett hjälpmedel som underlättar uppresning för äldre människor. Dessa 
personer har oftast svårt att resa sig upp från sittande ställning eftersom belastningen 
på knä, lårmuskler och rygg blir stora.  

Målet med arbetet var att ta fram en fungerande prototyp som kan användas i hemmet. 
Användaren skall med hjälp av produkten kunna resa sig upp utan hjälp av personlig 
assistent. Arbetets tyngdpunkt skulle ligga i själva funktionslösningen. I konceptet 
skulle det även ingå ritningar och CAD modeller. När det gällde designen lades det 
inte stor vikt på detta eftersom det inte var önskvärt från uppdragsgivaren. CM Care 
AB satte upp krav som tjocklek, ergonomi, pris, klämrisk och livslängd. Dessa krav 
har projektgruppen lyckats med att uppfylla. 

Resultatet är en unik produkt som hjälper användaren upp med en behaglig kraft. Dess 
mjuka och ergonomiska design gör det bekvämt för användaren och kan användas på 
stolar och soffor. Efterfrågan på ett hjälpmedel för uppresning är stor enligt expertis 
på Jönköpings fysioterapi avdelning på Hälsans Vårdcentral. Därför har arbetet känts 
extra utmanande att göra. Gasfjädrarna kan beställas så att de passar exakt efter 
personens vikt och monteringen på dem är enkelt att utföra. Det som skiljer 
uppresaren med den konkurrerande Auto - Liftern är tjockleken och tryckkraften. 
Uppresaren har en tjocklek på 80mm medan konkurrenten har 140mm. En annan 
viktig faktor är att vår produkt kan anpassas exakt efter kundens önskan medan 
konkurrenten bara har en universal gasfjäder som kanske passar alla. Utöver den 
välfungerande prototypen har projektgruppen lyckat åstadkomma en god och 
ergonomisk design som inte var ett krav från uppdragsgivaren.  
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1 Inledning 
 
Detta examensarbete har utförts i samarbete med CM Care AB i Bankeryd. Företaget 
bildades i mitten av 90-talet och hette då CM Fastighet AB och var då moderbolag i 
en koncern bestående av CM Elektronik AB och CM El AB. När CM El AB såldes 
för två år sedan bildades fastighetsbolaget om till CM Care AB och ägnar sig åt 
utveckling av nya produkter. Produkter utöver den de håller på med är bl.a. barn- och 
ungdomsstola (Figur 1). Företaget ägs till 100 % av Christer Rickman och omsatte 
2005 ca 1 100 000 kronor. Företaget fokuserar på att utveckla och marknadsföra nya 
produkter framför allt inom barn och äldreomsorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Barnstol 
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1.1 Syfte och Mål 

Syftet är att på uppdrag av CM Care AB att utveckla ett hjälpmedel åt äldre personer 
som har svårt att resa sig upp från sittande ställning. Dessa personer klagar oftast på 
att de får ont i lederna eller musklerna eftersom de får belastning på dessa ställen när 
de ska resa sig upp från t.ex. stol, fåtölj och soffa. CM Care AB har för tillfället ingen 
lösning på detta problem. Uppgiften var helt enkelt att utveckla en funktionslösning 
som underlättar uppresningen för dessa personer. Produkten skall inte lyfta upp hela 
deras vikt utan den ska ge brukaren en hjälpande ”knuff” vilket bidrar till att 
belastningen reduceras. 

 
Målet med examensarbetet var att utveckla en fungerande prototyp som uppfyllde 
företagets krav. I konceptet skulle det ingå ritningar, och en fungerande prototyp som 
skulle konstrueras. Prototypen skulle vara helt mekaniskt och vara lättanvänd, 
eftersom den är avsedd för äldre personer. Arbetes tyngdpunkt ligger hos 
funktionslösningen.  
 
 

1.2 Avgränsningar 
 
Projektet var mycket omfattande och krävde därför en väl definierad 
avgränsning för att det skulle kunna genomföras inom rimliga gränser.  
Arbetet beskriver hur en produktutvecklingsprocess går till men det tar inte upp 
designen och själva tillverkningen. Materialval och produktionsmetoder tas inte upp.  
 
 

1.3 Disposition 

Uppdelningen av denna rapport är upplagd på följande sätt: 

1. Teoretisk bakgrund: Här beskrivs de metoder vi har använt oss av. 

2. Genomförande: Här beskrivs hur arbetet gått till väga. 

3. Resultat och Slutsats: Under dessa två rubriker beskrivs och utvärderas resultatet. 
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2 Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de olika teoretiska metoder som har varit nödvändiga för 
utförandet av det här examensarbetet. I kapitlet presenteras olika faser av 
projektarbetet, de metoder som beskrivs i kapitlet används senare i arbetet. Kapitlet 
tar även upp grundläggande fakta om gasfjädrar och hur de fungerar. 

 

2.1 Poloyas Metod 

En enkel modell för att hantera ett projekt, ända från början till slutet är Poloyas 
metod. Man får en bra översikt på förslag och milstolpar. Denna metod har använts 
senare fram i rapporten. [1] 

Poloyas metod delas in i fyra faser: 

Definitionsfasen 

Under denna fas definieras projektet genom att analysera kundens problem. Man tar 
även upp kundens krav på produkten. En projektgrupp kan nu organiseras, personer 
rekryteras med olika uppgifter beroende på kompetens. Projektets tidsramar, budget 
och milstolpar fastställs. 

Planeringsfasen 

När alla vet vad de ska göra och projektet är definierat kan planeringsfasen börja. I 
definitionsfasen fastställdes ”vad”, nu tar man reda på ”hur” problemen ska lösas. Här 
tas alla delproblem i detalj upp och i vilken ordning de måste utföras. Man delar upp 
exakt vem som ska göra vad och en noggrann tidsplan upprättas. 

Utförandefasen/Genomförandefasen 

Här påbörjas själva genomförandet av projektet. Även här utgörs olika fasindelningar, 
t.ex. där man planerar detaljkonstruktionen . Fasindelningar bestäms av projektets 
storlek och tidsplanen. 

Utvärderingsfasen 

Nu när projekt är slutfört påbörjas utvärdering av resultatet och man jämför det med 
det planerade, oftast med kravspecifikationen. Man sammanställer och utvärderar 
även alla de erfarenheter som alla fått i gruppen. Detta är jätteviktigt eftersom man då 
får veta vilka nyttiga erfarenheter man kan utnyttja och vilka misstag som man inte 
gör om till nästa projekt.  
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2.2 Kravspecifikation 

Att ha en väldefinierad och genomtänkt kravspecifikation är avgörande för projektets 
utveckling, man kan säga att hela projektet bygger på den. Man kan ta fram en 
kravspecifikation på tre olika sätt. Den kan vara definierad av beställaren eller av 
leverantören. Den tredje och mest eftersträvansvärda sättet av dem är att man genom 
dialog tar fram ett dokument. Då sitter kunden och leverantören ihop och med hjälp av 
varandras kunskaper formar de en kravspecifikation. Då minskar risken för 
missförstånd. [1] 

När ett resultat är uppnått och skall utvärderas så är det på kravspecifikationen man 
relaterar det till och gör en bedömning.  

Dokumentet innehåller vilka krav som skall uppfyllas, inte hur de skall uppfyllas.  

 

2.3 Patentsökning 

En patentsökning är alltid bra att göra när man utvecklar en ny produkt eller ändrar på 
en befintlig produkt som redan finns på marknaden. Detta görs oftast med hjälp av  

• Internet: www.espacenet.com [7] 

• Patentombud som gör en professionell sökning 

Syftet med detta är att se vilka patent som finns registrerade inom området t.ex. 
”Hjälpmedel för uppresning” som examensarbetet handlar om. När man gör en 
patentsökning är det bra att tänka på dessa punkter: 

• Är detta en ny produkt? 

• Hur kan vi förbättra vår produkt? 

• Vad gör konkurrenterna? 

• Kan vi använda existerande kunskap? 

• Vilka tekniska lösningar måste vi köpa? 

• Vilka tekniska lösningar måste vi undvika? 

 

2.4 Brainstorming 

En metod som är mycket användbar vid utveckling av koncept eller lösning av en 
specifik funktion är brainstorming [1]. Det handlar om att man på ett kreativt och 
effektivt sätt åstadkommer många idéer under en viss tid. Metoden är utmärkt 
eftersom alla deltagare i gruppen bidrar med idéer från sin egen synvinkel.  
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Brainstorming görs oftast i form av en grupp, men kan också göras individuellt vilket 
inte rekommenderas eftersom man bara får en synvinkel på det hela.  

Vid brainstorming är det viktigt att: 

• Idéerna inte kritiseras eller värderas av gruppen hur tokiga de än kan vara. 

• Inte vara självkritisk utan tänka fantasifullt och överdrivet. Även de mest 
galna idéerna kan bli användbara. 

• Alla idéer skrivs ner på papper. 

• Deltagarna lämnar sina bidrag i turordning d.v.s. att inte prata i mun på 
varandra. 

• Gå igenom och förtydliga alla förslag så alla i gruppen förstår innebörden 

• Kolla om man kan kombinera ihop likartade idéer. 

• Plocka ut de idéer som gruppen tycker bäst och motivera varför.  

På så sätt känner sig alla engagerade och nyttiga. 

 

2.5 Utvärdering och val 

Det finns många olika sätt att tänka på när man ska göra en utvärdering och val [1]. 
Här är några av dem: 

1. ”gut feeling” 

Även kallad maggropkänsla på svenska. Gut feeling är en metod som grundas på 
erfarenhet och hur mogen en produkt eller tekniken är. Denna metod är bra och 
används vid val av olika idéer. 

2. ”go/no go” 

Med ”go/no go” metoden jämförs produktens önskade egenskaper med konceptens 
egenskaper. Här ställs frågor i ordningsföljd: Är den egenskapen bra- och om svaret är 
”ja” fortsätter man till nästa egenskap. Om svaret blir ”nej” tas konceptet bort. 

Exempelvis: En klocka 

• Är det lätt att ställa tiden?  Svar: Ja, då fortsätter man till nästa egenskap 

• Är det lätt att byta batterier?  Svar: Ja, fortsätt till nästa egenskap 

• Går klockan rätt?   Svar: Nej, Stopp 

Konceptet tas nu bort. 
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2.5.1 Pughs urvalsmatris 

 
Efter att brainstorming eller idégenerering analyserats genomförs utvärdering. 
Därefter gör man en bedömning av varje enskilt koncept var för sig 
gällande bedömning av lämplighet, teknikinnehåll och uppfyllelse av 
kravspecifikation [1] [3]. 
 
I en viktningsmatris för man in de viktigaste kraven från kravspecifikationen. Dessa 
egenskaper ställs emot varandra en efter en. Den egenskap som anses vara viktigare 
än den andre får plus (+) om sämre minus (-) och anses de vara lika noll (0). Därefter 
summeras antalet plus och minus, vilket ger en viktfaktor för varje egenskap. Ju större 
poängsumma en viktfaktor får ju viktigare är kravet. 
 
De koncept som man går igenom från brainstormingen ställs mot viktfaktorerna i en 
så kallad urvalsmatris som är det sista steget. De bedöms på en skala från 1 till 5 
beroende på hur bra/dåligt de uppfyller kraven. Därefter multipliceras viktfaktorerna 
med varje koncepts skala. Det koncept som får mest poäng och uppfyller kraven i 
kravspecifikationen bäst är det vinnande konceptet.  

 

2.6 Gasfjädrar 
 
Längre fram i rapporten kommer gasfjädrar att nämnas, bl.a. i brainstormingen och i 
genomförandet. Därför var det nödvändigt för projektkruppen att öka sina kunskaper 
kring dessa. Här ges en genomgång av gasfjäderns funktion och användningsområde. 
[5] [6] [10] 

2.6.1 Användningsområden 

Gasfjädern är en billig, enkel och tillförlitlig lösning på problem som gäller 
avlastning, balansering, öppning och låsning av till exempel dörrar. Andra typiska 
användningsområden för gasfjädrar är luckor, huvar för fordon (Figur 2), bord     
(Figur 4), sängar, fönster, stolar med mera. Dessutom är den lätt att applicera.  
 
 

             
   Figur 3. Takbox med 

gasfjäder 
 

Figur 2. Motorhuv med gasfjäder 
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Figur 4. Höj - och sänkbart arbetsbord 
             med gasfjäder 
                           
 

2.6.2 Teknisk beskrivning 

Till skillnad från de flesta andra fjäderelement har gasfjädern en jämn 
fjäderkarakteristik, med låg kraftökning. Utskjutningshastigheten är långsam och 
kontrollerad. Dessutom finns möjligheten att låsa kolvstången i önskat läge. 
Gasfjädern ger möjligheten till eleganta lösningar inom allt fler områden. 
 
Den kännetecknas av:  
 
• Långsam utskjutningshastighet 
• Låg kraftstegring 
• Dess storlek och egenvikt i förhållande till kraft 

 
 
Fördelar 
 
• Flack fjäderkarakteristik 
• Kompakt 
• Enkel att montera 
• Dämpad rörelse 
• Kontrollera hastigheten 
• Få kolvstången att stanna i vissa lägen  

 
Nackdelar 

 

• Förlorar gas 
• Temperaturkänslig 
• Repor i kolvstången medför att gas läcker ut 
 

 

Figur 5. Höj - och sänkbar 
stol med gasfjäder 
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2.6.2.1 Gasfjäderns funktion 

 
Gasfjädern ger en motkraft i samma riktning som en 
tryckfjäder och utgörs av en cylinder fylld med 
kvävgas. Arbetet utförs av en kolv med genomgående 
kanaler som förbinder båda sidor med varandra och en 
kolvstång som trycks in i cylindern (Figur 6). När 
detta sker minskar gasmängden i underdelen då gasen 
strömmar igenom kanalen. Den komprimerade gasen i 
överdelen åstadkommer därigenom en ökning av 
motkraften och kolvstången trycks ut. 
 
 

2.6.2.2 Hydraulisk dämpning 

 
Gasfjädern innehåller olja som fungerar som 
hastighetsdämpare när kolvstången närmar sig 
ändlägena (inskjutet - och utskjutet läge). Det vill 
säga när kolvstången närmar sig sitt yttersta läge avtar 
hastigheten och kolven går dämpande i bottenläge. 
Oljan tjänstgör också som smörjningsmedel för kolv 
och stång. Genom att ändra mängden olja kan 
kolvstångens ut- eller inskjutningshastighet 
förutbestämmas. Man kan få en dämpad eller snabb 
hastighet när kolvstången tryck in/ut. En längre 
dämpning kräver mer olja och tvärtom. 
 

2.6.2.3 Livslängd 

Efter 50 000 cykler förlorar fjädern 12 % av sin förmåga. Detta gäller enbart när 
gasfjädern utsätts för axiella krafter. Om fjädern är monterad med en viss vinkel 
minskar livslängden. Vid ett bra montage där fjädern arbetar under goda förhållanden 
kan fler belastningsväxlingar göras utan någon större kraftminskning. 

Faktorer som påverkar livslängden: 

• Temperatur (fjädern fungerar sämre i kallare förhållanden) 

• Slitage 

• Smuts   

• Repor på kolvstången (medför att gas läcker ut, livslängden minskas) 

• Axiella krafter 

Figur 6. Gasfjäder 
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3 Genomförande 

Eftersom kravspecifikationen från företaget var ganska styrd så lämnades inte mycket 
plats för nya idéer. Men projektgruppen har lyckats ta fram tre olika koncept som 
uppfyller kravspecifikationen rätt så bra. Kapitlet behandlar framtagning och 
utveckling av dessa tre koncept, även sållning och konceptutveckling. Arbetsmetoden 
som gruppen jobbat efter är Poloyas metod [1].  

 

3.1 Kravspecifikation 

Gruppen tog kontakt med uppdragsgivaren Rickman och tillsammans skapade vi en 
kravspecifikation.  

• Priset ska vara max 250 kr vid tillverkning. 

• Vikten på produkten ska inte överstiga 3kg. 

• Konstruktionen ska klara av att hjälpa personer (60-90kg) att resa sig från sittande 
ställning. 

• Den skall vara ergonomisk. Produkten ska ha runda kanter och sitsen skall vara i 
form av en dyna som gör det bekvämt för brukaren. 

• Tjockleken på produkten vid nedfällt läge skall vara max 100mm. 

• Produkten skall vara färdigmonterad till kunden d.v.s. den ska inte monteras på 
plats.  

• Klämrisken för fingrar skall minimeras, helst undvikas mellan sitsen och 
bottenplattan. 

• Livslängden för produkten skall vara 5 år. 

 

3.2 Planering och problemanalys 

Den första delen av projektet gjordes en preliminär tidsplanering. Problemet som 
skulle lösas beskrevs in i minsta detalj och avgränsningar gjordes. De delmål som var 
viktiga i arbetet skrevs ner, även kallat WBS (Work Breakdown Structure) [1]. Dessa 
delmål fick en detaljerad tidsplan med hjälp av Gannt - schema (Bilaga 1). Detta är ett 
viktigt hjälpmedel, då man kan se hur man ligger till tidsmässigt under projektets 
gång. 
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Under denna period genomfördes även konkurrentstudier. Dessa gjordes för att få en 
uppfattning om vilka typer av hjälpmedel som finns för uppresning men även för att 
få nya kunskaper i olika funktionsförslag. Under slutfasen av utvecklingsarbetet 
upptäcktes en liknande produkt på marknaden (Figur 8) [8]. Funktionslösningen på 
denna produkt bestod av en stående gasfjäder med olika positioner för 
angreppsvinkeln. På så sätt får sitsen olika tryckkrafter, men när produkten testades 
kom projektgruppen fram till att det var jobbigt för användaren att trycka ner sitsen 
och detta leder till belastningar i rygg och knä. Konstruktionen var inte heller så 
robust, dessutom är den inte patenterad och kan bara beställas på www.homeshop.se 
[8] 

Ett besök på ”Hälsan” i Jönköpings fysioterapi avdelning gjordes för att se hur stor 
efterfrågan var för ett hjälpmedel för uppresning. Enligt en expertis på den 
avdelningen som jobbar med människor med olika rygg och knä besvär är efterfrågan 
stor.  

De olika patentlösningar som studerades och analyserades gav dock inga konkreta 
resultat. Alla de olika lösningsförslag som ska hjälpa brukaren upp kunde utföras 
enbart med hjälp av en personlig assistent (Figur 7) [9].  

Målet var att brukaren själv med hjälp av den ergonomiska produkten ska resa sig 
upp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Brainstorming 

Projektet startades genom en ganska omfattande brainstorming. Detta är bra eftersom 
gruppen då kommer i rätt bana i tänkandet. Allt från hur brukaren ska ”knuffas” upp 
till hur maskindelar ska monteras och förflyttas togs upp under brainstormingen. 

Alla idéer och förslag antecknades noggrant och diskuterades. Besök gjordes även i 
industriområdet i Jönköping då idéer kunde diskuteras med kunnig personal, 
exempelvis på dessa ställen: 

 

Figur 7. Ross ReTurn överflyttningsplattform [9] Figur 8. Auto-Lifter komfortsits [8] 
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• Edströms 

• Lantmännen 

• Thule Trailers AB 

• Theofils 

Tänkandet och skisser kring fjädrar tog fart, t ex snäckfjäder (buffertfjäder), 
vridfjäder, torsionsfjäder, stålfjäder och gasfjäder. Dessa idéer ställdes emot 
kravspecifikationen och jämfördes punkt för punkt om de uppfyllde kravet eller inte. 
Alla lösningar som innehöll: snäckfjäder, vridfjäder, torsionsfjäder, stålfjäder 
uppfyllde inte kraven och sållades genast ur. Anledningen var att dessa fjädrar inte 
hade en jämn fjäderkarakteristik (dvs. en jämn och kontrollerbar rörelse både 
uppskjutning och nerskjutning). Funderingar och diskussion med Rickman ledde till 
att gasfjädern var den bäst tänkbara lösningen eller gasfjädern i kombination med en 
annan typ av fjäder t.ex. tryckfjäder.  

Eftersom gasfjädrar har ett brett användningsområdena var det nödvändigt att öka sina 
kunskaper kring dessa. En föreläsning ägde rum på högskolan av en expert inom 
gasfjädrar. Han heter Claudio Savani och jobbar på SKF. Savani har även bidragit 
med material bl.a. gasfjädrar 

För att få en känsla över det hela gjordes två enkla prototyper. På den första 
prototypen var gasfjädrarna monterad helt horisontellt och den andra var den 
monterad med en viss vinkel. 

 

3.4 Koncept 

De tre koncepten som valdes ut är olika varandra när det gäller den tekniska 
lösningen. Det som skiljer dem är själva monteringen av gasfjädern, eftersom 
fjäderkraften ändras beroende på hur den är monterad d v s om den är helt liggande 
eller har en viss vinkel. Tjockleken på det slutgiltiga konceptet är väldigt begränsad 
och detta medför brist på plats för gasfjädern. De tre koncepten som presenteras nedan 
togs fram efter den andra brainstormingen och under diskussion med CM Care AB. 

3.4.1 Koncept 1 

Principen hos första konceptet går ut på att ha en vinklad 
gasfjäder (Figur 9). Där fjäderns ändfästen består av 
rörliga delar (Figur 10, 11), detta för att sitsen ska kunna 
fällas ner helt. På så sätt blir tjockleken under 100mm 
som var en av kravpunkterna. 
 
När brukaren sitter på sitsen så fälls den ner helt men när 
personen skall resa sig följer inte sitsen med. Gasfjädern har då lagt sig ner helt, 
dessutom är klämrisken hög.  

Figur 9. Skiss på Koncept 1  
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3.4.1.1 Vidareutveckling av Koncept 1 

Figur 12 och 13 visar koncept 1 där två stöd har monterats med en tryckfjäder i 
vardera sida. Dessa stöd kan ersättas helt med snäckfjädrar (buffertfjäder), som 
hjälper till med dämpningen så att brukaren får ett skönt gungande stopp. Detta är 
viktigt för ergonomin eftersom konsumenterna är äldre människor. Tack vare 
fjädrarna blir det heller ingen fördröjning vid uppresningsfasen, d.v.s. sitsen följer 
med baken från start ögonblicket. Klämrisken har även minskats med hjälp av dessa 
stöd, då ett mellanrum mellan sitsen och bottenplatta uppstått. Tack vare stöden får 
gasfjädern en viss vinkel när sitsen är nedfälld. Detta gör att den lättare trycker upp 
sitsen.  

Genom att ändra gasfjäderns angreppspunkt på sitsen får man olika krafter vid 
uppskjutningen, detta är bra då personer väger olika.  

Figur 11. Rörligt ändfäste  Figur 10. Rörligt ändfäste  
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Fördelar 

• Konceptet har testats och fungerar 

• Klämrisken har reducerats med hjälp av stöden. 

• Enkel att tillverka 

• Billigt 

 

Nackdel 

• Prototypen i nedfällt läge blev 130 mm vilket inte uppfyller kravspecifikationen.  

 

3.4.2 Koncept 2 

Principen bygger på en horisontell montering av fjädern. Vid nertryckningen skjuts 
kolvstången in med hjälp av en länk med rörlig infästnings delar. Gasfjädern kan 
enkelt bytas ut för att anpassas efter brukarens vikt. För att reducera klämrisken kan 
små stöd monteras vid ändkanterna på bottenplatten. Tack vare den liggande 
gasfjädern kan stöden vara 20 – 25 mm höga.  

Fördelar 

• Mindre tjocklek än koncept 1, p.g.a. 
horisontell montering av gasfjädern 

• Inte så många delar 

Figur 13. Koncept 1 med stöd Figur 12. Koncept 1 med stöd 

Figur 14 Koncept 1  

Länk 
y 

x 
Figur 14. Skiss på Koncept 2 med 
horisontell montering av gasfjädern 
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• Gasfjädern får längre livslängd jämfört med Koncept 1 p.g.a. den horisontella 
monteringen. (rubrik 2.6.2.3) 

 

Nackdelar 

• Eftersom länkningen är vinklad förloras fjäderkrafter i x- och y - komposanter  

• Bottenplattan blir för lång då länken och gasfjädern är liggande. 

 

3.4.3 Koncept 3 

Det tredje och sista konceptet har tagits fram med hjälp av CM Care AB (Figur 15). 
Principen är ungefär som koncept 2, d.v.s. gasfjädern är monterad horisontellt. Det 
som skiljer sig är att två axlar är länkade ihop så att de utför exakt samma rörelse, och 
den bakre axeln är fäst med gasfjäderns kolvstång. Eftersom axlarnas ändar är 
monterade i ett hål i ett vinkeljärn så är de momentfria vid rörelse. Den främre axeln 
kommer i en medurs rörelse då brukaren sätter sig, p.g.a. länkningen rör sig den bakre 
axeln exakt lika mycket och samtidigt. Den bakre axelns rörelse trycker in 
kolvstången och sitsen kan komma i sitt nedfällda läge. När brukaren ska ställa sig 
upp blir hela rörelsen i systemet tvärtom då blir axlarnas rörelse moturs. Syftet med 
detta koncept är att tjockleken ska bli minimalt men ändå ha en tryckkraft som är 
tillräcklig för att lyfta personer 60-90kg. 

 

Fördel 

• Tjocklek 70-80 mm, tack vare den horisontella monteringen av gasfjädern 

• Konstant fjäderkraft, eftersom inga krafter går förlorade i x- och y - komposanter 

 

Nackdelar 

• Böjspänning och utmattning uppkommer i stålaxeln som är monterad med 
kolvstången. 
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3.5 Urvalsmatris 

För att urvalet av koncepten skall bli så rättvist som möjligt gjordes en så kallad 
viktningsmatris (Figur 16). De egenskaper som var avgörande för valet av koncepten 
togs från kravspecifikationen och rangordnades. Dessa egenskaper valdes både från 
projektgruppen och uppdragsgivaren: Tjockleken på hela produkten i nedfällt läge, 
pris, livslängd, ergonomi och klämrisk.  

Figur 16. Viktningsmatris 
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Tjockleken X + + + + 4 4+0 4 
Priset   X - - + 1 1+0 1 

Livslängden     X + + 2 2+1 3 
Ergonomin       X + 1 1+1 2 

Klämrisken        X 0 0 0 

Antal (-)  0   1 1 0     

Figur 15. Koncept 3 – När sitsen trycks ner så rör sig systemet som de 
röda pilarna visar. Då sitsen hjälper upp användaren så rör sig systemet 
enligt de blå pilarna. 

Rörlig länk 
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Matrisen visar att klämrisken fick noll poäng, då inget krav kan få noll poäng får den 
0.5. Tabellen visar även att klämrisk och ergonomi inte har fått så höga poäng. Under 
brainstormingen kom det fram bra lösningsförslag som passade de tre koncepten när 
det gällde klämrisken och ergonomin. Men när det gällde tjockleken uppstod det en 
hel del problem, därför ansåg detta vara det viktigaste kravet att uppfylla, som även 
uppdragsgivaren höll med. 

 

Figur 17. Pughs Urvalsmatris 

Egenskap Viktfaktor Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Tjockleken 4 1 (4) 3 (12) 4 (16) 

Priset 1 4 (4) 2 (2) 2 (2) 

Livslängden 3 2 (6) 5 (15) 5 (15) 

Ergonomin 2 2 (4) 2 (4) 4 (8) 

Klämrisken 0,5 3 (1,5) 3 (1,5) 4 (2) 

Summa   19,5 34,5 43 

 

Matrisen visar att koncept 3 vann med ganska bra marginaler. Anledningen till detta 
var dels att tjockleken kan minskas ganska mycket jämfört med koncept 1 och 2 och 
man får en mer kontrollerad rörelse både upp och ned vägen av sitsen. Fördröjningen 
av sitsen som är ett problem kan elimineras helt med hjälp av detta koncept p.g.a. att 
sitsen är monterad på den främre axeln och när den roterar medurs så följer sitsen med 
direkt. Koncept 2 uppfyllde inte kravspecifikationen lika bra när det gällde tjockleken, 
ergonomin och klämrisken jämfört med koncept 3. Ett möte med Christer ägde rum på 
högskolan för att stärka valet. Efter diskussioner beslutades att koncept 3 skulle 
vidareutvecklas som var enligt urvalsmatrisen det vinnande konceptet. 

 

3.6 Utveckling av det vinnande konceptet 

Arbetet började med beräkningar av koncept 3, detta är nödvändigt för att veta hur 
mycket av fjäderkraften som överförs till själva sitsen. Eftersom de länkande axlarna 
är momentfria och sitsen är monterad direkt på den främre axeln så överförs 
fjäderkraften direkt till början av sitsen (Figur 18). Tryckkraften avtar ju längre upp 
på sitsen man kommer. Det är i det yttersta läget av sitsen som behöver mest hjälp 
eftersom det är där baken vilar på. Frågan är hur många kilo sitsen måste trycka upp 
för att det ska räknas som ”hjälp”. Det är svårt att säga eftersom människor väger 
olika. Eftersom det har varit svårt att få tag på rätt gasfjäder hade den första 
konstruktionen en gasfjäder på 400N (Figur 19). Detta gav en bra känsla för 
projektgruppen när det gäller funktionen och vilka påkänningar som uppkommer.  
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3.6.1 Modell på koncept 3 

Modellen blev ganska likt som projektgruppen hade tänkt sig. Eftersom 
protoypverkstan på högskolan inte hade vinkeljärn på 40mm hög så har 4st plattor 
monterats tillfälligt i varsitt hörn som axlarna vilar i. Figur 18 visar att mitt på den 
främre axeln har det svetsats en stålplåt 30mm som fungerar som en hävarm. 
Beräkningar har visat att denna längd inte får överstiga 30mm annars överstigs hela 
produktens tjocklek på 100mm. Målet är att ha så lång hävarm som möjligt, då krävs 
det inte lika stark gasfjäder för att få samma resultat. Man kan även se att stålbiten är 
vinklad, detta p.g.a. att den inte skall hamna utanför sitsens framkant vid nedfällt läge. 
Även vinkeln påverkar gasfjäderns egenskaper, ju mer vinkel stålbiten har desto 
svagare blir gasfjäderns effekt. Enligt beräkningar skall vinklarna för bägge 
stålbitarna i axlarnas mitt vara 30 grader. Axlarna dimensionerades till diameter 
80mm med längden 300mm. Observera att diametern 80mm är beräknade för att klara 
av en fjäderkraft på 400N. När modellen visades för uppdragsgivaren blev han nöjd 
med funktionslösningen, men ville däremot få ner tjockleken ytterligare 10-20mm. 
Som pilen visar i figur 16 påverkas den bakre axelns mittparti av böjning, detta p.g.a. 
att länken är placerad i mitten av stålaxeln. Längden på axlarna är av betydelse 
eftersom ju längre axel desto lättare böjs den och tvärtom. För att minska böjningen 
kan antingen axlarna dimensioneras eller länken omplaceras. Därför måste 
beräkningar göras om innan den färdiga modellen kan byggas. 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 Ergonomi 

Ergonomin har en stor betydelse då brukaren ska sitta på uppresaren kanske större 
delen av dagen. Det som har lagts lite extra fokus på när det gäller ergonomin är 
vinkeln då sitsen fälls ut. En expert på Jönköpings fysioterapi avdelning på Hälsans 
Vårdcentral tyckte att vinkeln 45 grader är lagom då sitsen är i sitt uttryckta läge 
(Figur 15). Det är även viktigt att dynan är bekväm och att alla kanter på sitsen är 
avrundade så att användaren inte känner några obehagliga kanter i underlåren eller 
baken. Sitsens bredd på 460mm och längden på 300mm gör att det passar de flesta 
människors bak. Vikten är också en viktig faktor eftersom personen kanske måste 
släpa på produkten, därför anses aluminium vara ett bra material val. Då gasfjädrarna 
kan beställas och anpassas efter personens vikt finns det ingen risk att personen ska 
skjutas upp på ett farligt sätt eller att det ska vara besvärligt att trycka ner sitsen.  

Figur 19. Modell 1  Figur 18.  Sitsen är monterad 
på främre axeln. 

Figur 20.  Böjning uppkommer  
vid axelns mittparti 
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3.8 Beräkningar 

Beräkningen har varit ett av de viktigaste momenten i det här examensarbetet. Dels 
för att dimensionera axlarna så att böjning ej uppkommer (Bilaga 2). Men också att 
kunna räkna fram tryckhjälpen för de olika gasfjädrar som används i produkten 
(Bilaga 3). 

Beräkningar visar att den bakre axelns diameter måste vara minst 10.61 mm för att 

böjning ej skall uppkomma. Formeln som användes är: σmax = M ÷ (Iy × Zmax). 
Iy = (п × D

4
) ÷ 64.(Yttröghetsmomentet Iy) sattes in i σmax  formeln. Därefter löser 

man ut diametern (D). 
 
För att veta exakt hur mycket tryckkraften blir från gasfjädrarna(1400N) gjordes 
mekanikberäkningar. Resultatet visar att dessa gasfjädrar ger en tryckkraft på 12.1 kg. 
Detta resultat uppnåddes genom att systemet frilades och antalet frihetsgrader kunde 
bestämmas. Krafterna delades upp och kunde beräknas. 
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4 Resultat 

Här beskrivs i vilken grad resultatet överensstämmer med de ställda kraven i 
kravspecifikationen. Figur 21, 22 visar även bakdelen av sisten har ett utrymme som 
användaren kan greppa i för transport.  

 

4.1 Färdig prototyp ställs emot kravspecifikationen 

Det uppnådda resultatet (Figur 21, 22) stämmer bra med kravspecifikationen, det 
uppfyller alla punkter förutom vikten som överstiger 2-3 kg. Detta p.g.a. att allting är 
tillverkad i stål eftersom prototypverkstan inte hade tillgång till aluminiumplåtar. 
Produkten har testats av olika personer på Ingenjörshögskolan och reaktionen har varit 
positivt. En form av gummiunderlag har sats fast på underdelen av bottenplattan så att 
produkten inte glider bakåt under användning (Figur 24). Detta leder till att produkten 
är anpassad till alla underlag, t.ex. stol, fåtölj eller soffa. Tjocklek med dynan är 
80mm vilket är ett mycket bra resultat eftersom det var den viktigaste punkten i 
kravspecifikationen och den svåraste att uppnå. Som det påpekas i punkt 3.7.1 
uppkommer det böjning i den bakre axelns mittparti, för att eliminera detta problem 
dimensionerades axlarnas diameter till 12mm och två länkar har monterats för att 
symmetri och jämvikt skall råda (Figur 21). Länkarna är av aluminium och har 
monterats 65mm ifrån axelns ände på vardera sida. Projektgruppen och 
uppdragsgivaren har kommit överrens om att den slutgiltiga prototypen ska innehålla 
två gasfjädrar på 700 N vardera. Beräkningar visar att tryckhjälpen blir 12.1 kg 
(Bilaga 3). Skulle det krävas mer hjälp måste produkten ha en starkare gasfjäder vilket 
leder till att konstruktionen måste förstärkas. Klämrisken mellan sitsen och 
bottenplattan har reducerats genom att sitsen sticker ut 80 mm på vardera sida. Detta 
utrymme lämnar även plats åt användaren för att greppa sitsen vid nedgången.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 21. Gasfjädrarna är monterade på 
varsin sida av bottenplattan 

Figur 22. CAD-modell på Koncept 3 
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5 Slutsats  

Som resultatet visar är alla mål som sattes i kravspecifikationen uppfyllda förutom ett. 
Detta var dock, som tidigare redovisats, inget som påverkade resultatet. Ett unikt 
koncept har tagits fram som har en bra funktionslösning. Konceptet löser även de 
viktigaste problemen som tjockleken på produkten och en bra tryckkraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Företagets reaktioner 

Reaktionen från uppdragsgivaren Rickman har varit mycket positivt. Målet med det 
här examensarbetet var att få fram en fungerande prototyp som företaget är nöjda 
med. Mötet då prototypen visades upp var en bekräftelse på att examensarbetet hade 
lyckats. 

 

5.2 Vidareutveckling 

Det finns goda chanser för vidareutveckling av koncept 3 eller ett helt nytt koncept. 
Det som kanske kan förbättras är den bakre axelns dimensioner eftersom det är den 
axeln som får bära de tyngsta lasterna. Istället för att varje fäste ska monteras var för 
sig i den bakre axeln kan en axel trängas igenom hålen (Figur 22).  Detta förbättrar 
synkroniseringen i hela systemet så att alla länkar och gasfjädrar rör sig i en rörelse 
som leder till mindre kraftförluster.  

Figur 23. Färdig prototyp med dyna Figur 24. Gummiunderlag för att undvika 
glidning. 
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6 Diskussion 

Arbetets gång har varit lärorikt och väldigt intressant, både teoretiskt och praktiskt. 
Uppgiften har varit mer krävande än vad gruppen trodde, innan arbetet påbörjades. 
Projektgruppen har kunnat tillämpa kunskaper från de gånga åren på bästa möjliga 
sätt. Att arbetets innehåll var inriktad inom konstruktion gjorde det extra intressant, 
eftersom det är vad gruppen vill jobba med i framtiden.  

De faser som gruppen har lärt sig att jobba med under produktutvecklingen har varit 
av stor betydelse under examensarbetets gång. Vi har även lärt oss att vissa moment är 
mycket mer tidskrävande än vad man tror. En produkt blir aldrig riktig klar, det 
uppkommer alltid nya problem och frågeställningar.  

Projektgruppen är mycket nöjda med det resultat som har uppnåtts. Det känns extra 
bra att veta att CM Care AB är belåtna med resultatet. Gruppen ser fram emot att se 
uppresaren ute på marknaden.  
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Bilaga 1 

 

Gannt - Schema 
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Bilaga 2 

 

Hållfasthetsberäkningar 
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Hållfasthetsberäkningar Alla enheter är i N och mm. 

 
Dimensionering av den bakre axeln är nödvändigt eftersom den utsätts för stora 
krafter. Två gasfjädrar (700N) är monterade 15mm från axelns kant och två länkar 
som utsätts för samma kraft (700N) är monterade 55mm från gasfjädrarna. 
Stödkrafterna har beteckningarna R. 
 
 

Friläggning av den bakre axeln: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
: -2R + 2800 N = 0 => R = 1400 N  

 
 

Moment/Tvärkraftsdiagram måste ritas för att få det Maximala 

momentet. 

 
Tvärkraftsdiagram: 
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Momentdiagram: 
 
Elementarfall 1 (s. A14 i Tore Dahlberg) ger Eftersom systemet är symetriskt 

räcker det att bara utföra 
beräkningar för halva systemet. 

 
 
 
 
 

                                  
 
 
 
 
 
MA = MB (Systemet är symetrisk) 
 

1) 
 
α = 15 ÷ 300 = 0,05 => β = 0,25 

 
MA = PLα β 

2 = 700 × 300 × 0,05 × 0,952  = 9476, 25 Nmm 
  

MA = PLα
2 β = 700 × 300  × 0,052 × 0,95 = 498, 75 Nmm  

 
2)  
 
α = 70 ÷ 300 = 0,233 => β = 0,77 

MA = 700 × 300 × 0,233 × 0,77
2  = 29010, 6 Nmm 

 
MA = 700 × 300  × 0,233

2 × 0,77 = 498, 75 Nmm  
 
1) + 2) => MA =9476, 25 + 498, 75 + 29010, 6 + 498, 75 = 47764 Nmm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu kan den bakre axeln dimensioneras 
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Nu kan den bakre axelns diameter bestämmas 

 
σmax = M ÷ (Iy × Zmax) 
 

σmax, stål = 100 MPa med säkerhetsfaktor 2  
 
Mmax = 11736 Nmm 
 
Iy = (п × D

4
) ÷ 64 

 
Z = 0,5 × D 

Iy = (Mmax × Zmax) ÷ σmax  = (Mmax × 0,5 × D) ÷ σmax  ger 
 
 

(п × D4) ÷ 64 = (11736 ×0,5 × D) ÷ 100 => 

 D3 = (64 × 11736 × 0,5) ÷ 100п => D = 10,61 mm 

 

 

 

Data: 

 
M = max moment 

σmax = Spänning 
Iy = Yttröghetsmoment 
D = Axel diameter 
Zmax = Tyngdpunktläge 
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Bilaga 3 

 

Mekanikberäkningar 
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Mekanikberäkningar  

 
Mekanik beräkningar gjordes för att veta hur myket tryckkraft det blir från sisten (F). 
      

   
  
 
R är kraften från länkarna och F är tryckkraften 
från sitsen. 
 
Längden L1 är sitsen längd och L2 är stålbitens 
fästens längd med vinkeln 30o 
   
    
 

 
 
 
 
Friläggning av sitsen och den främre axeln: 

 
              : -Ox - R - Fsinα = 0 
  
 
                 : -Oy + Fcosα = 0 
 
 
                -FL1 + RL2cosα = 0 
 

-F × 300mm + 1400N × 30mm × cos30o = 0 => F = 121N 

=> Sistens trycker upp 12,1 kg om man har en gasfjäder på 1400N 
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Bilaga 4 

 

Ritningar 
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