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Sammanfattning 
Examensarbetet ”Anpassning av arbetsfordon” på 30 hp har 
utförts på Certec, avdelningen för rehabiliteringsteknik vid 
institutionen för Designvetenskaper, LTH och i samarbete med 
Samhall. 
 

Syftet med arbetet har varit att undersöka möjligheterna att 
via anpassning av arbetsfordon få personal hos Samhall med 
funktionsnedsättningar att få mer meningsfulla arbetsuppgifter. 
Detta har förverkligats genom att ett av Samhalls befintliga 
arbetsfordon har undersökt och sedan via produktutveckling 
anpassats så att det kan användas även av personal med 
funktionsnedsättningar. 
 

För att få bra kontakt med målgruppen har en 
användargrupp och en fokusgrupp använts. Användargruppen 
bestod av huvudanvändaren Mats och två ytterligare användare. 
Fokusgruppen bestod av personal från Samhall och anhöriga till 
användarna. 
 

Arbetsfordonet som har anpassats är en åkgräsklippare av 
modell Stiga Park PRO 25 4WD. Anpassningen som har tagits 
fram består av tre separata moduler. Modulerna kan fästas på 
gräsklipparen utan att göra några större ingrepp på maskinen. 
Den första modulen möjliggör för användaren att ta sin rollator 
med sig under arbetet, upphissningen av rollatorn kan ske efter 
att användaren har satt sig. Nästa modul ändrar 
parkeringsbromsen från en fotpedal till en spak, detta gör det 
möjligt att dra åt parkeringsbromsen med handen. Den sista 
modulen förflyttar drivningen av gräsklipparen d.v.s. gas/back 
från en fotpedal till en ring runt ratten samt reglage på mitten 
av ratten. Den sista modulen gör liksom 
parkeringsbromsmodulen att gräsklipparen kan användas av 
personal som inte har fullstyrka i sina ben. 

 
Arbetet avslutades med att en fungerande prototyp togs 

fram och testades. Prototypen testades och godkändes av Mats.  

 
Nyckelord 
Anpassning, hjälpmedel, produkt utveckling, gräsklippare, 
arbetsfordon.  



 2 •  Anpassning av arbetsfordon 

Abstract 
The thesis ”Adjustment of working equipment - Lawnmower” 
on 30hp has been written for Certec at the Department of 
Design Science, LTH and in coporation with Samhall.   
 

The purpose of this thesis has been to examine the 
possibilities to help the staff with disabilities at Samhall to get 
more meaningful work tasks by adjusting there working 
equipment. The task has been done by looking into one of 
Samhalls existing work equipment, and then by product 
development methodology the equipment has been adjusted to 
fit some staff with physical disabilities. 
 

To get in close contact with the target group a user group 
and a focus group was established. The user group consisted of 
the main user Mats and two of his colleagues. The focus group 
consisted of staff from Samhall and one relative to Mats.  

 
The equipment that has been adjusted is a ride-on 

lawnmower, the model Stiga Park PRO 25 4WD. The 
adjustment consists of three separate modules. The modules can 
be fastened on the lawnmower without to much interference on 
the mower. The first module helps the user to bring his/hers 
walking aid with him/her during work. Next module changes the 
parking brake from a lever to a pedal, which makes it 
controllable with hands only. The last module transfers the 
speed control from a pedal to a hand held solution on the 
steering wheel. Both the second and the last module make the 
mower controllable for users with limited strength in there leg. 
 

The thesis ended up with a fully working prototype. The 
prototype was tested and approved by the main user Mats. 

 

Keywords  
Adjustment, product development, lawnmower, work 
equipment.  
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Förord 
Arbetet är ett examensarbete om 30  hp. Det ingår i 
Maskinprogrammet på Civilingenjörsprogrammet om 270 hp 
på Lunds Tekniska högskola. Examensarbetet ”Anpassning av 
arbetsfordon” utfördes på Certec, avdelningen för 
rehabiliteringsteknik vid institutionen för Designvetenskaper, 
LTH och i samarbete med Samhall, under tiden 
september 2006 till april 2008. Examinator var Håkan Eftring 
och handledare var Håkan 
Neveryd på Certec. 
 

Ett stort tack riktas till Staffan Benedictsson som jag 
samarbetat med för att ta fram materialet till kapitlen 2, 3.1 
och 3.2. I övrigt vill jag tacka alla personerna i både min 
fokusgrupp och min användargrupp och ett extra stort tack till 
Mats Olden. 

 
Lund, april 2008 
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1 Inledning 
Detta arbete är ett samarbete mellan Certec, Samhall och mig. 
Inom arbetets ramar kommer ett arbetsfordon att 
vidareutvecklas i form av en anpassning som möjliggör ett 
bredare användningsområde. Arbetet använder sig av 
användarcentrerad design, vilket i detta fall innebär att 
anpassningen utvecklas åt en specifik användare med speciella 
behov. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till detta arbete är att Samhall kontaktade Certec 
för att se om det fanns någon student som kunde titta på 
huruvida man genom produktutveckling kunde få en av deras 
medarbetare att utföra mer meningsfulla arbetsuppgifter. 
Samhall är ett företag som traditionellt har tagit på sig uppdrag 
som de har kunnat utföra i sina egna lokaler. Uppdragen har 
ofta varit av karaktären enklare förpacknings- eller 
sorteringsjobb. Uppdragen har ofta varit låg produktions-, 
lågpris- och lågvinstuppdrag men med tiden har både inriktning 
och vinstkrav ändrats. Idag satsar Samhall mer på 
serviceuppdrag där det finns intressantare arbetsuppgifter för de 
anställda och bättre vinstmarginal för Samhall. Många av 
Samhalls anställda har funktionsnedsättningar och har därmed 
svårt med viss utrustning som används inom servicebranschen. 
Utrustning som kan vara svår att hantera är t.ex. städmaskiner, 
gräsklippare och liknande. 
 

Detta arbete kommer att undersöka möjligheterna att via 
produktutveckling få personer främst med 
funktionsnedsättningar att kunna hantera den utrustning som 
krävs för att ha ett serviceyrke. Den utrustning som kommer 
att undersökas i detta arbete är en åkgräsklippare, se figur 1-1. 
Produktutvecklingen kommer inte att leda till att en helt ny 
produkt tas fram utan till en anpassning av en befintlig 
gräsklippare. 

 
Gräsklipparen som kommer att anpassas är en Stiga Park 

PRO 25 4WD. Valet av gräsklippare har gjorts av personal på 
Samhall och grundar sig på deras befintliga och framtida 
maskinpark. Ingen hänsyn har tagits till vilken modell som 
passar bäst för vidareutveckling. 

figur 1-1 Gräsklipparen: Stiga 
Park PRO 25 4WD 
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1.2 Problembeskrivning 
Uppgiften med det här arbetet är att ta fram en anpassning till 
en åkgräsklippare av modell Stiga Park PRO 25 4WD och det 
finns önskemål från Samhalls sida att anpassningen görs i form 
av en modul. Med en modul menas att anpassningen ska kunna 
tillverkas separat och sedan monteras på gräsklipparen utan att 
göra för stor åverkan på denna, detta för att den ska kunna 
tillverkas i flera exemplar och monteras på flera olika 
gräsklippare av samma modell. 

 
Målet med anpassningen är att Mats, en anställd på Samhall, 

med sina förmågor ska kunna hantera gräsklipparen på ett 
sådant sätt att han kan använda den som arbetsredskap. Målet 
med examensarbetet är att konstruera en prototyp som visar på 
att det med hjälp av produktutveckling går att förbättra 
möjligheterna för personer med funktionsnedsättningar att 
arbeta i serviceyrket.  
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2 Syfte och 
begränsningar 

Det finns både ett långsiktigt och ett kortsiktigt syfte med 
detta arbete. Avgränsningarna delas upp i avgränsningar satta 
av Samhall och avgränsningar på grund av tidsramen. 

2.1 Syfte 
Det långsiktiga syftet med detta arbete är att lägga grunden till 
vidare arbete för att via produktutveckling få personer med 
funktionsnedsättningar att få mer meningsfulla arbetsuppgifter. 

 
Det kortsiktiga syftet är att ta fram en prototyp som visar 

på att Mats kan arbeta med en åkgräsklippare som 
arbetsredskap. 

2.2 Begränsningar 
Begränsningar satta av Samhall är: 

• Anpassningen ska ske till en Stiga Park PRO 25 4WD. 
• Materialkostnaden för prototypen ska ligga kring 

10.000 kr 
• Gräsklipparen ska kunna användas som den var 

konstruerad för, även med anpassningen påmonterad. 
• Anpassningen ska inte göra någon större åverkan på 

gräsklipparen. 
 
Andra begränsningar är att arbetet endast omfattar 30hp 
vilket gör att det troligtvis inte kommer att finnas tid att 
utveckla alla idéer utan endast de som anses som viktigast 
kommer att vidareutvecklas. Produktutvecklingen syftar 
till att ta fram en anpassning av en produkt och inte 
nyskapande av en sådan, detta kommer i stor utsträckning 
begränsa vilka lösningar som tas fram. Och till sist kommer 
prototypen att tillverkas i Certec:s verkstad på IKDC 
vilket leder till att lösningar som ej är möjliga att tillverka 
där inte heller kommer att vidareutvecklas. 
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3  Metod 
Arbetet är uppdelat i två övergripande delar: Princip- och 
primärkonstruktion.  
 

Principkonstruktionen syftar till att ta fram dels vilken typ 
av produkt det är som önskas dels en eller flera principlösningar 
för denna. I Principkonstruktionsavsnittet ska det även tas 
fram en kravspecifikation för den tilltänkta produkten.  

 
Primärkonstruktionen syftar till att ta fram en teknisk 

lösning utifrån principen som togs fram i det tidigare avsnittet. 
Primärkonstruktionen delas oftast upp i två delar, en del som 
beskriver lösningen och en del där en prototyp byggts och 
utvärderats. I detta arbete kommer både del ett och del två i 
Primärkonstruktionen kretsa kring byggnationen av en 
prototyp eftersom målet endast är att ta fram en prototyp som 
visar på möjligheterna med en anpassning.  

 
Både primär- och principkonstruktionen syftar till att ta 

fram en ny produkt men detta arbete syftar till att ta fram en 
anpassning av en befintlig produkt. Eftersom metoderna inte 
passar riktigt till detta arbete har en anpassning av metoderna 
gjorts och det är utifrån denna anpassade metod som produkten 
kommer att utvecklas. 

3.1 Principkonstruktion 
Metoden som används i detta avsnittet är hämtad från ”Product 
design and development” av Ulrich och Eppinger1.  

Ulrich och Eppinger:s metod grundar sig på följande 
punkter: 

 
• Identifiering av användarbehov 
• Uppställning av målspecifikationer 
• Framtagning av principlösningar 
• Val av principlösning 
• Test av principlösning  
• Slutliga specifikationer 

                                                        
1 Ulrich K, Eppinger S. (2003). Product design and develoment. 

Singapore: McGraw - Hill. 
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3.1.1 Identifiering av användarbehov  

För att på ett bra sätt kunna ta fram en ny produkt krävs en 
omfattande analys av användarnas behov.  

 
Målsättningen med identifieringen av användarbehoven är 

att:  
• Försäkra att produkten fokuseras på användarbehoven.  
• Identifiera både uppenbara och dolda användarbehov.  
• Skapa en faktabas, på vilken produktspecifikationerna 

kommer att baseras.  
• Erhålla en dokumentation av behovsanalysen i 

utvecklingsprocessen.  
• Försäkra att inga användarbehov förbises.  
• Uppnå en gemensam förståelse för användarbehoven 

inom projektgruppen.  

3.1.2 Uppställning av målspecifikationer  

Här skall behoven översättas till specifikationer. 
Specifikationer skall på ett tydligt sätt beskriva vad produkten 
skall kunna utföra utifrån de behov som tidigare tagits fram. En 
specifikation består av ett påstående om vad produkten ska 
kunna göra. En specifikation skall inte beskriva hur produkten 
skall utföra något.  

3.1.3 Framtagning av principlösningar  

Vid konceptgenerering kan man använda sig av en 
femstegsmetod enligt:  

 
• Problemklargörning  
• Externt sökande 
• Internt sökande  
• Systematisk utforskning  
• Reflektion över resultatet  

 
Externt sökande innebär att redan befintliga lösningar sökes. 

Extern sökning kan användas både till att finna hela lösningar 
och för att hitta lösningar till delproblem. Denna metod kan 
användas under hela arbetets gång. En del av det externa 
sökandet är benchmarking där man jämför liknade produkter 
för att se hur problem lösts på dessa. 

 
Det interna sökandet innebär främst att göra en 

brainstorming för att generera idéer till olika koncept. 
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3.1.4 Val av principlösning  

Valet av principlösning delas upp i en primär utvärdering och 
en sekundär utvärdering. Däremellan utförs det en 
vidareutveckling av de valda principlösningarna. I den primära 
utvärderingen vill man utvärdera de föreslagna lösningarna med 
hänsyn till användarbehov och uppsatta kriterier. I den 
sekundära utvärderingen har förslagen utvecklats ytterligare 
och kan därefter utvärderas efter ett ökat antal kriterier så som 
ekonomi och teknisk svårighet. 

3.1.5 Test av principlösning   

För att man skall kunna få någon form av återkoppling från 
användarna av produkterna så utförs det ett test av den valda 
principlösningen. Huvudsyftet med testet är att kunna få 
tillräckligt med information för att kunna avgöra om man skall 
fortsätta med utvecklingsarbetet eller ej. Produkten som testas i 
detta fall är en primär prototyp. 

3.1.6 Slutliga specifikationer  

Eftersom man ibland tvingas till eftergifter beroende på 
tekniska och ekonomiska begränsningar förfinas värdena på 
målspecifikationerna för att senare bilda de slutliga 
specifikationerna. Det är utifrån dessa slutgiltiga specifikationer 
primärkonstruktionen kommer att tas fram.  

3.2 Primärkonstruktion 
Metodiken som används här utgår från den metodik som 
presenteras i kompendiet Primärkonstruktion av Freddy 
Olsson2.   
 
Metodiken består av fem huvudarbetsuppgifter:  

1. Produktutkast  
2. Komponentval  
3. Detaljkonstruktion  
4. Produktsammanställning  
5. Tillverkning och utprovning av primärprodukt  

 
Produktutkastet är den principlösning som tagits fram i 
föregående kapitel men här är förslaget förfinat ytterligare. När 
produktutkastet är klart väljs vilken typ av komponenter som 
ska användas och sedan i detaljkonstruktionen dimensioneras 
dessa komponenter för att passa dels med varandra dels med 

                                                        
2 Olsson F. (1995). Primärkonstruktion. Lund: Institutionen för 

maskinkonstruktion, Lunds Tekniska Högskola. 
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eventuellt andra produkter. Innan tillverkning av den första 
prototypen sker sammanställs alla komponenterna i en 
produktsammanställning.  

3.3 Anpassad metod 
Metoden som beskrivs i ”Product design and development” är 
inte direkt användbar vid anpassning av befintlig produkt så den 
har modifierats för att bättre passa detta arbete. Den största 
skillnaden är att det inte är en ny produkt som ska tas fram 
utan det är en befintlig produkt som ska anpassas. I detta fall är 
det inte vad användarna vill att produkten ska göra eller hur 
den ska göra det som är viktigt utan att få de påtänkta 
användarna att kunna använda produkten som den var tänkt 
från början. I detta fall är användarna även användare med 
speciella behov. För att underlätta sökandet av behoven har 
även metoder från boken ”Usabillity Engineering” av J Nielsen3 
används. 

3.3.1 Identifiering av användarbehov 

När det gäller att ta fram användarbehov vid anpassningar så är 
det inte i första hand behoven som berör produktens 
funktionalitet som är viktiga. Målet är att produkten ska 
användas som den är tänkt från början men att användarna har 
speciella behov för att kunna använda den. Det är alltså de 
behov användarna har för att kunna använda de befintliga 
funktionerna hos produkten som efterfrågas. Användarna vet 
redan vilka funktioner som finns och behöver endast uttrycka 
sina behov för hur de ska utföras. Vid anpassningar formuleras 
oftast behoven mer utefter begränsningar och tillgångar än 
önskemål. 

 
I detta avsnitt kommer det därför främst att fokuseras på 

följande frågeställningar: 
• Vilka är användarna? 
• Vilka behov har användarna? 
• Vilka möjligheter/begränsningar har användarna? 

 
Eftersom användarna i detta arbete har problem med att 

uttrycka sig har en metod från ”Usability Engineering” av J 
Nielsen använts. Metoden grundar sig på att användarna delas 
upp i två grupper, en användargrupp och en fokusgrupp. Även 
denna metod har anpassats något för att passa detta arbete.  

 

                                                        
3 Nielsen, J. (1993). Usability Engineering. U.S.A.: Academic Press. 
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I Nielsens ursprungliga användande av användar- och 
fokusgrupper består användargruppen av alla påtänkta 
användare och fokusgruppen av ett antal speciellt utvalda 
användare. Fokusgruppen är en mindre grupp om 6-8 personer 
som finns tillgänglig under produktutvecklingsprocessen för att 
föra närmare diskussioner med. De flesta produkter riktar sig 
ofta till väldigt många användare och då kan fokusgruppen 
användas för att uttrycka de behov som de användarna som 
produktutvecklingsteamet inte kan träffa personligen har. 

 
I detta arbete arbetas det efter principen att produkten 

utvecklas till en enskild användare eller en liten grupp 
användare för att sedan vidareutvecklas till att passa fler. 
Användargruppen i detta arbete består av alla de användare som 
är tänkta att använda produkten. Eftersom produkten senare 
ska vidareutvecklas är det viktigt att använda sig av användare 
som har olika behov för att kunna täcka upp så många behov 
som möjligt. Fokusgruppen består av personer i användarnas 
närhet som kan hjälpa till att uttrycka de behov som 
användarna själva inte kan uttrycka. Fokusgruppen kan även 
hjälpa till att finna behov som användarna själva inte känner 
till, i detta fall kan det t.ex. röra sig om arbetsrelaterade behov. 

3.3.2 Urval 

Valet av lösning för anpassningen har begränsats till en 
utvärdering och betygsättning av kriterierna kommer inte 
användas direkt vid urvalet utan istället kommer urvalet att 
grunda sig på en diskussion. 

3.3.3 Test 

Eftersom anpassningen riktar sig till en specifik grupp av 
användare kommer test av lösningsförslag ske kontinuerligt 
under hela konceptgenereringen och inte endast efter det att ett 
koncept valts. Dessa test kommer snarare vara det styrande i 
val av koncept. Ett slutgiltigt test kommer givetvis att göras 
för att se att anpassningen uppfyller de ställda kraven. 

3.3.4 Primärkonstruktion 

Primärkonstruktionen kommer endast att bestå av en del 
eftersom arbetet endast syftar till att ta fram en prototyp. 
Valet av komponenter kommer att baseras på vad som finns att 
få tag på och vad som kan hanteras i IKDC:s verkstad snarare 
än en ordentlig undersökning om vilka komponenter som finns 
på marknaden och vilken kvalitet dessa har. 
Detaljkonstruktionen har ej dokumenterats i form av måttsatta 
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ritningsunderlag eftersom prototypen ej är tänkt att byggas en 
gång till i exakt samma utförande.  
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4 Samhall 
Detta arbete har utförts i nära samarbete med Samhall och alla 
användare är anställda på Samhall. Samhalls mål med detta 
arbete är att deras anställda ska utvecklas och få mer 
meningsfulla arbetsuppgifter. 

4.1 Företaget4 
Samhall har drygt 22 000 medarbetare på 250 orter över hela 
landet och är ett av Sveriges största företag. Kompetensen 
ligger inom många områden: tillverkning, montering, 
förpackning, lager och logistik, fastighets- och markskötsel, 
städning och äldreservice. 

 
 Grunden för verksamheten är Riksdagens uppdrag att skapa 

utvecklande jobb för personer med funktionshinder. Deras 
medarbetare har funktionshinder som innebär nedsatt 
arbetsförmåga. Men detta löses genom att ordna arbetet så att 
var och en gör det de är bra på. Det är alltid Samhall som svarar 
för personal och personalledning, oavsett om arbetet utförs i 
deras egna lokaler, på fältet eller i kundens lokaler. På så sätt 
skapas ett välfungerande arbetslag där alla kompletterar 
varandra. 

 
Samhalls uppdrag är att producera varor och tjänster på en 

konkurrensutsatt marknad, och därigenom skapa meningsfulla 
och utvecklande arbeten för personer med funktionshinder. 
Samhall ska ge var och en möjlighet att växa utifrån sina egna 
förutsättningar och att kunna prova på arbetsuppgifter som 
motsvarar de som utförs på den övriga arbetsmarknaden. Deras 
medarbetare med funktionshinder kan därigenom bygga upp en 
tro på sig själva, få en mer meningsfull vardag och i bästa fall 
också möjligheten att övergå till en anställning på ett annat 
företag. 

 
Samhall är helägt av svenska staten och drivs som ett 

självständigt aktiebolag med ett ägarkrav på att verksamheten 
ska bedrivas med lönsamhet. 

                                                        
4 Texten är hämtad från Samhalls hemsida, www.samhall.se.  
(01-12-2007) Texten är något modifierad för att passa in i arbetet. 
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4.2 Användargrupp 
Användargruppen består förutom av Mats även av två andra 
anställda på Samhall. Användarna i användargruppen är utvalda 
av Samhall så att de tillsammans med Mats täcker in de 
vanligaste funktionsnedsättningarna. Syftet med att ha en 
användargrupp är att göra anpassningen så universell som 
möjligt. I detta fall fokuseras anpassningen till Mats men vid 
utvärdering av förslag tas även hänsyn till hur väl förslaget 
fungerar för de övriga i användargruppen. 

4.2.1 Mats Oldén 

Den huvudsakliga användaren i detta projekt är Mats Olden 
som visas i figur 4-1 Mats. Mats är lite över fyrtio år och bor 
på ett hem tillsammans med andra med funktionsnedsättningar. 
På hemmet bor han i en egen lägenhet där han bott i nio år. 
Mats har en cp-skada, vilken gör att han har 
funktionsnedsättningar som minskar hans rörlighet. Mats kan 
gå men använder i stort sett alltid stöd. Rörligheten i benen är 
inte begränsad utan det är främst styrkan och kontrollen som 
han har problem med. Möjligheterna för Mats att använda 
benen för att styra, använda reglage osv. är begränsade även då 
det gäller lätta rörelser utan precision eftersom benen kan 
rycka lite. Mats har även själv utryckt att han helst inte 
använder benen till denna typ av aktivitet.  

 
Mats kan förflytta sig mellan två hjälpmedel/fordon med 

hjälp av stöd och han kan ta sig upp på saker men helst inte 
mer än ett trappsteg. Eftersom Mats inte har mycket kraft i 
benen är det svårt att utföra uppgifter stående och sittande på 
huk, t.ex. uppgifter som ska utföras på marknivå. För att Mats 
ska kunna stå upp krävs ett stöd och därför kan han inte utföra 
uppgifter som kräver två händer när han står men även 
uppgifter som kräver enhandsstyrka är problematiska. Enklare 
rörelser som att använda vattenslang, trycka på knappar osv. 
klarar Mats stående. Moment som är på marknivå klarar Mats 
om han kan sitta eller halvligga på marken. För att sedan ta sig 
upp använder Mats sig av stöd han kan dra i.  

 
Mats är stark i sina armar, men han har problem med 

kontrollen över dessa då de liksom benen är spastiska. Mats kan 
kontrollera sina armar och händer om han är koncentrerad och 
han använder dem idag för att styra en el-scooter. Att trycka 
på knappar och dra i spakar är inga problem för Mats såvida det 
inte behövs göras fort och i stressiga situationer. Mats händer 

figur 4-1 Mats 
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är ofta knutna men han kan öppna händerna och använda 
fingrarna till att t.ex. trycka på knappar.  

 
För förflyttning använder Mats sig främst av två 

hjälpmedel. Det hjälpmedel han använder mest är en rollator, 
som han använder när han går, både inomhus och utomhus. Han 
rör sig sällan utan sin rollator. När Mats ska röra sig längre 
sträckor använder han sig av en trehjulig el-scooter, se figur 
4-2. Scootern har gas- och backreglage på vänster handtag och 
den bromsar genom att gasen släpps. Själva styret går att vinkla 
både framåt och bakåt. Mats håller gärna styret ganska nära sig 
så att han kan vila sina armar mot armstöden. Scooterns sits är 
inte så hög och för att komma upp på den går Mats först upp 
på en lite platå som är ca en decimeter hög och backar sedan 
upp på scootern. Sitsen går även att vrida så att man kan hoppa 
upp på den från sidan. Scootern har en del reglage: hastighet, 
blinkers, lampor osv. Alla reglagen är knappar och sitter mellan 
handtagen. Att gå upp på, köra och använda reglagen på 
scootern klarar Mats bra. 

 
Problem  

• Kan inte använda benen till reglage och styrning 
• Att ta sig upp på en hög sits 
• Svårt att använda reglage eller dylikt på marknivå 
• Svårt att använda händerna till olika saker samtidigt 
• Problem att gå av maskinen under användning 

 

4.2.2 Sonny Bengtsson 

Sonny har idag jobb som städare åt Samhall. Sonny kör en 
städmaskin som har liknade egenskaper som en gräsklippare. 
Sonny har både funktions- och fysiska och kognitiva 
funktionsnedsättningarvilket gör att han har vissa 
inlärningssvårigheter. Sonnys har endast en arm som fungerar 
till hundra procent. Den andra armen säger han själv fungerar 
till 60 procent. Han har ingen direkt styrka i den armen och 
den sitter lite felvänd från kroppen. Sonny kan använda båda 
sina ben med full funktionalitet. 
 
Problem 

• Kan gasa och bromsa med fötterna men endast använda 
en arm för att styra och använda reglage 

• Svårt med kraftmoment som kräver två händer 

figur 4-2 Mats på sin el-scooter 
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4.2.3 Anders Vester 

Anders har en ryggskada som gör att han sitter i rullstol. Benen 
är inte helt förlamade men väldigt försvagade och fötterna är 
helt förlamade. Eftersom Anders inte kan använda sina fötter 
kan han heller inte gå. Om det behövs kan Anders ställa sig upp 
men faller om han inte har någon form av stöd. Anders armar 
fungerar helt normalt. 

 
Problem 

• Svårt att ta sig upp på en hög sits om det inte går att 
häva sig upp 

• Kan inte använda benen till reglage och styrning 
• Svårt att använda reglage eller dylikt på marknivå 

4.3 Fokusgrupp 
Förutom en användargrupp används även en fokusgrupp. 
Fokusgruppen används för att hitta de behov användarna inte 
kan utrycka själva. Behoven som kan upptäckas genom 
fokusgruppen kan vara allt från behov baserade på olika 
reglemente, ergonomiska behov till behov som användarna ej 
kan uttrycka själva p.g.a. t.ex. talsvårigheter osv. Personerna i 
fokusgruppen består av personal från Samhall samt Mats 
svåger. 

4.3.1 Kerstin Nilsson 

Kerstin är personalutvecklare på Samhall Skåne. Det är Kerstin 
som har valt ut användarna i användargruppen. 

4.3.2 Lena Skånberg 

Lena är ergonom och leg. Sjukgymnast. Lena har varit Samhalls 
resurs för att svara på frågor angående ergonomi. Lena har 
även varit med på tester med Mats för att se om anpassningen 
är ergonomiskt utformad och hur den kan förbättras för att 
bättre passa Mats. 

4.3.3 Kjell Salomonsson 

Kjell är arbetsmiljöingenjör och arbetar med arbetsmiljöfrågor 
på Samhall Skåne. Det är Kjell som har valt ut gräsklipparen 
som ska anpassas. Kjell har varit Samhalls resurs för att svara 
på frågor som rör det tekniska och hur personalen arbetar på 
Samhall. 

4.3.4 Krister Andersson 

Krister är Mats svåger och han är den som vanligtvis hjälper 
Mats vid t.ex. myndighetskontakt eller val av hjälpmedel. 
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Krister är även god vän med Mats och följer med honom på 
fotboll och liknade. Krister vet därmed mycket om både vad 
Mats har för behov och vad han vill och tycker om. 
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5 Identifiering av 
användarbehov 

För att få fram så bra och relevanta användarbehov som 
möjligt är det viktigt att det finns en stark länk mellan 
utvecklare och användare. Utvecklaren måste känna både 
användaren och miljön i vilken produkten ska användas så att 
korrekta kompromiser kan göras. Behoven måste kunna tas 
fram helt utan att det finns påtänkta lösningar till problemen.  

 
Med användarbehov avses i detta fall de extra behov 

användarna har för att kunna hantera produkten på så vis som 
det är tänkt. Användarna eller användaren är främst Mats men 
även några andra. Eftersom användarna i detta arbete inte har 
full möjlighet att utrycka sina behov har en sekundär grupp 
utsetts för att hjälpa till med detta. För att hitta 
användarbehoven har alltså två grupper använts, en 
användargrupp och en fokusgrupp där användargruppen består 
av användare och fokusgruppen av personer i användarnas 
närhet som kan hjälpa till att uttrycka användargruppens 
behov.  

 
Ytterligare ett steg för att identifiera användarbehoven har 

varit att göra en ingående beskrivning av användningen av 
gräsklippare. Beskrivningen har gjorts för att kunna se vilka 
moment som eventuellt är problematiska för användarna.  

5.1 Arbetsflöde 
För att få fram användarbehoven för en användare eller en 
liten grupp användare kan frågeställningarna i schemat i figur 
5-1 användas. De fyra olika delarna kan göras separat fram tills 
att de summeras för att se vilka moment som kan bli 
problematiska för användarna. 
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figur 5-1 Identifiering av användarbehov; arbetsflöde 
 

Först måste man ta reda på vem användaren är, vad denne 
kan och inte kan, hur personens vardag ser ut och vilka 
problem som finns. Information måste samlas om vilka rörelser 
som användaren inte kan göra eller har problem med, och var 
denne har sina styrkor och svagheter.  

 
För att hitta användarens behov räcker det inte med att 

fråga denne utan information måste även samlas in genom 
observation, kontakt med personer i användarens närhet och 
studier av Samhalls personal såsom arbetsledare, 
personalutvecklare och sjukgymnast. Dessa kan ge en 
grundläggande information, men den viktigaste 
informationskällan är ändå användaren själv. Genom flera 
möten mellan användare och konstruktören får användaren en 
bättre möjlighet att förmedla informationen. Konstruktören 
kan ställa frågor och observera för att få en större förståelse 
för användaren. Upprepade möten underlättar insamlingen av 
information och ökar förståelsen eftersom det uppkommer fler 
frågor efterhand. Som observation kan inräknas hur användaren 
går och vad han har för sittstil, men även vad han gör på 
fritiden, vilka hushållssysslor han gör själv, och vilken typ av 
hjälpmedel han har. Om användaren använder andra fordon kan 
information om det vara värdefullt.  Användarens anhöriga kan 
ge god information då de känner användaren och kan se andra 
saker som användaren själv kanske inte har tänkt på.  
 

För att få en bild av användarens behov samlas information 
in på några olika sätt: 

• Från personal på Samhall och andra personer i 
användarens närhet (Fokusgrupp) 

• Från huvudanvändaren själv genom egen information 
och frågor 

• Från huvudanvändaren genom observation 
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• Från observation av huvudanvändarens vardagliga 
transportmedel 

 
Produkten som ska anpassas måste gås igenom för att ta 

reda på hur den används, för att sedan dela upp alla momenten 
som behöver utföras för att kunna hantera den. Som moment 
räknas även alla kringsysslor. För att utföra varje moment 
finns vissa tillvägagångssätt och vissa reglage som måste 
användas och dessa måste detekteras och listas upp. När 
information om både användare och produkt har samlats in 
jämförs dessa för att få fram vilka av de nödvändiga momenten 
som kan bli problematiska för användaren vid användning av 
produkten.  

5.2 Arbetsfordonet – Stiga Park 
Den gräsklippare som kommer att användas i detta arbete är en 
Stiga modell Park PRO 25 4WD, se figur 5-2. Modellen är en 
maskin som passar både för hemma- och för professionellt 
bruk. Park PRO 25 4WD är utrustad med hydrostatisk 
transmission, steglös fartreglering både framåt och bakåt, vilket 
tillsammans med servostyrningen gör den lättkörd. Den har 
även midjestyrning som medför att bakhjulen följer exakt i 
framhjulens spår. Maskinen har ett frontmonterat 
klippaggregat vilket gör att aggregatet syns hela tiden samtidigt 
som användaren har full kontroll framåt. Placeringen av 
aggregatet ger större noggrannhet vid klippning samtidigt som 
säkerheten ökar.  

5.2.1 Moment 

För att få fram problemområdena med maskinen har 
arbetsförfarandet delats upp i sex huvudmoment. De sex 
momenten är i sig uppdelade i aktiviteter som behövs göras för 
att utföra momentet. Från aktiviteterna fås de olika reglage 
som används för att manövrera maskinen och vilka rörelser 
som krävs. Uppdelningen av momenten och aktiviteterna har 
skett utan hänsyn till Mats rörelsefunktioner, uppdelningen har 
snarare gjorts så allmän som möjligt.  

5.2.2 Innan körning 

För att ta sig upp på maskinen måste man ta sig upp på en platå 
som är ca 40- 50 cm över marken. Platån är på sin yttre del 
ganska smal, då det inte finns plats till mer än en fot, se figur 
5-3. Avståndet från platån till sitsen är ungefär som det från 
golv till en normalhög stol. För att ta sig upp på gräsklipparen 
kan hjälp fås i form av stöd från ratten och sitsen, båda sitter 

figur 5-2 Stiga Park PRO 25 
4WD 

figur 5-3 Fotplatån 
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en bit in på maskinen. För att starta maskinen måste 
parkeringsbromsen vara nedtryckt samtidigt som nyckeln vrids 
om. Parkeringsbromsen är en fotpedal till vilken det finns en 
spärr för att hålla den i nedtryckt läge, se figur 5-4. Spärren 
sitter framme vid ratten och är en spak som förs in med 
handen. Vid kallstart kan det bli nödvändigt att använda 
choken. Choken är en spak som kan dras upp eller ner. 

 
Reglage 

• Stöd 
• Platå 
• Nyckel 
• Fotpedal 
• Spak vid ratten, kräver att pedalen samtidigt trycks ner 
• Spak (dras upp eller trycks ner) 

5.2.3 Framförande 

Innan framförandet av maskinen börjar ställs varvtalet in via 
en spak. Varvtalet reglerar både hastigheten på maskinen och 
klippaggregatet, vid klippning bör varvtalet vara på max. 
Varvtalsreglaget har tydliga symboler i form av en kanin och en 
sköldpadda, se figur 5-5. När varvtalet är inställt regleras 
framdrivningen av en gaspedal som trycks framåt för att driva 
gräsklipparen framåt och bakåt för att driva den bakåt. När 
gaspedalen släpps aktiveras färdbromsen. För att aktivera 
farthållaren hålls gaspedalen ner samtidigt som knappen för 
farthållaren trycks ner, gräsklipparen drivs sedan i den givna 
hastigheten utan att pedalen används tills att farthållaren slås 
av.  

 
Styrningen sker med en ratt och på ratten sitter en 

styrknopp som underlättar styrningen. Styrknoppen tillåter 
även styrning med en hand. Maskinen har midjestyrning och är 
utrustad med servostyrning. Midjestyrningen gör att bakhjulen 
följer i framhjulens spår, den gör även att maskinen kan göra 
väldigt tvära svängar. Servostyrningen gör maskinen lättstyrd 
vilket gör att maskinen svänger mycket på små rattutslag. 
Servostyrningen tillsammans med midjestyrningen resulterar i 
att maskinen blir ostabil vid ryckig körning och riskerar välta 
vid kraftiga rattutslag i hög fart. Klippaggregatet styrs helt 
elektroniskt, för att sänka ner aggregatet till klippläge trycks 
en knapp på sidokonsolen ner. När aggregatet är i klippläge kan 
dess höjd regleras med en annan knapp, den inställda höjden 
syns på en mätare på själva aggregatet. 

 
 
 

figur 5-4 Fotpedal och 
spärrspak 

figur 5-5 Varvtalsreglage 
med kanin- och 
sköldpaddssymboler 
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Reglage 
• Spak  
• Pedal (två lägen) 
• Ratt med styrknopp 
• Knapp 

5.2.4 Underhåll/ Tillbehör 

Normalt behöver inget underhåll göras på maskinen under drift. 
Innan maskinen börjar användas bör dock bensinnivån 
kontrolleras och bensin fyllas på om nödvändigt. Bensinlocket 
sitter under motorhuven. Motorhuven hålls nere med en 
gummistropp som dras loss när huven ska öppnas. Bensinlocket 
är ett vanligt skruvlock med ganska stor diameter. Efter 
slutfört dagspass bör aggregatet rengöras med tryckluft eller 
vatten. För att kunna rengöra aggregatet måste det stå i upprätt 
läge, se figur 5-6. För att fälla upp aggregatet lossas en kåpa på 
aggregatets ovansida. Under kåpan sitter en drivrem som måste 
lossas. På sidan av aggregatet sitter det två klämmor som även 
de måste lossas. Att lossa remmen kräver att man kan sitta ner 
och sträcka sig långt under maskinen och för att lossa 
klämmorna krävs att aggregatet lyfts upp något samtidigt som 
klämmorna dras ut med en ganska stor kraft. Med remmen och 
klämmorna lossnade kan aggregatet lyftas upp, det är dock 
ganska tungt så en relativt stor kraftansträngning krävs. 
Aggregatet stannar inte uppe av sig själv utan det måste kilas 
fast med något eller fästas med tillhörande kedjor. Det går även 
att vinkla upp aggregatet utan att remmen lossas men då ej i en 
lika stor vinkel. Förutom klippaggregatet kan andra tillbehör 
fästas bak på maskinen. Exempel på tillbehör är en lite vagn 
som kan användas för att transportera mindre saker. 
Tillbehören fäst baktill på en pigg och spänns fast med en 
klämma. 
 
Reglage 

• Gummistropp 
• Vridlock 
• Klämmor 
• Rem 
• Externt stöd (för att kila fast aggregaten i en stor 

vinkel) 

5.2.5 Säkerhet 

Gräsklipparen har en del säkerhetssystem för att undvika att en 
del farliga moment görs okontrollerat. Några av de 
säkerhetssystem som finns är: för att starta maskinen krävs att 
parkeringsbromsen är fullt nedtryck, under sitsen finns en 
säkerhetsbrytare som gör att maskinen endast kan köras om 
någon sitter i sitsen, sitter det ingen i sitsen stannar även 

figur 5-6 Aggregatet i 
tvättläge 
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aggregatet, maskinen är även utrustad med ett elektroniskt 
säkerhetssystem som gör att strömmen kan brytas vid 
onormalt högt moment på klippknivarna eller vid drivningen.  

 
Det finns inget system som motverkar tvära kast vid för 

stora eller tvära rattutslag, det är alltså möjligt att trilla ur 
maskinen. Skulle användaren trilla ur maskinen stannar både 
maskinen och dess aggregat. 

5.2.6 Simultana aktiviteter 

En del av momenten kräver att mer än en aktivitet utförs 
samtidigt och detta kan bli problem om t.ex. för mycket ska 
göras med mer än en hand. Några exempel på simultana 
aktiviteter är: när parkeringsbromsen ska läggas i vid stopp, ska 
den tryckas ned och samtidigt ska en liten spak föras åt sidan, 
innan aggregatet kan vinklas upp måste det lyftas upp en aning 
samtidigt som klämmorna på sidan tas ut och det behövs hållas 
uppe när det kilas fast, när maskinen körs måste styrning och 
gasning ske samtidigt. Hanteringen av de övriga reglagen kan 
dock ske stillanstående.  

5.2.7 Arbetsgång 

Gräsklipparen har ett frontmonterat klippaggregat vilket gör 
att blicken hela tiden kan hållas i färdriktningen. Sitsen är högt 
placerad så att det finns god uppsikt över hela aggregatet. 
Gräsklipparen är även utrustad med midjestyrning som gör att 
bakhjulen alltid följer i framhjulens spår, detta gör att extra 
uppmärksamhet inte behövs på bakdelen då den kommer att 
köra i samma bana som framhjulen. Vid klippning kan 
situationer uppkomma i vilka det inte går att komma runt ett 
föremål eller att det kan vara svårt att köra nära detta, i dessa 
situationer kan det bli nödvändigt att backa. Midjestyrningen 
gör att det krävs en del koncentration för att backa och blicken 
måste hela tiden vara över axeln eftersom det inte finns några 
backspeglar. På många gräsmattor kan det ligga saker som inte 
gräsklipparen bör köra över. Om är det som är i vägen är större 
saker som bänkar räcker det att klippa runt. Är det mindre 
saker som plastmuggar måste dessa plockas upp. För att plocka 
upp skräp krävs att man stiger av klipparen.  

5.3 Problem 
De moment och aktiviteter som kan vara problematiska för 
Mats har listats nedan. Problemen innefattar även de delar som 
kan bli problem för de andra användarna i användargruppen. 
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Innan framförande 
• Uppstigning: Hög kant och dåliga stöd 
• Parkeringsbromsen: En fotpedal 

 
Framförande 

• Gaspedalen: En fotpedal 
• Styrning: Använda ratten och gasa med händer 

samtidigt 
• Plocka upp skräp 
• Backning: Gasa och styra samtidigt som uppsikt bakåt 

hålls 
 
Underhåll/tillbehör 

• Aggregatet: Svårt med klämmorna 
• Aggregatet: Svårt att lyfta och få det att stanna uppe 
• Tankning: Stå upp och fixa med motorhuven och 

locket 
• Tillbehör: Svårt med klämmorna 

 
Säkerhet 

• Styrning: Servon och midjestyrningen gör att det kan 
bli ostabilt vid ryckiga rörelser 

• Svårt att ta sig ifrån maskinen om problem uppstår 
 

5.4 Specifikationer 
Här formuleras problemen från ovanstående kapitel om till 
specifikationer för anpassning. Dessa specifikationer gäller för 
hela maskinen och sedan tas ytterligare specifikationer fram till 
varje dellösning, dessa presenteras i senare kapitel. De senare 
specifikationerna benämns målspecifikationer.  

 
Specifikationerna är inte måsten utan riktlinjer och de är 

viktade efter hur viktigt det är att de är uppfyllda. Som tidigare 
nämnts är det först och främst Mats behov som ska tillgodoses 
men genom att vikta dem kommer även de andras behov med 
vid utvärderingen av de framtagna förslagen. Viktningen har i 
detta fall gjorts utan användarnas delaktighet eftersom de har 
svårt att utrycka sig i denna typ av frågeställningar. 
Specifikationerna är viktade efter en trestegsskala: 

 
1. Vore bra om det är med, men det är inte viktigt. 
2. Väldigt viktigt, men fungerar utan. 
3. Kritiskt, produkten kan inte användas utan. 
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5.4.1 Viktade användarbehov 

Innan framförande 
3 Stöd finns i rätt höjd 
1 Stöden underlättar vid förflyttning från rullstol 
3 Maskinen har plats med en rollator/rullstol 
2 Fäste av rollator/rullstol sker vid sitsen 
3 Maskinen startar utan användning av fötter med 

bibehållen säkerhet 
3 Parkeringsbromsen kopplas in/ut utan användning av 

fötter 
1 Parkeringsbromsen kan manövreras med en hand 

 
Framförande 

3 Maskinen kan framföras med både händer och fötter 
2 Båda händerna används för styrning 
3 Färdbromsen aktiveras när gasen släpps 
2 Armarna kan vila på armstöden när maskinen körs 
2 Ratten kan nås av olika användare 
2 Mindre föremål på gräset kan plocka upp/ flyttas utan att 

användaren lämnar maskinen 
2 Ben och fötter är lämpligt avlastade 

 
Underhåll/ tillbehör 

3 Fastspänning av aggregatet och tillbehör är enkla att 
använda 

2 Aggregatet går att fälla upp sittande 
2 Tankning går att utföra sittande 

 
Säkerhet 

3 Säkerheten är utökad, stannar vid minskad kontroll 
2 Styrningen är anpassad till användarens styrka 
2 Användaren kan ta sig av och ifrån maskinen vid stopp 
3 Användaren sitter säkert 

 
Krav från Samhall 

2 Maskinen kan användas av alla användare 
3 Säkerheten är minst lika hög som innan anpassningen  
2 Anpassningen kan tillverkas i flera exemplar 
2 Få ingrepp på gräsklipparen behövs göras  
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6 Principlösnings- 
förslag 

I detta kapitel kommer principförlag att tas fram. För att ge en 
klarare bild av hur gräsklipparen fungerar och därmed vad som 
kan vara problem, har en teknisk beskrivning av denna gjorts. 
Utifrån specifikationerna framtagna för hela maskinen har 
delproblem formulerats. De delproblem som kommer att 
beaktas är följande: 
 

• Steg  
• Stöd 
• System för att ta loss aggregatet 
• Upphissningssystem av aggregatet 
• Rollatorfäste 
• Handhållen framdrivning 
• Handmanövrerad parkeringsbroms 

 
De delproblem som har fetmarkerats anses utifrån 

viktningen på specifikationerna vara kritiska och måste vara 
med. Principförslagen tas delvis fram genom att titta på hur 
Mats utför liknade moment på andra fordon/produkter. Efter 
att principförslagen presenterats görs en sk. benchmarking där 
marknaden undersöks för att ta reda på hur liknande problem 
lösts på andra fordon/maskiner, vilka anpassningar som finns 
och om Stiga har tänkt på några alternativa lösningar. 

6.1 Teknisk beskrivning av Stigan 
Här beskrivs maskinens funktioner mer tekniskt för att ge en 
grund för hur förslagen kommer att kunna utformas praktiskt. 
Eftersom det är tänkt at maskinen ska användas på samma sätt 
som den är konstruerad för kommer endast de delar som berörs 
av anpassningen att beskrivas. 

6.1.1 Framförande 

Gräsklipparen drivs framåt eller bakåt genom tryck på en 
fotpedal och driften är hydrostatiskt reglerad. Vid sidan om 
sitsen sitter en reglagepanel där det bl.a. finns en spak för att 
ställa in varvtalet. Varvtalet som ställs in gäller både 
klippaggregatet och motorn. Vid klippning bör varvtalet vara 
inställt på max för då utnyttjas klippaggregatet som bäst. 
Spaken som reglerar varvtalet är enkel att manövrera, bara att 
dra framåt eller bakåt för ökat respektive minskat varvtal. 
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Symbolerna på spaken är en springande kanin och en 
sköldpadda och dessa är enkla att förstå. När varvtalet är 
inställt kan hastigheten för driften regleras steglöst genom 
fotpedalen. Fotpedalen är länkad till en vajer som sitter 
kopplad på en ventil som styr den hydrostatiska 
transmissionen. När pedalen trycks framåt resp. bakåt så 
regleras ventilen i motsatt riktning se figur 6-1. När ventilen är 
vriden framåt så överförs moment till motorn så att 
gräsklipparen drivs framåt och när ventilen är vriden bakåt så 
kör gräsklipparen bakåt. Används pedalen ej står ventilen i 
mittenläget och inget moment kan överföras vilket inte ger 
gräsklipparen någon hastighet och fungerar därmed som broms. 
Ventilen är kopplad till en fjäder som dels gör nedtryckningen 
av pedalen dämpad men som även för den tillbaka till 
neutralläge när den släpps, detta innebär att maskinen bromsar 
direkt om foten släpper pedalen. Fotpedalen är även länkad till 
en elektromagnet som kan låsa fast pedalen i ett visst läge. 
Elektromagneten används i två syften, dels för att hålla fast 
pedalen i ett visst läge när farthållaren är nedtryck och dels för 
att låsa fast pedalen när säkerhetssystemet har löst ut.  

6.1.2 Parkeringsbroms 

Parkeringsbromsen är en fotpedal som hålls nere i bromsläge 
genom en liten axel som skjuts ut ovanför pedalen. Pedalen är 
helt mekanisk och kopplad till en vajer som i sin tur är kopplad 
till en länkarm som drar åt bromsen bak vid motorn. Vajern 
används så att pedalen på framdelen kan vara kopplad till 
motorn på bakdelen utan att hindra deras rörelser i förhållande 
till varandra. Parkeringsbromsen fungerar även som 
frikoppling, när pedalen trycks ner kopplas motorn ifrån 
transmissionen och bromsen blir inte aktiv förrän pedalen är i 
botten. Pedalen är fjädrande vilket innebär att den går tillbaka 
till sitt normalläge om den släpps och låsningen inte är på plats.  

6.1.3 Säkerhet 

Maskinen är utrustad med ett elektroniskt säkerhetssystem. 
Säkerhetssystemet aktiveras om användaren inte sitter 
ordentligt på sitsen, om momentet blir för stort på knivarna i 
aggregatet eller om parkeringsbromsen inte är nedtryckt vid 
start av motorn. Om motorn inte är igång måste 
parkeringsbromsen vara nedtryckt för att den ska gå att starta. 
Om säkerhetssystemet aktiveras när motorn är igång kopplas 
klippaggregatet ur. 

 

figur 6-1 Pedalsystem 
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6.2 Principlösningar 
Utifrån de detekterade problemen har nedanstående 
lösningsförslag tagits fram. De framtagna lösningarna är 
allmänna och tar inte hänsyn till gräsklipparens verkliga 
utformning eftersom detta skulle kunna begränsa antal idéer. 
Det är en fördel med så många idéer som möjligt eftersom även 
dåliga förslag tillsammans med något annat kan bli ett bra 
förslag. 

6.2.1 Steg 

Ett av de kritiska problemen för Mats är att ta sig upp på 
maskinen. För att ta sig upp på sin el-scooter backar Mats upp, 
han stödjer sig med en hand på sätet och en hand på styret. 
Steget upp till fotplatån är ganska lågt. Mats backar upp 
eftersom när han väl fått upp ett ben på fotplatån så sitter han 
i princip redan på sätet, se figur 6-2. 
 

Stigan och Mats’ el-scooter är ganska lika utformade ur 
uppstigningssynpunkt med den skillnaden att Stigan är mycket 
högre. För att Mats ska kunna ta sig upp på samma sätt som på 
sin el-scooter krävs minst ett extra steg innan fotplatån nås. På 
samma sätt som på el-scootern gäller det att Mats, om han väl 
fått upp höger fot på fotplatån så sitter han i princip redan på 
sätet. 

 
Kravspecifikation – Steg 

• Hindrar ej midjestyrningen 
• Om steget sticker ut i uppfällt läge får det inte vara 

tjockare än 2 cm 
• Steget kan om det behövs fällas undan från sittande 

position 
• Steget kan användas även om maskinen inte är 

parkerad helt rakt 
 

figur 6-2 Mats när han 
stiger upp på sin el-scooter 
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6.2.2 Förslag - Steg 

Det extra steget måste sitta mellan maskinens två huvuddelar 
på dess vänstra sida för att ge Mats rätt stöd. För alla nedan 
följande förslag sitter steget enligt figur 6-3 

 

 
figur 6-3 Placering av steg 
  
Steg som skjuts in 
Ett fäste för steget monteras under maskinen, antingen under 
motorn eller under fotplatån. Steget kan sedan åka in och ut ur 
fästet, rörelsen blir helt horisontell. Steget kan skjutas ut och in 
antingen manuellt eller företrädelsevis elektriskt via en knapp. 
 
Steget fälls upp 
Steget är monterat i en ledad ställning på en av maskinens 
innersidor och fälls ned för att användas. I uppfällt läge sticker 
steget ut något från den sidan det är monterat på. 

 
Steget fälls ner 
Steget är fäst i en ledad ställning på en av maskinens innersidor 
och fälls upp för att användas, se Fel! Hittar inte 
referenskälla.. Steget fälls ner efter användning och är 
därmed inte i vägen för midjestyrningen. Eftersom steget 
hänger ner under maskinen minskar dess avstånd till marken. 

 
Steget roterar ut 
Steget är fäst i en ställning på maskinens undersida och roteras 
fram, se Fel! Hittar inte referenskälla.. Rotationsaxeln kan 
sitta antingen mot maskinen eller ifrån den. Steget roteras ut 
manuellt eller företrädelsevis med hjälp av en spak som går att 
vrida och som är direkt kopplad till steget. 
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Steget går under 
Steget sitter monterat på en av maskinen innersidor på ett 
sådant vis att det går under maskinen när sidorna går ihop, se 
figur 6-4. Denna montering gör att steget inte behöver fällas 
undan när maskinen används. 

 
figur 6-4 Steget går under 

 
Steget är Mobilt 
Steget går att montera på en av maskinens huvudsidor och tas 
av före körning. 

6.2.3 Stöd 

Som tidigare beskrivits tar sig Mats gärna upp backande och tar 
stöd genom att sträcka ut armarna bakom ryggen. För att 
kunna göra detta på den här maskinen kan Mats stödja vänster 
hand på sätet men har ingenstans att sätta ner höger hand. Det 
behövs alltså ett stöd som Mats kan nå när han står bredvid 
maskinen och är på väg upp. Hur Mats håller armarna kan ses i 
figur 6-2. 
 
Kravspecifikation – Stöd 

• Stödet är inte i vägen för normal uppstigning. 
• Stödet äventyrar inte säkerheten vid eventuell krock. 
• Stödet går att greppa på många olika sett. 
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6.2.4 Förslag – Stöd 

I figur 6-5 visas ungefär var stödet ska stödja. 
 

 
figur 6-5 Stödets Placering 
 
Stödet monterat på framsidan av fotplatån 
Stödet sitter monterat någonstans på framkanten till 
golvplatån och är format på ett sådant sätt att det inte är i 
vägen vid körning, se figur 6-6. Stödet går att skjuta undan om 
det är i vägen vid på och avstigning för de användare som ej 
behöver använda stödet. 

 

 
figur 6-6 Stöd monterat i framkanten 
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Stödet monterat i rattkonsolen 
Stödet sitter monterat i rattkonsolen och är därmed inte i 
vägen för ben eller fötter vid körning, se figur 6-7. 

 
figur 6-7 Stöd monterat i rattkonsolen 
 
Ratten som stöd 
När Mats ska gå upp på sin el-scooter använder han sig av 
styret och sätet som stöd. För att ta sig upp skulle ratten på 
maskinen kunna användas om den sitter bra placerad. 

6.2.5 Handhållen gas 

Det mest kritiska problemet för Mats är att han inte kan 
hantera fotpedalerna för att gasa. För att gasa använder Mats 
helst händerna. På sin el-scooter har Mats ett sådant system. 
Scootern har ett styre med gas och back som knappar på styret. 
Mats vill dessutom helst ha båda händerna på styret när han 
kör.  
 
Kravspecifikation – Handhållen gas 

• Gasreglaget kan användas samtidigt som båda händerna 
är på ratten. 

• Det finns en fungerande fotpedal. 
• Tydlig urkopplingsfunktion finns. De olika gassystemen 

ska ej kunna komma i konflikt med varandra. 
• Färdbromsen aktiveras vid minskad kontroll. 
• Reglagen är inte i vägen för normal användning. 
• Gasreglaget går inte att använda när maskinens 

säkerhetssystem är aktiverat. 
• Det går att aktivera farthållaren 

6.2.6 Förslag 

Mats har en önskan om att kunna ha båda händerna på ratten 
när han kör men här nedan presenteras även förslag som inte 
uppfyller detta. Det finns många typer av reglage som skulle 
kunna användas men endast de som kan hanteras med händerna 
redovisas. 
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Gasring 
Gasen hanteras genom en ring som ligger under eller över 
ratten. Företrädelsevis finns två ringar, en för att köra framåt 
och en för att backa, se figur 6-8. Ringen kan även vara 
tvådelad med en ring för framåt och en ring för back. Ringen 
kan antingen vara mekaniskt kopplad till samma reglage som 
fotpedalen eller vara elektronisk kopplad via motorer. Dessa 
typer av ringar används ofta vid anpassning av bilar. 
 

 
figur 6-8 Gasring. En ring för framåt och en ring för backen 
 
Gasspak 
Gasen regleras med hjälp av en spak som sitter lämpligt 
placerad så att den nås från sitsen, se figur 6-9. Spaken är 
mekaniskt kopplad till fotpedalens reglage. Denna typ av 
gasreglage är även vanligt vid anpassning av bilar. 

 
figur 6-9 Gasspak med länkarm 
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Elreglage 
Gasen regleras med hjälp av knappar som sitter på ratten. 
Lösningen är elektronisk och kräver motorer för att reglera 
fotpedalens reglage. Knapparna kan sitta på många olika sätt 
men kombineras gärna med en styrknopp. 

6.2.7 Handmanövrerad parkeringsbroms 

Parkeringsbromsen är en fotpedal som Mats inte kan hantera. 
Parkeringsbromsen måste därför gå att hantera med händerna. 
 
Kravspecifikation – Handhållen parkeringsbroms 

• Parkeringsbromsen manövreras med en hand. 
• Parkeringsbromsen låses automatiskt vid åtdragning 

längre bak än frikopplingsläget. 
• Parkeringsbromsen kan enkelt lösgöras från 

låsningsläget. 
• Parkeringsbromsen kan hanteras av både höger- och 

vänsterhänta. 
• Parkeringsbromsen är nåbar från sitsen. 
• Parkeringsbromsen kan vara aktiv när motorn är 

avstängd. 

6.2.8 Förslag – Handhållen parkeringsbroms 

Alla lösningarna är automatiskt låsande men har även ett läge 
där kopplingen sätts i neutralläge. 

 
Spak vid fotpedalen 
En spak som sitter vid fotpedalen och är direkt kopplad till den 
samma, se figur 6-10. Spaken är formad på ett sådant sätt att 
den kan nås från sitsen. 

 
figur 6-10 Spak vid fotpedalen 
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Spak vid de andra reglagen (Höger el ler vänster sida) 
En spak som sitter vid de andra reglagen, se figur 6-11. Spaken 
placeras inne i konsolen bland de andra reglagen eller om detta 
inte är möjligt placeras den utanför, spaken är koplad till 
parkeringsbromsen på undersidan. 

 
figur 6-11 Spak vid de andra reglagen 

 
Elektrisk parkeringsbroms 
Parkeringsbromsen regleras med en knapp vid de andra 
reglagen. Parkeringsbromsen dras åt med hjälp av en elmotor. 
Elmotorn är självlåsande så att den stannar i låst läge även då 
motorn inte är igång. Reglaget går att ställa in i olika lägen så 
att det går att lägga i friläget. 

6.2.9 Upphissningssystem för aggregatet 

För att ställa upp aggregatet i tvättläge måste det lyftas 
manuellt nere från marken. Aggregatet är ganska tungt och 
måste hållas uppe medan det låses fast så det kan rengöras. 
 
Kravspecifikationer – Upphissningssystem för 
aggregatet 

• Upphissningen kan utföras sittande. 
• Upphissning och låsning sker i samma moment. 
• Nedhissningen sker kontrollerat. 
• Upplyftningssystemet hindrar inte sikten, 

uppstigningen eller är i vägen vid körning. 
• Upphissningen kan ske oberoende av kroken till det 

andra upphissningssystemets läge. 
• Upphissningssystemet hindrar inte hissystemet som 

styrs från sitsen. 
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6.2.10 Förslag - Upphissningssystem för aggregatet 

Alla lösningar har automatisk låsning vid upphissning. 
 
Befintl igt hydraulsystem 
Kroken som reglerar aggregatets läge från sitsen ska vara i 
uppfällt läge vid rengöring av aggregatet, detta för att man ska 
kunna fästa en extra krok med en kedja så att aggregatet hålls 
uppe. Detta förslag innebär att kroken istället ligger i sitt 
bottenläge och att aggregatet fästs i den på ett sådant sätt att 
när den hissas upp åker aggregatet med och stannar uppe, se 
figur 6-12. 

 
figur 6-12 Aggregatet fäst i hydraullyften 
 
Hissning via extern hissanordning 
Någon form av linspel fästs i maskinen eller på någon extra del 
som t.ex. en axel vid ratten. Från linspelet löper en lina som 
användaren kan dra i och på så vis hissa upp aggregatet 
manuellt utan att behöva böja sig och lyfta, se figur 6-13. 
Aggregatet låses i sitt läge efter varje drag så det inte trillar ner 
vid varje nytt tag. Linspelet är utformat på ett sådant vis att 
det inte är tungt att dra upp aggregatet. 

 
figur 6-13 Extern aggregatlyft via linspel 



 38 •  Anpassning av arbetsfordon 

 
Hjälp via gasfjäder 
Aggregatet lyfts upp som vanligt eller med något handtag och 
gasfjädrar hjälper till så att lyftet inte blir så tungt, se figur 
6-14. Gasfjädrarna fungerar även som automatisk låsning och 
som dämpning vid nedsänkning. 
 

 
figur 6-14 Gasfjäder hjälper aggregatet upp 

6.2.11 Klämsystem 

Kravspecifikationer – klämsystem 
• Aggregatet går att fästa och lossa med en hand. 
• Aggregatet går att fästa och lossa sittande. 
• Fästanordningen passar även nya aggregat. 
• Fästanordningen lossnar inte vid terrängkörning. 
• Passar både rullstol och rollator men även utan. 

6.2.12 Förslag – Klämsystem 

För att aggregatet ska kunna hissas upp och fästas med en hand 
måste det antingen ha ett automatiskt låsningssystem eller 
låsning av upphissningen och att spärren sätts in i det 
upphissade läget. 
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Spak som låser 
En spak monterad på den fasta delen av aggregatet och som är 
länkad till en del som lyfter upp den lösa delen, se figur 6-15 
kan användas för att lyfta upp aggregatet från marken. Spaken 
låses automatiskt. 
 

 
figur 6-15 Spak som för upp aggregatet och håller det uppe 
 
Vagn + Stort klämhandtag 
En liten vagn med en hävarm förs under den lösa delen som 
förs upp av hävarmen, se figur 6-16. Aggregatet fästs som 
tidigare men klämman är förlängd och har ett stort handtag. 
Hävarmen måste hållas nere med fot, hand eller hjälpmedel 
eller så är vagnen utformad så att den inte tippar. 

 

 
figur 6-16 Liten vagn med häv arm 
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Hävarm + Stort klämhandtag 
En hävarm lyfter upp aggregatet, hävarmen stöds därefter mot 
rollator/ rullstolen. Aggregaten fästs med samma klämma som 
tidigare men med förlängt skaft och extra stort handtag. 

6.2.13 Rollatorfäste/ rullstolsfäste 

Kravspecifikationer – Rollatorfäste/ Rullstolsfäste 
• Rollatorn/ rullstolen är inte i vägen vid klippning. 
• Rollatorn/ rullstolen går att fästa utan tunga lyft. 
• Rollatorn/ rullstolen lossnar inte vid terrängkörning. 
• Rollatorn/ rullstolen går att fästa efter uppstigning. 
• Fästet passar flera modeller. 
• Fästet passar både rullstolar och rollatorer. 

6.2.14 Förslag – Rollatorfäste/ Rullstolsfäste 

Rollatorn/ rullstolen kan placeras på fyra olika ställen. 
• Bakom maskinen. 
• Uppe på bakdelen. 
• På sidan av maskinen. 
• Framme på aggregaten. 

 
Rollatorn/ rullstolen kan antingen fästas innan uppstigning 

eller efter uppstigning.  
 
Fästes innan på hängare 
Rollatorn/ rullstolen kan fästas innan uppstigning genom att 
den hängs upp på ett fäste och spänns fast, se figur 6-17. 
Användaren får sedan ta sig utan hjälpmedel till sitsen. Med 
denna lösning kan rollatorn/ rullstolen även fästas av annan 
person efter att användaren har satt sig eller kan det sitta fast 
en extra rollator/ rullstol som alltid sitter fast och endast 
används i nödfall. Denna lösning innebär lyft och i vissa fall 
hjälp av någon. 

 
figur 6-17 Rollatorhängare 
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Fästes genom skenor 
Rollatorn/ rullstolen fästs på skenor och hissas sedan upp till 
den placering som är lämplig under körning, se figur 6-18. 
Denna lösning kan användas både före och efter att användaren 
har satt sig. Lösningen kräver inte lyft, men rollatorn/ 
rullstolen måste skjutas i rätt läge vilket kan vara tungt 
beroende på var den ska sitta. 

 
figur 6-18 Rollator fästes med hjälp av skenor 
 
Fästes med hjälp av gasfjädrar 
Rollatorn/ rullstolen körs in i ett fäste och hissas sen upp, se 
figur 6-19. För att underlätta upphissningen finns en gasfjäder 
till hjälp, se figur 6-20. Lösningen kan användas både innan och 
efter uppstigning och den kan placeras t.ex. vid sitsen eller 
bakom. Vid behov kan lösningen roteras för att inte vara 
skrymmande vid körning. 
 

 
figur 6-19 Rollatorn fästs i ett fäste och hissas upp 
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500 N

ca 1 m

500 N

ca 1 m

 
figur 6-20 Upphissningssystem för rollator med gasfjäder  

6.3 Benchmarking 
Målet med att undersöka marknaden är dels för att se om det 
redan finns lösningar på de ovan nämnda problemen och dels 
för att hitta inspiration till alternativa lösningar. Det enklaste 
och bästa är om det existerar lösningar som kan köpas in och 
användas som de är eller med en viss modifikation. Vikten av 
undersökningen ligger i att den är bred och att även lösningar 
av problemet som inte direkt går att applicera på gräsklipparen 
undersöks för att användas som inspirationskällor. Några av 
lösningarna nedan har legat till grund för några av de tidigare 
presenterade förslagen, förloppet har med andra ord inte varit 
helt linjärt.  

6.3.1 Steg 

Det finns olika typer av steg för att ta sig upp i höga bilar eller 
in i husvagnar. Stegen är konstruerade för att stiga upp 
framlänges men alla steg som är platta fungerar lika bra om 
man som Mats vill stiga upp baklänges.  
 
Omnistep5 
Omnistep tillverkar olika typer av steg för husvagnar, här 
presenteras några som är relevanta för anpassningen. 
 

                                                        
5 http://www.kamafritid.se/pdf/04004.pdf 
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figur 6-21 Omni-step slide out 400 12V och Omnistep 460 12V 
 

Omni-step slide out är ett steg som monteras på undersidan 
och skjuts ut elektroniskt. Steget kan kopplas till motorn så att 
det fälls in när motorn startar och ut när den stängs av. Stegen 
kan antingen fällas ut rakt fram eller först ner sedan ut. 
Fördelen med att fällas ut ner sedan ut är att maskinen då inte 
behöver stå helt rak utan kan vara vinklad, se figur 6-21. 
 

  
figur 6-22 Trappstegen Combi-S och Courona 
 

Ovan visas mobila tappsteg som ställs på plats innan 
uppstigning och tas upp efter uppstigning, se figur 6-22. Steget 
Courona är hoppfällbart och tar därmed mindre plats. Stegen 
borde vid användning ha någon form av rep eller liknande så de 
kan hissas upp från sitsen och de bör gå att fästa på maskinen 
vid körning. 
 
Permobil Autotech AB6 
Permobil har i sitt sortiment med produkter för anpassning av 
bilar ett steg som underlättar uppstigning i bil. Steget monteras 
på undersidan och skjuts fram elektriskt. 

 

                                                        
6 Permobil Autotech AB, från broschyr 
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AB Karosseritil lbehör7 
Ett steg behöver inte vara en platta att stå på utan det kan 
räcka med en pinne, nedan presenteras några sådana steg från 
AB Karosseritillbehör, se figur 6-23. 
 

 
figur 6-23 Två steg som inte har en platta att stå på 
 

Fördelen med steget till vänster i figur 6-23 är att det inte 
tar så stor plats och att det inte måste monteras på undersidan. 
Steget till höger passar bäst om uppstigningen sker framlänges. 
AB Karosseritillbehör har även ett steg som går att fälla ner 
manuellt vilket är den enklaste lösningen som dock inte 
fungerar så bra om maskinen står lite vinklat, se figur 6-24. 
 

 
figur 6-24 Fotsteg som går att fälla ner8 

                                                        
7 http://www.abkati.se/PDF/Katalogdel%20B.pdf 
8 http://www.abkati.se/PDF/Katalogdel%20B.pdf 
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6.3.2 Fästklämmor 

 
figur 6-25 En hårnålssprint9 

 
De sprintar som används på maskinen kallas hårnålssprintar 
och är ganska svåra att använda då det krävs både teknik och 
styrka, se figur 6-25. Den enklaste lösningen på detta problem 
är att ersätta sprintarna med en enklare typ av sprint, se figur 
6-26. Problemet med att hissa upp aggregatet och sen fästa det 
försvinner dock inte med enbart byte av sprint. 

 

 
figur 6-26 En enklare typ av sprint10, ringsprint 

6.3.3 Upphissningssystem 

Problemet med att lyfta upp aggregatet i tvättläge är att det är 
ganska tungt och att lyftet görs från marknivå. Ett liknande 
moment är att lyfta upp och hålla uppe bagageluckan till en 
vanlig bil, se figur 6-27. Som lyfthjälp till bagageluckan används 
oftast gasfjädrar. Gasfjädrar skulle kunna användas för att göra 
lyftet av aggregatet lättare. 

 

 
figur 6-27 Bagagelucka med gasfjäder 

                                                        
9 http://www.abkati.se/PDF/Katalogdel%20B.pdf 
10 http://www.sternhammar.se/ 
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6.3.4 Rollatorfäste 

El-scootern som Mats kör har en rollatorhållare som innebär 
att rollatorn måste lyftas upp och hängas på två krokar. 
Rollatorn som Mats använder för tillfället är konstruerad så att 
den inte passar rollatorhållaren på hans el-scooter utan att den 
vänds upp och ner, se figur 6-28. Detta fäste är så opraktiskt 
att Mats sällan tar rollatorn med sig.  
 

 
figur 6-28 Rollatorhållare på Mats el-scooter Delta från 
Invacare11 
 

Många andra företag som tillverkar el-scootrar 
tillhandahåller liknade typer av fästen. Movingpeople.net har 
dock en annan variant som använder sig av gasfjädrar och 
länkarmar för att hjälpa till med lyftet. Rollatorn kör in bakom 
el-scootern och lyfts sedan upp med ett enkelt lyft i ett 
handtag, se figur 6-29. 

 

 
figur 6-29 Rollatorhållare på modell Trophy från 
Movingpeople.net12 

                                                        
11 www.invacare.se 
12 www.movingpeople.net 
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6.3.5 Handhållen gas 

Vid anpassning av bilar är det vanligt att bilen måste ha 
handhållen gas. Det finns många olika sätt att förflytta gasen 
från fotnivå upp till handnivå, lösningarna kan antingen vara 
helt mekaniska eller elektriska, se figur 6-30. 
 

 
 
 
De vanligaste mekaniska lösningarna är en spak bredvid 

växelspaken eller en spak vid ratten som en gammaldags 
växelspak. Spaken fungerar ofta som både broms och gas. 
Lösningarna är kopplade till den befintliga fotpedalen via 
länkarmar. Denna typ av anpassning är om den är möjlig 
väldigt bra eftersom den inte kräver så stora förändringar vid 
anpassning av fordonet. De elektriska lösningarna används till 
dem som antingen vill ha båda händerna på ratten eller för de 
som inte har styrka nog i sina armar för att använda den 
mekaniska lösningen. Några elektriska lösningar som vanligtvis 
används är sug- och blåsmunstycke, knappar på en styrknopp 
och en ring runt ratten. De elektriska lösningarna kräver 
antingen en extra motor som kan kopplas till den befintliga 
fotpedalen eller direkt till den drivande motorn, eller att 
styrningen kopplas ihop med fordonets egna elektroniska 
styrsystem (för fordon med t.ex. elektrisk farthållare). 

figur 6-30 Mekaniska- och 
elektroniska reglagesystem 
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6.3.6 Handmanövrerad parkeringsbroms 

I många bilar och andra fordon är parkeringsbromsen 
handhållen och många är även självlåsande. Det finns många 
olika varianter av självlåsande handbromsar, ett exempel på 
självlåsande spak är Stigas egen variant i figur 6-31.  

 
figur 6-31 Låsmekanism för spak på äldre Stiga modell13 

                                                        
13 

http://www.stiga.se/StartPDF.aspx?page=/pdf/owners_manual/8211-
0562-01_SE.pdf 
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7 Tester 
För att utvärdera de framtagna förslagen gjordes enklare test 
med Mats. Testen gjordes i olika etapper, först togs 
principförslag fram som testades och sedan konstruerades 
primärförslag som testades för att ge underlag till den slutgiltiga 
lösningen. Dessa tester beskrivs mer noggrant nedan. Den 
första testen bestod i att Mats fick prova vissa typer av rörelser 
och enkla pappmodeller av vissa av principlösningarna för att 
sedan ge sin åsikt om de olika förslagen. Det främsta syftet med 
testerna var att Mats skulle få tycka till om de olika förslagen. 
Vid sidan av användarens åsikter om de olika förslagen i ett test 
är observationer av användaren ett viktigt moment i sig.  
Observationen vid testerna gällde dels hur Mats reagerade på de 
visade lösningsförslagen men även hur hans rörelsemönster 
fungerar och hur han verkade vilja göra de olika momenten. I 
fallet Mats är det extra viktigt med observation dels eftersom 
han inte alltid kan uttrycka sig så väl, han svarar helst på frågor 
och det är då lätt att frågorna blir ledande, och dels för att han 
är väldigt glad för det här projektet och därmed gärna svarar att 
det inte är några problem för att vara till lags. För att undvika 
att Mats svarade ja på det mesta ställdes de flesta frågorna med 
alternativ, istället för frågor om det var bra så frågades t.ex. 
vilket var bäst. När testmomenten gjordes fick Mats först 
försöka helt själv och sedan en gång till efter att ha fått 
tydligare instruktioner om hur momentet var tänkt att göras. 
Detta för att få inblick i hur Mats egentliga rörelsemönster är 
så att lösningsförslagen anpassas efter honom. Testerna visade 
även på att Mats klarar mycket mer om han får bättre 
instruktioner och får öva lite. Om man t.ex. visar vilket ben 
som är lämpligast att börja med när man ska gå upp så går det 
mycket lättare. 

 
Testomgång nummer två gjordes efter att principlösning 

valts och en första primärkonstruktion gjorts, detta test syftade 
till att se om lösningen fungerade på Mats eller om den behövde 
vidareutvecklas. Även denna gång fick Mats försöka själv utan 
noggranna instruktioner. Efter att han försökt själv togs det 
fram tydligare instruktioner för hur han skulle göra de olika 
momenten. Instruktionerna togs fram i samarbete med Mats 
själv och Lena. Efter ett par försök kunde slutsatser dras om 
vad som fungerade och vad som behövde förbättras och hur det 
borde göras istället. 
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Efter att resultatet av testerna studerats och maskinen 
omkonstruerats gjordes ett sista test, detta test gjordes främst 
för att tillsammans med Samhall verifiera  att uppdraget hade 
nått ett tillfredsställande resultat. 
 

Resultaten av testerna presenteras i kap 8 tillsammans med 
urvalet av principlösningarna. 
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7.1 Landskrona 
Var: Landskrona, hemma hos Mats. 
Närvarande: Mats, Samir, Staffan, Håkan, Krister. 
 

Det allra första testet genomfördes innan några lösningar 
var framtagna, detta test syftade till att få bättre förståelse för 
Mats och hans fysik. Det som gjordes vid detta test var att 
undersöka hur Mats gjorde vissa vardagliga saker i sitt hem och 
hur han rörde sig utanför hemmet. Några enklare test gjordes 
för att se hur han klarade olika moment som att trycka på 
knappar, vrida på vred, dra i spakar mm. En stor del av testet 
koncentrerade sig kring Mats användande av sin el-scooter. 

7.2 Ängelholm 
Var: Samhalls lokaler i Ängelholm. 
Närvarande: Mats, Samir, Staffan, Håkan, Lars (gruppledare på 
Samhall i Ängelholm) 
 

Syftet med detta test var dels att se hur Mats klarade av att 
hantera gräsklipparen i sitt ursprungliga skick dels för att testa 
och få Mats åsikt om några av de förslag som tagits fram. Mats 
testade att komma upp på gräsklipparen, att lossa och fälla upp 
aggregatet och även att köra gräsklipparen med fötterna. För 
att testa förslagen hade enklare modeller gjorts, några i papp 
och några som hade byggts upp som prototyper.  

7.3 Lund 
Var: IKDC, Lund. 
Närvarande: Mats, Samir, Staffan, Håkan, Lena, Kerstin och 
Anders. 
 

Detta test ägde rum efter det att en principkonstruktion 
valts och en första primärkonstruktion konstruerats. Syftet 
med detta test var att se om lösningarna fungerade för Mats 
och om det fanns behov av förbättringar. Mats fick här testa 
gräsklipparen och alla moment vid sidan om själva 
framförandet av denna. Här användes samma metodik som 
tidigare nämligen den att Mats fick kort introduktion om hur 
det fungerade och därefter fick testa själv. Efter detta togs 
tydligare instruktioner fram tillsammans med Lena. Efter att 
Mats hade testat ett par gånger kunde en utvärdering göras om 
vad som fungerade bra och vad som behövde förbättras och hur 
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detta borde genomföras. När Mats hade testat färdigt fick även 
Anders testa gräsklipparen för att se om lösningarna även 
passade honom. 

7.4 Landskrona – Samhall 
Var: Samhalls lokaler i Landskrona 
Närvarande: Mats, Samir, Staffan, Håkan, Krister, Kerstin, 
Lena, Kjell och några andra representanter från Samhall. 
 

Detta test syftade som tidigare nämnts till att tillsammans 
med representanter från Samhall verifiera om gräsklipparen 
med anpassning fungerade som det var tänkt och att Mats 
kunde använda den. Testet bestod i att Mats fick testa 
förbättringarna som hade gjorts sen förra testet och sedan visa 
upp för representanterna från Samhall hur han hanterade 
gräsklipparen. 
 

Resultatet från detta test godkändes av Samhall och Mats. 
Gräsklipparen lämnades därefter över till Samhall. 
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8 Primär-
konstruktion 

Här presenteras de lösningar som gick vidare och har utvecklats 
till en primärkonstruktion. Primärkonstruktionen som 
presenteras är den teoretiska uppbyggnaden av prototypen. Då 
syftet med detta arbete är att visa på möjligheterna snarare än 
att ta fram den absolut bästa lösningen så har urvalsprocessen 
förkortats väsentligt. I ett normalt fall så sker urvalsprocessen 
genom att kriterier ställs upp och viktas, sedan ges varje förslag 
en siffra mellan 1-5 på hur väl de uppfyller kriterierna. 
Siffrorna viktas och summeras sedan och ett eller två förslag 
utses som de mest lämpliga. Här förs istället ett resonemang om 
vilket förslag som ska väljas baserat på viktningen av 
specifikationerna, möjligheter i verkstaden, tid för utförande, 
pris osv. Testen som tidigare beskrivits har givetvis legat till 
grund för valet av lösningar. Urvalet och testerna presenteras i 
samband med varje lösningsförslag. 
 

Vad gäller lösningar för upphissning av aggregatet och de 
tillhörande klämmorna så kommer inga lösningar för detta att 
vidareutvecklas p.g.a. tidsbrist och ej tillräcklig feedback från 
Samhall vad gäller deras möjligheter att omkonstruera 
arbetsplatsen alt. göra ändringar i arbetsfördelningen. 

8.1 Steg 
Alla de lösningar för steg som tagits fram baseras på att steget 
sitter mellan de två huvuddelarna på maskinen. Utformningen 
av maskinen möjliggör inte direkt någon annan placering av 
steget. 

8.1.1 Test 

För att undersöka exakt var steget bör sitta gjordes ett enkelt 
steg som kunde höjas och sänkas med hjälp av klossar, se figur 
8-1. Efter att ha provat steget i olika lägen och på olika höjder 
kom Mats fram till att han inte kommer att använda sig av 
steget hur det än sitter. Utrymmet där det finns möjlighet att 
sätta ett steg var helt enkelt inte stort eller välutformat nog. 
Genom att ta tag i ratten och det ena armstödet kunde Mats 
hoppa upp på sätet. Mats hoppade inte upp på sätet helt utan 
problem, det krävdes en del ansträngning. Eftersom Mats inte 
har så mycket styrka i benen kan han heller inte hoppa så bra 
så det blir armarna som får ta största delen av ansträngningen 

figur 8-1 Steget 
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men han kom upp och med lite träning ska det nog gå lättare i 
fortsättningen.  

8.1.2 Urval 

Efter diskussion med ergonom Lena Skånberg valdes steget bort 
helt. Något som eventuellt skulle kunna förenkla uppstigningen 
skulle kunna vara ett vridbart säte men Mats har ett sådant på 
sin el-scooter och det använder han väldigt sällan. Valet blev 
således att inte göra något åt problemet med uppstigningen och 
därmed inte heller göra något extra uppstigningsstöd. 

8.2 Handreglerad framdrivning 
Det finns många sätt att reglera framdrivningen på men som 
tidigare nämnts kommer endast de där händerna används att 
undersökas. Andra typer av reglering än fot och hand används 
främst av personer med olika typer av förlamningar eller där 
styrkan i både händer och fötter är för liten för att använda 
reglage. Dessa andra typer har oftast väldigt avancerade 
reglersystem och blir därmed väldigt dyra. Befintliga lösningar 
för handreglerad framdrivning har undersökts men alla som 
funnits har varit alldeles för dyra, främst har det varit till 
tillämpningar där det krävs precision(permobil) eller väldigt 
hög säkerhet(bilar). 

8.2.1 Test 

Vad gäller den handreglerade framdrivningen så kunde inga 
tester genomföras där Mats hade möjlighet köra maskinen 
genom att reglera hastigheten med sina händer. Mats fick 
istället provköra maskinen med hjälp av sina fötter, detta gick 
men med stora ansträngningar. Det som visade sig och som 
Mats själv utryckte var att han måste ha båda händerna på 
ratten. Att ha båda händerna på ratten hjälper Mats på flera 
sätt bland annat hjälper det honom att häva sin spasticitet och 
det ger honom större precision vid styrning. Detta med 
spasticiteten var något som Lena också kunde konstatera vid 
senare tester. Det visade sig även att Mats gärna greppar hårt 
om ratten, se figur 8-2. 

8.2.2 Urval 

Av de förslag som tidigare presenterats är det endast gasring på 
ratten som uppfyller kravet på att båda händerna ska vara på 
ratten. En knappsats på ratten liknande den Mats har på sin el-
scooter är inte möjlig eftersom gräsklipparen har ratt och 
händerna flyttas runt på ratten. De vanligaste gasringarna 
fungerar som det beskrivs i principkonstruktionskapitlet med 

figur 8-2 Mats håller i ratten 
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två ringar, en för gas och en för broms. I detta fall är det inte 
möjligt med två ringar på det sättet eftersom Mats trycker 
handflatorna relativt hårt mot ratten och därmed endast har 
fingrarna på undersidan av ratten att använda för reglering. För 
att spasticiteten ska minska krävs det att Mats håller ett stadigt 
grepp om ratten och därmed kan inte gasringen användas för 
att reglera hastigheten utan endast för att reglera 
framdrivningen d.v.s. framdrivning eller ej framdrivning, på 
eller av. Lösningen bör därför ha en separat hastighetsreglerare 
som även kan ställa in backen och färdbromsen bör aktiveras 
genom att gasringen släpps. En gasring som uppfyller dessa 
krav kan konstrueras både helt mekaniskt och delvis elektriskt. 
En helt mekanisk lösning skulle innebära en massa test och en 
massa delar att konstruera. Det skulle dessutom blir väldigt 
svårt att få den att passa på den befintliga konstruktionen. En 
elektronisk lösning blir något enklare och därmed säkrare. 
Eftersom fartregleringen är till en gräsklippare och inte till en 
bil är behovet av ett avancerat reglersystem inte så stort, därför 
kommer hela systemet att konstrueras från grunden med ett 
enklare reglersystem. 

8.2.3 Lösning 

Lösningen som kommer att vidareutvecklas bygger på följande 
teori. Gasringen fungerar som av- och påreglage till 
reglersystemet. När gasringen är släppt kopplas systemet från 
strömkällan och en mekanisk färdbroms aktiveras d.v.s. 
maskinen är alltid i bromsat läge när inte gasringen är intryckt. 
Eftersom gasringen endast fungerar som av- och påreglage 
behövs ett separat hastighetsreglage, detta reglage ställer även 
in om gräsklipparen ska köra framåt eller bakåt. 
Hastighetsreglaget och gasringen är kopplade till ett 
reglersystem som i sin tur är kopplat till den hydrostatiska 
transmissionen som reglerar maskinens framdrivning. 
Kopplingen mellan transmissionen och reglersystemet består av 
en vajer. Enkelt förklarat, ju högre inställning på 
hastighetsreglaget ju längre dras vajern och maskinens hastighet 
regleras av detta. Bromsmekanismen på gräsklipparen består av 
ett fjädersystem som hela tiden försöker få transmissionen till 
noll. I detta fall kommer det elektroniska systemet motverka 
fjäderkraften och när strömmen bryts drar fjädern 
transmissionen till noll och maskinen stannar.   
 

Lösningen ska även kunna kopplas bort. När gräsklipparens 
hastighet regleras med händerna ska fotpedalen inte ha någon 
funktion och när fotpedalen används ska handregleringen inte 
fungera. Bytet mellan de olika formerna av reglering måste inte 
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nödvändigtvis enkelt kunna göras av användaren det kan även 
vara en fördel att denna manöver måste göras av en 
personalhandledare eftersom denne då har kontroll över att det 
är ordntligt gjort.  

8.2.4 Användargrupp 

Eftersom lösningen ovan kan skötas med händerna och kopplas 
ur så att den kan skötas med fötterna passar den alla i 
användargruppen. Sonny har problem med sin ena arm men har 
full styrka och kontroll i sina ben, för honom fungerar pedalen. 
Anders har full rörlighet i båda sina armar och kan därmed 
enkelt använda lösningen.  

8.3 Handmanövrerad 
parkeringsbroms 

Den handmanövrerade parkeringsbromsen är tänkt att 
användas när gräsklipparen står still så dess funktion kommer 
inte att kollidera med användandet av den handreglerade 
framdrivningen. 

8.3.1 Test 

Det fanns inte möjlighet för Mats att testa hur tungt det är att 
dra i parkeringsbromsen i sitt läge med händerna eftersom 
parkeringsbromsen består av en vajer som dras åt med hjälp av 
en hävarm och det är den som bestämmer hur tungt det blir. 
Men antagande om att det finns möjlighet att konstruera 
hävarmen på ett sådant sätt att Mats kan hantera den gjorde att 
detta inte behövde undersökas. Det som undersöktes var hur en 
eventuell spak på den befintliga pedalen skulle kunna utformas 
för att Mats skulle kunna använda den. Som det kan ses i figur 
8-3 var det väldigt svårt att placera spaken på ett sådant sätt 
att den inte var i vägen för användare som använder fötterna 
men samtidigt var nåbar för Mats. Vidare undersöktes 
möjligheterna att placera parkeringsbromsen i den konsol där 
de övriga reglagen sitter.  

8.3.2 Urval 

En elektronisk parkeringsbroms är den lösning som är enklast 
för Mats att hantera men den kommer att bli så pass 
komplicerad, med extra strömkälla osv, att den valdes bort 
ändå. Istället väljs den lösning som innebär en spak placerad i 
sidokonsolen. Som tidigare nämnts har Stiga själva haft denna 
typ av lösning på sina äldre modeller. 

figur 8-3 Spak på den 
befintliga parkeringsbromsen 
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8.3.3 Lösning 

Eftersom den gamla lösningen som Stiga använt inte fanns 
tillgänglig konstruerades en ny. Den nya lösningen bygger på 
samma princip som den gamla, nämligen att spaken dras bakåt 
och drar därmed åt bromsvajern. Spaken låses fast i sitt ändläge 
genom att dras åt sidan in i en klyka. För att underlätta och för 
att göra så få ingrepp som möjligt används samma vajer som 
till fotpedalen fast den flyttas till sidokonsolen. I sidokonsolen 
finns även färdiga hålbilder för att montera ytterligare spakar, 
se figur 8-4. 

 

8.3.4 Användargrupp 

Eftersom spaken kan dras åt med en hand och ska dras åt i 
stillastående läge passar den alla i användargruppen. Det krävs 
bara en hand och den fungerar med både höger- och 
vänsterhand. 

8.4 Rollator/ rullstolsfäste 
Ett av kriterierna för fästet var att det skulle fungera för både 
rollator och rullstol men eftersom Anders inte var med vid 
testerna i detta stadium och det inte fanns tillgång till en 
rullstol så har detta inte beaktats så mycket. 

8.4.1 Test  

Det första som testades med Mats var hur långt ifrån sitsen han 
kan placera rollatorn utan att det blir för stora problem att ta 
sig dit. Mats testade att ställa rollatorn både framför och bakom 
maskinen. Vad som kunde observeras och som Mats själv 
uttryckte var att det skulle kunna gå att placera rollatorn 
bakom maskinen om det byggdes på ett räcke som han kan 
hålla sig i när han går till sätet. Framför maskinen var det inte 
tal om för där finns inte möjligheter att sätta något räcke. Men 
även med ett räcke tyckte Mats att de skulle bli ett jobbigt 
moment att ta sig runt maskinen så det bästa vore om det gick 
att köra rollatorn fram till sätet och sedan sätta sig och därefter 
hissa upp rollatorn. Även rollatorns placering undersöktes. 
Placering uppe på motorhuven eller bak på maskinen var de 
ställen som ansågs mest lämpliga. Båda dessa placeringar är 
möjliga om upphissning ska ske från sitsen. Dock kan det bli 
problem om rollatorn placeras bakom maskinen eftersom 
motorhuven fälls upp bakåt se figur 8-5. För att få bak 
rollatorn till bakre delen av maskinen krävs någon form av 
skensystem och detta måste sedan vara antingen flyttbart eller 
svängbart för att motorhuven ska kunna öppnas. 

figur 8-4 Inuti sidokonsolen 

figur 8-5 Motorhuven fälls upp 
bakåt. Därför bör inte rollatorn 
placeras där. 
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8.4.2 Urval 

Av de förslag som tidigare presenterats är det endast de som 
innebär att Mats först sätter sig och sedan hissar upp och 
placerar rollatorn där den ska vara vid körning som inte innebär 
problem för Mats. Den bästa placeringen av rollatorn under 
körning är antingen liggande eller stående på motorhuven. Den 
lösning som valts är en där rollatorn står upp på huven. Detta 
av flera anledningar men den största är att denna lösning kan 
byggas utifrån ett färdigt koncept nämligen det som beskrivits 
tidigare och används på movingpepole.net:s scooter-modell 
Throphy. 

8.4.3 Lösning 

Rollatorn fälls ihop och placeras i ett fäste intill sätet, 
användaren sätter sig sedan i sätet och kan därifrån hissa upp 
rollatorn och svänga in den över motorhuven detta utan 
kraftansträngning då lyftmomentet görs delvis med en 
gasfjäder. Denna lösning uppfyller de grundläggande kraven; 
rollatorn kan placeras vid sitsen, inga kraftmoment behöver 
göras av användaren, rollatorn är ej i vägen vid användning 
eller vid underhåll.  

8.4.4 Användargruppen 

Denna lösning är även möjlig att anpassa till en rullstol men 
den löser inte problemet med förflyttning från rullstolen till 
sätet. Lösningen är tänkt att byggas som en modul så att den 
kan tas bort för användare utan hjälpmedel. För användare med 
rullstol fungerar den främst som nödlösning d.v.s. om det 
händer något med gräsklipparen så kan användaren få hjälp ner 
till rullstolen och sedan ta sig därifrån själv. 
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9 Primär-
konstruktion 2 

Utifrån de lösningar som presenterats ovan togs en prototyp 
fram. Prototypen har byggts i samarbete med Lennart 
Strömberg, verkstadsingenjör, på IKDC. Val av komponenter 
och konstruktionsmetoder har främst utgått ifrån vad som har 
varit möjligt att få tag på resp. vad som gått att göra. Målet 
med konstruktionen har varit att det ska visa på principerna 
och att den ska hålla för att testa på Mats och gärna för övning 
några timmar om dagen under en begränsad period. Här nedan 
presenteras den slutgiltiga konstruktionen tillsammans med 
komponentval. Konstruktionen presenteras i form av 
sprängskisser istället för måttsatta ritningar. Eftersom 
konstruktionen är en prototyp som inte ska återproduceras i 
exakt detta utförande presenteras inga måttsatta ritningar.  

 
Först konstruerades en prototyp som Mats fick testa på 

IKDC i Lund. Efter detta test utvärderades resultaten och 
prototypen omkonstruerades delvis. Det som presenteras nedan 
är den konstruktion som vid ett senare tillfälle testades av Mats 
och godkändes av honom och övriga närvarande från Samhall. 

9.1 Handmanövrerat gasreglage 
Det handmanövrerade gasreglaget är uppdelat i tre skilda delar: 
styrsystemet, linjärsystemet och urkopplingsfunktionen. 
Styrsystemet skickar styrsignaler till linjärsystemet som sänder 
tillbaka lägessignaler. Det är även linjärsystemet som sköter 
kontakten mellan styrsystemet och själva motorn. 
Urkopplingsfunktionen gör det möjligt att välja mellan att 
driva gräsklipparen med fotpedalen eller det handreglerade 
styrsystemet. Urkopplingsfunktionen är manuell och det krävs 
en insexnyckel (IKEA modell) för att växla läge. 
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Figur 9-1 Sprängskiss styrsystemet 
 
Strukturlista – Styrsystemet (figur 9-1): 
Nr. Produkt Fabrikat 
1 Rattring  Egen tillv. 
2 Rattringseker Egen tillv. 
3 Låda, överdel ELFA 
4 Vinkelfäste Egen tillv. 
5 Knapp Stiga 
6 Strömbrytare ELFA 
7 Controller ELECTROMEN 

EM-167 
8 Glidlageraxlar Egen tillv. 
9 Fjäder  
10 Glidlager Egen tillv. 
11 Låda, underdel ELFA 
 

Styrsystemet är i huvudsak placerat i en låda som sitter 
monterad på gräsklipparens ratt. Ur lådan på ratten sticker det 
ut en rattring, se figur 9-2. Rattringen är placerad under ratten 
så att den kan föras upp mot ratten. Controllern som är 
placerad i lådan är hjärtat i reglersystemet. Den fungerar som 
en PI-regulator d.v.s. den matas med ett ÄR- och ett BÖR-
värde och utsignalen reglerar elmotorn. BÖR-värdet regleras 

figur 9-2 Styrsystemet monterat på 
ratten 
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med reglageratten som sitter på controllern: vänster om mitten 
representerar back, höger om mitten representerar framåt och 
avståndet från mitten representerar hastigheten. Elmotorn är 
kopplad till en linjärenhet och driver denna framåt eller bakåt. 
Till linjärenheten är även linjärgivaren kopplad och denna 
sänder en återkopplad signal till controllern vilket blir ÄR 
värdet. För att reglera hastigheten väljs alltså riktning och 
hastighet med reglageratten och controllern driver elmotorn i 
rätt riktning tills skillnaden mellan  ÄR-värdet och BÖR-värdet 
är noll. 
 

Controllern har som insignaler 12V, lägessignal från 
linjärgivaren och en BÖR-signal från den lilla ratten. 
Controllerns utsignal är ca 12V för att driva elmotorn. 
Insignalen på 12V är kopplad via knappen som sitter mellan 
överdelen på lådan och glidlagret. När glidlagret trycks upp 
trycks också knappen in och 12V-signalen kopplas vidare till 
controllern. Rattringen är via sina ekrar kopplad till glidlagret 
och fjädrarna ser till att gildlagret åker ner när rattringen 
släpps. 12V spänningen kommer från gräsklipparens batteri och 
är kopplat via en strömbrytare på sidokonsolen och via 
strömbrytaren på lådan till knappen vid glidlagret. Strömmen 
kopplas via strömbrytaren i sidokonsolen för att styrsystemet 
ej ska dra ström när gräsklipparen ej är igång. Strömbrytaren på 
lådan som har en lampa som indikerar att styrsystemet är på är 
till för att tydligt visa att handregleringen kan användas. 
Strömmen borde även ha gått via en strömbrytare kopplad till 
urkopplingsfunktionen som gör att de två systemen ej kan 
verka samtidigt men detta kom ej med p.g.a. andra ändringar 
som gjordes i sista stund. 
 

Om båda strömbrytarna är påslagna och rattringen förs upp 
och trycker in knappen skickar controllern ut en styrsignal till 
elmotorn till dess att linjärgivaren sänder tillbaks en signal som 
säger att läget markerat på controllern via reglageratten är nått 
och gräsklipparen drivs i den riktning och hastighet som 
markerats. 
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Strukturlista – Linjärsytemet (figur 9-3) 
Nr. Produkt Fabrikat 
1 Fästplatta  Egen tillv. 
2 Linjärgivare Regal KTC-02 100 
3 Linjärenhet THK KR-15 
4 Monteringsplatta Egen tillv. 
5 Pedalaxel Egen tillv. 
6 Länkarm Egen tillv. 
7 Axeladapter Egen tillv. 
8 Motoradapter Egen tillv. 
9 Elmotor KAG SN17 
 

Hela linjärsytemet är monterat på fästplattan som i sin tur 
är monterad på gräsklipparens undersida, se figur 9-4. För att 
kunna montera fästplattan på gräsklipparens undersida fick hål 
borras i denna. Huvuddelen av linjärsystemet består av 
linjärenheten och till denna är elmotorn kopplad för att driva 
den och linjärgivaren för att detektera på vilken position den 
befinner sig. Elmotorn drivs av styrsystemet och kan driva den 
lilla vagnen på linjärenheten både framåt och bakåt. För att 
elmotorn ska passa linjärenheten har axel- och motoradaptrar 
tillverkats. Monteringsplattan är monterad på linjärenhetens 
vagn och på denna är länkarmen placerad. Länkarmen är 
länken mellan linjärenheten och linjärgivaren. Linjärgivaren är 
en potentiometer som har en 5V insignal och en lägesvariabel 
utsignal mellan 0V-5V. Gräsklipparens hastighet och riktning 
bestäms genom att en ventil till den hydrostatiska 
transmissionen vrids framåt resp. bakåt som tidigare beskrivits. 
Kopplingen mellan linjärenheten och ventilen är en vajer som 
även den sitter monterad på monteringsplattan. Ventilen är 
fjädrad så att den alltid går tillbaka till nolläget när den ej 
utsätts för drag eller tryck. Denna fjädring drar även tillbaka 

figur 9-3 Sprängskiss linjärsystemet 

figur 9-4 Linjärsystemet monterat 
på undersidan av gräsklipparen 
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linjärsystemet till nolläge eftersom de är direkt sammanlänkade 
via vajern. I en förbättrad konstruktion hade fjädern varit 
elektronisktstyrd d.v.s. den hade ej motverkat elmotorn när 
rattringen var intryckt och blivit aktiv så fort rattringen 
släpps. En elektroniskt styrd fjäder hade minskat erfordrade 
krafter på systemet och förlängt dess livslängd. Pedalaxeln 
sitter även den monterad på monteringsplattan och möjliggör 
att linjärsystemet kan styras med pedalen när denna är 
inkopplad via urkopplingsfunktionen. 

 
 
 
Strukturlista – Urkopplingsfunktionen (figur 9-5): 
 
Nr. Produkt Fabrikat 
1 Vinkelfäste  Egen tillv. 
2 Fjäder Egen tillv. 
3 Styraxel Egen tillv. 
4 Sammankopplingsfäste Egen tillv. 
 

Urkopplingsfunktionen är till för att möjliggöra skifte 
mellan orginalsystemet och det handhållnasystemet d.v.s. 
fungera så att både pedalen och rattringen kan användas, dock 
ej samtidigt. Urkopplingsfunktionen sitter monterad på 
pedalen, se figur 9-6. Det enda som krävs för att skifta mellan 
det handhållna systemet och orginalsysemet är en insexnyckel. 
Genom att lossa på en skruv som sitter på pedalen kan läget på 
samankopplingsfästet ändras. När sammankopplingsfästet är 
uppe har pedalen ingen funktion d.v.s. den är ej 

figur 9-5 Sprängskiss 
urkopplingfunktionen 

figur 9-6 
Urkopplingsfunktionen 
monterad på pedalen 
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sammankopplad med vajern som styr hydralikventilen. När 
sammankopplingsfästet släpps ner går urfräsningen i mitten ner 
över pedalaxeln som sitter monterad på vagnen på 
linjärsystemet. Om pedalen används när 
sammankopplingsfästet är nedfällt kommer den att reglera 
vagnen på linjärenheten på samma vis som elmotorn tidigare 
gjorde och därmed kontrollera vajern som i sin tur reglerar 
gräsklipparens motor. 

9.2 Handmanövrerad 
parkeringsbroms 

Den handmanövrerade parkeringsbromsen använder sig av 
samma vajrar för att dra åt parkeringsbromsen resp. lägga 
transmissionen i neutralläge. Genom att endast flytta 
bromsvajrarna har inga förändringar på själva bromsystemet 
gjorts. Monteringen av parkeringsbromsen har gjorts i befintlig 
hålbild, det som behövde göras var att ett spår sågades ut ur 
plastkåpan på sidokonsolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figur 9-7 Handmanövrerad parkeringsbroms 
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Strukturlista - Handmanövrerad parkeringsbrom (figur 9-7): 
Nr. Produkt Fabrikat 
1 Handtag med 

vajerhävarm  
Egen tillv. 

2 Skyddskåpa Egen tillv. 
3 Tväraxel Egen tillv. 
4 L-fäste Egen tillv. 
5 Knapp Stiga 
6 Axel Egen tillv. 
7 Glidring Egen tillv. 
8 Fjäder Egen tillv. 
 
Bromsvajrarna är flyttade från fotpedalen till sidokonsolen och 
är kopplade i ett L-format fäste som har samma 
hävarmsproportioner som pedalen hade, se figur 9-8. När 
handtaget dras bakåt dras vajrarna åt samtidigt som knappen 
trycks in. Knappen är samma säkerhetsåtgärd som fanns på 
fotpedalen. Den måste vara intryckt för att gräsklipparen ska 
gå att starta. Fjädern på axeln trycker handtaget i den korta 
delen på L:ets riktning. Detta gör att när handtaget dras bakåt 
åker det in i L:et och hålls kvar där. L-skenan är av metall och 
till för att skydda plasten i konsolen från slitage.  

9.3 Rollatorfäste 
Rollatorfästet har konstruerats efter det material som fanns 
tillgängligt på IKDC. Skenan som fästet åker i hade kunnats 
göras av ett riktigt linjärlager istället. Fästet är konstruerat 
efter Mats rollator men genom att byta denna del kan 
rollatorfästet användas till fler modeller på rollatorer, fästet 
kan även utformas så att det passar en vikbar rullstol. För 
använd 
re som sitter i rullstol är det inte möjligt att själv fästa 
rullstolen på fästet utan då krävs hjälp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

figur 9-8 Bromsvajrarna i L-
fästet 
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Strukturlista – Rollatorfästet (figur 9-9): 
Nr. Produkt Fabrikat 
1 Draghandtag  Egen tillv. 
2 Övre länkarm Stiga 
3 Länkarm mellan Egen tillv. 
4 Gasfjäder Aratron S28 
5 Undre länkarm Egen tillv. 
6 Skena Egen tillv. 
7 Stativ Egen tillv. 
8 Glidfäste Egen tillv. 
9 Vinkelfäste Egen tillv. 
10 Rollatorfäste Egen tillv. 
11 Platta Egen tillv. 
12 Glidlager Egen tillv. 
13 Spännband Clas Ohlsson 
14 Rotationsstopp Egen tillv. 
15 Fäste gasfjäderstopp Egen tillv. 
16 Handtag gasfjäderstopp Egen tillv. 
 

Rollatorfästets stativ sitter monterat på en platta som i sin 
tur är monterad på gräsklipparen. Plattan som stativet sitter på 
är monterad i gräsklipparens underrede där det redan fanns 
gängade hål, detta gjorde att ingen åverkan gjordes på 
gräsklipparen, se figur 9-10. Rollatorfästet är tänkt att 

figur 9-9 Rollatorfäste 

figur 9-10 Rollatorhållaren fäst i 
gräsklipparens underrede 
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användas först stående på marken och sedan sittande i sitsen. 
Användaren kör fram sin rollator till rollatorfästet som är 
nedfällt, rollatorn körs in över fästet med sin ena sida. När 
rollatorn är på plats fälls den ihop sidleds och spänns fast med 
spännbanden. Spännbanden har en lång tamp med T-formade 
ändar så att de är lätta att dra åt se figur 9-13. När rollatorn är 
på plats sätter sig användaren på gräsklipparen. Rollatorn står 
nu placerad intill gräsklipparens sits så att användaren ej 
behöver gå till sitsen samtidigt som den erbjuder stöd. När 
användaren sitter på sitsen förs handtaget för gasfjäderstoppen 
upp. Gasfjäderstoppen blockerar resp. öppnar gasfjäderns 
ventil. När gasfjäderstoppen är nedfälld kan gasfjädern inte röra 
sig och låser därmed den övre länkarmen i sin position och 
därmed även rollatorn. När nu gasfjädern ej är blockerad kan 
den övre länkarmen lyftas uppåt, gasfjädern är dimensionerad 
så att den ger ifrån sig något mindre kraft än vad som behövs 
för att lyfta upp rollatorn när denna står på marken. Detta gör 
att det måste tillföras lite kraft till länkarmen för att  rollatorn 
ska börja åka upp. När gasfjädern har nått ett visst läge ger den 
ifrån sig mer kraft än vad som behövs för att lyfta rollatorn 
och kan därmed lyfta upp den till rätt position själv. När 
rollatorn är på plats fälls handtaget för gasfjäderstoppen ner 
och gasfjädern blockeras och rollatorn låses därmed fast på sin 
plats utan att gasfjädern fortsätter trycka, se figur 9-11. Den 
övre länkarmen är länkad med rollatorfästet mellan länkarmen 
på så vis att när länkarmen förs upp åker fästet upp samma 
distans som armen fast längs med skenan. För att stabilisera 
rollatorn lyfts rotationsstoppen upp och hela skenan roteras 
mot motorhuven på gräsklipparen. När rollatorn vilar mot 
huven sätts rotationsstoppen ner igen och rollatorn sitter kilad 
mot huven se figur 9-12. Rotationsstoppen gör även att skenan 
och fästet är stabilt när rollatorn sätts på plats nere på marken. 
För att ta ner rollatorn gör användaren samma procedur fast i 
omvänd ordning. För att få ner länkarmen drar användaren i 
handtaget monterat längst ut på länkarmen. 
 

figur 9-13 Spännband 
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10 Slutsatser 
Målet med detta arbete har varit att ta fram en prototyp som 
visar på att Mats kan ha en åkgräsklippare som arbetsredskap. 
Önskemålen från Samhalls sida var att anpassningen skulle 
passa en av dem utvald gräsklippare nämligen Stiga Park PRO 
25 4WD. Anpassningen skulle även konstrueras i form av en 
modul d.v.s. den skulle gå att montera på alla gräsklippare av 
samma modell utan att alltför stora ingrepp på gräsklipparen 
behövs göras. Huvudmålet var att Mats skulle kunna använda 
gräsklipparen men möjligheterna för de två andra användarna, 
Anders och Sonny, skulle även beaktas. 
 

Resultatet av arbetet blev en tredelad prototyp, en del för 
att reglera framdrivningen av gräsklipparen med händerna, en 
del för att kunna få med sig en rollator/rullstol och en del för 
att kunna dra åt handbromsen med hjälp av händerna, se figur 
10-1. Alla tre delarna kan tillverkas som egna enheter för att 
sedan monteras på vilken gräsklippare som helst av modell 
Stiga Park PRO 25 4WD. För att kunna montera anpassningen 
på en gräsklippare måste en del åverkan göras på denna, t.ex. 
måste fyra hål borras i dess bottenplatta och ett L-format spår 
måste fräsas ut ur plastkåpan på sidokonsolen. 

 
 

  

figur 10-1 De tre dellösningarna 
 
Med hjälp av denna anpassning kan både Mats och de andra 

användarna hantera gräsklipparen. Anders som sitter i rullstol 
kan med viss ansträngning ta sig upp på gräsklipparen men 
lösningen är inte utformad för att han ska kunna ta med sig 
rullstol. Om en rullstol ska kunna tas med under körning av 
gräsklipparen får någon ur Samhalls personal hjälpa den 
rullstolsburna användaren att spänna fast dennes rullstol. För 
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Mats däremot går det bra att själv fästa och hissa upp sin 
rollator för att få den med sig under användning av 
gräsklipparen. De tre delarna i anpassningen fungerar separat 
från varandra så de kan antingen monteras på alla samtidigt 
eller endast en del eller två delar. För användare som Mats eller 
Anders behövs alla delarna men för en annan användare som 
t.ex. går med rollator men har ett starkt ben behövs endast 
rollatorfästet och en av de övriga anpassningarna monteras på.  

 
Ytterligare ett krav från Samhall var att gräsklipparen skulle 

kunna användas som vanligt även med anpassningen 
påmonterad. Detta har lösts genom att det går att växla mellan 
pedalen och den handhållna framdrivningen. Skiftet mellan 
ratt- och pedalstyrningen sker med hjälp av en insexnyckel på 
undersidan av gräsklipparen. För att öka säkerheten har denna 
funktion lagts på undersidan så att den som kör gräsklipparen 
inte ska kunna komma åt den under körning och genom att den 
måste göras med ett verktyg säkras att den inte hoppar ur läge 
vid t.ex. dålig terräng.  

 
Av de specifikationer som har viktats högst, har alla 

uppfyllts med undantag för dem som gäller aggregatet. I den 
anpassning som presenteras i detta arbete har inga 
primärkonstruktionslösningar för anpassning av aggregatet 
tagits fram p.g.a. tidsbrist. 

 
Vad gäller konstruktionen så var målet att konstruera en 

prototyp och därför har inte alla komponent- och materialval 
blivit de optimala utan här finns mycket att förbättra. 
Konstruktionen uppfyller de uppsatta specifikationerna relativt 
väl men det finns några delar som Mats hade lite problem med. 
Den handmanövrerade parkeringsbromsen använder sig av 
hävarmar för att dra åt vajrarna som i sin tur drar åt bromsen, 
dessa hävarmar blev något för korta vilket resulterade i att det 
var något för tungt för Mats att dra åt bromsen. Mekaniken 
med länkarmarna för att hissa upp rollatorn påverkas mycket 
av både längder och vinklar så istället för att hissa rollatorn så 
högt att den kunde roteras över motorhuven så fick den stanna 
en bit över marken. Annars skulle handtaget komma så högt 
upp att Mats inte skulle orka dra ner det. 

 
Resultatet av arbetet visar tydligt på att, genom 

produktutveckling kan arbetsfordon anpassas så att de även 
passar grupper som det inte har tagits hänsyn till vid 
konstruktionen. Genom att arbeta med användarcentrerad 
design har en produkt som passar både den tilltänkta 
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användaren och många fler skapats. Förlängningen av detta 
arbete kan vara att prototypen vidareutvecklas till en färdig 
produkt som är säkerhetscertifierad. En färdig produkt gör att 
både Mats och många andra med olika typer av 
funktionsnedsättningar får möjligheten arbeta inom 
serviceyrket vilket var det långsiktiga syftet med detta arbete. 
Att få in fler av Samhalls personal i detta yrke är något som 
gynnar både personalen och Samhall som företag. För 
personalens del får de ett mer meningsfullt och stimulerande 
arbete och för Samhalls del ger det mer personal till en ständigt 
expanderande sektor. 
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Syftet med examensarbetet “Anpassning av arbetsfordon - Gräsklippare“ har varit att undersöka 
möjligheterna att via anpassning av arbetsfordon få personal hos Samhall med funktions-
nedsättningar att få mer meningsfulla arbetsuppgifter. Detta har förverkligats genom att ett av 
Samhalls befintliga arbetsfordon har undersökt och sedan via produktutveckling anpassats så att 
det kan användas även av personal med funktionsnedsättningar.
För att få bra kontakt med målgruppen har en användargrupp och en fokusgrupp använts. 
Användargruppen bestod av huvudanvändaren Mats och två ytterligare användare. 
Fokusgruppen bestod av personal från Samhall och anhöriga till användarna.
Arbetsfordonet som har anpassats är en åkgräsklippare av modell Stiga Park PRO 25 4WD. 
Anpassningen som har tagits fram består av tre separata moduler. Modulerna kan fästas på 
gräsklipparen utan att göra några större ingrepp på maskinen. Den första modulen möjliggör 
för användaren att ta sin rollator med sig under arbetet, upphissningen av rollatorn kan ske efter 
att användaren har satt sig. Nästa modul ändrar parkeringsbromsen från en fotpedal till en spak, 
detta gör det möjligt att dra åt parkeringsbromsen med handen. Den sista modulen förflyttar 
drivningen av gräsklipparen d.v.s. gas/back från en fotpedal till en ring runt ratten samt reglage 
på mitten av ratten. Den sista modulen gör liksom parkeringsbromsmodulen att gräsklipparen 
kan användas av personal som inte har fullstyrka i sina ben.

Den här uppsatsen hittar du också på internet:
www.certec.lth.se/dok/anpassningavarbetsfordongrasklippare




