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Kan ett dynamiskt chassi vara lösningen på 

att stabilisera framtidens hygienstolar? 
POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Martin Olsson, Elias Åberg 

 

Hygienstolar är nödvändiga för många äldre som inte självständigt kan besöka 

toalett eller dusch. Dagens hygienstolar upptar onödigt stor plats och därmed 

har ett dynamiskt stolschassi undersökts för att minimera upptagen yta vid låga 

sitspositioner och samtidigt öka stabilitet vid högre sitshöjder.  

 

ygienstolar är en typ av utrustning som 

används inom sjuk- och äldrevården. 

Dessa stolar används för att hjälpa 

personer som inte kan använda toalett eller 

dusch själva. En typisk hygienstol har hjul för 

att kunna transportera brukaren till badrum 

där stolen kan parkeras över en toalett. Ett hål 

i sitsen på hygienstolen tillåter brukaren att 

sitta kvar i stolen när denne utför sina behov. 

Stolens sits kan typiskt även justeras i höjdled 

för att underlätta för en vårdgivare vid 

tvättning av brukaren. Detta minskar den 

statiska belastningen på vårdgivarens rygg. Se 

Figur 1 för en illustration av hur en hygienstol 

används. 

Här uppstår dock en konflikt kring ut-

formningen av hygienstolen. För att kunna höja 

sitsen krävs det att stolens bas, eller chassi, är 

tillräckligt långt för att klara av de stabilitets-

krav som har standardiserats för denna typ av 

utrustning. Är chassit för lång blir det dock 

problem vid toasituationen. Många av dagens 

stolar har för långa chassin vilket gör att de inte 

kommer åt väggmonterade toaletter. Långa 

chassin gör det även svårare att manövrera 

stolen generellt. Ett dynamiskt chassi, som kan 

vara kort vid låga sitspositioner så som vid 

toabesök, och långt vid höga sitspositioner så 

som vid duschning, hade kunnat lösa detta 

problem.  

 

Figur 1. Illustration av hygienstol vid dusch och toabesök. 

Projektet, som kan ses som en förstudie inför 

kommande utvecklingsprojekt, har följt en 

utvecklingsmetodik beskriven av Ulrich och 

Eppinger i boken Product Design and 

Development. Målet var att ta fram ett brett 

urval konceptidéer som utgör underlag för 

vidare utveckling, där även ett eller ett fåtal 

alternativ kunde vidareutvecklas med 

prototyptillverkning.  

Sammanfattningsvis har ett antal koncept-

förslag tagits fram med goda möjligheter att 

förbättra stabiliteten hos hygienstolar genom 

att utnyttja ett dynamiskt chassi. Det bästa 

konceptet har även vidareutvecklats till en 

prototyp som testats fysiskt. Utifrån denna 

förstudie kan därmed ett dynamiskt stolschassi 

påstås vara fullt möjligt för att förbättra 

framtida hygienstolar och således tillvaron för 

både brukare och vårdgivare. 
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