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Sammanfattning 
Gåbord används främst inom sjukvården. Brukaren använder gåbordet för att träna sina ben. 
Gåbordet hjälper brukaren att hålla balansen genom att brukaren stödjer sina armar mot 
gåbordet. Ett gåbord består av ett stödbord, ben, och ett underrede. På stödbordet sitter 
handtag som brukaren kan hålla i. På underredet sitter fyra hjul. Benen regleras i höjdled 
vilket gör det möjligt att ställa in höjden på gåbordet. Skövde Maskin Konstruktion (SMK 
AB) producerar gåbord och vill nu uppdatera sina gåbord. De ska få ett nytt utseende och 
klara en brukare på upp till 250 kg. Gåbordet ska vara så smalt så att det enkelt kan gå igenom 
dörrkarmar men det ska också kunna breddas för att enkelt kunna anslutas till breda rullstolar.  
 
Fyra koncept är framtagna. Det existerande gåbordet Adam är med som en referens. Koncept 
ett är det bästa gåbordet enligt en utvärderingsmatris där alla egenskaper är värderade. 
Koncept ett består av ett stödbord med handtag, pelare, och två ben. Stödbordet går att bredda 
på liknande sätt som dagens gåbord. Pelaren består av två aluminiumprofiler som med ett 
ställdon kan ställa in höjden på stödbordet. Benen har hjul monterade i varsin ända. Benen 
kan breddas.  
 
Konceptet har utvärderats enligt Svensk standard SS-EN ISO 11199-3:2006 för vältrisken. 
Gåbordet välter framåt vid 30°, åt sidan vid 15° och bakåt vid 9° lutning. Gåbordets 
hållfasthet är analyserat med FEM för en kraft på 3750 N. FEM-analyserna genomför med 
Pro/E. Lasten anbringas på ena dynan av gåbordet för att motsvara ett värsta lastfall. 
Gåbordets delar klarar de belastningar som de är utsatta för vid en sådan kraft. Höga 
spänningar uppkommer främst vid vassa kanter och hörn.  

Summary 
Walking tables are mostly used in the professional healthcare. Using the walking table, a 
disabled person is able to exercise his/her legs. The walking table helps the disabled person to 
balance by supporting there arms. A walking table consists of a supporting table, leg, and a 
chassis. There are two handles on the supporting table where a disabled person can grip. Four 
wheels are attached to the chassis. The length of the leg can be adjusted. This facilitates 
adjustment of the height of the walking table. Skövde Maskin Konstruktion (SMK AB) 
produces walking tables. SMK AB want to update there walking table.  The walking table 
should be given a new design. It should be able to handle a disables persons weighing up to 
250 kg. The walking table should be narrow so it easily can be maneuvered trough a doorpost. 
At the same time, the walking table should be able to broaden to surround a wheelchair.  
 
Four concepts are developed. The existing walking table Adam is used as a reference. 
Concept one is the best concept according to an evaluate matrix where the different 
characteristics of the concepts are valuated. The concept has a supporting table with handles, 
one pillar. The supporting table can be widening as in the existing products. An aluminium 
profile is used as a column. An electrical control unit adjusts the height of the supporting 
table. The legs have wheels on each side. The legs can be broadening.  
 
Concept one is evaluated according to the Swedish standard SS-EN ISO 11199-3:2006 for 
stability. The walking table tips over forwardly at 30°, at the side at 15° and backwards at 9°. 
The strength of the walking table is evaluated with FEM-analyses with a force at 3750 N. The 
evaluation is made with Pro/E. The force is applied on one cushion to correspond to the worst 
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loading case. The walking table supports the force without plastic deformation. High stresses 
many arise at sharp edges.  
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Inledning 

Bakgrund 
Skövde Maskinkonstruktioner AB (SMK AB) är ett företag som legotillverkar gåbord, 
vagnar, slangvindor och palltillbehör. Företaget är beläget i utkanten av Skövde och har ett 
30-tal anställda. Företaget har olika avancerade maskiner för rörbockning, plåtbockning och 
laserskärning. Nyligen installerades en egen anläggning för pulverlackering.  
 
För några år sedan tog SMK fram en ny serie gåbord. Dessa har successivt utvecklats. 
Gåborden finns som elektriskt eller manuellt styrda. Gåborden används både inom sjukvården 
och inom hemsjukvården. De hjälper brukare med svårigheter att gå på egen hand. Brukaren 
kan lägga armarna på gåbordet, ta tag med händerna i handtag för att kunna hålla sig uppe och 
rulla gåbordet med sig.  
 
SMK:s gåbord består av bockade rör. Det första gåbordet hade manuell sänkning och ett 
någorlunda rakt underrede. Detta gåbord klarar en brukare på upp till 100 kg (se bild 1). I 
utvecklingen av detta gåbord har gasfjäder (se bild 1) och elektriskt ställdon (se bild 2) 
monterats för att underlätta sänkning och höjning av stödbordet. En omkonstruktion av 
underredet ledde till att gåbordet klarar en brukare på 150 kg (se bild 2). I dag har 
konkurrenter gåbord som brukare på 200 kg kan använda. Men kravet från SMK är att ett nytt 
gåbord ska klara en brukare som väger 250 kg; en omkonstruktion krävs för att förstärka 
SMK:s position på marknaden. 

Bild 1. Gåbord med gasfjäder. Bild 2. Gåbord med ställdon. 
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Gåbordet 
Gåbordet består av olika delar, (se Bild 3). Brukaren 
stödjer sina armar på stödbordet. Stödbordet består av en 
ram och en mjuk stoppning. Denna hjälper till att fördela 
trycket mot armarna då gåbordet används. Stödbordets 
bredd kan justeras för anpassning till olika brukare. 
 
Handtagen finns för att brukaren ska hålla sig uppe och 
kunna styra gåbordet. Handtagen går att justera i sidled 
beroende på hur brukare vill greppa om handtagen.  
 
Benen består av ett större och ett mindre rör som går i 
varandra. Det mindre röret är polerat för att kunna glida 
utan stort motstånd. Detta gör att höjden på stödbordet kan 
ställas in steglöst. Höjden justeras genom att reglagen som 
hindrar rören att glid i varandra lossas. När önskad höjd är 
nådd skruvas reglagen åt igen. Detta reglage finns inte på gåbord med ställdon. 
 
Underredet består av ett enda långt rör som är bockat till önskad geometri. Benen är svetsade i 
underredet. Under underredet är fyra hjul monterade. Dessa kan rotera 360° i förhållande till 
en vertikal axel. De två bakre hjulen har bromsar som kan hindra hjulen att rulla. Bromsarna 
manövreras med hjälp av foten.  
 

Bild 3. Gåbord  

[Hjælpemiddelinstituttet] 
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Marknadsbehov 
Gåbordet är ett viktigt hjälpmedel inom sjukvården [Birgitta Hall. 2007]. Både i hemmet som 
i sjukhusmiljö används gåbord. Gåbordet är ett hjälpmedel för brukare som har behov av att 
röra och träna sina ben men saknar såpass bra balans att de kan gå själva. Användningen kan 
ske under uppsikt av en vårdare eller på egen hand. En brukare som använder gåbord utan 
uppsikt av vårdare måste ha kunskap om hur man använder gåbordet och vilka risker som 
finns. Detta kräver omdömesförmåga av brukaren. Denna typ av brukare använder gåbordet 
under uppsikt av en övervakare. 
 
Med gåbordet rör sig brukaren fritt i hemmet eller inom vårdanstalten. Brukaren tar sig fritt ut 
på altanen för frisk luft eller ta en mindre promenad utomhus om underlaget är någorlunda 
slätt. Under förflyttning tar brukaren med sig sina personliga tillhörigheter. Syrgas eller dropp 
kan behöva fraktas på gåbordet  
 
Gåbordet är inget hjälpmedel när brukare behöver ställa sig upp. Brukaren ska helst försöka 
ställa sig upp på egenhand eller med hjälp av personal. Gåbordet är ett stöd för brukaren då de 
ska sätta sig ner. Brukaren ställer sig i en sådan position att baken kommer i ett lämpligt 
avstånd till sittunderlaget. Här får inte gåbordet försvåra sittningsmomentet. 
 
Färgen på ett gåbord skall inte dra till sig för mycket uppmärksamhet då det ofta är så att en 
brukare inte vill sticka ut vid användandet av ett gåbord. Gåbordet har därför färger som är 
vanliga i sjukhusmiljö. Ljusblått som gåborden SMK har idag är en bra färg samt vinrött som 
är vanligt på rullstolar.  
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Kravspecifikation, se bilaga 2 

Prestanda 
Gåbordet ska vara konstruerad för en brukare på 250 kg. Vid elektrisk manövrering av höjden 
av gåbordet ska höj-/sänkhastigheten vara ca 6.7 mm/s som är brukshastigheten på det 
elektriska ställdon som används till dagens gåbord. Detta resulterar att stödbordet går från 
lägsta höjd till högsta höjd på 59 sekunder. Gåbordets räckvidd från lägsta höjd på stödbordet 
till högsta höjd ska vara 800–1200 mm för att korta och riktigt långa brukare ska kunna 
använda gåbordet. Batteriet skall ge en signal ifrån sig då 50 % av batteriets kapacitet är 
förbrukad Ett urladdat batteri ska kunna laddas fullt på mindre än 10 timmar. Gåbordet ska 
kunna höjas och sänkas minst 50 ggr/dag utan laddning av batteriet. Detta för att flera brukare 
ska kunna bruka gåbordet under en dag. 
 
Gåbordet får inte välta vid lutande underlag. Vältvinklarna är satta efter Svensk Standard SS-
EN ISO 11199-3:2006. [SIS – Industriteknik. 2006] Gåbordet lutas framåt, bakåt och åt sidan 
till givna vinklar med en kraft applicerad genom gåbordets centrum. Kravet på gåbordet är att 
det inte får välta vid mindre vinkel än angivet. Gåbordet vinklas tills dess att den välter. Ju 
större vinkel desto stabilare är gåbordet.   

Miljö 
Plastdelar som handtag, höljen och dynor på stödbordet ska inte kunna fatta eld. T.ex. får 
gåbordets delar inte fatta eld p.g.a. en bortglömd/tappad tänd cigarett. Elektriska delar ska 
vara skyddade mot en begränsad mängd vatten. Om t.ex. en brukare skulle köra emot ett bord 
med en karaff med vatten ska det inte uppstå kortslutning som kan skada brukaren. Gåbord 
med elektronik får endast användas vid temperaturer mellan +5°C och +40°C. Gåbordet får 
endast förvaras mellan -10°C och +50°C 

Dimensioner 
Reglerbarhöjd är samma som för nuvarande gåbord. Längden är även samma som tidigare 
gåbord. Underredets bredd skall kunna justeras för att få ett så flexibelt gåbord som möjligt. 
Stödbordets dynor ska vara ledade i fram så att de roterar runt en vertikal axel. Detta för att 
bredda stödbordet så de passar för olika brukare. Gåbordet skall ha stora hjul för enkel 
framfart. Handtagen skall kunna regleras i sidled om brukaren har ett brett eller smalt grepp.  
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Ergonomi 
Det ska vara enkelt och förstå reglagens funktion även för synskadade. Reglagen ska kunna 
förstås utan någon djupare kunskap om gåbordet. Stödbordet består av ett beklätt och mjukt 
material som ska göra det så bekvämt som möjligt för brukaren. När brukaren lägger hela sin 
tyngd på armarna mot stödordet fördelas trycket jämt under armen. Brukaren ska kunna hålla 
ett fast grepp för att kunna hålla sig uppe på ett säkert sätt.  

Säkerhet 
Bromsen verkar på bakhjulet och ska vara monterade på bakhjulen. Gåbordet måste vara stilla 
då en brukare reser eller sätter sig med gåbordet. Detta för att gåbordet inte rullar iväg om 
brukaren tappar balansen.  
 
Gåbordet består av rörliga delar och alla tomma utrymmen där fingrar kan komma i kläm ska 
elimineras.  

Utseende 
Konstruktionen får inte vara för iögonfallande utan kunna smälta in i en sjukhusmiljö. Färgen 
ska vara en neutral sjukhusfärg. 
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Koncepten  
De följande koncepten är framtagna med hjälp av en Morphological Chart. Den fungerar som 
ett stöd för brainstorming där bilder ritas. Se bilaga 1.  Koncepten beskrivs mer i detalj längre 
ner i rapporten.  
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Koncept 1 
Koncept 1 (Bild 4) är inspirerad av personlyften där en arm 
lyfter och sänker brukaren. Gåbordet består av ett reglerbart 
stödbord. På stödbordet sitter mjuka dynor för underarmarna. 
Längst fram på stödbordet sitter två handtag som brukaren 
håller i vid användning av gåbordet. Stödbordet sitter fast i en 
pelare med teleskopfunktion som kan justeras i vertikalled. 
Pelaren förs upp antingen med ett elektriskt ställdon eller med 
fasta steg manuellt. Underredet kan breddas med fasta lägen. 
Hjulen sitter på underredets fyra hörn och roterar fritt i 
vertikalled.     

Koncept 2 
Koncept 2 (Bild 5) är en utveckling av SMK gåbord. Koncept 2 
består av ett stödbord som regleras horisontellt. Stödbordet 
består av två mjuka dynor där brukaren stödjer sina armar. På 
de främre delarna av gåbordet sitter två handtag som brukaren 
håller i. Två kraftigare ben sänker och höjer stödbordet med 
teleskopfunktion. Underredet är delat i två rörliga delar. Dessa 
roterar i vertikalled runt varsitt ben för att kunna bredda 
gåbordet. Vid ändarna är fyra hjul monterade som roterar i 
vertikalled.   

Koncept 3 
Koncept 3 (Bild 6) består av ett stödbord med mjuka dynor 
där brukaren stödjer sina underarmar på. På den främre delen 
av stödbordet sitter två handtag som brukaren greppar om. 
Stödbordet regleras horisontellt för att passa olika brukare. 
Stödbordet är monterat i två pelare som regleras i höjdled. 
Underredet breddas genom rotation runt de främre pelarna. 
Till underredet är fyra hjul monterade som roterar i 
vertikalled.   

Koncept 4 
Koncept 4 (Bild 7) består av ett stödbord som har mjuka 
dynor där brukaren stödjer sina underarmar. Stödbordet 
justeras horisontellt. Vid den främre delen av stödbordet 
sitter det handtag där brukaren håller ett fast grepp. 
Stödbordet är monterat på fyra vinklade ben. Bredden vid de 
främre hjulen är mindre än de bakre. Höjden av stödbordet 
och bredden av gåbordet går inte att reglera. Vid varje ben 
sitter hjul monterade som roterar i vertikalled. 

Bild 4. Koncept 1 

Bild 5. Koncept 2 

Bild 6. Koncept 3 

Bild 7. Koncept 4 
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Utvärderingsmatris  
Utvärderingsmatrisen behandlar de fyra olika koncepten samt ett av dagens gåbord Adam som 
referens se tabell 1. De kriterier som utvärderas är Utseende som visar hur anpassat utseendet 
är en sjukhusmiljö. Inställningsmöjligheter avser hur gåbordet går att anpassa till brukaren. 
Underlätta förflyttning för att gåbordet inte får vara ett hinder för brukaren. 
Användarmöjligheter gåbordet hjälper till att få brukaren upp ur eller till olika sittmiljöer. 
Hålla för belastningar, gåbordet är väl konstruerat för att klara belastningar. Anpassad till 

utbud, gåbordet är anpassat för manuellt eller elektriskt manövrering. Standardkomponenter, 
gåbordet består av standard profiler som inte behöver specialtillverkas. Stabilitet, gåbordet är 
stabilt under alla olika inställningsmöjligheter. Användarvänlighet, gåbordet är inte 
komplicerat för brukaren utan kan användas utan bredare kunskaper. Monterbarhet gåbordet 
är enkelt att montera ihop utan avancerade verktyg.  
 

 
Tabell 1. Utvärderingsmatris med gåbordet Adam som referens 
Utvärderingsmatrisen fungerar så att en siffra den så kallade RIR-faktorn, (Reference 
Intensity Ratio) sätts mellan ett till fem sätts till varje kriterium. Siffran fem betyder att 
kriteriet är viktigt för gåbordet. För varje koncept sätts en siffra från 1 till 5 för hur väl 
gåbordet uppfyller kriteriet.  
 
Utseendet får 4 för att utseendet spelar roll för att en brukare ska använda gåbordet. 
Inställningsmöjligheter får 5 för det underlättar för brukaren om den gå att anpassa så mycket 
som möjligt till brukaren. Underlätta förflyttning får 2 då alla koncept hjälper brukaren att 
förflytta sig. Användarmöjligheter får 3 då det är enkelt att resa sig upp med hjälp av de olika 
gåborden. Hålla för belastningar får 5 för att det är viktigt att gåbordet inte går sönder och 
utsätter brukaren för fara. Anpassad till utbud får 3 då gåbordet ska gå att höja och sänka 
elektriskt i stället för manuellt. Standardkomponenter får 4 då gåbordet blir billigt om det 
används få specialkomponenter. Stabilitet får 5 då gåbordet inte ska vara instabilt och 
gåbordet riskerar att välta vid användning. Användarvänlighet får 1 för att ett gåbord inte är 
för avancerat för brukare. Monterbarhet får en 5 då det är bra om gåbordet går att transportera 
i mindre förpackningar.    



Utveckling av gåbord 
I samarbete med SMK AB och Högskolan i Skövde  

Samuel Eklind Högskolan i Skövde 2007 
9 
 

Koncept 1 
Konceptet får 4 för utseende då den känns igen inom sjukvården. Gåbordet får 5 för 
inställningsmöjligheter då en kan ställa in alla delar. Gåbordet får 3 för underlätta förflyttning 
för att gåbordet hjälper brukaren vid gång. För användarmöjligheter får gåbordet 5 då 
gåbordet går att bredda för breda rullstolar. Hålla för belastningar får gåbordet 3 då det verkar 
ett kraftigt moment på gåbordet. Gåbordet går att anpassa för manuellt eller elektrisk höjning 
av stödbordet vilket ger det 5 för anpassad till utbud. Gåbordet består av många 
standardkomponenter vilket ger 4. Gåbordet får en femma på stabilitet då den går att bredda 
när den användas på lutande plan. Gåbordet är relativt okomplicerat vilket ger den 4 på 
användarvänlighet. Gåbordet består av många rörliga delar som går att frigöra vilket ger 5 för 
monterbarhet.  

Koncept 2 
Gåbordet får 5 för att det liknar i stora drag gåbord som används inom sjukvården. Gåbordet 
går att bredda vilket ger 5 för inställningsmöjligheter. Gåbordet hjälper till vid förflytning 
vilket ger 4. Gåbordet går att anpassa till brukaren vilket ger 4 på användarmöjligheter. Hålla 
för belastning får gåbordet 5 då gåbordets ben kommer under stödbordet. Gåbordet går att 
utforma båda elektriskt eller manuellt för höjning och sänkning av stödbordet. De två benen 
består av aluminiumprofiler som inte finns som standard vilket ger 3 på standardkomponenter. 
Då bredden på gåbordet ändras så välter gåbordet enklare vilket ger 3. Gåbordet hjälper 
brukaren vid uppresning och förflyttning vilket ger 5.  Gåbordet består av rörliga delar vilket 
enkelt kan plockas isär vilket ger 5 för monterbarhet.  

Koncept 3 
Gåbordet får 3 på utseende då gåbordet avviker ifrån dagens utseende. Gåbordet får 5 då det 
går att anpassa gåbordet för brukaren. Kriteriet underlätta förflyttning får gåbordet 3 för att 
det är aningen tyngre än de övriga koncepten. Gåbordet når brukare vid breda rullstolar vilket 
ger det 5. Gåbordet belastas av ett stort vridmoment men det finns många och välplacerade 
delar som tar upp momentet vilket ger 4 vid hålla för belastning. Gåbordet är anpassad för 
elektriskt eller manuellt manövrerad vilket ger 5. Gåbordet består av få standardkomponenter 
vilket ger 3. Gåbordet är stabilt och användarvänligt vilket ger 5. Gåbordet består av rörliga 
delar som gör att det enkelt går att montera ner.  

Koncept 4 
Gåbordet har ett unikt utseende vilket ger 2. Det går inte att anpassa gåbordet till brukaren 
vilket ger den 1. Gåbordet hjälper brukaren att förflytta sig vilket ger 4. Gåbordet går inte bra 
ihop med breda rullstolar vilket ger 2 för användarmöjligheter. Gåbordet har enkel form som 
håller bra för belastning vilket ger 5. Gåbordet går bara att utforma på ett sätt vilket ger 1 på 
anpassad till utbud. Gåbordet består av standardkomponenter vilket ger 5. Gåbordet får 1 för 
att det är komplicerat att använda gåbordet. Den får även 1 för monterbarhet då den inte går 
att montera ner alls.  
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Färdiga konceptet  
Det vinnande konceptet är koncept 1, se tabell 1, bilderna 8 och 9. Gåbordets delar är 
namngivna nedan, se bild 8 och 9. Stödbordet består av handtag och dynor. Stödbordet sitter 
fast med ett fäste mellan pelare och stödbord. Pelaren består av två aluminiumprofiler en yttre 
och en inre pelare. Inuti pelaren sitter ett elektriskt ställdon som reglerar höjden på stödbordet. 
Pelaren sitter fast i basen som fungerar som ett klämförband för pelaren. Pelaren är vinklad 
bakåt 17° ifrån vertikal planet för att få lite mer gångutrymme, se bild 9. Fästen för benen 
sitter i varsin sida av basen och ser ut som en öppen u-profil. Detta gör det möjligt att leda 
benen så de kan breddas. Detta utförs med hjälp av en spak.  

Bild 9. Gåbordets delar 
Bild 8. Gåbordets delar 

Stödbord Handtag 

Ben 

Inre pelare 

Yttre pelare 

Bas 

Spak 
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Stödbordet  
Utgångspunkten är av samma geometri av svetsade rektangulära profiler som används i det 
existerande gåbordet Adam. Stödbordet är samma som på dagens gåbord men den profilen är 
för svag. Här är den ändrad från 50 x 20 mm med 2,5 mm godstjocklek som den är på dagens 
stödbord till 50 x 30 mm med 4 mm godstjocklek med beteckningen S355J2H [Tibnor. 
Handelsstål]. Det som skiljer är att det blir ett större moment på stödbordet eftersom 
stödpunkterna till gåbordet sitter fram istället för där brukaren lägger an sina armar mot 
dynorna, se bild 1 eller 2. I framkant sitter två handtag som brukaren håller i, se bild 10. 
Handtagen sitter runt en axel som gör att handtagen kan rotera i vertikalled. Brukaren ställer 
själv in hur de vill ha handtagen. Detta görs med en låsspak under stödbordet för varje 
handtag. De två dynorna följer stödbordets form. Dynorna är ledade i framkant samt finns det 
ett spår i dynan som gör det möjligt att bredda stödbordet. Detta sker med en skruv som sitter 
under stödbordet. Skruven går igenom stödbordet och sitter fast i ett spår under dynan. 
Stödbordets främre del sitter fast i pelaren.  

 

  

Dyna Handtag  

Bild 10. Stödbordet 

Låsspak 

Fäste 

Skruv 
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Pelare 
Pelaren består av två aluminiumprofiler som glider i varandra. En ytterpelare med skruvfickor 
för M8 skruv [Sapa profiler AB]. Dessa skruvfickor fungerar även som glidytor för 
plastbussningar som gör att aluminium ytorna inte glider mot varandra. Innerpelarens utsida 
är efter ytterpelarens insida, se bild 12. Innerprofilen har glidytor som plastbussningarna följer 
vid teleskopering. Teleskoplösningen styrs steglöst medhjälp av ett elektriskt ställdon, se bild 
11.  
 

 
 
 
 Pelaren formar som en ellips med måtten 120mm och 100 mm, se bild 12. Denna profil är 
vald för att ställdonet ska få platts i pelaren. Profilen är 4 mm tjock.  

 
 

Ytterpelare 

Innerpelare 

Bild 12. Pelare 

120 mm 

100 mm 

Bild 11. Ställdon [Linak ställdon] 
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Bas  
Basen består av två utskurna och tillbockade plåtar som bildar en rektangulärprofil med 2 mm 
spår i mitten. Måtten de bildar är 120 x 40 mm och är 8 mm godstjocklek. De två delarna är 
till för att kunna klämma om pelaren. De två delarna består av spår som sluter om varandra. 
Detta för att ytorna inte ska glida mot varandra, se bild 14. En halv ellips med samma mått 
som pelaren är utskurna för att kunna klämma runt pelaren. Klämtrycket runt pelaren bildas 
av fyra M10 skruvar, se bild 13. Basen klämmer även om fästena till benen. Detta gör att det 
inte krävs någon svets för att sätta ihop förbanden. Pelaren är även fastskruvad med fyra M8 
skruvar för att hållas på plats. Profilen tar upp ett stort moment när stödbordet är belastat. 
 

 
 
 
På undersidan av basen sitter ett fäste där ställdonet skruvas fast i, se bild 15. Pelaren förs 
sedan över ställdonet och andra änden av ställdonet sätts fast under fästet till stödbordet. 

Bild 13. Bas 

Bild 15. Bas med ställdon 

Bild 14. Bas 
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Ben 
Benen består av standardiserade fyrkantsrör med måtten 60 x 40 mm och 4 mm godstjocklek 
av materialet S355J2H [Tibnor. Handelsstål]. Benen är ledade i vertikal led på varsin ände av 
Basen. Benen monteras till basen med två fästen som ser ut som en u-profil, se bild 16. Dessa 
fästen omsluter benen. De öppna fästena gör det möjligt att bredda benen, se bild 17. Varje 
fäste sitter fast i varje sida på basen med klämförbandet. Hjulen sitter monterade med fästen 
på varje sida av benen. Till varje ben sitter armar som gör det möjligt att bredda benen i två 
fasta lägen, se bild 18.  

 
 
 
 
 

Ben 

Fäste  

Bas 

Bild 16. Fäste för ben Bild 17. Breddning av ben 

Bild 18. Fasta lägen 
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Bild 19. Vältrisk fram 

[Hjælpemiddelinstituttet] 

Stabilitet  
I stabilitetstesten är gåbordet justerat till högsta höjd och stödbordet till största bredd. Hjulen 
är placerade i minst stabila positionen. Benen är i infällt läge. Gåbordet belastas med en kraft 
av 250 N verkande på olika ställen vid de olika testarna. Simuleringar görs i Pro E och ger en 
fingervisning om när gåbordet välter. Alla delar har samma vikt som i verkligheten men det 
skiljer några kilo som kan påverka när gåbordet välter. Vältrisken framåt och åt sidan går att 
påverka med andra mått på gåbordet.  

Vältrisk fram 
Gåbordet placeras på en plan yta som sitter fast med gångjärn i 
marken. Detta gör att man kan vinkla den plana ytan till dess 
gåbordet välter, se bild 19. På den plana ytan finns det en kloss som 
hindrar gåbordet att rulla av den plana ytan.  
 
Stödbordet belastas med en vertikal last på 250 N applicerad 135 
mm från handtagen. Lasten är centrerad mellan gåbordet. De främre 
hjulen är bakom den vertikala axel som hjulen roterar runt. De bakre 
hjulen är framför den vertikala axel som hjulen roterar runt. Planet 
som gåbordet står på vinklas till dess att gåbordet välter. Vältvinkeln 
dokumenteras. Motsvarande test genomförs i Pro/E 
 
För inomhusbruk får inte vältvinkeln understiga 10° och för 
utomhusbruk 15°. Pelaren är vinklad bakåt vilket gör att stödbordet 
kommer långt ifrån framhjulen. Simuleringen visar att gåbordet 
välter vid 33°, se figur 1. Kravet uppfylls således med god 
marginal. 

Figur 1 Vältrisk framåt 
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Bild 20. Vältrisk bak 

[Hjælpemiddelinstituttet] 

 
Vältrisk bak  
Gåbordet placeras på samma plana yta som vid föregående test. Gåbordets bakre hjul ligger 
an mot klossarna på den plan ytan. Hjulen är bakom den vertikala axel 
som de roterar runt. Framhjulen är framför den vertikala axel som de 
roterar runt, se bild 20. 
 
Stödbordet belastas med en vertikal kraft av 250 N applicerad 30 mm 
från den bakre änden av gåbordet.  
 
För inomhusbruk får inte vältvinkeln understiga 4° och för utomhusbruk 
7°. Pelaren är vinklad vilket gör att stödbordet närmar sig bakhjulen då 
stödbordet höjs. Gåbordet välter betydligt enklare bakåt än framåt. 
Vältvinkel bakåt kan regleras genom att förlänga benen. Men gåbordet 
blir då större och det är svårt för en brukare att använda gåbordet. Vid 
simuleringen välter gåbordet bakåt vid 9°, se Figur 2. Kravet uppfylls 
således.  

Figur 2. Vältvinkel bakåt 
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Vältrisk åt sidan 
Gåbordet placeras på samma plana yta som vid de föregående testarna. 
Gåbordet ställs nu med de två hjulen på sidan mot klossen på den plana 
ytan. Hjulen är bakom den vertikala axeln som de roterar runt, se bild 21. 
 
Belastningen ligger an mot den dynan på samma sida som klossen hindrar 
hjulen från att rulla. Belastningen är en vertikal kraft på 250 N.  
 
För inomhusbruk får inte vältvinkeln understiga 3,5° och för utomhusbruk 
4,5°. I simuleringen välter gåbordet åt sidan vid 15°, se Figur 3. Kravet 
uppfylls således. 

 

Bild 21. Vältrisk sidan 
[Hjælpemiddelinstituttet] 
 

Figur 3 Vältvinkel sidan 
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Tester 
Vid en teststation i Danmark testas och godkänns alla gåbord Sverige. De testas enligt en 
standard SS-EN ISO 11199-3:2006. [SIS – Industriteknik 2006] Det görs ett statiskt test samt 
ett dynamiskt test där gåbordet utsätts för en belastning på stödbordet. Denna belastning är 
belägen på samma ställe som vid den statiska belastningen, se bilderna 22 och 23. 
Belastningen är på 2000 N. Belastningen är beroende av vikten och beräknas enligt 8 N/kg. 
Belastningens frekvens får inte överskida 1 Hz. Gåbordet ska klara 200000 lastcykler. 

Beräkningar  
Gåbordet modelleras i Pro E. Först som en balkelementmodell. Egenskaper för de olika 
profilerna tilldelas balkelementmodellen. Detta gör det enkelt att utgöra FEM beräkningar 
med Pro/E. En analys går på några sekunder. I resultatet av analysen ses hela modellen med 
spänningsnivåer markerade med olika färger. Framför allt studeras effektivspänningen enligt 
von Mises kriterium. De profiler som klarar de krafter verkande lasterna förs sedan över till 
en mer detaljerad modell. Både statiska och dynamiska analyser genomförs.  
 

Statiska analyser  
Gåbordet belastas med en vertikal last på 3750 N. Denna last innehåller en säkerhetsmarginal 
relativt den dimensionerande lasten om 250 kg. Lasten beräknas enligt 15 N/kg.  Belastningen 
appliceras 300 mm från handtagen på gåbordet och symetriskt mellan dynorna, se bild 22.  Ett 
verkligt test skall utföras i ett rum med temperaturen 21°C ±5°C. Vid belastning är gåbordet i 
sin högsta höjd, med hjulen i framåtgående riktning och stödbordet i sitt bredaste läge.  
 

Belastning

300 mm

Belastning

 

 
Bild 22. Belastning 
[Hjælpemiddelinstituttet] 
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Resultat 

Stödbord med fäste 
Stödbordet belastas med en kraft på 3750 N på den vänstra sidan av stödbordet, se bild 23. 
Kraften är belägen 300 mm från handtagen. Belastningsfallet visar vad som händer då 
brukaren lägger hela sin tyngd på ena delen av stödbordet.  
 
 
 
 

 
 
 
Pro/E delar in hela modellen i 2718 solida element, se bild 24. Pelaren sitter fast i kontaktytan 
och kan i detta fall inte röra sig i något led. Men analysen berörs inte av det eftersom det är 
spänningarna i fästet och stödbordet som är intressanta i detta fall. 
 

 
 Bild 24. Elementindelning i stödbord och fäste 

F F 

Bild 23. Stödbordets belastning enligt kravspecifikation 
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Gåbordet utsätts för höga spänningar i sammanfogningen av profilerna, se bild 25. Detta 
ställer höga krav på svetsen av den rektangulära profilen. Höga spänningar finns även mellan 
stödbordet och fästet mot pelaren. Belastningen vill böja ner stödbordet runt fästet och det blir 
höga spänningar vid den vassa kanten. Höga spänningar uppkommer på den inre pelaren när 
den yttre pelarens kant ligger an mot pelaren. Men de verkar på en liten yta på pelaren. 
Materialet är i stål S355J2H med en sträckgräns på 355 MPa [Tibnor. Handelsstål]. Resultatet 
visar att trots små ytor med höga spänningar klarar både stödbordet och fästet av de 
belastningar som delarna påverkas av. 
 

 
 

Bild 25. Spänningar i stödbordets fäste och pelare 

Pelare 

Stödbord 

Fäste 

Svets 
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Bas och pelare 
Samma lastfall som ovan analyseras. Belastningen ligger an mot den vänstra delen av 
stödbordet med en kraft på 3750 N. Analysen är till för att se spänningar mellan pelare och 

bas där de sitter ihop. Pelaren belastas av vridmomentet från stödbordet med NmM 9341 =  

och NmM 20472 = . Kraften NF 3750=  pressar pelaren igenom bas delen, se bild 26. 

 
 
 
 
 

   
 
 
Basen sitter fast två hörn A och B. Randvillkoren är satta så att A består av fyra hörn. Tre av 
dessa hörn kan rotera i alla led. Det fjärde kan inte rotera i något led.  De tre hörnen kan röra 
sig horisontellt men inte vertikalt. B består av fyra hörn vilket alla kan rotera i alla led och de 
kan röra sig i horisontalled men inte i vertikalled. Pro/E delar in hela modellen i 9436 solida 
element, se vild 27. 

 
 
 

Bild 26. Lastfall i bas och pelare 

F 

+ + 

1M 2M

A 

B 

Bild 27. Elementindelning i pelare och bas 
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Pelaren belastas krafter som ger högre spänningar (svagt grönt) vid vassa kanter där basen 
möter pelaren se bild 28 . Basen består av stål S355MC [Tibnor. Tunnplåt] med sträckgränsen 
355 MPa. Pelaren består av aluminium EN AW 7075 med legeringen AlZn5,5MgCu med en 
sträckgräns på 470 MPa[Tibnor. Tekniska Data Aluminium]. Resultatet visar att trots små 
ytor med höga spänningar klarar både pelaren och basen av de belastningar som delarna 
påverkas av. 
 

 
 
 
Bild 29 visar de spänningar som påverkar pelaren på insidan. Bilden visar den sida som syns i 
bild 28 där pelaren påverkas av större spänningar än på andra sidan.  

 
Bild 29. Spänningar i infästningen mellan pelare och bas 

Bild 28. Spänningar i pelare och bas 
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Fäste för benen 

Fäste och ben påverkas av ett vridmoment och en kraft. Vridmomentet är NmM 20502 =  och 

kraften F 1875 N, se bild 30. Vid analysen är ben och hjulfästen modellerade för att resultatet 
ska bli så likt verkligheten som möjligt. En kloss är även modellerad där vridmomentet och 
kraften läggs på. Vid analysen är ben och hjulfästen modellerade för att resultatet skall bli så 
likt verkligheten som möjligt.  
 
 

         
 
 
 
Pro/E delar in hela modellen i 1434 solida element se bild 31. Hjulfästet A närmast fästet 
sitter fast i alla led. Hjulfästet B i andra änden rör sig fritt horisontellt men inte vertikalt. 

 
 
 
Bild 31. Elementindelning  

+ 

2M  F 

Bild 30. Lastfall 

A 

B 
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Höga spänningar uppkommer vid kontakt ytan mellan fästet och benen, se bild 32. Fästet vill 
vrida sig runt om benet. Spänningar uppkommer även vid fästet för hjulen på grund av 
vridmomentet och tryckraften, se bild 32. Materialet är i stål S355J2H [Tibnor. Handelsstål] 
med sträckgränsen på 355 MPa. Resultatet visar att trots små ytor med höga spänningar klarar 
både benet och fästet av de belastningar som delarna påverkas av. 

Bild 32. Analys av spänningarna mellan fäste och ben 
 

Ben 

Fäste 
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Slutsats  
Gåbordet uppfyller alla krav. Gåbordet håller för en brukare på 250 kg. Höjden och bredden 
på gåbordet går att justera. En stor fördel är att det är lättare att komma åt brukaren när 
stödbordet sitter fast med en pelare. Med den nya konstruktionen är det möjligt för en hjälpare 
att stödja sitt knä mot en brukares knä vid uppresningstillfällen. Idag används inte gåbord som 
ett uppresningshjälpmedel, men om det är behov av att brukaren behöver hjälp att resa sig så 
är det bra att den nya konstruktionen underlättar detta.  
 
Storleken på gåbordet är ungefär samma som på tidigare. Gåbordet når samma höjder med 
stödbordet som det befintliga gåbordet Adam 1590 som är SMK största gåbord. Gåbordet har 
samma bredd som SMK:s minsta gåbord Adam 1550. Adam 1550 välte åt sidan precis vid 
3,5° vid test. Så detta gåbord är endast godkänt för inomhusbruk. Det som skiljer Adam 1550 
och detta gåbord är att hjulvidden fram på Adam 1550 är mindre än 670 mm. Men det nya 
gåbordet är 970 mm långt medan Adam 1550 är 730 mm långt.  
  
Gåbordet klarar en tyngre brukare och kan breddas för bredare rullstolar. Gåbordet är stilrent 
och avviker inte för mycket från dagens design på gåborden. Det nya gåbordet är en klar 
förbättring.  
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Bilaga 1 Morphological shart. 
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Bilaga 2. Kravspecifikation 

Kravspecifikation 
Nr Kravformulering Mål Krav/Önskemål 

1 Prestanda     
1.1 Höj/sänkhastighet min 6,7 mm/s* K 
1.2 Brukarvikt max 250 kg K 
1.5 Laddtid max 10 h* Ö 
1.6 Höj/sänkning 50 ggr/dag* K 
1.7 Vältvinkel fram ≥ 15 ° K 
1.8 Vältvinkel bak ≥ 4 ° K 
1.9 Vältvinkel sidan ≥ 6 ° K 
        

2 Miljö     
2.1 Brandtålig Ja** K 
2.2 Vattentålig Ja*** K 

2.3 
Temperatur 
(Användning) (+ 5 °C) till (+ 40 °C)**** K 

2.4 Temperatur (Förvaring) (- 10°C) till (+ 50°C)**** K 
        

4 Dimensioner     
4.1 Höjd 800 -1200 mm Ö 
4.2 Bredd  690 - 800 mm K 
4.3 Längd 730 mm Ö 
4.4 Innermått mellan dynor 340 - 490 mm K 
4.5 Yttermått dynor 640 - 780 mm K 
4.6 Hjul Ø 100 - 125 mm K 
4.7 Breddning av handtag 20 - 50 mm K 
        

5 Ergonomi     
5.1 Reglage Tydligt gränssitt K 

5.2 Stödbord 
Fördela trycket mot 
armen K 

5.3 Handtag Greppvänligt K 
        

6 Säkerhet     
6.1 Broms Hindra förflyttning K 
6.2 Klämskydd Hindra klämma fingrar K 
        

7 Utseende     
7.1 Konstruktionen  Stilrent K 
        
        
*Gäller gåbord med elekriskt ställdon 
** Dyna ska kunna fatta eld vid ev. kvarglömd cigarett 
*** Dyna ska vara lätt att göra ren och inte suga åt sig vatten 
****För elektronik 
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Bilaga 4. Kostnadskalkyl 

Delar Antal Dimensioner LxBxH Material Vikt Kg Pris Tillverkare Summa(st) 
Summa 
300 

Ben 2 730x60x40 4mm S355J2H 4,11 15,6 Tibnor 128,232 38469,6 
Fäste för ben 2 204x150x9 EN 1.4432 3 41,7 Tibnor 250,2 75060 
Fäste för hjul 4 180x40x9 EN 1.4432 0,5 41,7 Tibnor 83,4 25020 
Basdelar 2 570x160x9 EN 1.4432 7,3 41,7 Tibnor 608,82 182646 
Stödbord 1 1311x50x30 4mm S355J2H 0,57 15,6   8,892 2667,6 
Hjul 4 Ø100     55 Tellus 220 66000 
Dynor 2       125   250 75000 
Stödbord fäste 1 234x120x9 EN 1.4432 2,2 41,7 Tibnor 91,74 27522 
Handtag 2 320mm Ø22.1x1.5 E220 0,24 31 Tibnor 14,88 4464 
Cykelhandtag 2       4   8 2400 
Ställdon 1 LA28 compct     870 Linak 870 261000 

Styrenhet 1 
CB08 1A 60 24v + 
Handkontroll     842 Linak 842 252600 

Yttre pelare 1 600 mm EN AW 7075  3,2 37 Sapa 118,4 35520 

Inrepelare 1 600 mm EN AW 7075  1,57 45 Sapa 70,65 21195 

Verktyg för pelare 2       22200  Sapa   44400 
Spak 1 630mm Ø15x1.5 E220 0,315 37,4 Tibnor 11,781 3534,3 

M8 skruv 8   
Nylon-6.6 (PA-
6.6) 8 0,471 Skiffy 30,144 9043,2 

M10 Skruv 6   
Nylon-6.6 (PA-
6.6) 6 0,656 Skiffy 23,616 7084,8 

              3630,755 1133626,5 

         
Tillverkningskostnader   30% 340087,95      
Materialandel   70% 793538,55      

         

  Försäljningspris 7557,51      

 


