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Sammanfattning	
Rapporten avser ett examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och 
design på Karlstads universitet och genomförs våren 2017. Uppdragsgivare för projektet är Sup-
port Design AB i Sunne. 

Arbetet handlar om att ta fram ett konceptförslag för funktionen som reglerar höjden på kontors-
stolen Saga. Stolens gasfjäder bestämmer höjden på stolen och regleras idag med hjälp av en va-
jerinfästning. Vajerinfästningen medför att stolen endast kan demonteras av en kvalificerad mon-
tör och ger upphov till en osäker konstruktion. Projektets huvuduppgift är att kvalitetssäkra mek-
anismen och förenkla avlägsnande av gasfjäder. 

Projektet bygger på en designprocess som inleds med en förstudie. För att säkerställa en god 
grund till att utveckla ett hållbart konceptförslag undersöks befintliga lösningar på andra kontors-
stolar. Förstudien behandlar även: undersökning av befintlig mekanism, kontorsstolsstandarder, 
hur man konstruerar mot en hållbar konstruktion och undersökning om hur en gasfjäder demon-
teras från en mekanism. Resultaten från förstudien används till en produktspecifikation. Ifrån den 
skapas olika koncept som leder fram till ett slutligt konceptval. Det slutliga konceptvalet är ett 
konceptförslag som ersätter stolsmekanismens vajerinfästning.  

Konceptförslaget presenteras med skisser, CAD-konstruktion och komponentlisa. Beräkningar, 
dimensionering och materialvalsegenskaper presenteras också.   
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Abstract	
The report concerns a degree project for Degree of Bachelor of Science in innovation and design 
engineering, at Karlstad University and is conducted in spring 2017. The outsourcer is Support 
Design AB in Sunne, Sweden. 

The work is about drafting a concept for the function that regulates the height of the office chair 
Saga. The chair's gas spring determines the height of the seat and is today controlled using a wire 
fastener. The wire attachment ensures that the chair cannot be disassembled and gives insecure 
construction. The main task of the project is to provide a quality-proof mechanism with a simpli-
fied removal of the gas spring. 

The project is based on a design process that begins with a preliminary study. To ensure a good 
reason for developing, a sustainable conceptual proposal existing solutions are being investigated 
at other office chairs. The preliminary study also deals with: an examination of current mecha-
nism, office chair standards, how to construct against a durable construction and analysis of how 
a gas spring is dismantled from a mechanism. The results of the preliminary study are used for a 
product specification. From there, different concepts have created that lead to a final conceptual 
choice. The final concept is a proposal the replaces the wire attachment of the mechanism. 

The concept proposal is presented with sketches, CAD design and component layout. Calcula-
tions, dimensioning and material rolling characteristics are also presented. 
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1 Inledning	
Projektet görs på uppdrag av Support Design i Sunne vid fakulteten hälsa, natur- och teknikve-
tenskap i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, 
MSGC12. Kursen ingår i Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design och 
motsvarar 22,5 högskolepoäng. Projektet sträcker sig över vårterminen 2017. Handledare är indu-
stridesigner Kristina Gullander och examinator är professor Leo de Vin.  

1.1 Bakgrund	

Support Design är ett familjeföretag i Sunne som tillverkar och distribuerar ergonomiska stolar. I 
sortimentet finns en premiumstol kallad Saga (figur 1) vars design är utvecklad av möbelformgi-
varen Bruno Mathsson. 

Försäljningen av företagets produkter sker via återförsäljare och 
via upphandling. Stolen Saga säljs i tre olika sitthöjder, som kan 
väljas utifrån användarens kroppslängd. Sitthöjderna bestäms av 
storleken på stolens gasfjäder. 

Om kunden behöver byta ut gasfjädern, till exempel för att an-
passa sitthöjden till en ny användare eller för att det blivit fel på 
gasfjädern så måste stolen skickas tillbaka till fabriken i Värm-
land. Nuvarande konstruktion med vajerinfästning medför att 
kunden inte själv kan byta ut gasfjädern. Med en konstruktion 
som gör att kunden själv kan byta gasfjädern skulle kundnyttan 
öka och kostnaderna minska. 

Det finns också behov av att minska mängden transporter från 
fabriken till återförsäljarna, vilket kan ske genom minskade em-
ballagevolymer. För att minska emballagevolymerna behöver sto-
len kunna demonteras, vilket är möjligt om gasfjädern kan avlägs-
nas. Med minskade volymer kan fler stolar transporteras per last-
pall. 

Projektet handlar alltså om att utveckla stolens höj- och sänkfunktion, vars reglage sitter i stolens 
mekanism. Mekanismens funktioner utför:	 

• Höj- och sänkbar sittdyna. 
• Reglering av lutning av ryggstöd och sittdyna (oberoende av varandra). 

1.2 Problemformulering	

Preliminär	problemformulering	

Vid projektets start skrevs en preliminär problemformulering som syftade till att säkerställa hela 
mekanismens konstruktion samt att integrera tre nya funktioner: Utbytbar gasfjäder, armstödsin-
fästning och free float-funktion. 

Figur	1	Kontorsstol	Saga	vars	
design	är	framtagen	av	Bruno	
Mathsson	(Support	Design	
2017).	
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Efter insikt om att arbetet var för stort för att kunna genomföras under en begränsad tidsperiod 
bytte arbetet inriktning.  

Slutlig	problemformulering	

Den slutliga problemformuleringen sammanfattas i följande fråga: 

- Hur ska funktionen som reglerar höjden på stolen Saga konstrueras för att ge dess mekanism 
en hållbar konstruktion som medger ett förenklat avlägsnande av gasfjädern?  

1.3 Syfte	

Syftet med examensarbetet är att utveckla en konceptlösning för en konstruktion som ersätter 
den nuvarande lösningen för att reglera höjdpositionen på stolen Saga. Konceptet ska kunna ap-
pliceras i befintlig mekanism och bidra till att:  

1. Kunden själv kan byta gasfjäder och ändra höjd.  
2. Kvalitetssäkra mekanismen. 
3. Minska mängden transporter och transportkostnader. 
4. Minska monteringstiden. 

Förväntade effekter av en förbättrad konceptlösning är nöjdare kunder, minskade kostnader, 
ökad livslängd på mekanismen och minskad miljöpåverkan från transporter. 

1.4 Mål	

Målet är att ta fram ett nytt koncept för funktionen som reglerar höjden på stolen. Lösningen ska 
medföra en säkrare konstruktion som leder till minskade transporter. 

Dokumentationen av projektet levereras i form av en slutrapport med tillhörande CAD-filer, som 
lämnas till examinator och uppdragsgivare. Arbetet motsvarar 600 arbetstimmar med start 2017-
01-24 och avslut 2017-06-19. 

1.5 Avgränsning	

Fokus i arbetet ligger på att utveckla en konceptlösning för konstruktionen till den funktion som 
reglerar gasfjädern på stolen Saga. Lösningsförslaget ska vara anpassat till stolens befintliga design 
och inte omfatta några andra delar av stolens mekanism eller komponenter. Projektet avgränsas 
från tillverkningsmetod och materialval.  

 



 

 9 

2 	Metod	
I metodkapitlet redogörs för de metoder som används i genomförandet av projektet. 

2.1 Projektplan	

I projektplanen beskrivs projektprocessen från start till avslut. Projektplanen omfattar bland an-
nat projektets bakgrund, syfte, mål, organisation, projektmodell, tidsplan, riskbedömning och do-
kumenthantering (Eriksson & Lilliesköld 2004).  

Projektplanen för att utveckla en ny lösning för höjdreglering av stolen Saga, utgår från projekt-
modellens fem faser. De aktiviteter som ingår i respektive projektfas struktureras med hjälp av 
tekniken Work Breakdown Structure (WBS). Tids- och aktivitetsplaneringen beskrivs i ett Gantt-
schema och riskbedömningen görs enligt miniriskmetoden. 

2.1.1 Projektmodell	

Figur 2 illustrerar hur projektet indelas i fem olika produktutvecklingsfaser enligt Johannesson et 
al. (2013) med projektplan, förstudie, produktspecifikation, konceptutveckling och konstruktion. 
Projektmodellen är en stage-gate-modell med grindar, milstolpar och tidsgränser för de olika fa-
serna.  

Modellen lämpar sig väl för projekt där det redan från början går att dela upp arbetet i delmål 
som leder vidare till nästa steg i processen (Johannesson et al. 2013). Ett arbetssätt som är väl 
lämpat när man ska utveckla en ny konstruktion, till exempel för att reglera stolen Sagas höjdpo-
sition. 

Figur	2	Översikt	över	projektfaserna	i	arbetet.	

2.1.2 Work	Breakdown	Structure	(WBS)	

Tekniken Work Breakdown Structure (WBS) innebär att projektprocessens huvuddelar delas in i 
mindre arbetsområden. Dessa konkretiseras i ett hierarkiskt diagram där aktiviteter som hänger 
samman binds ihop med linjer. WBS-tekniken visar inte ordningsföljden mellan grupperingarna 
utan dess syfte är att dela upp arbetsprocessen i lämpliga delar (Jansson & Ljung 2004).  

2.1.3 Tids-	och	aktivitetsplan	

Tids- och aktivitetsplanen ger en helhetsbild av projektets tidsåtgång samt när i tiden olika aktivi-
teter, milstolpar och grindar inträffar. Syftet med tids- och aktivitetsplanen är att få överblick över 
projektgenomförandet, för att underlätta uppföljningen och möjliggöra justeringar för att hålla 
tidsramen. Tidsplanen inkluderar även ett osäkerhetsmått med inlagda tidsbuffertar för att säker-
ställa att tidsgränser hålls (Jansson & Ljung 2004; Eriksson & Lillesköld 2004). 

För att få överblick över projektgenomförandet används ett Gantt-schema. Schemat liknar ett ko-
ordinatsystem där aktiviteter, milstolpar och grindar listas efter Y-axeln och genomförandetiden 

Projektplan Förstudie Produkt-
specifikation

Koncept-
utveckling Konstruktion
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efter X-axeln. Aktiviteterna illustreras med horisontallinjer i koordinatsystemet. Längden på lin-
jerna visar tidsåtgången för respektive aktivitet (Johannesson et al. 2013). Beroenden mellan olika 
aktiviteter illustreras med vertikala linjer. 

En milstolpe är ett etappmål som ska vara klart i slutet av en projektfas (Jansson & Ljung 2004). 
En grind är en etapp i processen där det görs en bedömning om projektet ska fortsätta, göras om 
eller avslutas (Johannesson et al. 2013).  

2.1.4 Riskbedömning	

Riskbedömning enligt miniriskmetoden görs för att identifiera risker och orsaker som kan leda till 
negativa konsekvenser för projektet. Miniriskmetoden går ut på att identifiera vilka risker som 
kan finnas under projektet och rangordna dessa mot varandra. Därefter utvärderas konsekven-
serna av varje risk och sannolikheten för att riskerna ska inträffa. Resultatet tolkas och dokument-
eras i en riskmatris enligt tabell 1. 

Tabell	1	Riskmatris	enligt	miniriskmetoden.	

Riskbeskrivning för projektet S K R Föreslagen åtgärd 
Risk 1     
Risk 2     
Risk ...     
Risk n     

 

Sannolikheten (S) att risken inträffar och konsekvensen (K) för respektive risk rankas på en skala 
från 1 till 4, där 4 är den högsta sannolikheten och den mest allvarliga konsekvensen. Genom att 
multiplicera sannolikheten med konsekvensen räknas riskvärdet (R) ut för risken. Ett högre risk-
värde innebär större risk. Åtgärder planeras för att undvika att risken inträffar eller för att åtgärda 
risken. Riskerna följs upp och bevakas under projektets genomförande (Eriksson & Lilliesköld 
2004). 

2.2 Förstudie	

En förstudie innebär att ta fram bakgrundsmaterial inför projektstarten. Det är viktigt att olika 
kompetensområden tas med för att klargöra problemet och göra en produktspecifikation. Okri-
tiskt undersöks olika tekniska lösningar och andra förutsättningar för att inte starta projekt med 
resurskrävande konstruktionsarbete på felaktiga grunder (Johannesson et al. 2013).  

Syftet med förstudien i arbetet med kontorsstolen Saga, är att öka kunskapen om kontorsstols-
mekanismer och vilka aspekter som är viktiga att tänka på när nya lösningskoncept ska utformas. 
Förstudien baseras på litteraturstudier, studiebesök hos Support Design, samt tekniska undersök-
ningar. 

2.2.1 Litteraturstudie	

En del av litteraturstudien inriktas på kroppens ergonomi för att ta reda på hur mycket en hand 
klarar av att belastas. Informationen är viktig vid utformningen av den nya konstruktionen för 
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höjdreglering, eftersom kraften till knappreglaget som reglerar stolens höjd ska vara anpassad ef-
ter brukaren. Litteraturstudien behandlar även standarder för kontorsstolar, samt viktiga principer 
som bör beaktas för att åstadkomma hållbara och säkra konstruktioner, vilket konceptlösningen 
ska bidra till. 

2.2.2 Studiebesök	

För att få klarhet i hur mekanismen för kontorsstolen Saga fungerar, besöks tillverkningsavdel-
ningen på Support Design i Sunne.	Vid besöket görs en	genomgång av den befintliga kontors-
stolsmekanismen och dess funktioner. Även brister i tillverkningsanpassningen och konstrukt-
ionen diskuteras. 

2.2.3 Teknisk	undersökning	

Eppinger & Ulrich (2004) skriver om hur kombinationer av existerande lösningar på delproblem 
kan kombineras med nya lösningar på andra delproblem, och på så sätt ge en bättre totallösning.  

Förstudiens fokus är därför att titta på hur olika kontorsstolsmekanismer är konstruerade hos 
konkurrerande företag. Undersökningen innebär att mekanismerna demonteras för att ta reda på 
hur de är konstruerade, utformade och fungerar. Även hur en gaspelare demonteras från en kon-
torsstol undersöks.  

Det finns dock ett problem med att undersöka befintliga konstruktioner eftersom mekanismen 
blir obrukbar efter demontering. Projektet har därför fått gamla stolar som är tänkta att kasseras. 
Få vill offra en ny fungerande stol till projektet, vilket innebär att nyare konstruktionslösningar 
inte analyseras.  

I förstudien görs även en studie av vilken kraft som behövs för att trycka ner knappen på en gas-
fjäder med knappreglage. Det görs genom att vikter appliceras på knappen, några i taget. När 
knappen är intryckt vägs vikterna och tyngden motsvarar den vikt som behövs för att reglera 
knappreglaget på gasfjädern. Utifrån vikten räknas en motsvarande kraft ut som behövs för att 
reglera knappen. Kraften fås genom att multiplicera erhållen vikt med tyngdaccelerationen 9,81 
(Meriam & Kraige 2013).  

2.3 Produktspecifikation	

Produktspecifikationen skrivs i början av produktutvecklingsprocessen för att svara på frågan vad 
produkten ska uträtta samt fastställa de funktionella krav som finns på produkten. Produktspeci-
fikationen ska konkretisera problemformuleringen, vara komplett och inkludera alla intressenter, 
livscykler och synpunkter. Kraven ska även vara formulerade lösningsoberoende, vara entydiga 
och om möjligt mät- och kontrollerbara. Produktspecifikationen används som stöd vid sökning 
av lösningsalternativ (Johannesson et al. 2013).  

För att skapa en produktspecifikation används checklistmetoden enligt Olssons kriteriematris. 
Syftet med att göra en checklista är att få stöd för att systematiskt tänka igenom och ta ställning 
till vilka kriterier och aspekter som ska formulera produkten. I Olssons kriteriematris represente-
rar raderna i matrisen produktens livscykelfaser och kolumnerna de aspekter som ska beaktas i 
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varje livscykelfas, se tabell 2. Varje cell i matrisen representerar en produktaspekt som sedan an-
vänds när produktspecifikationen görs. Alla celler gås igenom och för varje cell formuleras rele-
vanta kriterier eller önskemål för produkten (Johannesson et al. 2013). 

Tabell	2	Livscykelfaser	i	Olssons	kriteriematris	(Johannesson	et	al.	2013).	

 
För att göra en checklista enligt Olssons kriteriematris identifieras kriterier för den nya produk-
ten. Kriterierna grundar sig i tillverkning, funktion, brukning och användarmiljö. Huvudfunktion, 
krav och önskemål identifieras och bedöms om de är intressanta för produkten. För varje krite-
rium bestäms om det är ett krav eller önskemål och önskemålen ska då viktas med viktfaktorer 1–
5, där 5 är mest viktigt. Det sista som görs är att bestämma om kriterierna är funktionella eller be-
gränsade (Johannesson et al. 2013). 

2.4 Konceptutveckling	

Konceptutvecklingsprocessen utgår från kundens behov och produktspecifikationen, och mynnar 
ut i flera produktkoncept som leder till ett slutligt konceptval (Eppinger & Ulrich 2014). I kon-
ceptutvecklingsfasen ingår funktionsanalys, konceptgenerering, visualisering av koncept, koncept-
utvärdering och konceptval.  

2.4.1 Funktionsanalys	

En funktionsanalys innebär att beskrivningen av kriterierna från produktspecifikationen formule-
ras i beredare, abstraktare och mer kvalitativa former. Totalfunktionen som den nya konstrukt-
ionen ska utföra bryts ner i delfunktioner för att göra det enklare att hitta lösningar till mekan-
ismen (Johannesson et al. 2013). Funktionerna beskrivs och benämns som huvudfunktion, nöd-
vändig, önskvärd, eller onödig funktion. Se exempel i tabell 3.  

  

Livscykelfas Aspekter 
Pro-
cess 

Miljö Männi-
ska 

Eko-
nomi 

Alstring (Utveckling, konstruktion m.m.) 1.1 1.2 1.3 1.4 
Framställning (Tillverkning, montering, kontroll, lag-
ring m.m.) 

2.1 2.2 2.3 2.4 

Avyttring (Försäljning, distribution m.m.) 3.1 3.2 3.3 3.4 
Brukning (Installation, användning, underhåll m.m.) 4.1 4.2 4.3 4.4 
Eliminering (Borttransport, återvinning, förstöring 
m.m.) 

5.1 5.2 5.3 5.4 
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Tabell	3	Exempel	på	Funktionsanalys.	

Funktionsanalys 

Funktion Klass Anmärkning 

Medge Utbytbar gasfjäder N  

Erbjuda Armstöd Ö  

H = huvudfunktion, N = Nödvändig funktion, Ö = Önskvärd funktion & O = Onödig funktion. 

2.4.2 Konceptgenerering	

Konceptgenereringen syftar till att utveckla konceptlösningar som uppfyller kraven från produkt-
specifikationen. Fokus ligger på de funktionella kriterierna för produkten. I arbetet används 
funktionsanalysen för att hitta lösningar till delfunktionerna (Johannesson et al. 2013). För att 
hitta nya lösningar används kreativa processer och metoder som brainstorming och brainwriting 
6-3-5 (Ericsson et al. 2015). 

Brainstorming	

Brainstorming är en konceptgenereringsmetod där syftet är att generera ett stort antal idéer till-
sammans med flera deltagare. För att inte hämma kreativiteten ska andras idéer inte kritiseras eller 
berömmas. Alla idéer välkomnas, även de utan att logik eller användbarhet. Genom att kombi-
nera och förbättra varandras idéer kan en vidareutveckling göras. Med ett större antal idéer ökar 
chanserna till ett kvalitativt bra resultat (Ericsson et al. 2015). 

Brainwriting	6-3-5	

Metoden brainwriting 6-3-5 är en brainstormingsmetod som innebär att deltagare skickar vidare 
sina idéer till nästa deltagare för vidareutveckling. Samma regler gäller vid denna metod som för 
brainstorming. Syftet är att använda alla deltagares kreativitet till varje idé som skapas (Ericsson et 
al. 2015). 

2.4.3 Kombinera	idéer	

För att ta fram totallösningsalternativ för kontorsstolen används en morfologisk matris. Metoden 
går ut på att delfunktioner och dellösningsalternativ från konceptgenereringen läggs in i matrisen, 
se exempel i tabell 4. Totallösningar skapas genom att dra polygoner mellan dellösningsalternativ 
som tillsammans bildar olika totallösningar. Totallösningar som uppfyller produktspecifikationen 
sorteras ut och alternativ som inte uppfyller kraven sållas bort (Johannesson et al. 2013). Exemp-
let i tabell 4 visar hur två totallösningar skapas med olika dellösningsalternativ. 
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Tabell	4	Exempel	på	en	morfologisk	matris	för	att	hitta	totallösningar	från	dellösningsalternativ.	

Delfunktion Dellösningsalternativ 

Delfunktion 1 Lösning 1:1 Lösning 1:2 Lösning 1:3 

Delfunktion 2 Lösning 2:1 Lösning 2:2 Lösning 2:3 

Delfunktion 3 Lösning 3:1 Lösning 3:2 Lösning 3:3 

 
Totallösningar: 

   

2.4.4 Visualisering	av	koncept	

För att visualisera lösningskoncept och kommunicera idéer med uppdragsgivaren är bearbetade 
skisser användbara verktyg (Ericsson et al. 2015). Metoden används i arbetet med stolen Saga där 
olika lösningskoncept visualiseras genom skisser för att tydliggöra och konkretisera idéer och al-
ternativa lösningar. 

2.4.5 Konceptutvärdering	

För att besluta vilket totallösningsalternativ som ska vidareutvecklas utvärderas konceptens kvali-
tet i förhållande till kraven från produktspecifikationen. Det görs genom att totallösningsalternati-
ven undersöks i en elimineringsmatris efter Pahl och Beitz (Johannesson et al. 2013). Undersök-
ningen betraktar om lösningarna löser huvudproblemet, uppfyller kraven i produktspecifikat-
ionen, kan genomföras i verkligheten, är inom kostnadsramen, är fördelaktiga ur miljö-, säker-
hets-, och ergonomisk synvinkel och om de passar företagets produktprogram.  

Lösningar som går vidare måste uppfylla samtliga kriterier, se exempel i tabell 5. Lösningar som 
uppfyller kriterierna markeras med ett (+). Lösningar där information saknas för att fatta beslut 
markeras med ett (?). Lösningar som inte uppfyller kriterierna markeras med ett (–) och elimine-
ras. Kriterier där det är osäkert om de uppfyller produktspecifikationen markeras med ett (!). För 
att en lösning ska kunna gå vidare och fullföljas från elimineringsmatrisen krävs det att alla krite-
rier är uppfyllda (Johannesson et al. 2013).  

 	

1 2 



 

 15 

Tabell	5	Exempel	på	Elimineringsmatris	enligt	Johannesson	et	al.	(2013).	

Elimineringsmatris Elimineringskriterier: 
(+) Ja 
(-) Nej 
(?) Mer info krävs 
(!) Kontroll produktspecifikation 

Lö
sn

in
g 

Lö
se

r h
uv

ud
pr

ob
le

m
et
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pp
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v 
 

Re
al

ise
rb

ar
 

In
om

 k
os

tn
ad

sr
am

en
 

Pa
ss

ar
 S

up
po

rt 
D

es
ig

n 
A

B 

Ti
llr

äc
kl

ig
 in

fo
 Beslut: 

(+) Fullfölj lösning 
(-) Eliminera lösning 
(?) Sök mer info 
(!) Kontroll produktspecifikation 
Kommentar Beslut 

1 + + + + + +  + 
2 + + -     - 
3 + + ? + + +  ? 

2.4.6 Utveckling	av	koncept	

För att utveckla koncepten görs en 2D-modell i kartong fäst med nålar på en frigolitplatta. Detta 
är för att ta reda på hur konceptet beter sig fysiskt (Johannesson et al. 2013). Olika längder testas 
på konceptets horisontala och vertikala axlar. Modellbygge innebär att förenklingar och approx-
imationer görs (Olsson 2006). 

Modellbygget resulterar i en utveckling av återstående koncept från elimineringsmatrisen. Positiva 
egenskaper från varje koncept används för att skapa en ny konceptlösning som leder till ett slut-
ligt val.  

2.4.7 Konceptval	

Innan slutligt konceptval tas analyseras resultatet från konceptutvärderingen. Viktfaktorer kon-
trolleras och urvalskriterierna granskas för att se om de behöver kompletteras. Efter valet av kon-
cept identifieras svaga punkter i lösningen, för att i ett tidigt skede ha möjlighet att förbättra kon-
ceptet (Johannesson et al. 2013). 
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2.5 Konstruktion	

Under konstruktionsfasen vidareutvecklas det valda konceptet till ett fungerande koncept som 
uppdragsgivaren kan testa. Konstruktionen omfattar bland annat dimensionering, beräkningar 
och materialegenskaper, CAD-modell samt upprättande av komponentlista. 

2.5.1 Konstruktions-FMEA	

FMEA är en feleffektsanalys som innebär att konstruktionen gås igenom för att hitta tänkbara fel 
och förbättra produktens konstruktion. Vid en konstruktionsändring görs en ny FMEA-analys 
för att hitta nya tänkbara fel. För att systematisera arbetet kan en blankett användas (Andersson 
1991). 

Metoden innebär att resurser förs till de delar som behöver förbättras. I analysen bedöms varje 
felhändelse med tre faktorer på skalan 1–10: Felsannolikhet, allvarlighetsgrad och sannolikhet att 
felet inte upptäcks. Ett risktal tas fram genom multiplicering av faktorerna för varje felhändelse 
och om risktalet blir högt ska konstruktionsändringar ses över (Andersson 1991). 

2.5.2 Dimensionering,	beräkningar	och	materialval	

Beräkningar av krafter analyseras för att säkerställa att konceptet klarar de kriterier som finns i 
produktspecifikationen. Förslag till materialegenskaper görs med hjälp av beräkningar på koncep-
tets dimensionering.  

Vid bedömning av dimensioneringen tas hänsyn till hållfasthet och deformationer. Utvecklade 
spänningar ska ligga under sträck- eller brottgränsen för en fullgod hållfasthet. Deformationer 
som antingen är elastiska eller kvarvarande, orsakas av spänningar i materialet, vilket är ett stort 
problem (Bjärnemo & Helmer 2001). 

2.5.3 Konceptbeskrivning	och	komponentlista	

Sammanställning av valt koncept dokumenteras för att förklara funktion och konstruktion i form 
av skisser och beskrivning (Johannesson et al. 2013).  

En komponentlista med ingående komponenter till mekanismkonceptet förtecknas för att förtyd-
liga produktens innehåll. 

2.5.4 CAD	–	modellering	

För att visualisera konceptet används CAD-verktyget Creo Parametric 2.0 för att modellera en 
sammanställning med ingående delar. 
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3 Resultat	
I detta kapitel redovisas resultatet av examensarbetet. Upplägget följer de fem faserna i projekt-
modellen; projektplan, förstudie, produktspecifikation, konceptutveckling och konstruktion. 

3.1 Projektplan	

Projektplanen beskriver planeringen av examensarbetets genomförande och tillämpningen av de 
planeringsmetoder som valts för att arbetet ska leda till önskat resultat. Redogörelsen omfattar 
beskrivningar av projektmodellen, en WBS-modell över projektets faser och aktiviteter, ett Gantt-
schema med start- och sluttider för respektive projektfas samt en riskbedömning med riskbe-
skrivningar och åtgärder. En fullständig projektplan finns i Bilaga 1: Projektplan.  

3.1.1 Projektmodell	

Projektmodellen i tabell 6 visar examensarbetets olika projektfaser med tillhörande milstolpar, 
grindar, deadlines och vem som är ansvarig för respektive moment. Projektfaserna utgår från de 
fem faserna i projektmodellen. Konceptutvecklingen som är central i examensarbetet indelas i 
konceptgenerering, konceptutveckling och konceptval. Valet av en projektmodell med tydligt av-
gränsade faser, underlättar planeringen och uppföljningen av projektet. Modellen bidrar också till 
att kvalitetssäkra projektet genom att man måste ta ställning till om varje fas är tillräckligt väl ge-
nomförd innan nästa fas påbörjas.  

Tabell	6	Projektmodell	som	redovisar	projektfaser,	milstolpar,	grindar	deadlines	och	ansvariga.	

Projektfas Milstolpe Grind Deadline Ansvarig 
Projektplan Projektplan klar  2017-02-06 Kristofer 
  Projektplanen god-

känd 
 Uppdragsgivare 

Examinator 
Förstudie Informationshämtning klar  2017-02-24 Kristofer 
Produktspecifikation Produktspecifikation klar  2017-03-03 Kristofer 
  Produktspecifikation 

godkänd 
 Uppdragsgivare 

Delredovisning  Metodkapitel 2017-03-24 Kristofer 
Konceptgenerering Konceptbeskrivningar klara  2017-03-26 Kristofer 
Konceptutveckling Konceptutveckling klar  2017-04-02 Kristofer 
Konceptval Konceptval klart  2017-04-09 Kristofer 
  Konceptval godkänt  Uppdragsgivare 
Layoutkonstruktion Kontraktsunderlag klart  2017-05-07 Kristofer 
 Produktbeskrivning klar  2017-05-07 Kristofer 
  Slutkonstruktion god-

känd 
 Uppdragsgivare 

Dokumentation Utkast rapport klar  2017-05-26 kl 09:00 Kristofer 
Slutredovisning Presentationsunderlag klart  Vecka 22 Kristofer 
Utställning Utställningsmaterial klart  Vecka 22 Kristofer 
  Rapport godkänd in-

för opponering 
2017-05-31 Examinator 

Opponering   2017-06-07 Kristofer 
Justering rapport Rapport klar  2017-06-19 kl 09:00 Kristofer 
  Rapport godkänd  Examinator 
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3.1.2 Work	Breakdown	Structure	(WBS)	

WBS-diagrammet visar vilka uppgifter som ska utföras i respektive projektfas. Genom att illu-
strera aktiviteter och arbetsuppgifter i ett diagram skapas överblick över arbetets omfattning, vil-
ket underlättar planeringen. Det bidrar också till en effektiv projektprocess genom att tydliggöra 
vilka aktiviteter som hänger ihop och förhindra att onödig tid läggs på aktiviteter som inte för 
projektet framåt. Det blir också enklare att upptäcka om det saknas aktiviteter som borde vara 
med.  

En preliminär uppdelning av uppgifter redovisas i figur 3. I Bilaga 1: Projektplan finns en större 
bild av WBS-diagrammet. 

 

Figur	3:	WBS.	

3.1.3 Tids-	och	aktivitetsplan	

Figur 4 visar ett Gantt-schema där examensarbetets faser tidsatts med beräknad start- och sluttid. 
Även milstolpar och grindar finns med i schemat. Beskrivningen har till uppgift att ge en övergri-
pande bild över tidfördelningen för varje fas i projektet. För att undvika förseningar och ta höjd 
för att det kan behövas extra tid under framtagningen av konceptet och layoutkonstruktionen är 
två tidsbuffertar inplanerade. En större bild av Gantt-schemat finns i Bilaga 1: Projektplan. 

Examensarbete
Support	Design	AB

Projektplan

Planering

Förstudie

Informationssökning

Interjuver	med	
användare

Metodik

Support	Design	AB

Existerande
konstruktioner

Litteraturstudie

Produktspecifikation

Kravspecifikation

Checklistor

QFD

Konceptgenerering

Generera Koncept

Funktionsanalys

Loop-Tid
(Återkoppling	med	
uppdragsgivare)

Konceptutveckling

Kombinera lösning

Loop-Tid
(Återkoppling	med	
uppdragsgivare)

Konceptval

Utvärderingsmetoder

Analys

FMEA

Layoutkonstruktion

Produktbeskrivning

Detaljkonstruktion

CAD

Ritningar

Avslutande

Slutredovisning

Utställning

Opponering

Rapportinlämning
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Figur	4:	Gantt-schema.	

3.1.4 Riskbedömning	

Riskanalysen görs enligt miniriskmetoden. Tabell 7 visar att de högsta riskerna i projektet är att 
data går förlorad, sjukdom inträffar, kunskapsbrist i något ämne samt tidsbrist/felplanering. För 
att undvika att riskhändelserna inträffar redovisas olika åtgärder.  

Tabell	7	Riskanalys	med	miniriskmetoden.		

Riskbeskrivning S K R Åtgärd 
Dokument och data försvinner. 4 4 16 Kontinuerlig säkerhetskopiering i  

Google Drive. 
Tidsbrist/felplanering. 3 4 12 Noggrann planering och strukturerat arbete i varje 

projektfas. Använd loggboken. Inlagd tidsbuffert i 
planeringen.  

För ambitiöst projektmål. 2 8 8 Kontinuerlig uppföljning och avstämning. 
Brist på informationsunderlag. 2 2 4 Framtung process. 
Sjukdom. 4 3 12 Justering i tidsplanen. 
Kunskapsbrist. 3 4 12 Sök kunskap och ta hjälp av handledare, uppdragsgi-

vare samt andra tänkbara kontakter.  
Uppdragsgivaren ej kontaktbar (t.ex. 
p.g.a. sjukdom, tjänsteresa etc.). 

2 2 4 God framförhållning med planerade möten under ar-
betsloppet samt justering i tidsplanen om möten blir 
uppskjutna. 

Projektet ej blir godkänt. 1 4 4 Fortlöpande uppföljning med handledare och upp-
dragsgivare. 

Missförstånd med uppdragsgivare. 2 4 8 Se över kommunikationen och undvik att det uppre-
pas. 

S = sannolikhet, K = konsekvens, R = Risk 
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3.2 Förstudie	

Förstudien inleds med en beskrivning av stolen Sagas mekanism samt gasfjäderns funktion. Där-
efter följer en uppskattning av vilken kraft som behövs för att trycka ner gasfjäderns knapp, en 
beskrivning av de studier som gjorts av andra kontorsstolar samt en beskrivning av hur det prak-
tiskt kan gå till att byta gasfjäder. Sist i avsnittet redovisas viktiga principer som bör beaktas vid 
konstruktion av tekniska lösningar samt en hänvisning till de standarder som finns för kontors-
stolar.  

Information som togs fram innan arbetet bytt riktning finns i Bilaga 4: Förstudie om stolsmekan-
ism. Där presenteras förstudiematerialet som togs fram mot den preliminära problemformule-
ringen. Den behandlar bland annat: en översiktlig analys över hela mekanismen till kontorsstol 
Saga inklusive fler bilder på mekanismen, en ergonomistudie riktad mot kontorsstolar, studiebe-
sök och undersökning av andra stolar.  

3.2.1 Stolen	Sagas	mekanism	

Mekanismen är den del på stolen som styr stolens rörelser. Sätet kan röra sig 15° framåt och 5° 
bakåt från horisontellt ursprungsläge. Ryggstödet rör sig oberoende av hur sitsen rör sig och lutar 
12° fram och 11° bakåt från lodrät utgångsungt, se figur 5.  

 

 

  

Figur	5	Kontorsstol	Saga	(Sagastolen	u.å). 
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När mekanismens säte lutas framåt följer knappreglagen med i rörelsen. Det betyder att kon-
struktionen som ska utformas behöver kunna följa mekanismens rörelser. Bilderna 6 och 7 illu-
strerar hur mekanismen ser vid lutning i -5° respektive +15° inklusive uppskattning av mått i mil-
limeter.  

 

Figur	6	Mekanismen	i	lutning	-5°	inklusive	uppskattning	av	mått	i	millimeter.	

	

 

Figur	7	Mekanismen	i	lutning	+15°	inklusive	uppskattning	av	mått	i	millimeter.	
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När ryggstödet lutas bakåt i maximalt läge försvinner mycket av utrymmet i mekanismen. Fri 
höjd mellan botten av mekanismen till en inre gasfjädern uppskattas till 20 mm. Figurer 8 och 9 
visar hur det ser ut i mekanismen när ryggstödet är uppfällt respektive lutar maximalt.  
 

 
Figur	8	Bilden	visar	hur	det	ser	ut	i	mekanismen	när	ryggstödet	är	lutat	maximalt	bakåt.	
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Figur	9	Bilden	visar	mekanismen	i	när	ryggstödet	är	uppfällt.	Måtten	i	bilden	är	i	enhet	millimeter.		

3.2.2 Gasfjäderns	funktion	i	stolen	Saga	

Anledning till att kontorsstolen Saga är höj- och sänkbar är att dess cylindriska ben består av en 
blockerbar gasfjäder. Gasfjädern är fastsatt i mekanismens underdel och infästningen utgörs av en 
morsekoppling. Det betyder att gasfjädern är konformad upptill och kilas fast i mekanismen som 
också den är konformad. Inga förband behövs för att gasfjädern ska sitta fast i mekanismen.  

En gasfjäder består av en cylinder med en kolv vars funktion är att komprimera en gasvolym 
(Olsson 2006). Gasfjädern har en inbyggd ventil som öppnas och stängs av användaren via en va-
jer på ovansidan av gasfjädern. I stängt läge låses fjädern och stolen ändrar inte läge. För blocker-
bara gasfjädrar krävs det inga externa låsmekanismer för att låsa fjädern i önskat läge (Lesjöfors 



 

 24 

AB 2017). För att sänka stolen använder stolsanvändaren ett knappreglage som reglerar ventilen 
på gasfjädern och stolen sänks. För att höja stolen används samma knapp men det förutsätter att 
stolen inte belastas.  

Gasfjädern regleras av en vajer som är fäst mellan gasfjädern och axeln som styrs av knapp till 
höger om stolen. Konstruktionen medför att vajern måste kopplas bort från gasfjädern innan 
mekanismen kan avlägsnas från gasfjädern.  

På grund av mekanismens design görs bytet enbart av verkstadspersonal på Support Design. Det 
innebär att stolen måste skickas tillbaka till fabriken när gasfjädern behöver bytas. Tabell 8 sam-
manställer en problemanalys över funktionen som reglerar befintlig gasfjäder. 

Tabell	8	Gasfjäder	–	problemanalys.	

Funktion Problem Sammansättning 
Reglerar sitt-
höjden på sto-
len. 

Komplex konstruktion med vajer kopplad mellan 
gasfjädern och axel till knappreglage för höj- och 
sänkfunktion. Bleck tillhörande axel till knappreglage 
tänjer och böjer sig på grund av hög kraftpåverkan 
från vajer mellan bleck och gasfjäder. Det leder till 
längre monteringstid och att knapparnas vinklar 
måste justeras. 

Består av:  
• Gasfjäder med vajer-

infästning 
• Vajer 
• Bleck med vajerinfästning 

på axel till knappreglage. 

 

Support Design önskar att gasfjäder med vajerinfästning ersätts med gasfjäder som regleras med 
en knapp. Gasfjäder med knapp medför att gasfjädern inte sitter fast i mekanismen. Se skillnaden 
på infästningarna i figur 10. Gasfjäder med vajerinfästning är den nedre bilden och gasfjäder med 
knapp visas i den övre bilden.  
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Figur	10	Bilden	visar	skillnaden	mellan	en	gasfjäder	som	regleras	med	en	knapp	och	med	vajer.	

3.2.3 Kontorsstolen	Support	

I företagets sortiment finns även kontorsstolen Support. Stolen har en demonterbar gasfjäder, vil-
ket gör att stolen inte behöver skickas tillbaka till fabriken när gasfjädern behöver bytas. Det som 
skiljer stolarna åt är att stolen Support har en demonterbar gasfjäder med en knappventil istället 
för vajerinfästning som stolen Saga har. Det innebär att det räcker med att skicka en ny gasfjäder 
som kunden själv kan applicera när kunden önskar en annan höjd på stolen. En gasfjäder som är 
knappstyrd kostar dessutom mindre än hälften så mycket som en gasfjäder med vajerinfästning.  

Tabell 9 visar hur kostnaderna skiljer sig mellan stolen Saga och stolen Support när en kund vill 
byta gasfjäder. Jämförelsen visar att kostnaderna för att byta gasfjäder på stolen Saga är nästan 
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fyra gånger högre än kostnaderna för att byta gasfjäder på stolen Support. Jämförelsen avser en 
kund i Tyskland.  

Tabell	9	Kostnadsredovisning	som	avser	byte	av	gasfjäder	på	Saga	respektive	Support.	

Vad kostar det att byta ut en gasfjäder? SAGA SUPPORT 

Kostnad för ny fraktlåda, för stol som ska 
returneras. 

100 kr - 

*Frakt av låda till kund. 250 kr - 

*Frakt tillbaka till Sunne  
(inkl. utkörnings avgift). 

350 kr - 

Inköp av ny gasfjäder (vajerstyrd/knapp-
styrd). 

150 kr 70 kr 

Arbetskostnad, byte av fjäder. 300 kr 50 kr 

*Kostnad för ny fraktlåda. 100 kr 20 kr 

*Fraktkostnad till kund. 250 kr 250 kr 

Total kostnad. 1 500 kr 390 kr 
*Fraktkostnaderna varierar då Support Designs kunder finns i hela Europa. Exemplet avser en kund i Tyskland. 

3.2.4 Uppskattning	av	krafter		

Hur stor kraft som behövs för att trycka ner gasfjäderns knapp kontrolleras. Resultatet visar att 
det behövs minst 4,44 kg tyngd på knappen för att den ska gå ner. Det motsvarar en kraft i axiell 
riktning på 43,6 N (44,4 x 9,81 = 43,556). Figur 11 visar hur mätningen gick till med hjälp av vik-
ter och en våg.  

 

En ny konstruktion som reglerar höj- och sänkfunktionen kommer att påverka hur trög knappen 
som reglerar höjden på stolen blir. Maximala gripkraften för ett helhandsgrepp är ungefär 300 N 
för kvinnor och 500 N för män (Wikström et al. 1991 refererad i Bohgard et al. 2015). Figur 12 

Figur	11	Testning	av	vilken	kraft	som	behövs	för	att	trycka	på	knappen	på	gasfjädern.	
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visar hur ett helhandsgrepp ser ut. En uppskattning görs att när knappen på stolen förs uppåt an-
vänds muskelstyrka från armen i kombination med handen.  

Greppet som erhålls på knappreglaget till stolen visas i figur 13. Det är inget helhandsgrepp men i 
kombination med armstyrka sätts gränsen till att högsta kraft som knappreglaget kan kräva för att 
röras uppåt till 300 N. 

3.2.5 Alternativa	konstruktionslösningar	

För att ta reda på hur en kontorsstolsmekanism fungerar undersöks befintliga lösningar. Teknisk 
Service på Karlstads universitet erbjuder stolar som ska slängas till projektet. Universitet har länge 
haft samma leverantör av kontorsstolar vilket gör att stolarna är av samma märke och har samma 
mekanism. Stolen som undersöks är Kinnarp 6000/8000.  

Efter avlägsnande av stolens sittdyna visar det sig att mekanismen inte går att skruva isär ef-
tersom hela konstruktionen är fastsvetsad. En vinkelfräs måste därför användas för att ta bort 
den övre plattan av mekanismen, för att komma åt att se mekanismen. 

Stolens höj- och sänkfunktion utgörs av spak 2 i figur 14. Spak 2 förs upp och trycker då på en 
ventil på gasfjädern. En enaxlad vridfjäder är kopplad till spaken för att föra tillbaka spaken i ett 
neutralt läge. Konstruktionen har en kort hävarm till gasfjädern. Rotationscentrum är långt från 
knappreglaget på spak 2 vilket medger en lägre kraftutväxling till knappreglaget och att lägre kraft 
behövs för att föra upp spak 2 jämfört med vad som krävs att trycka ner knappventilen på gasfjä-
dern. 

Figur	13	Handgrepp	kring	knappreglage	som	re-
glerar	höjden	på	kontorsstol	Saga. 

Figur	12	Helhandsgrepp	efter	(Wikström	et	al.	1991	
refererad	i	Bohgard	et	al.	2015). 



 

 28 

 

Figur	14	Demontering	av	kontorsstol	Kinnarp	6000/8000.	

För att få en bredare uppfattning om hur olika stolars gasfjäder regleras undersöks ytterligare 
mekanismer.  

Mekanismen i RHs stol Aktiv visar sig bestå av en spak som roteras i pilens riktning, se figur 15. 
Rörelsen medför att en axel längs mekanismens sida ändrar position som i sin tur gör att en inre 
platta inne i mekanismen trycks mot gasfjäderns ventil. Plattan syns inte på bilden. Gasfjädern ap-
pliceras i det runda hål där plattan finns som reglerar ventilen på gasfjädern.  

		

Figur	15	Mekanism	till	kontorsstol	Aktiv	från	RH.	
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Ytterligare en kontorsstol undersöks, också med avseende på reglering av 
gasfjäder. Figur 16 visar den undersökta stolen. Mekanismen är nästan 
helt täckt och den inre konstruktion syns inte. 

Konstruktionen som reglerar gasfjädern består av en bockad plåt som 
trycker på gasfjädern som har ett roationscentrum likt mekanismen i 
Kinnarp 6000/8000 i figur 14.  

 

 

 

 

 

 	

Figur	16	Undersökt	kontors-
stolsmekanism.	
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3.2.6 Hur	avlägsnas	en	gasfjäder	från	mekanismen?	

Vaktmästeriet på Karlstads universitet har stor erfaren-
het av att byta gasfjädrar på kontorsstolar. Gemensamt 
för de flesta stolarna är att gasfjädern sitter fast i mek-
anismen med hjälp av en morsekona. För att avlägsna 
gasfjädern behöver gasfjädern slås ut med hjälp av en 
kraft. Det går till så att stolen sätts upp så att nederde-
len hänger fritt, se figur 18. Därefter slås gasfjädern ut 
med hjälp av en hammare och ett stålverktyg, se figur 
19. Beroende på hur stolen har slitits och stolens ålder 
är det olika svårt att byta gasfjäder. På gamla stolar är 
oftast svårare att få loss gasfjädern eftersom den kan 
ha ärjat fast1.  

För att sätta tillbaka en ny gasfjäder på kontorsstolen 
trycks enbart fjäderns fasts i morsekonan i mekan-
ismen, figur 17. Vid avlägsnande av en gammal gasfjä-
der är det av största vikt att inte förstöra ytjämnheten i 
morsekonan som fjädern är applicerad i. Om infäst-
ningen skadas kan det bli svårt att applicera en ny gas-
fjäder på grund av deformation i konstruktionen2.  

Enligt information från uppdragsgivaren har kontors-
stolar från Support Design en verktygshylsa som appli-
ceras runt gasfjädern när en gasfjäder ska avlägsnas. 
Istället för att slå uppifrån kan de slå på verktyget som 
sitter runt om. Det gör att träffbilden blir större, och 
risken för att förstöra ytjämnheten i mekanismen mins-
kar.  

  

                                                
1 Vaktmästare på Teknisk Service, Karlstads universitet, 29 mars 2017. 
2 Vaktmästare på Teknisk Service, Karlstads universitet, 29 mars 2017. 

Figur	17	Kontorsstolsmekanismen	undertill.	
Fin	ytjämnhet	mellan	mekanism	och	fasfjä-
der	i	morsekona. 

Figur	19	Verktyg	som	används	vid	avlägsnande	
av	gasfjäder. 

Figur	18	kontorsstol	upphängd. 
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3.2.7 Främjandekrav	vid	konstruktion	

Att	konstruera	enkelt,	entydigt	och	säkert	

För att få förutsättningar för en god konstruktion finns det främjande krav vid konstruktiv ut-
formning som handlar om att stödja enkelhet, entydighet och säkerhet. Utformningen av en kon-
struktion påverkar både tillverkningskostnaden, tillverkningstiden och kvaliteten. Unika delar ska 
helst undvikas och ersättas med standarddelar eller prefabricerade delar (Bjärnemo & Helmer 
2001). 

Enkelhet	

Enkelhet betyder att konstruktionen ska vara okomplicerad och inte sammansatt. Den ska vara 
överskådlig, lätt att förstå och enkel i form. En konstruktionslösning uppfattas enkel när sam-
mansättningen består av få konstruktionselement eller komponenter. Få komponenter medför 
lägre bearbetningskostnader, färre förslitningsställen och lägre lagringskostnader.  

Antalet ingående delar i konstruktionen bör vara så få som möjligt och det ska finnas en logisk 
uppbyggnad och samverkan mellan delfunktionerna. Vid dimensionering innebär enkelhet att 
man eftersträvar en enkel geometrisk form. Det underlättar matematisk modellering inom meka-
nik och hållfasthetslära. Vid tillverkningsmetoder som tillformning, bearbetning och gjutning un-
derlättar det om formen är symmetrisk. Dessutom erhålls jämnare kraft- och temperaturflöden 
vid enkel form. Skulle konstruktionen vara komplicerad innebär det en större risk för brister i till-
förlitligheten, vilket kan medföra brott eller bortfall av funktioner (Sundströmet al. 2000).  

Entydighet	

Entydighet innebär en logisk uppordning av delfunktionerna med ingångspunkt- och utgångs-
storheterna definierade. Lösningsprincipen ska beskriva sammanhangen mellan orsak och verkan, 
som i sin tur säkerställer en riktig och ekonomisk konstruktion. En entydig konstruktion kan 
kompensera brister i en konstruktion som inte kan uppfylla den enkelhet som önskas. 

Tillverkning, montage, kontroll och transport underlättas av entydighet och fullständig informat-
ion i ritningsunderlag, stycklistor och övriga anvisningar. Under användningstiden underlättar en 
entydigt och logiskt uppbyggd konstruktion både driftövervakning och underhållsplanering 
(Sundströmet al. 2000). 

Säkerhet	

Säkerhet avser främst den tekniska funktionen på konstruktionen. Konstruktionen ska vara de-
taljsäker och förhindra brott, otillåten deformation och instabilitet.  

Konstruktionen ska också vara säker att använda för operatörer och andra berörda under kon-
struktionens livscykel. I säkerhet ingår även att konstruktionen ska vara miljösäker. Arbets- och 
produktionsprocesserna får inte skada miljön (Sundströmet al. 2000).  

3.2.8 Principer	att	beakta	vid	konstruktion	

Orsaker	till	konstruktionshaveri 
De vanligaste orsakerna till skador på konstruktioner som innebär haveri är brott, nötning och 
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korrosion (Olsson 2006). Brott medför att någonting går sönder. Det kan orsakas av att belast-
ningen är större än vad konstruktionen klarar av eller att stora deformationer uppstår som orsa-
kar obrukbar funktion eller minskning av precision. Brott kan även var en följd av utmattning 
som är resultat av många upprepande belastningar. Nötning försämrar gradvis funktionen till ha-
veri och korrosion medför försämrad funktion och eventuellt brott. Olsson skriver att om dessa 
skademekanismer kunde behärskas fullständigt, skulle maskinernas livslängder och ekonomin för-
bättras oerhört mycket.  

Jämn	kraftöverföring 
För att få en acceptabel konstruktion behöver krafterna ledas på ett lämpligt sätt utan att kraftflö-
det blir för koncentrerat. Spänningstopp i konstruktionen bör reduceras för att höja den totala 
spänningsnivån i materialet. Det leder till att konstruktionen klarar högre belastningar alternativt 
att tvärsnittet kan minskas (Sundström et al. 2000).  

Om en konstruktion ska förstärkas skriver Sundström et al. (2000) att det är viktigt att förstärk-
ningen sker successivt och inte plötsligt. Tvära styvhetssprång resulterar i stora spänningskon-
centrationer i övergången mellan balk och förstärkning. Förstärkningars syfte är att lokalt öka 
böj- eller vridmotståndet. Vid utmattningsbelastade konstruktioner är det viktigt att profilöver-
gångar utformas så att de inte medför en plötslig förändring av styvheten (Sundström et al. 2000).  

Enligt Sundström et al. är det viktigt för en konstruktör att ha god kännedom om belastningsför-
hållanden och kraftflöden. Spänningskoncentrationer får inte bli för höga i snitt eller punkter. 
Hindrad deformation i en konstruktion leder till utmattningsbrott från vrid- och svängningsbe-
lastningar. Materialet utnyttjas bäst om konstruktionen blir lika belastad överallt.  

Montering	

För att få en effektiv tillverkning behöver även monteringen vara enkel, vilket innebär minimalt 
antal monteringsprocedurer. Det kan till exempel innebära att man använder sammanfogningsele-
ment, till exempel skruvar, med samma dimension även om det kan leda till överdimensionering. 
Men montören kan då använda samma verktyg. I förlängningen kan det bidra till fördelaktigare 
inköpsvillkor om ett fåtal skruvdimensioner kan utnyttjas (Bjärnemo & Helmer 2001).  

Enkla monteringsoperationer förenklar monteringen och reducerar även antalet monteringsoper-
ationer. Reducering av monteringsoperationer kan till exempel innebära att man sammanfogar 
enskilda delar till större arbetsstycken eller utnyttjar prefabricerade komponenter (Bjärnemo & 
Helmer 2001).  

Produktens miljöpåverkan avgörs redan i designfasen. Därför är det viktigt att tänka på hur kom-
ponenterna utformas, tillverkningsprocessen och tillverkningsmetoden redan i ett tidigt skede av 
produktutvecklingen (Dahlin 2015). 

Dahlin (2015) skriver att en produkts miljöpåverkan avgörs i designfasen och att ingenjörer har 
ett ansvar för att minska miljöpåverkan och hur produkten påverkar samhället.  
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3.2.9 Standarder	för	kontorsstolar	

Svenska standarder för kontorsmöbler och arbetsstolar används i tillämpliga delar som underlag 
för produktspecifikationen. Standarderna berör dimensioner, säkerhetskrav och provningsme-
toder. Standarderna ställer inga krav på hur en konstruktion ska vara konstruerad. I standarden 
SS-EN 1335-2:2009, finns två krav som tas med i produktspecifikationen. 

• Rörliga och justerbara delar ska utformas så att skador och oavsiktlig drift undviks. 
• Det ska vara möjligt att använda justeringsanordningarna från sittplatsen i stolen. 

Ytterligare standarder för kontorsstolar är SS-EN 1335-1, SS-EN 1335-3:2009, SIS-CEN/TR och 
1335-4:2010. Dessa är dock inte relevanta för detta projekt.  

3.2.10 	Sammanställning	av	förstudien	

Kontorsstol Saga 

• Säteslutningsvinkel +15° till –5°. 
• Ryggstödslutning +12° till – 11°. 
• Gasfjäder med vajerinfästning ska ersättas av gasfjäder med knappreglage. 
• Konstruktionen ska klara att följa sitsens rörelse och anpassas till befintlig mekanism. 
• Den kraft som behövs för att reglera knappreglaget på gasfjädern är minst 43,6 N. 
• Knappreglaget som styr sitshöjden får max kräva 300 N. 

Konstruktion 

• Enkel konstruktion med få konstruktionselement eller komponenter. 
Ø Leder till bättre tillförlitlighet i konstruktion. 

 
• Entydig konstruktion med logisk uppdelning av delfunktioner. 
Ø Leder till underlättande av tillverkning och montering. 

 
• Säker konstruktion som uppfyller funktionssäkerhet. 
Ø Leder till att brottsäker konstruktion utan otillåten deformation. 

Standarder 

• Skador ska undvikas vid användning. 

Research 

• Avlägsnande av gasfjäder sker med befintlig hylsa som appliceras runt gasfjädern. Ej vi-
dare arbete i detta projekt.  
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3.3 Produktspecifikation	

Konstruktionslösningens huvudfunktion är att reglera stolshöjden med hjälp av att trycka på gas-
fjäderns knappventil. Övriga krav och önskemål som finns på konceptet presenteras i tabell 10. 

Uppgifterna i kolumnen livscykelfas är aspekter som ska beaktas i varje livscykelfas. Se kapitel 
2.3. Kriterierna är de krav och önskemål som produkten ska uppfylla. Krav är absoluta krav, me-
dan önskade kriterier graderas på en skala från 1-5. Ju högre poäng desto viktigare är det att kra-
vet uppfylls. Sist anges om kriteriet är funktionellt eller begränsande. 

Tabell	10	Produktspecifikation.	 	

Produktspecifikation 
Livcykelfas Kriterium K=Krav 

Ö=Önskvärt 
(1-5) 

Funktionell/ 
Begränsande 

Huvudfunktion Reglera stolshöjden med hjälp av att 
trycka på en gasfjäder med knappventil. 

K F 

1.1 Slitagebeständig. K B 
1.1 Klara belastningar som uppstår. K B 
1.1 Applicerbar på befintlig mekanism. K B 
1.1 Uppfyller säkerhetskrav enligt svensk 

standard  
SS-EN 1335-2:2009. 

K B 

1.1 Konstruktion medför kraftöverföring till 
gasfjäder > 44,4 N. Max 300 N till knapp-
reglaget. 

K B 

1.1 Konstruktion följer sitsens rörelse. Ö, 5 F 
1.1 Sagas design ska bibehållas. K B 
2.1 Standardkomponenter. Ö, 4 B 
2.3 Ergonomisk montering, förståelig kon-

struktion. 
Ö, 2 B 

2.3 Minimera monteringstid. Ö, 2 B 
3.2 Minimera fraktvolym på Saga. Ö, 4 B 
4.3 Demonterbar gasfjäder från mekanism för 

kund. 
K B 

4.1 Underhållsfri. Ö, 5 B 
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3.4 Konceptutveckling	

Konceptutvecklingen har under arbetets genomförande utvecklats till att omfatta följande faser: 
Funktionsanalys, konceptgenerering, kombination av idéer, visualisering av koncept, konceptut-
värdering, utveckling av konceptet och konceptval. Här följer en beskrivning av respektive fas. 

3.4.1 Funktionsanalys	

Funktionsanalysen konkretiserar de krav och önskemål som identifierats i förstudien. Funktions-
analysen presenteras i tabell 11.  

Tabell	11	Funktionsanalys.	

Funktionsanalys 
Funktion Klass Anmärkning 
Minimera nötning och skav. N Undvika slitage. 

Medge 
rätt dimensionering och 
materialval med hänsyn till 
kraftpåverkan. 

N Hållbar konstruktion. 

Undvika lösa delar. Ö Slits lätt och kan ramla av. 

Äga hållbar hopsättning av kon-
struktion.  Hela konstruktionen ska 

hålla. 
Undvika svaga punkter. N Hållbar konstruktion. 
Medge trycktålighet. N Hålla formen. 

Minimera Storlek. N Anpassa storleken efter be-
fintlig mekanism. 

Äga säkerhet. Ö Säker användning. 

Ett fåtal konstruktionselement eller 
komponenter. N 

Enkel konstruktion som är 
okomplicerad, överskådlig 
och enkel i form. 

Logisk sammansättning 
av delfunktioner. 
 
 

N 
Entydig konstruktion för 
gynnsamma former för 
energi och kraftflöden. 

Tillförlitlig funktion. N Säkerhet. 

Överföring av kraft > 44,4 N till gasfjä-
der. N Kraft från knapptryckning 

till gasfjäder. 

Medge avtagbar gasfjäder N 
Avlägsnande av gasfjäder 
utan att behöva skruva bort 
utvändiga kåpor. 

Fungera oberoende på sitsvinkel. N Följer sitsens rörelse. 

Kraftöverföring från knapp under sits till gas-
fjäder. N  

Undvika skaderisk. Ö Säker att använda. 
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3.4.2 Konceptgenerering	

Totallösningen är uppdelad i 3 delfunktioner: 

• Hur ventilknappen på gasfjädern ska bli intryckt. 
• Hur kraften ska gå från den axel som knappreglaget sitter på till knappen på gasfjädern. 
• Hur infästningen ska vara på axeln som knappreglaget sitter på. 

Figur 20 visar en genomskärning av stolens mekanism, se figur 21. Figuren visar var gasfjädern 
och axeln till knappreglaget sitter. Frågeställningen under konceptgenereringen är ”Hur ska 
knappventilen på gasfjädern bli intryckt när knappreglaget höjs?”.  

 

Figur	20	Genomskärning	av	mekanismen	utan	inre	konstruktion	som	förtydligar	och	visualiserar	kom-
mande	koncept.	

 

Figur	21	Mekanism	till	kontorsstolen	Saga.	
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Med en kombination av brainstorming och brainwriting 6-3-5 genereras många lösningsidéer. Ett 
urval av dessa är sammanställda i tabell 12. De flesta idéerna avser delfunktionen som ska över-
föra kraft från den axel som knappreglaget sitter på till knappen på gasfjädern.  

Tabell	12	Resultat	från	idégenerering.	

Tryck på knapp Rörelse från axel till knapp Axel till reglage 
Cylinder som rullar över gas-
fjäder. 

Dras med vajer. Befintlig infästning. 

Cylinder som trycks mot gas-
fjäder i axialled. 

Axel med kugghjul + cylinder med kugghjul. Axel med kugghjul som 
överför rörelse. 

Kloss som skjuvas över gas-
fjädern. 

Stänger sammankopplade med länkar. Infästning som gör att 
axeln till gasfjäder kan 
röra sig i axialled. 

Knappen trycks med hjälp av 
en hävstång. 

Stänger sammankopplade med gångjärn. Infästning på nytt ställe. 

 Vajer + momentarm.  
 Axlar sammanlänkande i 3 delar Moment 

med liten hävarm som medför att axeln kan 
röra sig i radialled.  

 

 Ledad axel i två delar + kort momentarm till 
gasfjäder. 

 

 Tre skivor ledade med gångjärn. Moment-
axel som medför att en skiva kan röra sig i 
axialled.  

 

 Tre skivor ledade med gångjärn. Moment-
axel som medför att en skiva kan röra sig i 
axialled. 

 

 Axel i tre delar.  
 Bockad plåt i tre delar. Kort hävarm till gas-

fjäder. 
 

 Vajer + cylinder som för en axel framåt.  
 Vajer i trissor som för en cylinder ner mot 

gasfjäder. Fjädrar som motstånd. 
 

	

3.4.3 Kombinera	idéer	

Idéerna från konceptgenereringen sammanställs i en morfologisk matris. Polygoner i form av lin-
jer, binder ihop dellösningsalternativ till delfunktioner som tillsammans bildar en totallösning. 
Idéer som efter första anblick inte bedöms svara mot problemformuleringen eller produktspecifi-
kationen sorteras bort och tas inte upp i matrisen. Kombination av dellösningsalternativ ger elva 
olika totallösningar för att reglera höjden på stolen Saga. Se tabell 13. 
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Tabell	13	Morfologisk	matris	som	kombinerar	dellösningsalternativ	till	olika	delfunktioner	och	bildar	
elva	olika	totallösningar.	

Delfunktion Dellösningsalternativ 

Infästning på 
axel 

Knapp på 
nytt ställe 

Fast inspän-
ning på axel 

Kuggaxel     

Överföring av 
kraft 

Balk/ Stång Axel  
Vajer/Balk 

Vajer Kuggaxel Fjäder + 
axel�
�

Vajer 

+ Kolv 

+ Axel 

U-profil 

Led med 
stort mellan-

rum 

Led Trissor     

Cylinder 

Balk kan 
glida fritt 

Momentarm 

Stång igenom 
axel 

Stöd för 
moment 

    

Tryck på gas-
fjäder 

Momentarm Cylinder Kuggbalk Kloss Rund axel   

 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 10 9 11 Totallösningar: 
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3.4.4 Visualisering	av	koncept	

Koncept 1 

Koncept 1 innebär att en hävstång förs uppåt och skapar ett moment runt en led, se figur 22. 
Konceptet kan ha en kort hävarm till gasfjädern som medför större kraft till gasfjädern. När 
knappen trycks in regleras sitthöjden.  

Konceptet påverkas inte av sittvinkeln på stolen. Däremot påverkas stolens yttre utseende och 
design då knappen som reglerar höj- och sänkfunktionen måste omplaceras.  

 

Figur	22	Koncept	1.	
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Koncept 2 

Koncept 2 innebär att det från axeln som reglerar reglaget till höj- och sänkfunktionen sitter ett 
bleck som är sammankopplat med en vajer, se figur 23. Vajern sitter i andra änden fast i en axel 
som har kontakt med gasfjädern. På axen sitter det en länk som gör axeln till en hävarm. Vajern 
lyfter upp axelns ena ände som resulterar i att den andre änden trycks mot knappen på gasfjädern. �

Vajern medför att funktionen kan följa med i stolens rörelser som orsakas av att sittdynan lutas. 
Konstruktionen tar heller inte stor plats. 

 

 

Figur	23	Koncept	2.	
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Koncept 3 

Koncept 3 innebär att gasfjädern trycks in med hjälp av en cylinder som rullar över gasfjäder-
knappen, se figur 24. Genom cylindern går en axel som sitter fast i två parallella skenor längs cy-
linderns kortsidor. På detta sätt hålls cylindern i kontakt med marken och knappen kommer att 
tryckas ned vid kontakt med cylindern.  

 

 

Figur	24	Koncept	3.	
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Koncept 4 

Koncept 4 bygger på kraftöverföring med hjälp av kuggväxlar, se figur 25. När axeln som är 
kopplad till sitsknappen roterar överförs rörelse till en axel med hjälp av kugghjul. Axeln i sin tur 
överför rörelse till en cylinder som har kugghjulspår. När axeln rör sig förflyttas cylindern nedåt 
och knappen på gasfjädern blir intryckt. 

 

Figur	25	Koncept	4.	
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Koncept 5 

I koncept 5 är principen att knappen på gasfjädern trycks ned genom att en vinklad kloss skjuvas 
över knappen, se figur 26. Klossen sitter fast i två skenor för att hålla konstant position mot un-
derlaget. Klossen får sin rörelse med hjälp av tre sammanlänkade axlar. Länkarna gör att axlarna 
kan följa med stolens rörelse när sitsen rör sig framåt. Rotation på axeln till reglage av höjdposit-
ion för axlarna framåt och skjuter klossen över gasfjädern.  

 

Figur	26	Koncept	5.	
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Koncept 6 

Koncept 6 innebär att knappen på gasfjädern trycks ned genom att en cylinder pressas mot gas-
fjädern, se figur 27. Cylindern sitter fast i en platta som hålls upp av fyra fjädrar. I plattan sitter 
det fast en vajer som drar ned plattan när vajern spänns. Vajern spänns när axeln till knappen 
som reglerar stolens höjd roterar. 

 

 
Figur	27	Koncept	6.	
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Koncept 7 

Koncept 7 medför att knappen på gasfjädern trycks in på liknande sätt som i koncept 5. En kloss 
trycks fram mot gasfjädern som gör att knappen åker in, se figur 28. Det som skiljer koncept 7 
från koncept 5 är hur klossen får en rörelse fram till gasfjädern. Från axeln som rör sig när man 
trycker på stolens höj- och sänkknapp går en vajer till ett hjul. När vajern spänns börjar hjulet ro-
tera. Det gör att en axel som sitter mellan hjulet och klossen ändrar position och flyttar klossen. 

 

 

Figur	28	Koncept	7.	
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Koncept 8 

Koncept 8 innebär att knappen på gasfjädern trycks ner med en hävarm likt koncept två. Istället 
för vajer har detta koncept en hävarm i tre delar, se figur 29. Hävarmen är sammanlänkad med 
hjälp av två gångjärn och består av bockad plåt. När axeln roterar kommer mekanismen att or-
saka en kraftpåverkan på gasfjädern och reglera stolen höjd. Konceptet fungerar oberoende av 
stolens lägesposition.  

 

 

Figur	29	Koncept	8.	
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Koncept 9  

Koncept 9 har samma system som koncept 8. Gasfjädern trycks ner med hjälp av en länkad 
hävarm. Hävarmen är länkad på tre ställen, se figur 30. 

 

 

Figur	30	Koncept	9.	
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Koncept 10 

Koncept 10 består av en tjock ståltråd som är bockad till formen, se figur 31. Konceptet medför 
en kort hävarm till gasfjädern som ger en hög kraftöverföring. Axeln är fäst i mekanismens ena 
vägg och i ett tillhörande stöd. Från axeln är den länkad två gånger upp till axen som reglerar reg-
laget till sitthöjden.  

 

 

Figur	31	Koncept	10.	
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Koncept 11 

Konceptet består av tre delar som är sammanlänkande av två leder. Intill gasfjädern sitter en led 
som ger konstruktionen dess momentcentrum, se figur 32. Detta koncept ger möjlighet för axeln 
att röra sig i horisontalled vid momentcentrum. 

 
Figur	32:	Koncept	11.	
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3.4.5 Konceptutvärdering	

Utvärdering av koncepten görs för att avgöra vilka koncept som ska vidareutvecklas alternativt 
elimineras. Koncepten undersökts med hänsyn till kriterierna i elimineringsmatris i tabell 14 som 
innebär att följande frågor besvaras: 

• Löser konceptet huvudproblemet? 
• Uppfyller konceptet produktspecifikationen? 
• Är konceptet realiserbart? 
• Håller sig lösningen inom kostnadsramen? 
• Passar konceptet Support Design? 
• Är informationen tillräcklig för en bedömning? 

De koncept som återstår efter eliminering är koncept 2, 9, 10 och 11. Samtliga uppfyller kriteri-
erna i elimineringsmatrisen. 

Tabell	14	Sållning	av	koncept	med	hjälp	av	elimineringsmatris.	

Elimineringsmatris för koncept som medför höj- och sänk-
funktion till stolsmekanism 

Elimineringskriterier: 
(+) Ja 
(–) Nej�
(?) Mer info krävs 
(!) Kontroll produktspecifikation 
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Beslut: 
(+) Fullfölj lösning�
(–) Eliminera lösning�
(?) Sök mer info�
(!) Kontroll produktspecifikation  

Kommentar Beslut 
1 + –      – 
2 + + + + + + Utvecklingsmöjlighet + 
3 + –      – 
4 + + –     – 
5 + –      – 
6 + –      – 
7 + –      – 
8 + + + –    – 
9 + + + + + + Utvecklingsmöjlighet + 
10 + + + + + + Utvecklingsmöjlighet + 
11 + + + + + + Utvecklingsmöjlighet + 
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Koncept	2	

• Har en lång hävarm vilket ger en liten kraft till vajern. 
• Utveckling:  

o Dimensionering av vajer samt bleck och fästanordning till axel.  
o Blir vajern slapp när sittpositionen ändras?  

Koncept	9	

• Nuvarande idé tar stor plats men konstruktionen anses genomförbar och uppfyller produkt-
specifikationen.  

• Utveckling: �
o Variant som gör det smidigare. �
o Behövs leden mellan hävarmen och blecket från axeln som reglerar sittpositionen? �
o Hur rör sig lederna förhållande till varandra? �

Koncept	10	

• Stadig konstruktion där ståltråden är fixerad åt alla håll.  
• Konstruktionen kan aldrig missa knappen på gasfjädern.  
• Fixering av tryckmekanismen.  
• Konceptet fungerar oberoende av var fästpunkten sitter på axeln till reglageknappen.  
• Kräver materialegenskaper som gör att materialet kan bockas och härdas.  
• Utveckling:  

o Beräkna kraften i ståltrådens yttre lägen för att säkerställa att inte böjning eller 
vridning kan ske.  

o Kontrollera leder och infästningar på axeln.  
o Det behöver även finnas ett stopp som gör att man inte kan belasta gasfjädern 

mer än nödvändigt samt en fjäder som för tillbaka hävarmen till ursprungsläget.  
o Materialval och dimensionering av ståltråden är viktiga för att klara kraftpåverkan. 

Koncept	11	

• Kort hävarm från axeln. 
• Utveckling:  

o Undersök hur lederna rör sig i förhållande till varandra. 	

Bortgallrade	koncept	

Koncept som elimineras bort under första gallringen är koncept 1, 3, 4, 5, 6, 7 och 8. Anledning-
arna till bortgallringen är följande:  

• Koncept 1 
Risk för hållfastproblem och att designen på stolen kommer att ändras. Konstruktionen kan 
få hållfastproblem på grund av dess L-formade hävarm. Beroende på var leden till armen pla-
ceras uppkommer antingen vridning eller böjning i hävarmen. Böjning i vinkeln på hävarmen 
medför utmattning i materialet som leder till brott. Konstruktionen medför även att reglaget 
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för knappen till höj- och sänkfunktionen kommer att få ny plats från befintlig punkt på mek-
anismen. Det innebär också att skyddande plastkåpan utanpå mekanismen behöver göras om.  

• Koncept 3 
Det är många ingående delar som ska få plats på en liten begränsad yta som samtidigt ska 
hålla hållfasthetsmässigt. Det blir en stor belastning på handtagen till cylindern, dels för att 
dra den framåt, dels för att hålla kontakten mot underlaget. Det kommer att vara trögt att få 
cylindern att rulla över knappen till gasfjädern vilket också medför stor belastning i vajern.  

• Koncept 4 
Det är en robust lösning men med mekaniska hinder. Lösningen bedöms vara opraktisk då 
det kommer att vara svårt att få cylindern som trycker på gasfjädern att rulla upp tillbaka från 
knapptryckningen. Lösningen bedöms inte heller få plats på mekanismen.  

• Koncept 5 
Konceptet är materialkänsligt och behöver stabilitet i sidled. Att ha en kloss som ska skjuva 
ner knappen till gasfjädern leder till slitage, antingen på klossen eller på knappen. Det blir 
även belastning på lederna som är instabila i sidled. Lederna behöver fixeras för att de ska gå i 
samma riktning. En skena till lederna skulle medföra en stabilare konstruktion men bedöm-
ningen är att det inte finns utrymme till det.  

• Koncept 6 
Den övre plattan på konceptet behöver gå parallellt ner längs med stängerna för att inte böjas 
och kilas fast på stolparna. Kraften som drar ner plattan behöver komma direkt på mitten av 
plattan. Det är ett precisionsarbete att få konceptet att fungera och det anses inte vara genom-
förbart. Konceptet har även många ingående delar som tvingas vara små på grund av litet ut-
rymme.  

• Koncept 7 
Konceptet anses inte få plats i mekanismen. Nötning på gasfjäder/kloss uppstår som vid 
koncept 5 vid skjuvning. Diametern på hjulet behöver vara relativt stort för att kunna föra ax-
eln tillräckligt långt fram för att skjuva ner gasfjäderknappen. 

• Koncept 8 
Konstruktion bedöms ha en hög tillverkningskostnad på grund av finarbete som applicering 
av gångjärn. 

3.4.6 Utveckling	av	koncept	

I det fortsatta utvecklingsarbetet undersöks hur de koncept som finns kvar efter elimineringen 
kan anpassas till dagens mekanism. Kravet är att konstruktionen ska vara säkrare och att gasfjä-
dern enkelt ska kunna avlägsnas och bytas av kunden. 

Efter undersökningen konstateras att koncept 10 inte får plats i befintlig konstruktion på grund 
av att ryggstödsinfästningen tar upp mycket plats kring gasfjädern. Därför elimineras även kon-
cept 10.  

För att veta hur konceptets axlar förhåller sig till varandra testas de med en 2D-modell i form av 
fastnålade axlar i kartong på ett frigolitunderlag, se figur 33.  
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Modellen visar att axlarna måste anpassas väl efter mekanismens dimensioner och inre konstrukt-
ioner. Är mittenaxeln för lång kommer sitsen inte att kunna vinklas framåt på grund av att axeln 
låser rörelsen, se figurer. Är mittenlänken för kort kommer knappen på gasfjädern att tryckas ned 
vid upprätt läge.   

Illustration	av	axlar	när	sitsen	är	maximalt	vinklad. 

Kort	övre	horisontal	axel	och	lång	vertikal	axel	i	
högsta	position,	sits	lutar	ej. 

Illustration	av	hur	konceptet	rör	sig	vid	lutad	sits. 

Kort	övre	horisontal	axel	och	lång	vertikal	axel	i	
lägsta	position,	maximal	lutning	på	sits. 

Illustration	av	axlar	när	sitsen	ej	är	vinklad	framåt. Illustration	av	hur	konceptet	trycket	på	gasfjä-
derns	knappreglage Figur	33	Analys	av	hur	vinklar	förhåller	sig	till	varandra.	 
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Rekommendationen är att den fortsatta utvecklingen baseras på koncept 2, 9 och 11. De bygger 
på samma konstruktion och kan anpassas till befintlig mekanism, vilket är ett av kraven i pro-
duktspecifikationen. 

Positiva egenskaper från varje koncept används för att skapa en ny konceptlösning som leder till 
ett slutligt koncept.  

• Från Koncept 2 används egenskaper som kort hävarm till gasfjäder. En kort hävarm ger en 
lägre kraftutveckling till det knappreglage som ändrar stolshöjden.  

• Från koncept 9 och 11 används egenskaperna med länkade axlar.  
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3.4.7 Konceptval	

Det nya konceptet har en ny infästning av länk mellan axlarna. Eftersom axlarna kommer att vara 
smala och små fungerar inte tidigare länkmetod. De små inre gasfjädrarna som reglerar sitsens rö-
relser och ryggstödets rörelser tar upp mycket plats i konstruktion och kan inte flyttas. Av den an-
ledningen anpassas konceptet med en böjd hävarm, se figur 34. 

 

Figur	34	konceptval.	
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3.5 Konstruktion	

3.5.1 Konstruktions-FMEA	

En feleffektanalys (FMEA) genomförs och finns i Bilaga 5: FMEA. Resultatet visar att konstrukt-
ionen behöver justeras för att minska följande risker:  

• Nedre horisontella axeln har en vinkel i hävarmen. Det gör att ett vridmoment kan uppstå 
och orsaka brott. För att reducera risken att axeln vrider sig ska en rak siktlinje eftersträ-
vas på hävarmarna.  

• Den vertikala mittaxeln som sitter längst ut på sidan av de andra axlarna kan orsaka spän-
ningar och leda till att konstruktionen vrider sig och går sönder. För att minska risken ska 
axen centreras. 

• Konstruktionfästet som gör att den nedre horisontella axeln kan rotera, skapar ett mo-
mentcentrum. Det finns många ingående delar och varje del kan gå sönder eller lossna. 
För att minska risken bör den utvecklas med så få ingående delar som möjligt.  

• De övre och undre horisontella axlarnas infästning till mittaxeln består av en påsvetsad 
rundstång med ett hål anpassat för mittaxeln. Konstruktionen medför komplicerad till-
verkning då detaljerna är små och delarna kan lossna då de utsätts för kraftpåfrestningar. 

Nytt	koncept	

En ny konstruktion utvecklas med hänsyn till ovanstående resultat. Det genererar ett nytt kon-
cept som visas i figur 35.  

Nedre axeln har fortfarande en vinkel på sig. Någon rak siktlinje kan inte fås på grund av att de 
inre gasfjädrarna tar upp plats för länken som utgör rotationscentrum för den nedre axeln, se fi-
gur 8 i stycke 3.2.1. Den raka axeln medför också att det blir lång hävarm till knappen på gasfjä-
dern vilket resulterar i att kraften som går ut i mittaxeln kommer att bli hög. Det leder i sin tur till 
att knappreglaget blir trögt att reglera.  

Mittaxeln är nu centrerad i förhållande till den övre och undre axeln. För att minimera antalet in-
gående delar mot en mer hållbar konstruktion görs mittaxeln av T-balksformad. Det är en axel 
som har ett tvärgående slut. De övre och undre horisontella axlarna har en bockad ögla som mit-
taxeln fästs i, se figur 35.  

Fästet på den nedre horisontella axeln skapas av två uppbockade öron som utgår från den nedre 
axeln. För att hålla uppe den nedre axeln fästs en rundstång genom öronen som i sin tur sitter 
fast i en bockad U-form. 
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Figur	35	Utveckling	av	konceptval	efter	FMEA-analys.	

En uppdatering av feleffektsanalysen visar att riskerna minskar med denna konstruktion. FMEA 
finns i Bilaga 5: FMEA.  

3.5.2 Dimensionering,	beräkningar	och	materialval	

Dimensionering på konceptet utgår från: 

• Utrymme som finns befintlig tillgängligt i mekanism till stolen Saga. 
• Krafter som uppkommer under kraftpåkänningar. 

Kraften som krävs för att tycka ner knappen är 43,6 N.  
Beräkning av kraften som krävs för att reglera gasfjädern från knappreglaget på stolen räknas ut 
genom en friläggning av krafterna. �

I Bilaga 6: Beräkningar visas friläggning och kraftberäkningar över konceptet och minsta kraften 
som behövs för att höja och sänka stolen är 50 N, vilket understiger den övre gränsen som 
knappreglaget anbringar. I förstudien framkommer det att högsta kraft som kraftreglaget kan 
kräva är 300 N.  

När axlarna utsätts för krafter utsätts konstruktionen för spänningar. Spänningarna i axlarna som 
uppkommer är böjspänning, dragspänning och vridspänning, se figur 36. Böjspänning uppkom-
mer i både övre och nedre horisontell axel. Böjspänning (σ#) räknas ut med böjmomentet 

(M#)	genom böjmotståndet '( =	 (*
+

, , σ# = 	M# W# [MPa]. Störst böjspänning /(012 fås i 
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den punkt där böjmomentet är störst. Böjmomentet Mb räknas ut genom att multiplicera hävar-
men (L) med kraften (F) Mb=L × F (Alfredsson 2014). Högsta böjmoment fås i den övre hori-
sontella axeln på grund av att den axeln har längst hävarm och påverkas av störst kraft. Det är 
den axeln som kommer deformeras först med avseende på böjspänning.  

Vridspänning kommer att uppstå i den nedre horisontella axeln mellan länken (infästningen) och 

där axeln byter riktning. Vridspänningen räknas ut med formeln 3456 = 78
98

 [MPa] där ': =

	5(
+

; <= 5( (a>b) för rektangulärt tvärsnitt (Alfredsson 2014). <= 5( fås ur figur A i Bilaga 6: Beräk-
ningar. 

 

Figur	36	Illustration	över	hur	konceptet	påverkas	av	kraftpåfrestningar.	

För att dimensionera axlarna i rätt dimensioner görs en överslagsberäkning för vilka spänningar 
som uppkommer vid användning. Tabell 15 redogör vad den maximala böjspänning och vrid-
spänningen blir för olika tvärsnitt. För samtliga uträkningar se Bilaga 6: Beräkningar.  
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Tabell	15	Resultat	från	beräkning	på	olika	tvärsnitt	för	maximala	böjspänning	och	vridspänning.	

Kolumn Tvärsnitt [mm] Böjspänning >?@AB[MPa] Vridspänning C@AB [MPa] 
1 h = 3, b = 10 298,7 88,9 
2 h = 4, b = 10 168 51,9 
3 h = 5, b = 10 107,5 35,45 
4 h = 3, b = 9 331,9 100,7 
5 h = 4, b = 9 186,7 59 
6 h = 5, b = 9 119,5 40,0 
7 h = 6, b = 9 83,0 29,1 
8 h = 3, b = 8 373,3 114,79 
9 h = 4, b = 8 210 69,23 
10 h = 5, b = 8 134,4 47,39 
11 h = 3, b = 7 426,7 133,1 
12 h = 4, b = 7 240 81,95 
13 h = 5, b = 7 153,6 54,1 

 

Resultatet i tabell 15 visar att böjspänningen påverkar materialet mer än vridspänningen i materi-
alet. Den vertikala mittaxeln kommer att påverkas av dragkraft vilket också resulterar i spänningar 

i materialet. Dragspänning	/ beräknas med kraften/areaenhet / = 	DE [MPa] (Björk 2013). Kraf-
ten i axeln är 64 N och fås ur friläggning. Tabell 16 visar hur dragspänningen varierar mellan olika 
rektangulära tvärsnitt.  

Tabell	16	Resultat	från	beräkning	på	olika	tvärsnitt	för	maximala	dragspänning.	

Kolumn Tvärsnittsarea A [mm2] Dragspänning > [MPa] 
1 2 ×	1 32 
2 2 ×	2 16 
3 2 ×3 10,7 
4 2 ×	4 8 
5 2 ×	5 6,4 
6 3	×	3 7,1 
7 3 ×	4 5,3 
8 3 × 5 4,3 
9 4 × 4 4,0 
10 4 × 5 3,2 
11 4 ×	6 2,7 

 
Resultatet i tabell 16 visar att dragspänningen i mittaxeln är betydligt lägre än spänningarna som 
fås vid maximala böjspänningen i tabell 15 ovan. Det betyder att konstruktionen kommer att ha-
verera först på grund av böjspänning i den övre horisontella axeln.  

För att bestämma dimensioner utifrån beräkningsresultaten ska hänsyn tas till val av material samt 
även platsutrymmet som behövs för konstruktionen. För att få rätt mått på konstruktionen be-
hövs exakta mått på befintlig mekanismen. Längden på nedre horisontell axel bestäms till 80 mm, 
övre horisontell axel till 70 mm och den vertikala axeln till 85 mm. 
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Tvärsnittsarean som väljs är bredden 9 mm och höjden 4 mm. Konstruktionen med tvärsnittet 9 
x 4 mm2 behöver ett material vars sträckgräns ligger över tvärsnittets maximala böjspänning, vil-
ket är 186,7 MPa (ur tabell 15). Beräkningarna har inte tagit hänsyn till oväntade rörelser eller 
kraftpåverkan på fästet till konstruktionen. 

Kraften som beräkningarna har utgått från är den minsta kraft som behövs för att trycka ner 
knappreglaget på gasfjädern. Det går inte att utesluta att användaren trycker på knappreglaget mer 
än vad som faktiskt behövs. Tillförs högre krafter kommer spänningarna att öka i materialet. Vid 
val av material ska hänsyn tas till detta och dimensioneras för högre kraft för att inte gå sönder. 
Används säkerhetsfaktor 2 innebär det att materialet ska klara en spänning som är dubbelt så stor 
som den som materialet utsätts för. 

Vid materialval rekommenderas följande materialegenskaper: 

• Material vars sträckgräns är större än största spänningen som fås i materialet multiplicerat 
med en säkerhetsfaktor.�

• Svetsbart material med avseende på applicering av fästet.�
• Eventuellt rostfritt material för att undvika korrosion.�

3.5.3 Konceptbeskrivning	och	komponentlista	

Lösningen är ett konceptförslag som avser enklare avlägsnande av gasfjädern. 

När användaren vill ändra sitshöjden höjs reglaget som reglerar sitshöjden. Det medför att den 
övre horisontella axeln i konceptet som sitter på samma axel som knappreglaget förs uppåt. Det i 
sin tur för med den vertikala mittaxeln som gör att den nedre axeln lutar och knappen på gasfjä-
dern blir intryckt. 

• Konceptet utgörs av gasfjäder med ett knappreglage. Befintlig infästning används till den 
övre axeln som skruvas fast i en rund axel. 

• Konceptlösningen medför att mekanismens gasfjäder som reglerar sitsvinkel behöver 
flyttas till vänster sida, sett uppifrån, se bild F i Bilga 4: Förstudie om stolsmekanism.  
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• Ingående komponenter: 
 

o En övre horisontell axel, se figur 37. 

 

 

 

 

 

 

o En vertikal axel, se figur 38.  

 

 

 

 

 

o En nedre horisontell axel, se figur 39. 

 

 

 

 

o Ett fäste i form av en U-form, se figur 40. 

 

 

o En rundaxel som fästs i u-formen,   
se figur 41. 

 

o En skruv för infästning av övre horisontell   
axel. Förslagsvis samma typ av skruv som 
används till mekanismen idag. 

Figur	37	Övre	horisontell	axel. 

Figur	38	Vertikal	axel. 

Figur	39	Nedre	horisontell	axel. 

Figur	40	Fäste. 

Figur	41	Rund	axel	till	fästet	
och	nedre	horisontell	axel. 
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3.5.4 CAD	–	modellering	

CAD-modellerna visar hur konceptet ser ut i olika positioner beroende på hur sitsen är vinklad 
på stolen. Figur 42 visar hur det ser ut när sitsen inte är vinklad och figur 43 visar hur konceptet 
ser ut när sitsen är vinklad. 

 

 

 

 	

Figur	42	CAD-modell	som	visar	konceptet	när	sitsen	ej	lutar.	
Undre	bilder	illustrerar	hur	konceptet	rör	sig	när	knappreglaget	
höjs.	 
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Figur	43	CAD-modell	som	visar	konceptet	när	sitsen	lutar.	Undre	
bilder	illustrerar	hur	konceptet	rör	sig	när	knappreglaget	höjs.	 
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Blanka sidor finns med i rapporten för att huvudrubriker 
ska hamna på ny sida vid dubbelsidiga utskrifter. 
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4 Diskussion	
Från början syftade projektet till att säkerställa hela mekanismens konstruktion och samtidigt in-
tegrera ny funktioner; infästning för armstöd, free float-funktion och enklare avläsande av gasfjä-
der. Projektet började därför med en förstudie med fokus på hur en hel stolsmekanism fungerar, 
vilka funktioner andra tillverkare har samt hur den fungerar. Det resulterade i ergonomistudier 
med fokus på free float, besök på möbelmässan Stockholm Furniture and Light Fair i Älvsjö och 
undersökningar av stolar i butiker och i Karlstads universitets showroom för inredning och ergo-
nomi. Resultatet visade att projektet blev för omfattande, vilket medförde att relativt sent in i 
projektet bytte projektet inriktning, vilket gjordes i samråd med uppdragsgivaren.  

Projektets genomförande hade eventuellt sett annorlunda ut om arbetet hade fokuserat mot den 
slutliga problemformuleringen från start. Byte av inriktning sent i arbetsprocessen gjorde att ut-
satt tidsplanering inte kunde följas i någon av projektfaserna. Kompromisser har gjorts i projekt-
planeringen som att välja bort metoder som inte hade gynnat den nya problemformuleringen, ex-
empelvis QFD-matris. Metod-modellen som helhet har annars fungerat bra under projektets 
gång. 

Under förstudien framkom det att mått på mekanismen inte fanns, därför mättes och uppskatta-
des mekanismens dimensioner och hur delarna förhåller sig till varandra. Vid konstruktion bör 
exakta mått och vinklar tas fram för att ta reda på de ultimata längderna på respektive axel. Om 
måtten ändras kan justeringar behöva göras på axlarna i konceptet för att säkra att de röra sig 
med sitsvinkeln, samt kontroll av rätt materialval. 

Projektets syfte var att utveckla en konstruktion som ersätter dagens lösning för att reglera höjd-
positionen på stolen Saga för att kunden själv ska kunna byta gasfjäder och ändra höjd, kvalitets-
säkra mekanismen, minska mängden transport och transportkostnader av stolar både i volym och 
antal, och minska monteringstid. 

Det är svårt att avgöra utifrån CAD-modell och skisser om konstruktionen har kvalitetssäkrat 
mekanismen. För att vara helt säker att konceptet medför en hållbarare konstruktion behöver det 
testas och eventuellt justeras efter testresultatet. Projektet bedömer att syftet med att minska 
mängden transporter av kontorsstolar har genomförts. Stolarna kan transporteras demonterade 
vilket leder till att fler stolar kan fraktas på samma gång. Om en kund vill byta längden på gasfjä-
dern medför lösningen att endast ny gasfjäder behöver beställas och transporteras. Uppfyllandet 
av syftet med att minska monteringstiden är svårt att avgöra i dagens läge. Om mekanismen leve-
reras från tillverkaren med konceptlösningen monterad behöver mottagaren inte montera någon 
fästanordning vilket leder till att Support Designs monteringstid minskas.  

Är det värt att gå vidare med projektet?  

Mekanismen ger inte mycket utrymme till förfogande av ändringar. Föreslaget koncept är direkt 
anpassat för att få plats i mekanismens utrymme. Det som eventuellt talar för att avbryta koncep-
tet är bland annat kostnadsaspekten. Hur lång monteringstid har konceptet i jämförelse med da-
gens lösning, och vad blir tillverkningskostnaden?  
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Utifrån resultatet av den preliminära problemformuleringen kan en alternativ lösning vara att hela 
mekanismens konstruktion görs om. Ska en free float-funktion, infästning till armstöd och kon-
struktionssäkring integreras senare kan det vara smart att vänta med att utveckla konceptet för att 
undvika ändringar i mekanismen som sen kanske kommer att ändras igen. 

För att underlätta i ett senare skede om hela mekanismen ska ändras blir rekommendationen att 
utvändiga knappar som reglerar höjd sits- och ryggvinkel appliceras i en fix del på stolen. En rör-
lig del försvårar invändig konstruktion och leder till fler ingående komponenter, som varje del 
kan gå sönder. 
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5 Slutsats	
Resultatet av examensarbetet är ett konceptförslag som avser att ge funktionen som reglerar höj-
den till kontorsstolen Saga en hållbar konstruktion med ett förenklat avlägsnande av gasfjädern. 

Slutsatsen av arbetet är att företaget nu står inför ett vägval. Ska konceptlösningen vidareutveck-
las, ges en annan inriktning eller inte drivas vidare? 

För att ta ställning till detta behöver konceptet prövas mer ingående, för att säkerställa att den 
tekniska lösningen fungerar. Rekommendationen är att följande punkter undersöks innan defini-
tivt beslut fattas om att ändra konstruktionen: 

• Komplettera beräkningarna för att säkerställa att konstruktionen håller. 
• Undersöka vilket material som bäst uppfyller materialpåkänningar med hänsyn till di-

mension och belastning. 
• Upprätta en kostnadskalkyl för att undersöka om lösningen är mer lönsam än befintlig 

lösning. 
• Bestämma tillverkningsmetod, förslaget är att valsad plåt används som beskärs och 

bockas. 
• Testa konceptet för att säkerställa att ingående delar rör sig som tänkt.  
• Bestämma exakta mått på mekanismen och anpassa konceptets dimensioner. 
• Skapa och anpassa ritningar efter material, tillverkningsmetod och exakta mått. 
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Bilaga	1:	Projektplan	
Projektet görs på uppdrag av Support Design i Sunne vid fakulteten hälsa natur- och teknikveten-
skap i kursen Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i innovationsteknik och design, 
MSGC12. Kursen ingår i Högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design och 
motsvarar 22,5 högskolepoäng. Projektet sträcker sig över vårterminen 2017. Handledare är indu-
stridesigner Kristina Gullander och examinator är professor Leo de Vin.	

1. Bakgrund	

Support Design är ett familjeföretag i Sunne som tillverkar och distribuerar ergonomiska stolar. 
De har idag en premiumstol kallad Saga som är designad av Bruno Mathsson. Saga har en brist-
fällig konstruktion av dess mekanism som bland annat reglerar sittpositionen. Mekanismen behö-
ver vidareutvecklas och göras om för att minimera antal reklamationer samt skapa nya önskvärda 
funktioner, se Bilaga 2: Examensarbetsanmälan och Bilaga 3: Uppdragsbeskrivning.  

Mekanismen till Saga är komplex och svårt utformad med många olika delar med flera konstrukt-
ionsbrister. Support Design önskar att en ny konstruktion tas fram för att öka stolens livslängd 
samt innehåller nya önskvärda funktioner. 

Saga-stolens sits och rygg kan justeras oberoende av varandra. För att få en free float-funktion på 
stolen medför dagens konstruktion att två knappar måste kontinuerligt vara intryckta, vilket Sup-
port Design inte ser önskvärt.  

Stolen är ofta en beställningsvara och levereras i tre olika höjder. För anpassad höjd till använda-
ren behöver kunden kunna byta ut gaspelaren till rätt längd. Detta är något som kunden i dagslä-
get ej kan göra själv utan utförs hos Support Design. 

2. Preliminär	problemformulering	

Hur ska ett nytt koncept på stolen Sagas mekanism konstrueras för att ge nytt infäste för arm-
stöd, ny konstruktion av infäste till gaspelare och ge en kontinuerlig free float-funktion?  

3. Syfte	

Syftet med projektet är att utveckla mekanismen för Support Design för att säkerställa dess håll-
barhet samtidigt som nya funktioner ska integreras för att göra den säljduglig på marknaden. 

4. Inledande	mål	

Målet är att leverera ett nytt koncept av Sagas mekanism med hänsyn till en förenklad konstrukt-
ion. Konceptet ska även innehålla tre nya funktioner som, infästningar för armstöd, kunden ska 
själv kunna byta gaspelaren samt tillföra en free float-funktion. Konceptet kommer att levereras 
med ritningsunderlag med tillhörande CAD-filer. 

Dokumentation av projektet levereras både till examinator och uppdragsgivare i form av en slut-
lig rapport. Arbetet motsvarar 600 arbetstimmar med start 2017-01-24 och beräknas vara avslutat 
vecka 21 2017. 
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5. Organisation  

Utförande	av	projekt	 	 	 Handledare			
	 	 	 	 Karlstads	universitet	
Kristofer	Löfvenberg	 	 	 Kristina	Gullander	
	
Uppdragsgivare	 	 	 Handledare 
Support	Design	AB	 	 	 Support	Design	AB	
Barbro	Lindström	 	 	 Marcus	Ericsson 
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6. Projektmodell	

Projektmodellen i tabell A visar examensarbetets olika projektfaser med tillhörande milstolpar, 
grindar, deadlines och vem som är ansvarig för respektive moment 

Tabell	A	Projektmodell	som	redovisar	projektfaser,	milstolpar,	grindar,	deadlines	och	ansvariga.	

Projektfas Milstolpe Grind Deadline Ansvarig 
Projektplan Projektplan klar  2017-02-06 Kristofer 

  Projektplanen 
godkänd  Uppdragsgivare 

Examinator 
Förstudie Informationshämtning klar  2017-02-24 Kristofer 
Produktspecifikation Produktspecifikation klar  2017-03-03 Kristofer 

  Produktspecifi-
kation godkänd  Uppdragsgivare 

Delredovisning  Metodkapitel 2017-03-24 Kristofer 
Konceptgenerering Konceptbeskrivningar klara  2017-03-26 Kristofer 
Konceptutveckling Konceptutveckling klar  2017-04-02 Kristofer 
Konceptval Konceptval klart  2017-04-09 Kristofer 

  Konceptval god-
känt  Uppdragsgivare 

Layoutkonstruktion Kontraktsunderlag klart  2017-05-07 Kristofer 
 Produktbeskrivning klar  2017-05-07 Kristofer 

  Slutkonstruktion 
godkänd  Uppdragsgivare 

Dokumentation Utkast rapport klar  2017-05-26 kl. 
09:00 Kristofer 

Slutredovisning Presentationsunderlag klart  Vecka 22 Kristofer 
Utställning Utställningsmaterial klart  Vecka 22 Kristofer 

  Rapport godkänd 
inför opponering 2017-05-31 Examinator 

Opponering   2017-06-07 Kristofer 
Justering rapport Rapport klar  2017-06-19 

kl. 09:00 Kristofer 

  Rapport godkänd  Examinator 
 

7. Kommentar till tidsplan 

En tidsplan har gjorts i form av ett Gantt-schema, se figur A, och har till uppgift att ge en över-
gripande bild över tidfördelningen till varje fas i projektet. För att undvika förseningar, eller om 
extratid behövs under framtagning av koncept och layoutkonstruktion är två tidsbuffertar inpla-
nerade. 

Tidsplaneringen gjordes efter att en Work Breakdown Structure (WBS) satts upp för att struktu-
rera upp projektet i olika faser, se figur B. WBS-diagrammet är ett hierarkistiskt träddiagram och 
visar helheten på projektet. Inför varje projektfas kommer en detaljerad planering att göras och 
även en regelbunden veckoplanering kommer att skrivas under arbetsprocessen. Detta för att 
undvika att något moment i processen missas och för att undvika tidsbrist. 
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Figur	A	Gantt-schema.
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Figur	B	WBS.
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8. Riskbedömning  

Riskanalys har gjorts enligt miniriskmetoden (Projektmallar 2017). Riskbeskrivningar över pro-
jektet redovisas och bedöms med sannolikhet (S) och konsekvens (K) att de inträffar med en 
skala 1–4. Risken (R) blir produkten av sannolikhets- och konsekvenstalet. Tabell B visar att 
högst risk i projektet är att data går förlorad, sjukdom inträffar, kunskapsbrist i något ämne samt 
tidsbrist/felplanering. För att undvika riskbeskrivningarna har åtgärder planerats. 

Tabell	B	Riskanalys	med	miniriskmetoden.	

Riskbeskrivning S K R Åtgärd 
Dokument och data försvinner 4 4 16 Kontinuerlig säkerhetskopiering i  

Google Drive. 
Tidsbrist/felplanering 

3 4 12 
Noggrann planering och strukturerat arbete 
i varje projektfas. Använd loggboken. Inlagd 
tidsbuffert i planeringen.  

För ambitiöst projektmål 2 8 8 Kontinuerlig uppföljning och avstämning. 
Brist på informationsunderlag 2 2 4 Framtung process. 
Sjukdom 4 3 12 Justering i tidsplanen. 
Kunskapsbrist  

3 4 12 
Sök kunskap och ta hjälp av handledare, 
uppdragsgivare samt andra tänkbara kontak-
ter.  

Uppdragsgivaren ej kontaktbar 
(t.ex. p.g.a. sjukdom, tjänste-
resa etc.) 

2 2 4 
God framförhållning med planerade möten 
under arbetsloppet samt justering i tidspla-
nen om möten blir uppskjutna. 

Projektet ej blir godkänt 1 4 4 Fortlöpande uppföljning med handledare 
och uppdragsgivare. 

Missförstånd med uppdragsgi-
vare 2 4 8 Se över kommunikationen och undvik att 

det upprepas. 
 

9. Dokumentationshantering 

Dokumentation kommer att ske på It’s learning för obligatoriska moment. Under processens 
gång kommer arbete att sparas dagligen på Google Drive som backup. Dokumenten kommer att 
namnges med Projektfas_version_Kristofer_Löfvenberg och lämnas in i PDF-format. Dokument 
som handledare och uppdragsgivare ska tillhandahålla kommer att skickas in via It’s learning och 
via mejl. Referenshanteringen i rapporten kommer att följa Harvardsystemet. 
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Bilaga	2:	Examensarbetesanmälan	
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Bilaga	3:	Uppdragsbeskrivning	

	

	 Sunne,	26	oktober	2016	

Företag:	Support	Design	AB	

Support	Design	AB	tillverkar	och	distribuerar	ergonomiska	stolar.	Sedan	starten	för	snart	30	år	sedan	

har	vi	nått	stor	framgång	över	hela	världen	med	våra	ergonomiskt	utformade	produkter.	Våra	kunder	

finns	främst	på	dental-	och	medicinmarknaderna,	men	allt	fler	kontorsarbetande	har	upptäckt	förde-

larna	med	våra	stolar.	Samtliga	produkter	tillverkas	i	vår	egen	fabrik	i	Sunne	i	Värmland	 	

Uppdragsbeskrivning	

Vi	vill	utveckla	mekanismen	till	en	av	våra	ergonomiska	stolar	SAGA.	Våra	stolar	finns	i	miljöer	där	

man	ofta	sitter	långa	arbetsdagar	och	behöver	ett	varierat	sittande	som	även	ger	möjlighet	till	rö-

relse	och	flexibilitet.	Sits	och	rygg	kan	justeras	oberoende	av	varandra.	Hela	mekaniken	är	täckt	för	

förbättrad	hygien.	Dagens	konstruktion	har	vissa	brister	och	behöver	vidareutvecklas	alternativt	gö-

ras	om	helt.	

Funktion,	kvalitet	och	design	ska	bibehållas	i	möjligaste	mån	samt	vara	anpassad	för	service	och	en	

låg	produktionskostnad	och	då	gärna	med	dagens	framtagna	verktyg	för	gjutning	av	plastdetaljer,	

men	är	inte	ett	krav.	

Nedan	är	dagens	modell,	mer	information	finns	på	vår	web	www.supportdesign.se	www.sagachair.se	

	

Kontaktperson	för	mer	information:		

Barbro	Lidström	
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Blanka sidor finns med i rapporten för att huvudrubriker 
ska hamna på ny sida vid dubbelsidiga utskrifter. 
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Bilaga	4:	Förstudie	om	stolsmekanism	

Uppdelning	av	problem	

Den preliminära problemformuleringen som handlar om att ta fram ett nytt koncept på en mek-
anism till kontorsstol Saga för Support Design. Tre nya funktioner önskas från uppdragsgivaren, 
infästning till armstöd, utbytbar gasfjäder och free float-funktion. Dessutom finns det en proble-
matik med den befintliga konstruktionen på mekanismen. Figur C illustrerar uppdelningen av den 
preliminära problemformuleringen. Bilaga 4: Förstudie om stolsmekanism är en del av förstudien 
som gjordes innan projektet ändrade riktning till den slutliga problemformuleringen. 

 

Figur	C	Illustration	som	redogör	den	preliminära	problemformuleringen.	

Mekanismens	konstruktion	
Mekanismens konstruktion är komplex med många ingående delar. Sitsdynan och ryggstödet re-
gleras separat med hjälp av två inre gasfjädrar. Flertalet av ingående komponenter har snäva tole-
ranser som medför lång monteringstid. Det medför ibland även att delar inte sitter fast som de 
ska, lossnar alternativt inte kan appliceras.  

När sitsens lutas används fyra stycken rullager som sitter i två gungformade skåror. Vid lutning 
rullar inte lagerna utan glider och nöts. Problem inträffar efter längre användning av stolen och 
lagerna är nedslitna och ej fungerar. När sitsens lutas slits lagerna som i slutändan går sönder. Fi-
gurer D, E, F och G visar bilder på mekanismen till Saga. 

Mekanism	Kontorsstol Saga

Nya funktioner

Infästning till

armstöd

Utbytbar	gasfjäder

Free	float	funktion

Konstruktion

Hållbarhetsproblematik
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Figur	D	Mekanism	till	kontorsstol	Saga.		

 

Figur	E	Mekanism	till	kontorsstol	Saga,	profil.	
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Figur	F	Mekanism	till	kontorsstol	Saga,	ovanifrån.		

 

Figur	G	Mekanism	till	kontorsstol	Saga,	framifrån.	
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Sammanställning av mekanismens problematik: 

• Snäva toleranser som medför att komponenter inte passar med varandra alternativt loss-
nar. 

• Stolens konstruktionssäkerhet. Skarp vinkel på vajer från axel till gasfjäder som reglerar 
vinkeln på ryggstödet. 

• Den inre gasfjädern som reglerar lutning av sitsdynan behöver exakta toleranser för att 
inte sitsen ska vicka. Detta beror på en horisontal placering av gasfjädern. Om gasfjädern 
placeras vinklat från horisontalt läge reduceras problemet enligt Support Design. Gasfjä-
dern som reglerar lutning av ryggstödet är placerad vinklad och är där med inte lika käns-
lig, för exakta toleranser. 

• Knappreglage som reglerar stolens funktioner har lång monteringstid för att ställas in rätt. 
Det beror på en variation av stansade bleck till vajrar eller att låsringar inte passar till 
knappreglageaxeln. 

• Vid montering är det mycket småpill som tar lång tid. Vaselin används för att underlätta 
arbetet. 

• Problematik med rullager som skapar rörelse vid lutning av sitsdynan. Lagerna rullar inte 
och i slutändan nöts dem vilket leder till att stolen går sönder. 

• Vid montering kräver varje stol individuell justering för att mekanismen ska fungera till 
exempel för justering av vinklar på knapreglagen. 

• Lång monteringstid. 
• Dimensionering. Mekanismen kräver extra distanser mellan mekanism och nedre kåpa för 

att kunna applicera den lilla kåpan. 

Många delar är sammanlänkade med varandra i mekanismen, justering av en del kan leda till att 
andra delar också behöver ändras för att funktionen ska fungera. För att hitta en lösning som tar 
hänsyn till alla delproblem kring den nuvarande mekanismen är rekommendationen att en ny 
mekanism konstrueras.  

Infästning	till	armstöd	
Infästning till armstöd finns, se figur H. Problemet med de be-
fintliga armstöden är att konstruktionen inte är hållbar för kraft-
påfrestningar, armstöden viker sig. Stolen säljs därför enbart 
utan armstöd.  
 
Önskvärt är att applicera en standardarmstödsinfästning till 
mekanismen. Med en ny infästningen kommer Support Designs 
alla kontorsstolar erhålla samma armstödsinfästning som gör att 
stolarna kan utnyttja samma armstöd. Nya armstöd kommer 
leda till att skyddskåpan under mekanismen behöver justeras för 
att armstöden ska få plats. En kortfattad problemanalys över 
armstödsinfästningen presenteras i tabell C. Figur	H	Saga	med	armstöd.		
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Tabell	C	Armstöd	problemanalys.		

Problem Sammansättning Funktion Förslag 
Befintliga armstöd 
klarar inte kraftpå-
frestningar. 

Infästningen består 
av en vertikal yta där 
armstöden fastsätts 
med två skruvför-
band.  

Upprätthålla armstöd. Integrera support-
stolens armstöd på ett 
lämpligt sätt.  

Free	float	
Free float är en funktion som medför att stolen följer kroppens rörelser utan att någon knapp är 
intryckt (Osmond Ergonomics u.å.). Sits och rygg kan för närvarande justeras oberoende av 
varandra. Användare väger olika och vid en free float-funktion är det önskvärt om motståndet i 
sits och rygg kan regleras efter användarens kroppsvikt. Dagens konstruktion som utgör att sits 
och rygg vinklas består av två mindre gasfjädrar. Det innebär att motståndet hos stolen redan är 
förbestämt. Byte av funktion medför en helt ny konstruktion. 

Vid en free float är det även bra om sitsen kan lutas bakåt (Stranden 2000). Dagens konstruktion 
utgör en vinkling bakåt på endast 5°. Ändras mekanismen kommer också kåpan under stolen att 
behöva ändras vilket leder till stora kostnader då verktyg är specialframtagna till Sagas nuvarande 
utformning. Tabell D beskriver problemställningen kring free flaot-funktion. 

	Tabell	D	Free	float-funktion	problemanalys.	

	
Fältstudier	–	Första	undersökning	av	kontorsstolar	

Stockholm	Furniture	and	Light	Fair	

Stockholm Furniture and Light Fair i Älvsjö besöks i början av februari för att ta reda på vilka 
funktioner som är vanliga bland andra kontorsstolsföretag samt om det finns mekanismer som 
kan matcha Support Designs önskningar. Funktioner på kontorsstolar varierar från stol till stol 
och till följd av det ser de flesta stolsmekanismer olika ut. Det betyder att mekanismerna anpassas 
efter varje specifik kontorsstol. Det gemensamma för kontorsstolsmekanismer är att de reglerar 
funktionerna på en kontorsstol där funktion som rörliga säten och rygg är mest förekommande. �

Under samtal med utställare framkommer det att ha ett rörligt ryggstöd på en stol är positivt för 
kroppen. Ryggstöd och säte som följer kroppens rörelser leder till ett varierat sittande som i sin 
tur ger bättre blodcirkulation i form av att blodtillförseln inte stoppas till benen.  

Problem Sammansättning Funktion Förslag 
Funktion saknas för 
att sits- och ryggdy-
nan ska följa med 
kroppens rörelser 
utan att en knapp be-
höver vara intryckt. 

En free float-funktion 
skulle innebära att gas-
fjädrarna ska vara in-
trycka konstant. Alterna-
tivt att funktionen regle-
ras av en dubbellindad 
vridfjäder eller liknande. 

Free Float,  
Dynamiskt sit-
tande – Sits och 
rygg följer med 
kroppens rörel-
ser.  

En free float kon-
struktion som anpassas 
efter Sagas förutsätt-
ningar med skyddskåpa 
och begränsat ut-
rymme under sits. 
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Reflekterande är att inspiration till olika utformningar inte begränsas. Exempelvis har en utställare 
en kontorsstol, vars design av reglageknappar inspirerats från en datormus. Detta är något som 
tas med till idégenereringen, att kreativitet är viktigt och att inspiration kan appliceras från saker i 
ens omgivning. 

Showrroom	för	inredning	och	ergonomi,	Karlstads	universitet	

På Karlstads universitet finns ett showroom för inredning och ergonomi. Det används för att in-
köpare av konstormöbler ska kunna illustrera utbud och funktioner på kontorsstolar till anställda. 
I rummet finns tre olika kontorsstolsmodeller.  

Stolarna undersöks för att se vilka funktioner som finns och för att se om det finns något som 
kan appliceras till mekanismen Saga. Att se hur konstruktionerna är utformade är begränsat ef-
tersom designen av stolarnas mekanismer är dolda med en kåpa. Gemensamt för stolarna är att 
det finns många funktioner. För att kunna utnyttja en stols alla funktioner konstateras det att 
kunskap behövs om hur stolen ställs in och varför den ska ställas in. Det leder arbetet in i ett er-
gonomiavsnitt för att förtydliga förståelsen till vad som är ett bra sittande samt varför en free 
float funktion är en positiv egenskap för en kontorsstol.  
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Alternativ	konstruktionslösning	
 
Kinnarp 6000/8000 har en synkronmekanism vars konstruktionen är att när spak 1 förs uppåt 
frigörs en lamellbroms, se figur I. När bromsen är frilagd är stolen i ett helt fritt läge och rör sig 
efter kroppen. Den tvåaxliga vridfjädern reglerar stolens motstånd och går att justera undertill, 
genom att spänna fjädern blir motståndet trögare. 
 

 
Figur	I	Genomskärning	av	Kinnarp	6000/8000.	
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Ergonomi		
Varför är free float en positiv egenskap hos en kontorsstol? För att utforma en kontorsstolsmek-
anism med varierande funktioner undersöks sittande ergonomi.  

Mindre dynamik och stillasittande är följder som orsakar besvär vid sittande (Engström 2002). 
Enström skriver i Ergonomi Sittande & Rullstolar att det bör vara lika lätt att luta sig framåt som 
bakåt för att koppla av i en stol. Om båda möjligheterna finns innebär det att sittställningen är dy-
namisk och kan varieras. Det finns ingen sittkomfort som garanterar långsiktig besvärsfrihet, men 
genom variation skapas en god ergonomisk sittställning (Engström 2002; Bohgard et al 2015). 

Kroppen	

Sittande arbete medför ett större tryck på diskarna i ländryggen jämfört med stående arbete. 
Långvarigt sittande kan leda till ländryggsproblem. Därför är det viktigt att upprätthålla svanken 
vid sittande arbetsställning och helst utan att musklerna i ryggen behöver aktiveras (Bohgard et al. 
2015). Det görs med stöd av ett ryggstöd. Vid avslappning kommer bäckenet att tippa bakåt, vil-
ket betyder att svanken inte längre är upprätthållen som i sin tur leder till att ryggraden sjunker 
ihop. Så länge som bröstryggen hålls uppstärkt kommer bäckenbenet att vara stabiliserat och för-
hindrat att tippa bakåt (Engström 2002). 

Val	av	stol  
Det är individuellt hur en arbetsstol passar en enskild arbetstagare bäst (Bjurvald & Pettersson 
2004). Bjurvald och Pettersson skriver att en stol som passar allt sittande arbete och tillfredsställer 
alla är svårt att hitta. Genom att testa en stol under en tid upptäcker man om stolen fungerar i 
den aktuella arbetssituationen.  
 
Sittvinkel	–	Varför	Free	float	är	bra 
Långvarigt sittande kan även leda till svullnad i nedre delen av kroppen och åderbråck (Bjurvald 
& Petersson 2004). En begränsad arbetsställning kan medföra passivt sittande, svullnad och 
ödem3 i fötter och ben (Stranden 2000). Stranden (2000) skriver att en studie om kontorsstolsan-
vändning visar att användning av kontorsstol som har en free float-funktion stimulerar och akti-
verar benens ven-pumpar. Blodcirkulationen i nedre delen av benen beror på vaden och fotens 
ven-pumpsystem (Stranden 2000). Tillåter man variation i sittvinkel som låter kroppen röra sig 
stimuleras benens rörelser. Benrörelserna aktiverar venernas pumpmekanismer vilket motverkar 
lokal ödem i ben och fötter, samt minskar besvär i sittande arbetsställningar (Mandal 1982). En-
ligt Mandal (1982) ska arbetsstol med free float-funktion även kunna vara ställbar. 

Jönsson 2007 beskriver användningen av free float: 

Om man har en gunga på sin stol kan man med fördel använda denna 
när man lutar sig tillbaka mot ryggstödet för att till exempel prata i tele-
fon eller liknande. Benen aktiveras då trots att man sitter stilla. (Jönsson 
2007, s. 25)  

                                                
3 Ödem är en vätskeansamling i vävnader (Nationalencyklopedin 2017). 
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Ergonomiska	rekommendationer	

I litteraturen Arbete och teknik på människors villkor tar Bohgard et al. (2015) upp rekommen-
dationer för acceptabelt sittande i arbete: 

• Vinkel mellan sitsen och ryggstödet ska vara cirka 100-120° 
• Ryggstödet ska följa ryggradens kurvatur. 
• Sitsen ska inte vara lägre eller djupare än nödvändigt. 
• Ryggstödet ska finnas som avlastningsstöd vid vila, även om det inte används vid arbete. 
• Stolen får inte begränsa möjligheterna till nödvändiga arbetsrörelser. 
• Generellt bör en bra arbetsstol tillåta så stor variation i sittställningen som möjligt. Möjlig-

het att med enkla justeringar av arbetsbordet som alternativ kunna utföra ett arbete stå-
ende bör också finnas där så är möjligt. 

• Reglagens funktion måste vara lättbegripliga för att bli använda. 

Bjurvald och Pettersson skriver i Ergonomi dessutom att en kontorsstol ska vara ställbar, lätt 
justerbar i höjdled och i avseende på sittdjup och ryggstöd.  

Armstöd 
Armstöd är till hjälp vid uppresning och när man sätter sig ned. Ofta lutas kroppen på ett arm-
stöd i taget, både framåt och i sidled. Armstödet ger förbättrade möjligheter till att sitta upprätt 
längre tid. De reducerar även statisk kraft i nackmuskler och muskler vid skuldrorna samt suppor-
tar armvristerna (Pheasant & Haslegrave 2006). Är höjden och längden korrekt inställd kan arm-
stödet förebygga den ihopsjunkenhet som snabbt kan leda till ryggproblem. Eftersom överkrop-
pen tenderar till att sjunka ihop vid sittande behövs oftast någonting att stödja armarna på för att 
kunna slappna av (Engström 2002).�

Armstödet ska inte stödja den övre delen av underarmen mot armbågen. Detta är för att i just det 
partiet finns den känsliga ulnarisnerven ytligt. Ett avstånd på ungefär tio cm mellan armstödets 
början från ryggstödet är därför lämpligt (Engström 2002). 

Höjden på armstödet är individuell, oftast två till tre cm högre än armbågen med böjd arm. Lika 
så är längden individuell men bör underlätta uppresning och när man sätter sig och även när man 
lutar sig framåt. Armstödsplattan ska vara mjuk och komfortabel, inte för smal och inga skarpa 
kanter. Materialvalet bör också vara hudvänligt och tvättbart (Engström 2002).�

Sittdjup	

Sittdjupet på stolen är viktigt att beakta. Vid för stort sittdjup belastas låren och hindrar blodcir-
kulationen i underbenet. För att undvika detta problem ska sitsen sluta ungefär fem centimeter 
från knävecket (Engström 2002).�

Lutande	sittvinkel	

För att klara av att sitta på en framåtlutad sits under en längre tid utan att bli trött bör sitsen vara 
utformat på ett sätt så att möjligheten att kana ner på sitsen elimineras. Behov finns också att 
man ska kunna stödja armarna eller överkroppen mot något för att kunna slappna av, annars går 
det bara att sitta på sitsen under kortare stunder (Engström 2002). 
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En sluttande sits medför en mer upprätt sittposition med avslappnad och balanserad sittställning. 
En sits som sluttar framåt medger en mindre uttalad böjning i höftlederna än då man sitter rät-
vinkligt, vilket medför att ländryggen har kvar sin svank och ryggen hålls rak. Vid denna sittställ-
ning behöver ryggen inte böjas framåt lika långt till skrivbordet och man kan röra sig mer fritt 
(Mandal 1982).  

Sittställningen med sluttande sits medför också en större rörelsefrihet och skapar möjlighet till ett 
mer dynamiskt och aktivt sittande (Bjurvald & Pettersson 2004). Det är även enklare att resa sig 
upp (Mandal 1982). 

Ryggstöd	

När höjden bestäms är det viktigt att ta hänsyn till form och vinkel. Lågt ryggstöd innebär ett mer 
aktivt sittande, det ska då stabilisera bäckenet och tillåta förelsefrihet i överkroppen. För att upp-
fylla detta bör ryggstödet sluta mellan mitten av ländryggen upp till bröstkorgens nedre delar 
(Engström 2002). För att ge god variation bör ryggstödsvinkeln vara justerbar och stötta svank-
ryggen (Pheasant & Haslegrave 2006).  

Dynamiskt	sittande	

Vid funktion som gungning på kontorsstolen bör det finnas möjlighet till att låsa mekanismen. 
Möjlighet till gungning eller lutning av sits hjälper till med bålrörelser. Undviker även statiskt sit-
tande och uppmuntrar till benrörelser som stimulerar blodcirkulationen (Pheasant & Haslegrave 
2006). 

Olika	funktioner	på	mekanismer	
Olika kontorsstolsmekanismer är konstruerade på olika sätt och har olika egenskaper. Vad passar 
kontorsstolen Saga? 

Free float är en funktion som definieras av att sitsen och ryggstödet rör sig i en gungstolsrörelse. �
För att funktionen ska vara effektiv bör funktionen erbjuda ett justerbart motstånd i gungningen 
anpassningsbart efter användarens vikt (Osmond Ergonomics u.å.) Viktigt att tänka på är att det 
ska vara lätt att spänningsjustera motståndet efter kroppsvikt.  

Asynkronmekansim gör att rygg- och sittvinkel kan ställas in oberoende av varandra, oftast med 
separata spakar (Osmond Ergonomics u.å.). Det ger vilket ger möjlighet till att optimera kropps-
hållningen. Det kan dock vara besvärligt att ställa in rätt, är stolen bara anpassad för en person 
behöver inställning inte justeras mycket.  

En asynkronmekanism i kombination med free float-funktion är vad Support Design önskar till 
stolen Saga. Under ett besök i en möbelbutik i Karlstad testade personal med erfarenhet av kon-
torsstolar stolen Saga. Deras slutsats bekräftar att free float är lämpligt att applicera till Sagas 
funktion för att gör stolen mer användarvänlig. 

Annan funktion som är vanligt förekommande på kontorsstolar är synkronmekanism. Synkron-
mekanismen utgör att vinkeln mellan sits och ryggstöd är kopplat i ett fast förhållande. Vanligt är 
att ryggstödet lutar 1,5 – 2,5° för varje lutning av sitsen. Rygg- och sätesvinklar kan ändras snabbt 
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och samtidigt vilket medför olika kroppspositioner för olika arbete till exempel läsa eller tangent-
bordsskrivning (Osmond Ergonomics u.å.). 
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Blanka sidor finns med i rapporten för att huvudrubriker 
ska hamna på ny sida vid dubbelsidiga utskrifter. 
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Bilaga	5:	FMEA	

 

ÖVA   FMEA – Feleffektanalys          Process-FMEA        Konstruktions-FMEA 
Detalj 

Koncept för reglering av gasfjäder 
Underlag 

Konceptval 
Anmärkning 

      
Framtagen av 

Kristofer Löfvenberg 
Datum 

14 maj 2017 
Utgåva 

1 
Uppföljningsdatum 

18 maj 2017 
Godkänd av 

Kristofer 

O
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n.
 n

r 

Komponent 
Operation 

Huvudfunktion 
Funktion 

Felkarakteristik Nuvarande tillstånd 
Rekommenderade 

åtgärder 
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rt 

Efter åtgärd 
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2 
 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedre 
horisontal axel. 
 
 
Vertikal axel. 
 
 
 
 
Fäste till nedre 
axel. 
 
 
Länkarna som 
vertikal axel 
sitter fast i. 
 

Överföra kraft till 
gasfjäderns knapp. 
 
 
Utgör länk mellan 
övre och under 
axel. 
 
 
Skapar ett 
momentcentrum. 
 
 
Leda mittaxeln. 

Vridning uppstår. 
 
 
 
Vridning kan 
uppstå i 
konstruktionen. 
 
 
Lossnar från 
hävarm. 
 
 
Länkarn kan 
lossna från 
hävarmen och är 
svåra att tillverka. 
 
 

Konstruktionen 
går sönder. 
 
 
Konstruktionen 
går sönder. 
 
 
 
Haveri. 
 
 
 
Konstruktionen 
går sönder. 

.Hävarmen är 
vinklad. 
 
 
Länken finns 
enbart på en sida 
av konstruktionen. 
 
 
Ej tillverknings-
anpassad. 
 
 
Ej tillverknings-
anpassad. 

 
 

7 
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5 
 

8 
 
 
 
7 
 
 
 
 
9 
 
 
 
9 
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8 
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288 
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Minska vinkel på hävarmen 
som når gasfjäder med rak 
siktlinje. 
 
Centrera mittlänken. 
 
 
 
 
Ny konstruktion som medför 
färre ingående delar. 
 
 
Ny konstruktion som medför 
enklare tillverkning samt färre 
ingående delar. 
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Blanka sidor finns med i rapporten för att huvudrubriker 
ska hamna på ny sida vid dubbelsidiga utskrifter. 
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Bilaga	6:	Beräkningar	
Samtliga beräkningar görs på flera olika tvärsnitt för att utesluta dimensioner som inte håller.  

Friläggning av den nedre horisontella axeln 
och uträkning av vilken kraft som erfordras 
för att den nedre axeln ska kunna trycka ner 
knappen på gasfjädern.  

!" = 35	''  
!(( = 45( + 25(  
!( = 	 45( + 25(  

!( = 	51,478…''	 ≈ 51	''  

 

 

 

 

 

 

 

2 = 0  

2 = 4" ×	!"–	4(×!( = 0  

4" =	?  
4( = 	43,6	9  
!" = 	35	''  
!( = 	51	''  

2 = 4" ×35	– 	43,6×51 = 0  

→	4" = 	
;<,=×>"

<>
= 63,531…9	 ≈ 64	9  
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Dragspänning: vertikala axeln. 
Dragspänning som uppstår i den vertikala axeln, här redovisas dragspänningar med olika tvär-
snitt. 
 

Formel är hämtad från Formler och tabeller för mekanisk konstruktion: mekanik och hållfast-
hetslära (Björk 2013).  

? = 	 @
A
      (Björk 2013, s.13) 

F = Kraften 
A = Tvärsnittsarean 

 
B" = 2×1 = 2	''(  

→ ? =	 =;
(
= 32	2CD  

B( = 2×2 = 4	''(  
→ ? =	 =;

;
= 16	2CD  

B< = 2×3 = 6	''(  
→ ? =	 =;

=
= 10,66	2CD  

B> = 2×4 = 8	''(  
→ ? =	 =;

E
= 8	2CD  

B= = 2×5 = 10	''(  
→ ? =	 =;

"F
= 6,4	2CD  

BG = 3×3 = 9	''(  
→ ? =	 =;

I
= 7,11	2CD  

BE = 3×4 = 12	''(  

→ ? =	 =;
"(
= 5,33	2CD  

BI = 3×5 = 15	''(  

→ ? =	 =;
">
= 4,27	2CD  

BI = 4×4 = 16	''(  
→ ? =	 =;

"=
= 4,0	2CD  

BI = 4×5 = 20	''(  

→ ? =	 =;
(F
= 3,2	2CD  

BI = 4×6 = 24	''(  

→ ? =	 =;
(;
= 2,7	2CD  
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Böjspänning; övre horisontell axel 
Formler från Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära (Alfredsson 2014).  

?J = 	
KL
ML

      (Alfredsson 2014, s. 59) 

Fås av böjmotståndet, NJ, (Rektangulärt tvärsnitt) och böjmomentet 2J. 

NJ =	
JOP

=
      (Alfredsson 2014, s. 332)  

b= basen 
h=höjden 

2J = !	×	4  
L = längden�
F = kraften 
 
4 = 64	9	  	
! = 70	''  

2J = 70	×	64 = 4480	9''  

Tvärsnitt:�
ℎ = 3	
R = 10  

NJ =	
"F×<P

=
= 15	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
">

= 298,7	2CD	  
 
Tvärsnitt:�
ℎ = 4	
R = 10  

NJ =	
"F×;P

=
= 26,7	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
(=,G

= 168	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 5	
R = 10  

NJ =	
"F×>P

=
= 41,7	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
;",G

= 107,5	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 3	
R = 9  
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NJ =	
I×<P

=
= 13,5	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
"<,>

= 331,9	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 4	
R = 9  

NJ =	
I×;P

=
= 24	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
(;

= 186,7	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 5	
R = 9  

NJ =	
I×>P

=
= 37,5	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
<G,>

= 119,5	2CD	  
 
Tvärsnitt:�
ℎ = 9	
R = 6  

NJ =	
I×=P

=
= 54	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
>;

= 83,0	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 3	
R = 8  

NJ =	
E×<P

=
= 12	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
"(

= 373,3	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 4	
R = 8  

NJ =	
E×;P

=
= 21,3	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
(",<

= 210	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 5	
R = 8  

NJ =	
E×>P

=
= 33,3	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
<<,<

= 134,4	2CD	  
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Tvärsnitt:�
ℎ = 2	
R = 5  

NJ =	
>×(P

=
= 3,33	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
<,<<

= 1344	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 3	
R = 7  

NJ =	
G×<P

=
= 10,5	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
"F,>

= 426,7	2CD	  

Tvärsnitt:�
ℎ = 4	
R = 7  

NJ =	
G×;P

=
= 18,7	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
"E,G

= 240	2CD	  
Tvärsnitt:�
ℎ = 5	
R = 7  

NJ =	
G×>P

=
= 29,2	''< 	

→ ?J = 	
;;EF
(I,(

= 153,6	2CD	  
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Vridning: nedre horisontella axeln.  
Formler från Handbok och formelsamling i Hållfasthetslära (Alfredsson 2014).  

STUV =
KW
MW
	     (Alfredsson 2014, s.73) 

NX =	
UJP

;
4(

U
J
 (a>b)    (Alfredsson 2014, s. 76) 

4(
U
J
 fås av figur A.    (Alfredsson 2014, s. 76)  

2X = !	×	4 

2X = 	50	×	43,6 = 2180	9'' 

 

Figur J Beskriver F2(a/b) (Alfredsson 2014).  
 
Vridspänning beräknas i den nedreaxeln på grund av 
av dess kröka form. Vridmoment uppstår när kraft 
axeln belastas. Eftersom den nedre horisontella ax-
eln är böjd uppstår vridning. Uträkningarna approxi-
merar uträkningarna och räknar med att axeln är 
vinklad 90°. Vid 90° blir det högst vridspänning.  

Tvärsnitt:	 	
a= 10 (a>b) 
b = 3 

D
R = 	

10
3 = 3,33 → 4( D R = 1,09	 

NX =	
"F×<P

;
×1,09	 = 	24,5	''<  
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STUV[D = 10, R = 3] = KW
MW
	→ 	 ("EF

(;,>
= 88,9	2CD	  

 
Tvärsnitt: �
a= 10 (a>b) 
b = 4 

D
R = 	

10
4 = 2,5 → 4( D R = 1,05 

NX =	
10×4(

4 ×1,09	 = 	42	''< 

STUV[D = 10, R = 4] =
2X

NX
	→ 	

2180
42 = 51,9	2CD 

Tvärsnitt: 

a= 10 (a>b) 
b = 5 

D
R = 	

10
5 = 2 → 4( D R = 0,984 

NX =	
10×5(

4 ×0,984	 = 	61,5	''< 

STUV[D = 10, R = 5] =
2X

NX
	→ 	

2180
61,5 = 35,45	2CD 

Tvärsnitt: 

a = 9 (a>b) 
b = 3 

D
R = 	

9
3 = 3 → 4( D R = 1,069 

NX =	
9×3(

4 ×1,069	 = 	21,65	''< 

STUV[D = 9, R = 3] =
2X

NX
	→ 	

2180
21,65 = 100,7	2CD 

Tvärsnitt: 

a = 8 (a>b) 
b = 5 

D
R = 	

8
5 = 1,6 → 4( D R = 0,92 
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NX =	
8×5(

4 ×0,92	 = 	46	''< 

STUV[D = 8, R = 5] =
2X

NX
	→ 	

2180
46 = 47,39	2CD 

Tvärsnitt: 

a = 8 (a>b) 
b = 4 

D
R = 	

8
4 = 2 → 4( D R = 0,984 

NX =	
8×4(

4 ×0,984	 = 	31,488	''< 

STUV[D = 8, R = 4] =
2X

NX
	→ 	

2180
31,488 = 69,23	2CD 

 

Tvärsnitt: 

a = 7 (a>b) 
b = 4 

D
R = 	

7
4 = 1,75 → 4( D R = 0,95 

NX =	
7×4(

4 ×0,95	 = 	26,6	''< 

STUV[D = 7, R = 4] =
2X

NX
	→ 	

2180
26,6 = 81,95	2CD 

Tvärsnitt: 

a = 5 (a>b) 
b = 2 

D
R = 	

5
2 = 2,5 → 4( D R = 1,25 

NX =	
5×2(

4 ×1,25	 = 	6,25	''< 

STUV[D = 5, R = 2] =
2X

NX
	→ 	

2180
6,25 = 348,8	2CD 

Tvärsnitt: 
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a = 9 (a>b) 
b = 4 

D
R = 	

9
4 = 2,25 → 4( D R = 1,025 

NX =	
9×4(

4 ×1,025	 = 	36,9	''< 

STUV[D = 9, R = 4] =
2X

NX
	→ 	

2180
36,9 = 59	2CD 

Tvärsnitt:�
a = 9 (a>b) 
b = 6 

D
R = 	

9
6 = 1,5 → 4( D R = 0,924 

NX =	
9×6(

4 ×0,924	 = 	74,844	''< 

STUV[D = 9, R = 6] =
2X

NX
	→ 	

2180
74,844	 = 29,1	2CD 

Tvärsnitt:�
a = 8 (a>b)�
b = 3 

D
R = 	

8
3 = 2,667 → 4( D R = 1,05 

NX =	
8×3(

4 ×1,05	 = 	18,99	''< 

STUV[D = 9, R = 6] =
2X

NX
	→ 	

2180
18,99	 = 114,79	2CD 

Tvärsnitt:�
a = 9 (a>b)�
b = 5 

D
R = 	

9
5 = 1,8 → 4( D R = 0,97 

NX =	
9×5(

4 ×0,97	 = 	54,6	''< 

STUV[D = 9, R = 6] =
2X

NX
	→ 	

2180
54,6 = 40,0	2CD 
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Tvärsnitt:�
a = 7 (a>b)�
b = 3 

D
R = 	

7
3 = 2,3 → 4( D R = 1,04 

NX =	
7×3(

4 ×	1,04	 = 	16,4	''< 

STUV[D = 9, R = 6] =
2X

NX
	→ 	

2180
16,4 = 133,1	2CD 

Tvärsnitt:�
a = 7 (a>b)�
b = 5 

D
R = 	

7
5 = 1,4 → 4( D R = 0,92 

NX =	
7×5(

4 ×	0,92	 = 	40,3	''< 

STUV[D = 9, R = 6] = KW
MW
	→ 	 ("EF

;F,<
= 54,1	2CD		
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Friläggning av knappreglage 

L1 = 70 mm 

L2 = 90 mm 

F1 = 64 N 

F2 = ?  

2 = 0  

2 = 4" ×	!"–	4(×!( = 0  

2 = 64×	70	–	4(×	90 = 0  

→ F2 = 50 N 

 

 


