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EXAMENSARBETE – PRODUKTDESIGN -  FORMGIVNING 

SAMMANFATTNING 
 

I kursen Industridesign 3 på Mälardalens högskola vårterminen 2013 fick eleverna i uppgift 
att ta fram ett gånghjälpmedel. Ett arbete som resulterade i en rollator, den kallades för 
Walker. Detta koncept saknade korganordning, smart utformning och bestod av många 
onödigt komplexa former vilket leder till dyr tillverkning. 
 
I detta projektarbete togs Walker rollatorn i analys för att genomgå förbättringar. Detta blev 
ett produktutvecklingsarbete som syftade till att förbättra Walker rollatorn. Författaren 
avgränsade detta arbete till att enbart arbeta med estetik och formgivning, inte hur tekniska 
eller mekaniska funktioner skall lösas. En marknadsundersökning och en konkurrensanalys 
gjordes. Efter marknadsundersökningen upprättades en funktionsanalys och krav-
specifikation. Dessa dokument blev riktlinjer för utformningen av den nya rollatorn. 
Funktionsanalysen och kravspecifikationen kom till stöd under konceptgenereringen. 
 
Inför konceptgenereringen gjordes en detaljuppdelning för Walker rollatorn där varje del 
studerades närmare och lösningsförslag lades fram i form av text och skisser. Utifrån alla 
förbättrings/lösningsförslag för de olika detaljerna komponerades två rollatorer ihop och 
jämfördes mot varandra med en Pughs-utvärdering. 
 
Efter att ha utvärderat de nya koncepten kombinerades finesser från varje koncept ihop och 
bildade ett nytt koncept som tilldelades namnet W4.0. Detta koncept blev en förbättrad 
version av Walker rollatorn som till utseende skiljer sig helt och hållet. Slutkonceptet 
uppfyllde funktionsanalysen och kravspecifikationen som togs fram efter marknads-
undersökningen. 3D bilder har tagits fram och presenteras i resultatkapitlet. 
 
De generella slutsatser som kunde dras utav detta arbete är att produkter som designas mot 
hälsa- och sjukvården, kräver mycket tid, mer än 10 veckor och att flera människor måste 
samarbeta längs projektets gång. Allt ifrån läkare, användare(slutkund), designers och 
konstruktörer. Den lärdom som författaren åtagit sig med detta arbete är att en produkt kan 
ändra sin form till hundra procent i samband med produktutvecklingsprocessen och de 
inkluderade verktygen för produktutveckling. Författaren har i slutkapitlet lämnat 
rekommendationer för den som av intresse valt att arbeta vidare med det nya konceptet. 
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ORDLISTA 
 
 
Begrepp Förkortning Förklaring 

Brainstorming  En kreativ arbetsmetod som används för att 
kläcka nya lösningsförslag under idéstadiet. 

Computer Aided Design CAD Digitalt baserad design och skapande av 
form och tekniska lösningar. 

Failure Mode and Effect 
Analysis 

FMEA En analys som syftar till att reducera risker 
för fel vid tillverkning av produkter/tjänster. 

Modell  En faktisk bild av slutkoncept. Kan vara 
fysisk också. Funktioner behöver inte vara 
fungerande. Exempelvis: ”design av en 
vattenkokare”. 

Prototyp  En funktionsbaserad ”modell” som till 
utseende inte behöver likna slutkonceptet 
utan funktionerna måste gå att testa. 
Exempelvis: ”värmare och en kastrull” 

Quality Function Deployment QFD Ett produktutvecklingsverktyg som används 
för att jämföra koncept mot konkurrenter och 
för att se hur väl ett koncept uppfyller 
kundkrav. 

SolidWorks  Ett mjukvaruprogram som används för att 
gestalta fysiska former med dator. I 
SolidWorks kan man skapa tredimensionella 
former(CAD). 

Tredimensionell 3D En beteckning för egenskapen att ha en 
utsträckning i tre dimensioner, på längden, 
bredden och djupet. 
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1 INLEDNING 
Detta projektarbete är en fortsättning på ett tidigare arbete som gjordes under kursen 
industridesign 3 på Mälardalens högskola vårterminen 2013. 

1.1 BAKGRUND 
I kursen industridesign 3 på Mälardalens Högskola vårterminen 2013 fick studenterna i 
uppgift att ta fram ett gånghjälpmedel. Arbetet resulterade i ett koncept på en rollator med 
modern tolkning och smarta funktioner. Det presenterades i en 3D-modell, ingen fysisk 
modell gjordes. De smarta funktionerna visade sig vara svåra att förstå för äldre människor. 
Slutkonceptet saknade plats för korg vilket gav konkurrerande produkter försprång. 
Slutkonceptet hade ett fåtal brister, designen var inte tillverkningsvänlig och kostnadseffektiv 
vilket lämnade rum för förbättring. 

2 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med examensarbetet är att tillämpa kunskaper inom produktutveckling som erhållits 
under studietiden. På egen hand skall studenten bevisa att den kan behandla och lösa en 
omfattande uppgift på ett vetenskapligt arbetssätt. Examensarbetet skall ge en inblick i villkor 
och tekniker för forskning och/eller industriellt utvecklingsarbete. Ett syfte inom detta arbete 
är att förbättra det koncept som togs fram i kursen industridesign 3. 
 
Målet med examensarbetet är att redovisa en teknisk rapport, göra en muntlig presentation 
och dokumentera resultatet så att oavsett vem som läser den tekniska rapporten kan förstå 
och sätta sig in i problemet. Ett mål med arbetet är att på ett vetenskapligt sätt ta beslut och 
genomföra förbättringar så att en ny rollator får en form som svarar mot funktionsanalysen 
och uppfyller kravspecifikationen. 

3 PROJEKTDIREKTIV 
Direktiv som detta arbete har fullföljt är direktiven från handledaren. 

• Arbetet bör omfatta max 10 veckor, heltid motsvarande 40 timmar per vecka. 
• Ingen fysisk modell behöver tas fram. 
• Arbeta igenom design och motivera form. 

4 PROBLEMFORMULERING 
Problemen som ligger till grund för att detta arbete är relaterade till det koncept för en rollator 
som togs fram i kursen industridesign 3 på Mälardalens högskola. Nedan listas problemen 
och problemfrågor i punktform. 
 

1. Hur skapar man en rollator som väger lite men behåller alla funktioner som 
konkurrentprodukterna har? Walker rollatorn är tung, hur kan man spara vikt? 

2. Hjulen på Walker är anpassade för utomhus, vilken storlek är rimlig för både inom- 
och utomhusbruk? 

3. Walker rollatorn saknar korganordning. 
4. Walker konceptet saknar enhetlig design. 
5. Hjulaxlarna för framhjulen på Walker rollatorn är svaga för stötar. 
6. Walker rollatorn saknar parkeringsbroms. 
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5 PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 
Utav detta arbeta behöver ingen fysisk modell göras. Arbetet syftar till att förbättra konceptet 
Walker som presenterades i kursen industridesign 3, inte börja från grund och skapa ett 
koncept. Detta arbete handlar om design och estetik, hur tekniska funktioner så som ”Broms 
system, kullager-teknik” och ”hopfällningsfunktioner” behöver inte lösas. Målgruppen för 
denna produkt är äldre människor som har funktionsnedsättningen att de har svårt att gå.   
 
Avgränsningar 

1. Ingen fysisk modell behöver tas fram. 
2. Tekniska så väl som mekaniska lösningar behöver inte designas. Detta gäller för 

bromssystem, hopfällningsteknik, kullager- och sammanfogningsteknik etc. 
3. Konstruktionsberäkning för hållfasthet och uthållighet behöver inte göras. 
4. Målgruppen för denna typ av produkt är äldre människor med funktionsnedsättningen 

att de har svårt att gå. 

6 TEORI & LÖSNINGSMETODER 
I detta kapitel behandlas ämnen som har en bindning eller påverkan för produktutveckling 
och det koncept som tagits fram. 

6.1 MATERIAL 
I dagsläget tillverkas rollatorer av aluminiumrör och tillbehör av plast vilket är varför en kort 
beskrivning och studie av dessa två ämnen har gjorts. Beskrivningen av dessa ämnen syftar 
till att ge läsaren mer förståelse för vilka material slutkonceptet kommer eller kan byggas 
utav.  

6.1.1 ALUMINIUM 

Aluminium är den näst mest använda metallen vilket beror på dess goda egenskaper. 
Aluminium tillverkas i olika skepnader, det tillverkas som plåt, band, folie, i profil och som 
tackor för gjutgods. Aluminium används praktiskt taget inom alla områden, från hushållsfolie 
och läskburkar till flygplan och rymdkapslar. Aluminium framställs ur mineralet bauxit i två 
steg. Ur bauxiten utvinns aluminiumoxid som genom smältelektrolys ger aluminium. I Sverige 
finns inte bauxit, aluminiumoxid importeras ifrån Jamaica och Australien.1 
 
Aluminium formas genom plastisk bearbetning, t ex valsning, smidning eller strängpressning. 
Aluminium går också att gjuta till färdiga detaljer. 
 
 Egenskaper för aluminium 

• Lätt (densitet 2,7 kg/dm3) 
• Stark (Brottgräns <700 N/mm2) 
• Korrosionståligt 
• Leder elektricitet och värme 
• Bra reflektor för ljus och mikrovågor 
• Lätt att bearbeta och ytbehandla 
• Lätt att svetsa och löda 

                                                        
1 Kurskompendium ”Metalliska material”, 2012, Ingenjörsvetenskap 2, MDH, Göran Larsson, s.56 
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6.1.2 PLAST 

Plast är en viktig resurs för vårt samhälle då det mesta tillverkas i plast. Plast är ett syntetiskt 
material som består av långa molekylkedjor av sammanlänkade enheter. 2Plaster kan göras 
flytande eller plastiska under tillverkningen, därför blev plast ett samlingsnamn för material 
med liknande egenskaper. Plaster kan delas in i två stora grupper, härdplaster och 
termoplaster. 
 
Termoplaster är uppbyggda av kedjemolekyler eller förgrenade molekyler och mjuknar i 
värme. Härdplaster är uppbyggda av tredimensionella molekyler som inte mjuknar i värme.3 
En vanlig termoplast är Polyeten. Polyeten karaktäriseras av sin seghet, böjlighet och ”feta 
yta”. Polyeten används ofta vid tillverkning av leksaker, flaskor vattenrör och kabelisolering. 
En vanlig härdplast är Fenoplast(Bakelit) som är ett gulbrunt material med hög hållfasthet. 
Fenoplasten används vid tillverkning av pressgods och kan långtidsbelastas. Typiska 
pressgods är kåpor, handtag och radiomaterial.4 
 
Egenskaper för plast 

• Låg densitet 
• God isolator mot värme och elektricitet 
• Hög formbarhet 

6.2 TILLVERKNING 
Då rollatorer ofta består utav aluminium och plast har en kort beskrivning gjorts för de olika 
tillverkningsmetoderna för dessa två material. Detta kapitel syftar till att ge läsaren en tydlig 
bild om hur möjligheterna ser ut för tillverkningen utav slutkonceptet. 

6.2.1 STRÄNGPRESSNING 

Strängpressning är en plastisk formgivningsmetod som används för att framställa stänger, 
rör, eller profiler av olika storlekar och tvärsnitt. Metoden är lämpad för produkter som är 
axialsymmetriska. För att strängpressa behövs ett pressämne, en container, matris, press-
stämpel, presskolv och hydraul-tryck.  
 
Ämnet, exempelvis förvärmt metall(strax innan smältpunkten) läggs in i containern, stämpeln 
läggs baktill pressämnet som med hydraul-tryck pressar ut ämnet genom matrisen. 
Tvärsnittet hos detaljen bestäms av formen på hålet i matrisen.5 Se nedanstående bild. 

                                                        
2 Tekniska museet, 2013-05-03, http://www.tekniskamuseet.se/1/1860.html 
3 Kurskompendium ”Plasternas uppbyggnad”, 2012, Ingenjörsvetenskap 2, MDH, Göran Larsson, s.195 
4 Kurskompendium ”Plasternas uppbyggnad”, 2012, Ingenjörsvetenskap 2, MDH, Göran Larsson, s.199 
5 Modern Produktionsteknik – Del 1, Hågeryd Björklund Lenner, 2010, s.128 
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Figur 1: Illustration för strängpressning 

6.2.2 FORMSPRUTNING 

Formsprutning fungerar på så sätt att smältmaterial sprutas in en relativt kall form, när 
smältan svalnar och stelnar i formen stöts den ut som ett stabilt formstycke. Formsprutning 
är den mest variationsrika metoden att bearbeta plaster på. När man formsprutar i plast är 
det oftast av typen termoplast som används. Härdplaster kan också formsprutas och görs på 
samma sätt som med termoplaster.6 
 
Formsprutningsmetoden har egenskaperna att den kan framställa komplexa former av 
varierande storlek, metoden ger snäva toleranser och har hög produktionstakt. Det som är 
mindre bra är att verktygen för denna metod är dyra. 7 

6.2.3 BOCKNING 

Bockning är en metod som används för att böja material, 
vanligtvis böjning utav metall. Vid bockning av plåt sträcks 
materialet på ena sidan och stukas på den andra. Bockning 
sker med hjälp av en fast undre verktygshalva som tar emot 
trycket mot plåten som ges utav den övre verktygshalvan. 
Övreverktygshalvan är den som rör sig upp och ned för att 
pressa plåten mot den undre halvan.8 
 

                                                        
6 Modern Produktionsteknik – Del 1, Hågeryd Björklund Lenner, 2010, s.388 
7 Modern Produktionsteknik – Del 1, Hågeryd Björklund Lenner, 2010, s.376 
8 Modern Produktionsteknik – Del 1, Hågeryd Björklund Lenner, 2010, s.162 

Figur 2: Bockningsverktyg för plåt 
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Bockning går att göra på många sätt, metoden som illustreras ovan till höger är vanlig vid 
masstillverkning. Det finns numera handverktyg för hemma-fixare för att göra enklare 
böjningar utav plåt. 
 
Bockning av rör är knepigare. Bockning av rör sker under samtidig dragning. När man bockar 
rör kan man råka förstöra rörets rundhet, därför är det viktigt att dynans radie är anpassad till 
rördiametern. Dynan är det stöd som röret böjs runt om.9 

6.3 MARKNADSUNDERSÖKNING 
En marknadsundersökning är en form av studie och analys utav hur marknaden ser ut för ett 
koncept eller produkt. Marknadsundersökningen syftar till att förstå kundbehoven och titta 
närmare på konkurrenterna. Med en marknadsundersökning kan man upptäcka nya 
möjligheter. Inom marknadsundersökning följer flera typer av analyser, det kan vara en 
analys av konkurrenter och/eller behovsanalys. Konkurrensanalysen visar på hur 
konkurrenter löser kundbehoven. Behovsanalysen visar vilka behov kunden har.  

6.4 PRODUKTUVECKLINGSVERKTYG 
I detta kapitel behandlas teorin om de olika verktygen som kan användas i samband med 
produktutvecklingsprocessen. De teoretiska beskrivningarna utav verktygen syftar till att ge 
läsaren insikt i hur detta projekt på ett strukturerat och vetenskapligt sätt arbetats igenom.   

6.4.1 GANTT-SCHEMA 

Gantt-schema är ett verktyg som används vid planering av projekt. I ett Gantt-schema 
staplas åtgärder upp. Varje åtgärd kräver en viss tid vilket förs in i schemat. Det kan röra sig 
om dagar, veckor eller månader. Åtgärderna kan staplas vertikalt i en kolumn och den 
uppskattade tiden för varje åtgärd staplas till höger som liggande stolpar. Under stolpen för 
den uppskattade tiden markeras utfallet. Det är svårt att följa ett Gantt-schema till 100 
procent men det är ett bra verktyg som skapar ett strukturerat arbetssätt. 

Figur 3: Exempel på ett Gantt-schema 

6.4.2 FUNKTIONSANALYS 

En funktionsanalys definierar huvudfunktionen, delfunktionerna och stödfunktionerna på en 
produkt. Huvudfunktionen med en produkt uppfylls med hjälp utav delfunktionerna. 
Stödfunktionerna adderar extra värde till kunden. Stödfunktioner används oftast i 
säljargument. En funktionsanalys går att forma på olika sätt. Ett sätt är att bara lista 
funktionerna under respektive titel. Ett annat sätt att göra på är att rita upp ett schema och 
kartlägga till vad respektive funktion tillhör. Hur en funktion fungerar rent tekniskt behöver 

                                                        
9 Modern Produktionsteknik – Del 1, Hågeryd Björklund Lenner, 2010, s.162 

Projekt: Planerad Utfall
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inte förklaras i en funktionsanalys. En funktionsanalys är ett hjälpmedel för när man koncept-
generar och används till grund för en teknisk kravspecifikation. 
 
Exempel på en funktionsanalys10 
”Huvudfunktionen med en truck är att förflytta material. Delfunktionerna som krävs för att 
trucken skall kunna förflytta material är: pålasta material, bära material, hålla material och 
avlasta material. Stödfunktionerna är att den skall vara robust, ge bra och pålitligt intryck, 
skydda lasten och vara bensin/el-snål.” 

6.4.3 KRAVSPECIFIKATION 

En kravspecifikation är ett slags kontrakt som upprättas mellan beställaren och leverantören. 
Det är ett styrande dokument för hur produkten/tjänsten skall utformas och ska innehålla 
beställarens önskemål och krav på produkten/tjänsten. Kravspecifikationens11 syfte är 
framförallt att se till så att leverantören får en klar bild av problemformuleringen och därmed 
minska kostnads‐ och tidsåtgång. Den används under utvecklingsprocessens gång för att 
kontrollera att man når önskat resultat. I en kravspecifikation omvandlar man kund- och 
marknadskraven till tekniskt mätbara enheter. Kunden önskar exempelvis en kopp te i 
storleken två koppar. Vad är en kopp? Det skulle kunna vara 2,5 dl vätska. Då blir kravet för 
den dubbelt så stora koppen att den ska rymma 2 x 2,5 = 5 dl. 
 
En kravspecifikation kan komma från uppdragsgivaren eller skapas utifrån en marknads-
undersökning där man tolkar om marknadskraven till mätbara krav. 

6.4.4 KONCEPTGENERERING 

Konceptgenereringen är en fas i produktutvecklingsprocessen som syftar till att komma med 
lösningar som uppfyller marknadskraven och kundbehoven. Vid konceptgenerering kan man 
använda sig utav funktionsanalysen och kravspecifikation till hjälp för att enklare se vad som 
måste lösas. Att komma på lösningar till problem är ingen dans på rosor. Det går på ett 
systematiskt sätt att komma fram till lösningar. Man kan använda sig utav kreativa processer 
så som brainstorming. Man kan bryta upp problemet i mindre delproblem och på så sätt 
arbeta igenom hela problemet12. Viktigt att tänka på här är att försöka ta fram så många 
lösningar som möjligt då man ökar chansen till bättre lösning. Får man fram 100 idéer kan 
man kombinera, göra om och jämföra mycket mer än om man bara kom på tre idéer. 

6.4.5 PUGH´S 

Efter att ha konceptgenererat och sållat idéer är det dags att utse en vinnare som man ska 
arbeta vidare med. Då kan man använda Pugh´s. Med en Pugh´s matris får man ut poäng för 
varje koncept. Ju högre poäng desto bättre är konceptet. För att kunna poängsätta 
koncepten behöver man en referens. Referensen är en konkurrerande produkt som finns ute 
på marknaden exempelvis. I Pugh´s matrisen listar man kundkrav i en kolumn och placerar 
de i ordning efter hur viktiga de är. Har man fem kundkrav så får det viktigaste kravet värde 
fem och det lägsta värde ett. När man listat kundkraven i rätt ordning under en kolumn så 
ställer man referensprodukten i kolumnen bredvid till höger med betyg noll på alla kraven. 
Nollan innebär att den klarar kraven. Nu återstår det bara att lägga koncepten i kolumner till 

                                                        
10 Rolf Lövgren, 2013-05-05, http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/KPP017-
SeminariePM%20ht%202010/Grupp%205_Funktionsanalys.pdf 
11 Rolf Lövgren, 2013-05-09, http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP017/Grp%201%20-%20Kravspec.pdf 
12 Rolf Lövgren, 2013-05-10 http://rolflovgren.se/RL-MDH/Kurser/KPP306/Sem-PM-kap%206-grp%202.pdf 
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höger om referensprodukten och jämföra. För varje koncept tittar man på kundkrav 1-5 och 
jämför med referensprodukten. Om ett koncept uppfyller ett visst krav lika bra som 
referensen så skriver man en 0:a, om den uppfyller bättre så skriver man en 1:a och om den 
är sämre skriver man en negativ 1:a. I boken ”Product Design and Development, fjärde 
upplagan av Karl T. Ulrich” används tecken ”+, 0 och -” istället för -1, 0 och 1 i 
betygsättningen. 13 Det går lika bra att använda intervallet -2 till +2. 
 
Det slutar upp med att man får en tabell med kundkrav, vikt, en referens, alla koncept och 
hur de förhåller sig till referensprodukten. Nu återstår det att summera poängen för varje 
koncept.  
 
Poängen beräknas på följande sätt: 
”Krav 1 – värd 5 poäng” multipliceras med förhållandesiffran -1, 0, eller 1 beroende på hur 
konceptet är i jämförelse mot referensprodukten för det kravet.” 
 
Man gör denna beräkning för varje rad i tabellen och summerar konceptets poäng. 
Vissa koncept kan få minus vilket innebär att den varit dålig gentemot referensprodukten. De 
som får över noll poäng är bättre på vissa eller möjligtvis alla krav. Konceptet som fått högst 
poäng i Pugh´s matrisen blir oftast det konceptet som man tar till nästa nivå i 
produktutvecklingsprocessen. Pughs kan göras om flera gånger allt eftersom koncepten 
utvecklas. Nedan framgår ett exempel på hur en Pugh´s kan se ut. 

 
Figur 4: Exempel på en Pugh´s matris 

6.5 PRODUKTVÅRD – DFX VERTYG 
I detta kapitel behandlas tre verktyg som syftar till att förbättra design och utformning av 
produkter så att, exempelvis ett företag reducerar kostnader och tidsåtgång i produktion. De 
följande tre verktygen har beskrivits för läsaren eftersom författaren har haft dem i åtanke vid 
utformning av slutkonceptet. 

6.5.1 DFM – DESIGN FOR MANUFACTURING 

DFM går ut på att designa komponenter med avseende på tillverkningsmetod och 
materialval. Vilken form och material en produkt har ger olika egenskaper och därmed kan 
särskilda tillverkningsmetoder väljas. 

                                                        
13 Product Design and Development, fourth edition, Karl T. Ulrich, 2008, s.130 
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Exempel 
En plastskål, den kan hettas upp och sedan formpressas. Man undersöker material-
möjligheter och tillverkningsmetoder. Nackdelen med DFM är att det kräver mycket 
kunskaper om tillverkning och material för att kunna göras ordentligt. 

6.5.2 DFA – DESIGN FOR ASSEMBLY 

DFM och DFA går hand i hand. Design for Assembly handlar om att designa på ett smart sätt 
så att man minimerar monterings- och tidsåtgången14. IKEA är kända för sina smarta 
lösningar som gör att kunden kan enkelt montera ihop sin möbel hemma. Det man ska tänka 
på är att ge form, färg och mönster en funktion som klargör för monteraren hur det ska sitta. 
Man kan underlätta montering genom att göra så att vissa delar bara passar på en plats på 
ett sätt eller bara går i en viss riktning. Man kan skapa en design som möjliggör verktygslös 
installation. 
 
En informativ design är den som guidar montören att göra rätt. Det kan vara att montören ser 
linjer som matchar varandra, hakar som gör att man känner att saker fastnar eller att man 
hör klickljud och får en känsla av att det sitter rätt. 
 
Nedan framgår ett koncept för hur monterings effektivitet kan räknas ut som indexvärde: 
 

𝐷𝐹𝐴  𝑖𝑛𝑑𝑒𝑥 =   
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡  𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑢𝑚  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙  𝑑𝑒𝑙𝑎𝑟 𝑥(3  𝑠𝑒𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟)

𝑈𝑝𝑝𝑠𝑘𝑎𝑡𝑡𝑎𝑑  𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑚𝑜𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑
 

 
Boothroyd och Dewurst (1989) förespråkade att kontinuerligt uppskatta monterings-
kostnaden. Tillsammans föreslog de begreppet monteringseffektivitet och kom fram till 
ovanstående formel. Detta koncept är bra att använda för att skapa en intuition för vad som 
driver monteringskostnaden.15 
 
För att ytterligare driva ner monteringstiden kan man se över vilka bitar som går att integrera 
vid tillverkningen och på så sätt minska antalet moment vid monteringstillfället. Vid DFA 
måste man ta hänsyn till vem/vilka som kommer att montera ihop produkten. I vissa fall är 
det monteringsexperter i fabrik som sköter montering, samtidigt som vissa delar kan komma 
att monteras utav slutkunden hemma. Då krävs det att produkten är så pass genomtänkt att 
det bör vara omöjligt att göra fel. 

6.5.3 DFMAIN – DESIGN FOR MAINTENANCE 

Design For Maintenance(and Testing) innebär att en produkt designas så att den blir test och 
underhållsvänlig. Elektroniska produkter går ofta enkelt att testa, exempelvis om strömmen 
går hela vägen igenom. Skulle strömmen inte gå igenom hela vägen måste man enkelt 
kunna ta bort och byta ut den trasiga delen utan att byta allt för mycket. Det är svårare att 
testa mekaniska produkter, i boken ”The Mechanical design process av David G. Ullman” tar 
författaren upp att man borde ha ett steg innan FMEA-analysen som heter ”möjlighet att testa 
produkten”. För att kunna testa produkten måste extra åtanke lagts på att produkten skall 
vara enkelt att demontera. 
 

                                                        
14 Product Design and Development, fourth edition, Karl T. Ulrich, 2008, s.226 
15 Product Design and Development, fourth edition, Karl T. Ulrich, 2008, s.224 
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Då elektroniska produkter kan testas med hjälp utav säkringar kan man försöka skapa 
mekaniska säkringar för att kunna testa mekaniska produkter. Ett exempel är att sätta en så 
kallad ”brytpinne” genom axeln och sedan in i en färdig skåra inom propellern på en 
utombordsmotor till en båt. Förhoppningsvis går brytpinnen av vid eventuella stötningar med 
sten eller botten istället för att propeller eller drev skall gå sönder. Det är enkelt att byta ut 
brytpinnen mot en ny.16 
 

 

Figur 5: Utombordsmotor för båt 

7 TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 
I detta kapitel kan läsaren följa hur processen har gått och vilka verktyg som använts för att 
lösa punkterna och frågorna i problemformuleringen(se kapitel 4 - problemformulering). 

7.1 GANTT-SCHEMA - PLANERING 
För detta projekt gjordes en planering omfattande 39 dagar där 39:e dagen innebar sista 
inlämningsdatum för projektarbetet. När planeringen gjordes listades alla åtgärder och 
moment som behövs för att driva detta projekt i mål, därefter prioriterades åtgärderna och en 
tidsplanering för varje åtgärd uppskattades över antalet dagar. Planeringen gjordes i form av 
ett Gantt-schema. Se bilaga 1. 

7.2 MARKNADSUNDERSÖKNING 
En marknadsundersökning gjordes för att ta reda på vilket sätt konkurrerande produkter löser 
kundernas behov. En konkurrensanalys på nio olika rollatorer gjordes, där fyra av dessa var 
av typen ”Allround”, två stycken var för inomhusbruk och tre stycken för utomhusbruk. En 
tabell gjordes och data från konkurrentprodukterna fördes in. Tabellen med data avhandlar 
konkurrenters egenskaper, mått samt försäljningspris. Utifrån konkurrensanalysen räknades 
en ”medelvärdesrollator” fram. Medelvärde på sitshöjd, totalvikt, längd, handtagshöjd och 
bredd etc. räknades ut för att få en metaforisk bild av en rollator som passar olika målgrupper 
så som långa, korta, kraftiga eller smala. 
 
Nedanstående tabell är ett urklipp ur konkurrensanalysen. Urklippet nedan sammanfattar hur 
Walker rollator förhåller sig till medelvärdesrollatorn som räknades fram. För att se hela 
konkurrensanalysen, se bilaga 2. 
                                                        
16 The Mechanical Design Process, fourth edition, David G. Ullman, McGraw-Hill, 2010 

Rengöring är en vanlig del i 
underhåll av produkter, där av 
bör produkters design 
optimeras så att rengöring 
och annat underhåll skall 
kunna göras så snabbt och 
smidigt som möjligt. 
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Artikel	   Vikt	  
(kg)	  

Längd	  
(cm)	  

Bredd	  
(cm)	  

Sitthöjd	  
(cm)	  

Handtagshöjd	  
(cm)	  

Maxlast	  
(kg)	  

hopFällbar	   korg	  

Medel	  
rollatorn	  

7,9	   70,6	   59,2	   58	   76,2	  -‐	  92,8	   129,4	   Ja	   Ja	  

Walker	   8	   88	   55	   65	   -‐	   -‐	   Ja	   Nej	  
 
Konkurrensanalysen blev ett hjälpunderlag till funktionsanalysen och kravspecifikationen. 
Efter slutförandet av konkurrensanalysen gjordes en funktionsanalys. 

7.3 FUNKTIONSANALYS 
Efter konkurrensanalysen från marknadsundersökningen 
blev det tydligare att se bristerna i Walker rollatorn. Vid 
framtagningen av Walker gjordes ingen vetenskaplig 
funktionsanalys vilket förklarar varför den blev bristfällig. 
Där av gjordes en enklare funktionsanalys uppdelad i en 
huvud-funktion, fyra delfunktioner och tre önskvärda eller 
stödfunktioner som listades i punktform. 
 
För att få en klarare bild av funktionerna och hur dessa 
skulle uppfyllas gjordes djupare forsknings i första utkastet 
av funktionsanalysen. Funktioner delades upp i mindre 
delfunktioner och dessa funktioner delades ytterligare upp. 
Denna metodik resulterade i ett grafiskt träd med funktioner, 
delfunktioner, del-delfunktioner och stödfunktioner. 
Trädupplägget av funktionsanalysen fick en huvudfunktion, 
fem delfunktioner, elva del-delfunktioner och tre 
stödfunktioner. 
 
Sammanfattningsvis blev huvudfunktionen att ge människan 
gångstöd och stödfunktionerna blev ”bära användaren”, 
”bära packning”, ”enkel manövrering”, ”stabilisera 
användaren” och ”stoppa användaren vid behov”.  
 
För att se hela funktionsanalysen och funktionsträdet, se 
bilaga 3. 
 
Efter funktionsanalysen gjordes en kravspecifikation 
för att upprätta ramar och riktlinjer för utformning av 
koncept. 

Figur 6: Urklipp ur 
funktionsanalys, bilaga # 
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7.4 KRAVSPECIFIKATION 
Medelvärdesrollatorn som räknades fram ur konkurrensanalysen blev den som fick 
bestämma större delar av krav på mått och egenskaper. Konkurrensanalysen blev ett 
stöddokument till kravspecifikationen men kunde inte ge en komplett kravspecifikation. Efter 
en närmare undersökning på internet upptäcktes tips för vad en person skall tänka på vid 
köp av en rollator. Dessa tips listades i punktform och hittades på internetsidan 
www.hjalpmedelsbutiken.se som hamnar på första plats bland alla sökträffar för ordet 
”rollator” på Googles sökmotor. Av marknadsföringserfarenheter kunde slutsatsen av att 
källan var legitim dras. 
 
Nedanstående punkter är hämtade från Hjälpmedelsbutikens webbsida. Tips för den som 
skall köpa en rollator: 

1. Totalbredden kan variera på de olika modellerna. Inomhus kan i vissa fall 
dörröppningarna till toaletten vara endast 60 cm. 

2. Att ställa in handtagshöjden efter din längd. Lämplig höjd på handtagen är i nivå med 
handloven. 

3. Sitthöjden på de olika rollatormodellerna kan variera. För kortare personer bör 
sitthöjden ligga under 60 cm. 

4. Skall du främst använda rollatorn i ojämn terräng är det en fördel med större hjul för 
bättre framkomlighet. 

5. Vid förvaring av rollatorn i trånga utrymmen kan det vara en fördel att välja en rollator 
som kan stå hopfälld i stående läge. 

6. Brickan på rollatorn är avsedd att användas enbart inomhus på jämnt underlag. 

Vid större osäkerheter gällande mått och egenskaper skrevs kraven med spann. Exempelvis 
kunde totalbredden på rollatorerna från konkurrensanalysen variera och tipsen från 
Hjälpmedelbutikens hemsida stämde inte helt med konkurrensanalysen. Walker hade en 
totalbredd på 55 cm och medelvärdes rollatorn 59,2 cm. Tips från Hjälpmedels-butiken är att 
vissa dörröppningars bredd är endast 60 cm. Då fastsälldes det i kravspecifikationen att 
rollatorns bredd skall vara mellan 55 och 59 cm. Detsamma gäller för sitsen, hjulen och 
handtagshöjden. För att se hela kravspecifikationen, se bilaga 4. 
 
Efter upprättelsen av funktionsanalys och kravspecifikation kunde konceptgenerering 
påbörjas för att täcka bristerna med Walker rollatorn. Eftersom Walker rollatorn var 
utgångspunkten i detta projekt gjordes en sprängskiss av den. Sprängskissen syftade till att 
ge en bättre överblick på Walker. 
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7.5 KONCEPTGENERERING 
Inför konceptgenereringen behövde Walker rollatorn förtydligas då den består utav många 
delar. Vad behöver förbättras? Vilka är bristerna? Hur bra är Walker rollatorn i jämförelse 
med konkurrenterna? Dessa tre frågor blev orsaken till att en sprängskiss gjordes. 

7.6 DETALJUPPDELNING – WALKER 

 

Figur 7: 3D-skiss på Walker rollatorn 
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Utav ovanstående sprängskiss att bedöma var det fyra viktiga delar som behövde en större 
förändring för att svara mot funktionsanalysen och uppfylla kravspecifikationen. Dessa delar 
är styret, sitsen, bakhjulsgaffeln och hjulaxeln. De resterande delarna behövde finslipas, 
elimineras eller justeras. Nästa steg i konceptgenereringen blev att gå djupare in på varje 
del, analysera och idégenerera lösningsförlag. 
 
Utav totalt elva delar/delgrupper undersöktes sju stycken. Dessa sju är de mest betydande 
för att kunna få ihop en komplett rollator. Första delen som studerades närmare är den 
viktigaste komponenten i Walker rollatorn, sitsen. Det är sitsen som allting monteras på i 
detta koncept. 

Figur 9: Sprängskiss av Walker rollatorn 

Figur 8: Sprängskiss av Walker rollatorn 
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7.6.1 SITS 

En brist med Walker rollatorn var att den inte hade en korganordning vilket medförde att 
rollatorn inte kunde bära korg. Målgruppen för denna produkt är äldre människor som saknar 
den kraft och ork som yngre människor har. Möjligheten för att rollatorn skall avlasta tyngd 
från användaren är mycket viktig. 
 
Hur skulle sitsen utformas? Sitsens utformning på Walker uppskattades med hjälp av linjal 
och analys av köksstolar. Efter konkurrensanalysen observerades det att sitsen på de nio 
rollatorerna inte höll formen som en vanlig sits. Mått kunde inte fås för konkurrenternas 
sitsar, dock fanns sitsbredden för rollatorn Volaris S7 som var 36 cm bred. 
 
Första tankarna som dök upp för sitsen var att den måste kunna bära en korg samtidigt som 
det är enkelt för användaren att lägga i och ta ur saker ifrån. Walkers sits hade en kropp som 
gick upp i mitten längst fram på sitsen vilket kan framstå som ett störande hinder för 
användaren.  
 

 

Figur 11: Sits för Walker rollatorn 

 
Enkla skisser gjordes för att få ner idéer snabbt på papper. Nedan följer tre koncept för sitsen 
inklusive förklaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 10: Konceptskisser för sits 
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Sits koncept 1. 
En plan sits med möjlighet att fästa korg på. Den är plan för att man skall kunna ställa en 
bricka med mat på. Fördelen är att den är enkel att tillverka, ger mycket sittyta och möjlighet 
att ställa en matbricka på. Nackdelen är att den inte ger ett signalement för användaren när 
den råkar sätta sig för långt bak vilket ökar risken för användaren att falla bakåt. 
 

Fördelar 
• Enkel utformning à enkel tillverkning i plast. 
• Stor sittyta. 
• Kan bära bricka. 

 
Nackdelar 
• Saknar varningssignalement. 

 
Sits koncept 2. 
Det är en sits som omfamnar användarens rumpa och omfamnar lite lätt på användarens 
bagage om korg inte monterats. Möjlighet för montering av korg finns. Nackdelen med denna 
sits är att det inte skulle gå att ställa en matbricka på. En stor fördel är att om man inte skulle 
ha en korg monterad så skulle man ändå kunna ställa saker på sitsen och skydda de från att 
glida runt, tack vare sidoväggarna. Denna kan bli dyrare att tillverka än sits nr 1. Observera 
att det endast är ett antagande att den kan bli dyrare att tillverka, eftersom formen är mer 
utvecklad. 
 

Fördelar 
• Omfamnar påställda saker. 
• Signalerar för användaren om den sitter för långt bak. 
• Kan bära korg. 
 
Nackdelar 
• Möjligtvis dyrare tillverkning än sits nr 1. 
• Kan inte bära matbricka. 

 
Sits koncept 3. 
Det är en blandning mellan koncept 1 och 2. Denna sits skulle gå att ställa en matbricka på 
och möjlighet att montera en korg på finns. Den ger ett litet ryggstöd med väggen på 
långsidan. Nackdelen är att den skulle tillsammans med resten av rollatorn inte vara praktisk 
när man fäller ihop rollatorn då den fasta väggen skulle stå upp och ta plats. Fördelen är att 
det blir enkelt att montera på/av en korg om så önskas och den fungerar som ett litet 
ryggstöd. 
 

Fördelar 
• Signalerar för användaren om den sitter för långt bak. 
• Kan bära korg. 
• Kan bära bricka. 
 
Nackdelar 
• Ryggstödet tar plats i hopfällt läge. 

7.6.2 BAKHJULSGAFFEL 

Denna del kan designas om så att den ser enhetlig ut, utan onödig veck och avskurningar. 
Den kan möjligtvis delas upp så att tillverkningen blir enkel, men ju fler delar man delar in 
den i desto längre blir monteringstiden vilket ökar produktionskostnaderna. Funktionsmässigt 
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så måste den formas så att den stödjer sitsen, längst ner skall hjul fästas på och då måste 
vinkeln för bakhjulsgaffeln kunna ta upp spänningar. 
 
Bakhjulsgaffel koncept 1. 
Detta koncept föreställer en rörprofil som skulle behöva bockas fyra gånger. Först för att gå 
från rak rör till en form med två ”vingar”. Steg två blir att vika in vingarna för att få en färdig 
bakhjulsgaffel med rätt vinkel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bakhjulsgaffel koncept 2. 
Man skulle kunna dela upp koncept 1 i tre delar. En del som sitter under sitsen som håller 
samman de resterade två delarna som går till bakhjulen. Delarna som går till bakhjulen kan 
få tilläggsrör som blir skalet till reglerbara handtag 
 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12: Skiss av koncept för bakhjulsgaffel 

Figur 13: Skiss av koncept två för bakhjulsgaffel 
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7.6.3 FRAMHJULSGAFFEL 

Denna detalj skulle kunna delas upp i två eller tre delar. Alternativt skulle den kunna vara en 
stor del med hålprofil som bockas. Röret som går i mitten på Walker rollatorns 
framhjulsgaffel behöver formas om så att den följer samma formspråk som övriga rollatorn 
eller elimineras helt. 
 

 

Figur 14: Skisser av konceptförslag för framhjulsgaffel 

 
Framhjulsgaffel koncept 1. 
Rör i ett enda stycke som bockas och bildar en ram med ”hylla”. Hyllan kan bli ett stöd för 
korg eller tyngre bagage. Fördelen är att det bara är ett stycke samt att hyllan kan komma till 
användning. Nackdelen är att det lägger extra vikt eftersom ”hyllan” behövs nödvändigtvis 
inte. 
 
 Fördelar 

• Hylla som stöd för tyngre bagage. 
• Framhjulsgaffel i ett enda stycke à styvare konstruktion. 
 
Nackdel 
• Framhjulsgaffel blir tyngre då formen blir större. 

 
Framhjulsgaffel koncept 2. 
Det är en framgaffel uppdelad i två delar med två extra monterbara delar. Det långa röret i 
mitten som finns på Walker ersattes med av/monterbara handtag som skruvas fast på 
vardera gaffel. Som extra funktion har de förslagsvis fått reflexer på sig eftersom det är bra 
för användaren att synas i mörker samt att det inte ser naket ut på handtagen för gafflarna. 
  
 Fördelar 

• Mindre vikt än koncept 1. 
• Smarta handtag för hopfällning av rollatorn. 
 
Nackdelar 
• Fler delar för monteraren att sätta ihop till skillnad från koncept 1. 
• Inget smart stöd för tyngre bagage. 
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7.6.4 STYRE 

Styret måste få en enklare form utan onödiga svängningar som finns på Walker rollatorn. 
Den bör heller inte gå runt användarens rygg som den ser ut nu eftersom en korg skall kunna 
monteras någonstans, förmodligen framför sitsen och det måste vara lätt för användaren att 
nå till korgen. Några förslag följer nedan. 

 
Figur 15: Skiss av koncept för styret 

Styre koncept 1. 
Ett vanligt syre som monteras under sitsen. Denna är i fast form och går inte att justera på 
något vis. Den skall designas så att den följer formspråket i övriga rollatorn. Nackdelen är att 
det inte går att justera för olika användare. Fördelen är att det är färre delar och nästan inga 
rörliga delar vilket ökar stabilitet och kan driva ner produktionskostnader. 
 

Fördelar 
• Färre delar, mer robust. 
• Ökar stabilitet. 
• Möjligtvis billigare att tillverka än styren med många komponenter. 
 
Nackdel 
• Inte justerbart på något vis. 
 

Styre koncept 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Ovanstående förslag är ett koncept där styret är kombinerad ihop med bakhjulsgaffeln. 
Nackdelen med detta koncept är att rollatorn blir klumpig i hopfällt läge. 

Figur 16: Skiss av koncept två för styret 
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Styre koncept 3. 
 

 

Figur 17: Skiss av koncept tre för styret 

Detta koncept är en utveckling utav koncept 1. Tanken är att man skall kunna höja, sänka 
och vinkla handtagen. Detta förslag leder till många fler delar och mer avancerad lösning 
som kan bli dyr att framställa. 
 
 Fördel 

• Justerbart i vinkel- och höjdled  

7.6.5 BROMSHANDTAG 

Walker rollatorn har kaxiga och vassa bromshandtag. Designen måste göras om så att 
bromshandtagen får mjukare former, för att det skall bli bekvämare för användaren när den 
klämmer åt. Efter en analys på konkurrerande rollatorer uppmärksammades parkerings-
bromstekniken(hur den aktiveras).  
 
De flesta rollatorerna har att man kan trycka ner bromshandtagen till ett läge så att 
parkeringsbromsen aktiveras. Vill man bromsa vanligt behöver man bara klämma åt som 
man gör med vanliga ”cykelbromsar”. Se illustration nedan. 
 

 
 
 
För denna funktion föreslogs det att forma om 
bromshandtagen så att det blir enklare att aktivera 
parkeringsbromsen. Se skissförslag nedan. 

Figur 18: Illustration för parkeringsbromsfunktionen 



EXAMENSARBETE – PRODUKTDESIGN -  FORMGIVNING 

BASHAR MANSOUR SIDA 20 (64)  

 
Figur 19: Skiss av koncept på bromshandtag 

 
Den blå markeringen illustrerar bromshandtaget. Den sticker ut snett bakåt till vänster för att 
användaren skall kunna trycka ned bromshandtaget med hjälp utav delen av handflatan som 
ligger under tummen(se den röda markeringen ovan till höger) för att aktivera parkerings-
bromsen. 

7.6.6 HJUL 

Storleken på Walkerns hjul är stora och fälgarna kan arbetas om. En analys på hur 
konkurrenternas hjuls dimensioner ser ut har gjorts och sammanfattats i en tabell nedan. 

Artikel Hjuldiameter (cm) Hjulbredd (cm) 
Volaris S7 15 3,2 
Lets Go Out 20 - 24,5 4 
Rollator Parade 20  
Rollator Melody   
Rollator Legacy 20  
Rollator Futura 20  
Let´sGo Rollator 13 2-3 
Rollator Carl-Oscar 30 3-5 
Rollator Soprano 26  

 
Utomhusrollatorerna Soprano och Carl-Oscar har betydligt större hjul än de andra. 
Rollatorerna för inomhus har små hjul på 15 cm i diameter. Det är tydligt att allround-
rollatorer möter dessa grupper i mitten. Medelstorleken av alla hjul blev 20,75 cm i diameter. 
Walker rollatorns hjul är 30 cm i diameter, det är mycket för en rollator som skall fungera 
både inne och ute. En faktor som är avgörande för storleken på hjul är hur möjligheten ser ut 
att ta sig över trottoarkanter.  

 
Fältstudie 
En mätning av olika trottoarkanter med linjal gjordes för att få en 
djupare förståelse för vilka hinder målgruppen kan stöta på. De 
flesta trottoarerna var omkring 7-8 cm och de högre var runt 13 cm 
höga. 
 
Hjulen för Walker rollatorn motsvarar hjulen för rollatorn Carl-Oscar 
som är en utomhusrollator. Hjulen behöver förminskas för att vara 
funktionella inomhus.

Figur 20: Mätning med linjal på trottoarkant 
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Figur 21: Walker rollatorns fälgar med urgröpning(konceptförslag) 

 
Figur 22: Fokusbild på däckmönstret för alla hjul 

 
Figur 23: Närbild på Walker rollatorns fälg 

7.6.7 HJULAXEL 

Axlarna för Walker rollatorn går rakt ner till framhjulen vilket inte är en stöttålig lösning. 
Vanliga rollatorer, att bedöma av bilder så har de en vinkel bakåt så att motståndet från 
objekt(så som trottoarkanter) tas emot på ett mjukt sätt. Den exakta vinkeln kunde inte hittas 
i tekniska produktbroschyrer. En manuell mätning på en ritning av rollatorn ”Let´s Go Out” 
med hjälp av datorprogram gjordes för att få fram vinkeln på hjulaxeln då data för det inte 
kunde hittas på internet. Rollatorn ”Let´s Go Out” Har vinkeln 10 % bakåt. 

Mönstret på gummit måste justeras 
så att de vänstra hjulen och högra 
hjulen inte har mönstret i samma 
riktning.  

Inom den röda cirkeln syns det att 
Walker rollatorns fälgar saknar mjuka 
övergångar. Dessa behövs för att ge 
en starkare konstruktion. Avrundningar 
ger även en mer realistisk bild och 
höjer kvalitetsintrycket. 

 

Till vänster är en bild på Walker 
rollatorns hjul och fälg. Dessa fälgar 
kan för att spara vikt ha en urgröpt 
baksida(som bilden visar), men ändå 
behålla den yttre formen.  
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Utöver formspråket på hjulaxeln måste hjulets centrum position 
tas hänsyn till. Tittar man på rollatorn Let´s Go Out så ser man att 
hjulets centrum ligger några centimeter bakom hjulaxelns 
vinkelpunkt (10o bakom), det har en påverkan för hur bra hjulet 
kan vrida sig under svängning.  
 
 
 
 

 
 

7.7 NYA KONCEPT – KOMPLETTA ROLLATORER 
Utifrån lösnings/förbättringsförslagen som föreslagits i konceptgenereringsfasen 
komponerades två rollatorer ihop i syfte att jämföras mot Walker rollatorn. De komponerade 
rollatorerna är vidareutveckling utav Walker rollatorn och benämns som W2.0 och W3.0. 
 
Koncept: W2.0 

• Sits	  nr	  1	  
o Platt	  sits	  med	  glidsäker	  yta	  som	  går	  att	  montera	  en	  korg	  på	  och	  som	  kan	  bära	  

en	  matbricka.	  
• Bakhjulsgaffel	  koncept	  2	  

o Samma	  utformning	  som	  bakhjulsgaffeln	  för	  ursprungliga	  Walker	  rollatorn	  fast	  
uppdelad	  i	  tre	  delar.	  

• Framhjulsgaffel	  koncept	  2	  
o Tre	  delad	  framhjulsgaffel	  med	  två	  extra	  handtag	  med	  reflexer	  som	  kan	  

skruvas	  på.	  
• Styre	  koncept	  2	  

o Styret	  som	  kan	  monteras	  ihop	  med	  koncept	  2	  för	  bakhjulsgaffeln.	  Justerbar	  i	  
höjdled.	  

• Hjul	  –	  lättviktsfälgar	  
o Ursprungliga	  fälgarna	  för	  Walker	  rollatorn	  men	  i	  mindre	  storlek	  och	  lättare	  

vikt.	  
• Hjulaxel	  med	  vinkel	  

o Hjulaxel	  som	  tar	  upp	  spänningar	  och	  stötar	  bättre	  än	  hjulaxeln	  för	  Walker	  
rollatorn.	  

• Bromshandtag	  
o Bromshandtag	  som	  längst	  bak	  sticker	  ut	  en	  bit	  för	  bättre	  tryckyta	  med	  

handen,	  enkel	  aktivering	  av	  parkeringsbroms.	  

Figur 24: Ritning av rollatorn Let´s Go Out 
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Koncept: W3.0 

• Sits	  koncept	  2	  
o Platt	  sits	  med	  glidsäker	  yta	  och	  enklare	  stödväggar.	  

• Bakhjulsgaffel	  koncept	  2	  
o Utan	  kombination	  av	  styre	  och	  bakhjulsgaffel.	  

• Framhjulsgaffel	  koncept	  1	  
o Framhjulsgaffel	  i	  ett	  stycke	  som	  bildar	  ett	  hyllplan.	  

• Styre	  koncept	  3	  
o Styre	  som	  monteras	  under	  sitsen	  och	  som	  kan	  justeras	  i	  höjd-‐	  och	  vinkel.	  

• Hjul	  –	  Lättviktsfälgar	  
o Ursprungliga	  fälgarna	  för	  Walker	  rollatorn	  men	  i	  mindre	  storlek	  och	  lättare	  

vikt.	  
• Hjulaxel	  med	  vinkel	  

o Hjulaxel	  som	  tar	  upp	  spänningar	  och	  stötar	  bättre	  än	  hjulaxeln	  för	  Walker	  
rollatorn.	  

• Bromshandtag	  
o Bromshandtag	  som	  längst	  bak	  sticker	  ut	  en	  bit	  för	  bättre	  tryckyta	  med	  

handen,	  enkel	  aktivering	  av	  parkeringsbroms.	  

Efter komponeringen av rollatorerna W2.0 och W3.0 utifrån lösningsförslagen från 
konceptgenereringen gjordes en utvärdering med hjälp av verktyget Pugh´s för att utse en 
vinnare. 

7.8 PUGH´S-UTVÄRDERING 
En utvärdering av koncepten som komponerades, gjordes med Walker som referensprodukt. 
Det vinnande konceptet blev W3.0 som fick sex poäng mer än koncept W2.0. 

	   	  
Referens	   Koncept	  

Krav	   Vikt	   Walker	   W2.0	   W3.0	  
Sittplats	   9	   0	   2	   1	  
Lättvikt	   8	   0	   1	   1	  
Korg	   7	   0	   1	   1	  
Justerbart	  styre	  i	  höjdled	   6	   0	   0	   2	  
Fällbar	   5	   0	   -‐1	   0	  
Parkeringsbroms	   4	   0	   2	   2	  
Vinkeljustering	  på	  
handtag	   3	   0	   0	   0	  
Bära	  bricka	   2	   0	   2	   1	  
Klättra	  över	  trottoarer	   1	   0	   0	   0	  

	  
Poäng	   0	   40	   46	  

Figur 25: Pugh´s matris 
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Större skillnader mellan koncept W2.0 och W3.0 
• Koncept W2.0 fick högre poäng gällande sittplatsen då det går att ställa en matbricka 

på. W3.0 hade stödväggar som kan vara bra men är inte nödvändiga om man kan 
montera en korg på rollatorn ändå. 

• Styret	  på	  W3.0	  fick	  mer	  poäng	  för	  ”Justerbart	  styre	  i	  höjdled”	  eftersom	  det	  styret	  kan	  
vinklas.	  Vinkeln	  kan	  bidra	  till	  mer	  anpassningsbar	  höjd	  på	  handtagen.	  

Efter utvärderingen valdes finesser från W2.0 och lades till på W3.0 vilket resulterar i ett nytt 
koncept som kombinerat det bästa från de båda koncepten. Nedan följer en beskrivning av 
det nya konceptet som tilldelats namnet W4.0. 
 
W4.0 - ”kombination av W2.0 och W3.0” 
Det som konceptet W3.0 saknade var att den inte kunde bära en matbricka. I övrigt så 
uppfyller den alla krav så som parkeringsbroms, korg, hopfällbar och justerbart styre. Nedan 
framgår det i punktform hur koncept W4.0´s egenskaper och specifikationer ser ut. 

1. Platt	  sits	  med	  glidsäker	  yta,	  plats	  för	  matbricka	  och	  korganordning.	  
2. Styre	  justerbart	  i	  höjdled	  och	  handtag	  justerbara	  i	  vinkel.	  
3. Aktiva	  bromsar	  och	  parkeringsbroms.	  
4. Hopfällbar	  (framhjulsgaffel	  mot	  bakhjulsgaffel).	  
5. Bakhjulsgaffeln	  bestående	  utav	  tre	  delar	  och	  ingen	  koppling	  till	  handtagen.	  

(Fristående	  del).	  
6. Framhjulsgaffel	  i	  tre	  delar	  med	  monterbara	  stödhandtag	  med	  reflexer	  på.	  
7. Hjul	  med	  lättviktsfälgar	  –	  Urgröpning	  i	  fälgkropp.	  
8. Vinklade	  hjulaxlar.	  
9. Specialdesignade	  bromshandtag	  för	  enkel	  aktivering	  av	  parkeringsbroms.	  

Ovanstående punkter beskriver kortförligt hur W4.0 bör men inte måste designas då det är 
vanligt att vid denna fas nya idéer och lösningsförslag kan uppkomma. 
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8 RESULTAT  
 
 
 
 

 

Figur 26: Walker W4.0 bakifrån med korg 
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Figur 27: Walker W4.0 framifrån utan korg 
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Figur 28: Walker W4.0 profilbild utan korg 
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Figur 29: Walker W4.0 i hopfällt läge 

        

Figur 30: Walker W4.0 med korg och utan korg + sänkt styre 
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Figur 31: 3D måttritning av Walker W4.0 

 

 

Figur 32: Förhållande mellan medellång(175 cm) människa och Walker W4.0 
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8.1 SITS 
Sitsen fick en plan och rektangulär form med en tjocklek på tio millimeter. Tanken är att den 
skall vara så simpel som möjligt för att vara så billig som möjligt att tillverka. På den 
monteras ett gummibelägg med konturer som syftar till att öka friktion mot brickor i metall 
eller plast. Det blir även en mjukare sits för användaren. Denna sits fick ingen typ av 
stödväggar eftersom slutsatsen drogs att det kan störa förmågan att bära bricka. Sitsen är av 
plast. 
 

 

Figur 33: Sits ovanifrån 

Två hål genomborrar hela sitsen för enkel montering av en korg. Sitsen är 47 cm bred. 
Bredare än vanliga köksstolar vilket passar bra för kraftigare människor också. 

8.2 BAKHJULSGAFFEL 
Denna del fick en annan form än tänkt under konceptgenereringsfasen. Idén om att skapa en 
minimalistisk design som inte framhäver industriell konstruktion blev född och planen blev att 
skapa en gaffel med oval rörprofil som sitsen kunde monteras på. Den ovala formen på 
gaffeln ger en styvare konstruktion. 
 

 

Figur 34: Bakhjulsgaffel - Profil 

Bakhjulsgaffeln är av tre millimeter tjock 
aluminiumprofil. 
 
De två liggande trianglarna är formen 
som rollatorns sits vilar på. 
 
När rollatorn fälls ihop så följer sitsen 
rotationsrörelsen för bakgaffeln då den 
är fast monterad på den. 
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8.3 FRAMHJULSGAFFEL 
Framgaffeln består av en tre millimeters rörprofil i aluminium som svetsas fast på ett runt rör 
som kommer att kretsa kring en axel som håller samman alla delar på plats. En spegelvänd 
kopia av framgaffeln svetsas fast så att framhjulsgafflarna blir i ett enda stycke.  
Se nedanstående bilder. 
 

 

Figur 35: Framhjulsgaffel – Högerdel Figur 36: Framhjulsgaffel - Höger + vänsterdel 

 

8.4 STYRE 
Styret består av tre delar. En hållare för justeringsfunktionen och en styrkropp som samman-
länkar handtaget med en hållare. Samtliga tre delar är av aluminium med en tjocklek på tre 
millimeter. Styret är justerbart både i höjd- och vinkel. 
 

 

Figur 37: Illustration av vinkling på styret(Läge 1 till läge 2) 
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Figur 38: Hållaren till styrkropp 

 

 

Figur 39: Styrkropp 

 

 

Figur 40: Handtag 

  
 

Den röda cylindern är en knapp som 
används då man vill justera styret.  
 
På sparkcyklar trycks en liten metall-
knopp in för att kunna höja och sänka 
styret. Det röda täcker den med en 
elegantare form i plast. Storleken på 
den röda knappen gör det bekvämt att 
trycka på med handen eller tummen. 
 

Styrkroppen fick en oval form som 
matchar gafflarna på rollatorn. De runda 
hålen som går i linje är till för att kunna 
låsas fast vid olika höjder som passar 
användaren. Denna del har en ihålig 
kropp med en tjocklek på tre millimeter. 
 

Handtaget har en vågig form för att man 
ska få ett bättre grepp om den. Eftersom 
styret går att vinkla måste handtaget 
vara bromsande så att handtaget inte 
glider ur handen. Handtaget är av 
gummi. 
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8.5 BROMSHANDTAG 
Bromshandtagen är speciellt utformade för att användaren skall enkelt kunna aktivera 
parkeringsbromsen. Under konceptgenereringsfasen föreslogs det att användaren skall 
kunna aktivera parkeringsbromsen med hjälp utav den mjuka ytan rakt under tummen.  
Se resultatet nedan. 
 
 

 

Figur 41: Fokusbild på röda bromshandtaget 

 

Figur 42: Illustration för parkeringsbromsfunktionen 

 

Figur 43: Illustration av bromshandtag med aktiverad parkeringsbroms 

Bromshandtagets form är 
specialdesignad för att enkelgöra för 
användaren aktiveringen utav 
parkeringsbromsen. Varför den får en 
större och rundare form längst ut syftar 
till att ge användaren en stor yta att 
trycka på.  

Bilden till vänster illustrerar broms-
handtaget i aktiverat läge. För att lossa 
på parkeringsbromsen, klämmer man 
bara åt som på vanliga ”cykelbromsar”. 
 

För att aktivera parkeringsbromsen 
trycker man ned bromshandtaget med 
fingrarna. 
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8.6 HJUL 

 

Figur 44: Hjul för slutkonceptet W4.0 

 
Hjulen resulterade i en fem-ekrars fälj med ett massivt gummidäck. Fäljen är i plast för att 
spara vikt. Ekrarna börjar från centrumpunkten med en oval form som går till mindre oval 
form ut till fäljbågen. 
 
Fälgarna är symmetriska för att hjulen skall gå att montera likaså på höger som på vänster 
sida av rollatorn. Mönstret på gummit lämnar en känsla av kvalitet. Mönstret kännetecknar 
snabbhet, även om hjulen sitter på en rollator så kan detaljer vara avgörande för köpbeslut. 
Detaljarbete kan användas som säljargument och ger köparen ett bättre första intryck.  
 
Pilformen på gummit ger en riktning på hjulen. Bilden längst till höger illustrerar hur fälgkropp 
möter gummit. Det är massiv gummi som medför att hjulen inte behöver pumpas. 
 
Diametern bestämdes till 22 cm som svarar mot medelvärdet från konkurrenternas och med 
en centimeters marginal för bättre symmetri. 
 

8.7 HJULAXEL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hjulaxeln har en vinkel på 10 grader för 
att ta emot stötar bättre. Den är utav 
aluminium och designen är inspirerad 
från hjulaxeln för rollatorn Let´s Go Out. 
 
Vinkeln på hjulaxeln förenklar 
styrningen för användaren. Walker 
rollatorn hade axeln rakt ner vilket gör 
det svårt för hjulen att vrida under 
svängning. 
 

Figur 45: Hjul och hjulaxel för slutkonceptet W4.0 
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9 ANALYS 
Problemformuleringen låg till grund för detta arbete vilket är varför denna analys syftar till att 
behandla problemformuleringen. 
 

1. Hur skapar man en rollator som väger lite men behåller alla funktioner som 
konkurrentprodukterna har? Walker rollatorn är tung, hur kan man spara vikt? 

 
Walker W4.0 resulterade i en konstruktion med totalvikten 5,7 kg, vilket är 2,3 kg lättare än 
ursprungliga Walker och ”Medelvärdesrollatorn” ur konkurrensanalysen. Detta är möjligt 
genom den utformning som Walker W4.0 fått. 

 

 

Figur 46: Överblick framifrån, Walker W4.0 (Ingen rendering) 

Rollatorn har med denna utformning alla funktioner som konkurrerande produkter har så som 
att den är hopfällbar, den har plats för korg, kan bära matbricka och den har parkerings-
broms. 

 
2. Hjulen på Walker är anpassade för utomhus, vilken storlek är rimlig för både 

inom- och utomhusbruk? 
 

Då ursprungliga Walker hade hjulstorleken 30 centimeter i diameter, motsvarande en 
utomhusrollator blev det klart att det inte passar inomhusbruk. Efter konkurrensanalysen 
undersöktes hjulstorleken för alla typer av rollatorer och en medelstorlek räknades ut. 
Medelstorleken för hjul beräknat på storleken för utomhus, inomhus och hjul för allround 
rollatorer blev 20,75 centimeter. Walker W4.0 fick hjulstorleken 22 centimeter i diameter 
vilket är identiskt mot medeluträkningen på 20,75 cm. Varför det inte blev 21 centimeter 
beror på att symmetri med heltal genomsyrar konstruktionen, det vill säga att inga mått för 
någon del alls slutar med en decimal. Skulle hjulen för Walker W4.0 få diametern 21 
centimeter skulle radien för hjulen blivit 21/2 = 10,5 cm. Det blev 22 cm att föredra för bättre 
symmetri. Denna hjulstorlek möter inomhus- och utomhushjul i mitten. Bredden för hjulen 
blev tre centimeter vilket uppfyller kravspecifikationen. 

 
3. Walker rollatorn saknar korganordning. 

 
Då ursprungliga Walker rollatorn hade en sits utformad osmart för att bära en korg formades 
sitsen om helt. Sitsen fick en bred och öppen yta med två hål för att användaren enkelt skall 
kunna trä i och ur en korg om så önskas. Korgen får även ett understöd av en cylindrisk axel 
som styvar upp framhjulsgaffeln.  

Walker W4.0 har de fyra betydande komponenterna 
monterade kring en axel. Framhjulsgaffeln är den 
inre ramen som bakhjulsgafflarna monteras på. 
Sitsen skruvas fast på de båda bakhjulsgafflarna 
och styret för Walker W4.0 monteras längst ut på 
axeln under sitsen och även deras funktioner kretsar 
kring den axeln. Genom den smarta utformningen 
har Walker W4.0 fått en enkelhet till sitt utseende. 
 
Totalvikten på 5,7 kg har varit möjligt genom att 
konstruktionen består utav tre millimeters rörprofiler 
i aluminium. Rollatorn består utav Aluminium, plats 
och gummi.   
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4. Walker konceptet saknar enhetlig design. 

 
Den ursprungliga Walker rollatorn består av en design med mängder av olika avrundningar, 
onödiga utskärningar på delar så som bakhjulsgaffeln och sitsen. Designen har många vassa 
kanter som inte matchar de resterande mer rundade kanterna. Den saknar ett formspråk och 
en röd tråd genom alla delar. 

 
Målsättningen med detta arbete gällande formgivningen blev att lägga fokus på former och 
detaljer. Detta innebar att inga onödiga svängningar, utskärningar, extra delar eller många 
olika avrundningar skulle tas med. 

 
Walker W4.0 resulterade i en enkel design där framhjulsgaffeln, bakhjulsgaffeln och styret 
matchar varandra i form och storlek(bredd). Dessa tre delar är i princip helt raka och består 
inte utav avancerade former, detta leder till enkel tillverkning vilket bidrar till reducerade 
produktionskostnader om en jämförelse görs mot den ursprungliga Walker rollatorn. Sitsen 
blev en plan sits med två enkla hål för att en korg skall gå att montera. Den sitsen är betydligt 
enklare att tillverka än sitsen för ursprungliga Walker. Hjulen fick symmetriska fälgar med 
fem ekrar. Dessa hjul går att montera på vilken sida som helst av rollatorn vilket reducerar 
monteringstiden och produktionskostnaden. Hjulen har ett neutralt mönster på däcket i form 
av en pil som lämnar en känsla av kvalitet, rollatorn blir mer detaljrik. Handtagen på styret 
fick en enkel form som är vågig i syfte att bromsa handen för att inte kunna glida ifrån. Alla 
delar på denna rollator har avrundningarna med radierna tre och fem millimeter, radierna 
gäller för svetsytor, ändor och hjulen. Genom hela modellen är det cylindriska och ovala 
former. Denna rollator fick ett tydligt formspråk med en röd tråd genom hela modellen. 
 

5. Hjulaxlarna för framhjulen på Walker är svaga för stötar. 
 
Walker rollatorn hade axlar som gick rakt ner till hjulets centrum vilket påverkar hjulets 
förmåga att vrida under sväng, uthålligheten påverkas negativt då axlarna tar upp mycket 
stryk av exempelvis trottoarkanter. Efter marknadsundersökningen och konkurrensanalysen 
uppmärksammades att rollatorer har axlarna till hjulen vinklade bakåt för att det tar upp 
smällar mjukare och vrider bättre. En mätning på hjulaxeln för rollatorn Let´s Go out visade 
att axlarna vinklades 10o bakåt(mot användaren). Hjulaxlarna för Walker W4.0 fick en vinkel 
på 10o bakåt. Den vinkeln medför att det blir lättare för hjulet att vrida under svängning. 
 

6. Walker rollatorn saknar parkeringsbroms. 
 
Efter marknadsundersökningen uppmärksammades hur konkurrenter löst parkerings-
bromsfunktionen. Till svar fick Walker W4.0 samma lösning som konkurrentprodukterna, men 
med bromshandtag specialdesignade för att göra det enkelt för användaren att aktivera 
parkeringsbromsen. Förklaring hittas på sida 33. 
 

 
Figur 47: Jämförelsetabell, grön markering = Markanta skillnader. 
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9.1 CHECKLISTA MOT KRAVSCPECIFIKATION 
För att sammanfatta slutkonceptet har en checklista gjorts för att åskådliggöra på ett enkelt 
och tydligt sätt vilka krav som slutkonceptet Walker W4.0 uppfyllt. Se checklista nedan. 

 
Krav Ja(+/-) / Nej 

Rollatorns totalvikt: max 8 kg Ja++ (5,7 kg) 

Rollatorns bredd: 55 - 59 cm Ja+ (52 cm) 

Längd: 72 cm Ja+ (70 cm) 

Sittplats  

- Sitshöjd: 58 – 65 cm Ja (60 cm) 

- Material: Plast Ja 

- Glidsäker yta Ja 

Hjul  

- Diameter: 15 – 30 cm Ja (22 cm) 

- Tjocklek: 2 – 6 cm Ja (3 cm) 

- Fälgmaterial: Plast Ja 

Punkteringsfria däck Ja 

Hopfällbar Ja 

- I hopfälld längd: max 30 cm Ja+ (25 cm) 

Bromssystem  

- Aktiva bromsar Ja 

- Parkeringsbroms Ja 

Korg/Väskhållare i plast Ja 

Styre  

- Vinkel-justerbar Ja 

- Handtagshöjd: 76 – 93 cm Ja- (70 – 90 cm) 
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10 SLUTSATER & REKOMMENDATIONER 
Den problemställning som låg till grund för detta arbete handlar till största del om design, hur 
delar och funktioner kan designas för att Walker rollatorn skall vara smart för användaren 
såväl som för ”tillverkaren”. Med problemformuleringen som utgångspunkt för detta arbete 
försökte författaren på ett enkelt sätt, svara mot funktionsanalysen, uppfylla kundbehoven 
och kravspecifikationen. Designen för slutkonceptet är genomtänkt vad gäller enkelhet och 
tillverkning. De tillverkningsmetoder som kan användas för Walker W4.0 är strängpressning, 
bockning och formsprutning. Designen är enhetlig och för användaren är den intuitiv med 
dess röda detaljer och färgskillnader för de olika funktionerna. Alla krav från krav-
specifikationen uppfylldes, några med bättre resultat än förväntat och några krav 
snubblandes på mållinjen.   
 
Slutsatser som dras är att utveckling av en produkt som riktar sig mot hälsa- och sjukvården 
kräver mer tid än 10 arbetsveckor och kräver mycket samarbete mellan flera parter från olika 
områden, exempelvis läkare, äldre människor(kunder), designers och konstruktörer. Då det 
är en produkt som måste följa strikta certifikat och standarder kräver funktioner och form 
större åtanke. Följden utav detta arbete har resulterat i en förbättring som tar Walker 
närmare produktionsstadiet. Lärdomen av detta arbete är att en produkt kan ändra form till 
hundra procent längs vägen i produktutvecklingsprocessen. Förbättringar kommer alltid att 
kunna göras men målet med detta arbete, att uppfylla kravspecifikationen och svara mot 
funktionsanalysen är uppnått. 
 

10.1 REKOMMENDATIONER 
Inför vidare forskning inom detta arbete har författaren lämnat rekommendationer. 
 

• Analysera mera – Det finns mängder av produktutvecklingsverktyg som går att 
applicera på slutkonceptet, exempelvis QFD och FMEA. En QFD ger mätbar kritik för 
hur väl Walker W4.0 uppfyller kundkraven och hur den förhåller sig till 
konkurrentprodukter. En FMEA analys är av stor vikt att genomföra då det är en 
analys med fokus på förbättringar som kan göras för att reducera risker för fel under 
tillverkning.  

 
• Hållfasthetsberäkningar – Beräkningar för hur hållfast och tålig konstruktionen är 

går att genomföra med datorprogram, exempelvis SolidWorks. Det är bra att göra 
sådana beräkningar innan man gör en fysisk prototyp/modell och testar då det är 
ekonomiskt smart och tidsbesparande, i jämförelse med modellbygge. 

 
• Designkontroll – Gör en kontroll av designen för samtliga delar och tänk igenom om 

det finns saker som går att eliminera eller ändra på. Eftersom förbättringar alltid går 
att göra, rekommenderar författaren att en grundläggande designanalys genomförs. 

 
• Hjulen – För slutkonceptet blev det punkteringsfria hjul genom att det används 

massiv gummi. Undersök gärna möjligheterna för andra material då massiv gummi 
väger mycket. Ett hjul för slutkonceptet väger närmare ett halvt kilo. 
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12 BILAGOR 
Nedan följer bilagor/dokument som kompletterar och stärker rapporten. 

12.1 BILAGA 1 – GANTT-SCHEMA 
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12.2 BILAGA 2 – KONKURRENSANALYS 
Nedan	  finner	  ni	  en	  jämförelse	  mellan	  nio	  rollatorer	  för	  inomhus,	  utomhus	  och	  allround.	  
	  
Allround	  rollatorer:	  
Rollator	  Parade	  
Rollator	  Melody	  
Rollator	  Legacy	  
Rollator	  Futura	  
	  
Inomhus	  rollator:	  
LetsGo	  Rollator	  
	  
Utomhus	  rollatorer:	  
Rollator	  Carl-‐oscar	  
Rollator	  Soprano	  
	  
Extra:	  
Lets	  Go	  out	  -‐	  http://www.etacbutiken.se/utomhusrollator-‐let-‐go-‐out-‐inkl-‐vaska-‐2290.html	  
	  
Volaris	  S7	  compact	  -‐	  http://www.etacbutiken.se/rollator-‐volaris-‐s7-‐smart-‐compact.html	  
	  
Samtliga	  rollatorer	  är	  hämtade	  från	  www.hjalpmedelsbutiken.se	  och	  www.etacbutiken.se	  
	  
Allround	  –	  Inomhus	  –	  Utomhus	  	  
	  
Artikel	   Vikt	  

(kg)	  
Längd	  
(cm)	  

Bredd	  
(cm)	  

Sitthöjd	  
(cm)	  

Handtagshöjd	  
(cm)	  

Maxlast	  
(kg)	  

Fällbar	   Plats	  
för	  
korg	  

Pris	  
(kr)	  

Rollator	  
Parade	  

8,8	   69,5	   58,5	   59,5	   74-‐95	   140	   ja	   Ja	   1350	  

Melody	   7,5	   65	   62	   53	   70-‐90	   135	   Ja	   Ja	   3100	  
Legacy	   7,4	   68	   59	   62	   84-‐93	   125	   Nej	   Ja	   1750	  
Futura	   7,5	   	   60	   54	   71-‐85	   125	   Nej	   ja	   2550	  
LetsGo	   6,5	   63	   54	   -‐	   78-‐90	   100	   Ja	   Ja	   1800	  
Volaris	  
S7	  

6,8	   74	   53	   43-‐57	   -‐	   125	   Ja	   Nej	   2960	  

Carl-‐
Oscar	  

11,1	   82	   62	   64	   77-‐95	   125	   Ja	   ja	   2900	  

Soprano	   10	   76	   65	   62	   78-‐98	   160	   Ja	   Ja	   2850	  
Let´s	  Go	  
out	  

6,3	   67	   59,5	   59,5	   78-‐96	   130	   Ja	   Ja	   2750	  

	  
Utav	  denna	  tabell	  kan	  medelvärde	  för	  olika	  parametrar	  räknas	  ut.	  Målet	  är	  att	  skapa	  en	  rollator	  som	  
passar	  de	  flesta	  miljöer,	  människor	  och	  uppfylla	  de	  viktigaste	  funktionerna.	  
	  
Medelvärdes	  uträkning	  
Vanlig	  medelvärdesberäkning	  
Rollatorns	  vikt	  =	  ((8,8+7,5+7,4+7,5+6,5+6,8+11,1+10+6,3)/9)	  =	  7,9	  kg	  
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Vanlig	  medelvärdesberäkning	  
Bredd	  =	  ((58,5+62+59+60+54+53+62+65+59,5)/9)	  =	  59,2	  cm	  
	  
Vanlig	  medelvärdesberäkning	  
Längd	  =	  ((69,5+65+68+63+74+82+76+67)/8)	  =	  70,6	  cm	  
	  
Vanlig	  medelvärdesberäkning	  med	  en	  avvikelse	  från	  LetsGo-‐rollatorn	  som	  saknar	  sits.	  
Sitthöjd	  =	  ((59,6+53+62+54+50+64+62+59,5)/8)	  =	  58	  cm	  
	  
Vanlig	  medelvärdesberäkning	  med	  en	  avvikelse	  från	  Volaris	  S7	  som	  data	  saknas	  för.	  
Handtagshöjd	  

-‐ Lägsta	  medel:	  ((74+70+84+71+78+77+78+78)/8)	  =	  76,2	  cm	  
-‐ Högsta	  medel:	  ((95+90+93+85+90+95+98+96)/8)	  =	  92,8	  cm	  

	  
Vanlig	  medelvärdesberäkning.	  
Maxlast	  =	  ((140+135+125+125+100+125+125+160+130)/9)	  =	  129,4	  kg	  
	  
Medelvärdesrollatorn	  i	  jämförelse	  med	  Walker	  rollatorn:	  
	  
Artikel	   Vikt	  

(kg)	  
Längd	  
(cm)	  

Bredd	  
(cm)	  

Sitthöjd	  
(cm)	  

Handtagshöjd	  
(cm)	  

Maxlast	  
(kg)	  

Fällbar	   Plats	  
för	  
korg	  

Medel	  
rollatorn	  

7,9	   70,6	   59,2	   58	   76,2	  -‐	  92,8	   129,4	   Ja	   Ja	  

Walker	   8	   88	   55	   65	   -‐	   -‐	   Ja	   Nej	  
 



EXAMENSARBETE – PRODUKTDESIGN -  FORMGIVNING 

BASHAR MANSOUR SIDA 43 (64)  

12.3 BILAGA 3 – FUNKTIONSANALYS 
 
Huvudfunktion 

• Ge	  människan	  gångstöd.	  
 
Delfunktioner 

• Mobil	  sittplats	  –	  Ger	  användaren	  möjlighet	  att	  sitta	  då	  den	  är	  trött.	  
• korg/väskhållare	  –	  Avlastar	  tyngden	  ifrån	  axel/rygg	  eller	  händer	  
• Aktiv	  broms	  och	  parkeringsbroms	  –	  Ger	  möjlighet	  för	  användaren	  att	  bromsa	  i	  

nedförsbacke	  så	  att	  det	  inte	  går	  för	  fort.	  Parkeringsbromsen	  gör	  att	  den	  står	  stilla	  och	  
ha	  händerna	  fria	  om	  så	  önskas.	  

• Förebygga	  ryggproblem	  	  
 
Önskvärda/stödfunktioner 

• Flexibilitet	  -‐	  Infällbar	  för	  transport	  och	  nedpackning	  
• Rengöring	  -‐	  Enkel	  att	  rengöra	  
• Estetisk	  –	  Ge	  ett	  gott	  intryck	  av	  känsla	  och	  kvalitet.	  
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Funktionsanalys version 2 - Funktionsträd 
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12.4 BILAGA 4 – KRAVSPECIFIKATION 
• Rollatorns	  totalvikt:	  max	  8	  kg	  
• Rollatorns	  bredd:	  55	  –	  59	  cm	  	  
• Längd:	  72	  cm	  
• Sittplats	  	  

-‐ Sitthöjd:	  58	  –	  65	  cm	  
-‐ Material:	  Plast	  
-‐ Glidsäker	  yta	  

• Hjul	  
-‐ Diameter:	  15-‐30	  cm	  
-‐ Tjocklek:	  2-‐6	  cm	  
-‐ Fälgmaterial:	  Plast	  
-‐ Punkteringsfria	  däck	  

• Fällbar:	  Ja	  
-‐ I	  hopfälld	  längd:	  max	  30	  cm	  	  

• Bromssystem	  
-‐ Aktiva	  bromsar	  
-‐ Parkeringsbroms	  

• Korg/väskhållare	  
-‐ Material:	  Plast	  

• Styre	  
-‐ Vinkel-‐justerbar	  
-‐ Handtagshöjd:	  76	  –	  93	  cm	  
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12.5 BILAGA 5 – RITNING (GRUNDLÄGGANDE) 

  

Totalvikt 5,7 kg 

Bredd 52 cm 

Längd 70 cm 

Sitshöjd 60 cm 

Sitsbredd 43 cm 

Hjul (diameter) 22 cm 
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12.6 BILAGA 6 – PROJEKTDAGBOK 

 
Dag 1: 2013-04-30 
Tid:	  12.00	  –	  16.00	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14	  B,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Examensarbete	  påbörjat	  
Under	  den	  första	  dagen	  gick	  jag	  igenom	  vad	  som	  behöver	  göras	  och	  förde	  in	  allting	  i	  ett	  Gantt-‐
schema	  i	  Excell.	  Jag	  gjorde	  Gantt-‐schemat	  från	  grunden	  och	  fyllde	  i	  alla	  aktiviteter	  som	  måste	  göras.	  
Jag	  förde	  in	  en	  planering	  för	  varje	  aktivitet	  efter	  egen	  uppskattning.	  Den	  första	  aktiviteten	  i	  min	  
planering	  är	  att	  göra	  marknadsundersökning.	  Jag	  skrev	  ihop	  ett	  dokument	  med	  generella	  frågor	  jag	  
kan	  ställa	  till	  min	  målgrupp.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Gå	  igenom	  enkätfrågorna	  en	  extra	  gång	  
-‐ Intervjua	  slutanvändare	  
-‐ Påbörja	  sammanfattning	  utav	  enkäterna.	  
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Dag 2: 2013-05-01 
Tid:	  12.00	  –	  18.00	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14	  B,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Lagt	  grund	  för	  rapport	  
Planen	  var	  att	  intervjua	  slutanvändare	  för	  rollatorn	  men	  seniorcentret	  på	  Gymnastikgatan	  i	  
Eskilstuna	  hade	  stängt.	  Jag	  gick	  igenom	  frågorna	  och	  skrev	  ut	  25	  stycken	  enkäter.	  Jag	  började	  lägga	  
upp	  strukturen	  för	  rapporten	  och	  formaterade	  den	  så	  att	  den	  såg	  bra	  ut.	  Mindre	  texter	  lades	  in	  i	  
rapporten.	  	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Intervjua	  slutanvändare	  
-‐ Påbörja	  sammanfattning	  utav	  enkäterna.	  
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Dag 3: 2013-05-02 
Tid:	  13.00	  –	  20.00	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14	  B,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Funktionsanalys	  version	  1	  
Jag	  gick	  ut	  för	  att	  göra	  en	  marknadsundersökning	  men	  det	  gav	  inget	  då	  det	  visade	  sig	  vara	  ett	  känsligt	  
ämne,	  kontaktade	  äldreboende	  men	  de	  ställde	  inte	  upp.	  Gick	  ut	  och	  frågade	  äldre	  människor	  om	  
deras	  rollatorer	  men	  de	  ville	  inte	  besvara	  mina	  frågor.	  Jag	  besökte	  ett	  seniorcenter	  men	  de	  hade	  
tagit	  ledigt	  för	  sommaren.	  Jag	  valde	  att	  leta	  information	  på	  internet	  för	  att	  göra	  en	  funktionsanalys.	  
Funktionsanalysen	  gjordes	  och	  kommer	  att	  förbättras	  framöver.	  Har	  även	  skrivit	  in	  lite	  teori	  i	  
rapporten.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Kontakta	  en	  vårdcentral	  och	  höra	  om	  de	  kan	  komma	  med	  tips.	  
-‐ Påbörja	  konkurrentanalysen.	  
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Dag 7: 2013-05-06 
Tid:	  09.00	  –	  15.00	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14	  B,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Konkurrensanalys	  påbörjad	  
Jag	  sökte	  lite	  information	  på	  internet	  efter	  rollatorer	  och	  letade	  fram	  några	  inomhus,	  utomhus	  och	  
allround	  rollatorer.	  Skapade	  en	  tabell	  med	  viktig	  data	  inför	  mitt	  framtida	  koncept.	  Jag	  skrev	  ett	  mail	  
till	  Anna	  Lampel	  på	  HI	  för	  att	  veta	  mer	  om	  vad	  hon	  tycker	  är	  viktigt	  att	  tänka	  på	  vid	  utveckling	  utav	  
en	  rollator.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Avsluta	  konkurrensanalysen	  
-‐ Jämför	  med	  Walker	  rollatorn.	  
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Dag 8: 2013-05-07 
Tid:	  11.00	  –	  14.30	  
Plats:	  Mälardalens	  Högskola,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Konkurrensanalys	  avslutad	  
Gjorde	  klart	  konkurrensanalysen	  och	  räknade	  fram	  medelvärde	  på	  viktiga	  parametrar	  som	  blev	  data	  
för	  en	  ”medelvärdes	  rollator”.	  Skrev	  lite	  teori	  om	  produktutvecklingsverktyg.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Fortsätta	  med	  rapporten	  
-‐ Se	  över	  en	  teknisk	  kravspecifikation	  
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Dag 9: 2013-05-08 
Tid:	  11.30	  –	  16.30	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14	  B,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Teori	  i	  rapport	  upplagd	  
Skrev	  in	  teori	  om	  de	  olika	  PU-‐verktygen.	  Förde	  in	  nya	  rubriker	  som	  är	  bra	  att	  ha	  med	  i	  teori,	  
exempelvis	  lite	  om	  materialtyper	  och	  tillverkningsmetoder.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Fortsätta	  med	  rapporten	  
-‐ Påbörja	  en	  teknisk	  kravspecifikation	  och	  konceptgenerering	  
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Dag 10: 2013-05-09 
Tid:	  11.00	  –	  20.00	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Funktionsanalys	  kompletterad	  &	  kravspecifikation	  formulerad	  
Rapporten	  fylldes	  i	  med	  mer	  teori	  för	  tillverkningsmetoder.	  Funktionsanalysen	  gjordes	  om	  och	  fick	  en	  
grafisk	  layout.	  Kravspecifikation	  formulerades.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Fortsätta	  med	  rapporten	  
-‐ Bryta	  upp	  walker-‐rollator	  och	  konceptgenerera	  kring	  delkomponenterna.	  

	   	  



EXAMENSARBETE – PRODUKTDESIGN -  FORMGIVNING 

BASHAR MANSOUR SIDA 54 (64)  

Dag 12: 2013-05-11 
Tid:	  13.00	  –	  17.00	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Konceptgenerering	  påbörjat	  
Jag	  bröt	  upp	  Walker-‐rollatorn	  och	  börjat	  undersöka	  delarna	  närmare	  för	  att	  finns	  bättre	  lösningar.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Fortsätta	  konceptgenerera	  
-‐ Sammansätt	  delarna	  till	  1-‐3	  färdiga	  rollatorer	  och	  jämför	  i	  Pughs.	  
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Dag 13: 2013-05-12 
Tid:	  13.00	  –	  20.00	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Konceptgenerering	  påbörjat	  
Jag	  bröt	  upp	  Walker-‐rollatorn	  och	  börjat	  undersöka	  delarna	  närmare	  för	  att	  finns	  bättre	  lösningar.	  
Halva	  rollatorn	  har	  studerats	  och	  ett	  få	  tal	  lösningsförslag	  genererats.	  Teoridelen	  i	  rapporten	  
kompletterades.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Fortsätta	  konceptgenerera	  
-‐ Sammansätt	  delarna	  till	  1-‐3	  färdiga	  rollatorer	  och	  jämför	  i	  Pughs.	  
-‐ Genomför	  en	  Pughs	  
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Dag 16: 2013-05-15 
Tid:	  10.00	  –	  20.30	  
Plats:	  Gymnastikgatan	  14,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Snart	  avslutat	  konceptgenerering	  kring	  detaljer	  
De	  senaste	  tre	  dagarna	  har	  jag	  studerat	  detaljerna	  i	  Walker	  rollatorn	  och	  jämfört	  detaljer	  med	  
konkurrenterna	  och	  försökt	  föreslå	  lösningar.	  I	  samband	  med	  min	  konceptgenerering	  har	  jag	  
resonerat	  kring	  tillverkning,	  fördelar	  och	  nackdelar.	  	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Konceptgenerera	  klart	  
-‐ Kombinera	  en	  rollator	  och	  utvärdera	  den.	  
-‐ Börja	  snabb-‐cadda.	  
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Dag 17: 2013-05-16 
Tid:	  09.00	  –	  16.00	  
Plats:	  Mälardalens	  Högskola,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Klar	  med	  konceptgenereringen	  
Gick	  igenom	  alla	  detaljer	  i	  analysen	  och	  undersökte	  förbättringsmöjligheter.	  Skrev	  lite	  
projektavgränsningar	  i	  rapporten.	  Nu	  har	  jag	  så	  att	  jag	  kan	  komponera	  en-‐två	  rollatorer	  och	  jämföra	  
med	  Pughs.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Kombinera	  en	  rollator	  och	  utvärdera	  den.	  
-‐ Börja	  snabb-‐cadda.	  
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Dag 21: 2013-05-20 
Tid:	  10.00	  –	  18.00	  
Plats:	  Mälardalens	  Högskola,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Klar	  med	  första	  Pughs	  utvärdering	  
Efter	  konceptgenereringen	  komponerade	  jag	  ihop	  två	  rollatorer	  som	  döptes	  till	  W2.0	  och	  W3.0	  och	  
utvärderas	  med	  Pughs	  där	  referensprodukten	  var	  Walker	  rollatorn.	  Efter	  det	  skrev	  jag	  en	  summering	  
och	  började	  på	  att	  forma	  en	  ny	  rollator	  kallad	  W4.0.	  
	  
Att	  göra	  här	  näst:	  

-‐ Börja	  designa	  i	  3D-‐CAD	  
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Dag 39: 2013-06-08 
Tid:	  09.00	  –	  23.00	  
Plats:	  Mälardalens	  Högskola,	  Eskilstuna	  
	  
Status:	  Klar	  med	  CAD,	  rapport	  och	  presentation.	  
Granskning	  och	  korrektion	  återstår	  innan	  inlämning.	  	  
 

 
 
 
 
 
 
 


