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Sammanfattning (på svenska) 

Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt som har gått ut på att omkonstruera ett bromssystem tillhörande 
en rollator. Systemet som utvecklats har som syfte att omvandla brukarens kraft till bromsverkan, och det innehåller 
både färd- och parkeringsbroms. Systemets viktigaste delar är ett grepphandtag som brukaren håller sig i, ett 
bromshandtag som brukaren använder för att manövrera bromsen, kraftöverföringselement, bromspaket samt 
mekaniska komponenter. Alla dessa komponenter har inte utvecklats i detta projekt utan många av dem har återanvänts 
från det befintliga systemet. 

Produkten har utvecklats för att uppfylla de krav och önskemål som har ställts av uppdragsgivaren, Ahlberg Leber, men 
även de framtida brukarnas behov har varit viktiga. Dessa behovs identifierades i en marknadsundersökning som 
utfördes under projektets första del. Under denna så framkom information som var så pass intressant att den inte bara 
har fungerat som underlag utan den har också presenterats som en viktig del av projektets resultat.  

I nästa del av projektet började utvecklingen av produkten. Detta utvecklingsarbete kan delas upp i två separata 
delprojekt som har bedrivits parallellt med varandra. Det ena gick ut på att utveckla de mekaniska delarna, som ser till 
att brukaren kan manövrera bromsen, och den andra gick ut på att utforma grepphandtaget och bromshandtaget.  

Under utvecklingsarbetet har två olika produktutvecklingsmetoder använts för att bestämma hur manövreringen av 
färd- och parkeringsbroms ska ske. Den första användes för att ta fram en konceptlösning och den andra användes för 
att utveckla denna till den slutliga lösningen. Metodernas tillvägagångssätt är att flera olika förslag utvecklas och mot 
slutet så väljs ett av dessa ut för att gå vidare till nästa fas i projektet. Under projektets gång så har flera olika idéer och
förslag framkommit och alla dessa har efterhand dokumenterats. Enligt projektmedlemmarna så utgör dessa idéer och 
förslag den viktigaste delen av projektets resultat. De flesta är intressanta och många av dem har potential, och därför 
kommer konstruktörerna på Ahlberg Leber garanterat att ha nytta av dem i framtiden. Förhoppningen är att dessa ska 
bidra till nya idéer om hur framtidens produkter kan se ut. 

Parkeringsbromsen på den produkt som har presenterats som den slutliga manövreras med hjälp av en knapp. Då 
bromshandtaget rör sig över ett visst läge så aktiveras parkeringsbromsen automatiskt och knappen används sedan för 
att avaktivera den.  

Det viktigaste resultatet från utformningen av grepphandtaget var att brukaren kan välja mellan olika positioner på sina 
händer. Dessa positioner fungerar olika bra i olika situationer vilket betyder att brukaren är bättre rustad för att klara av 
sin vardag. 

Nyckelord 
Produktutveckling, rollator, ergonomi, hjälpmedel, produktutvecklingsmetod, äldrevård
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Abstract (in English) 

This diploma work project is a product development project which purpose is to redesign a braking system for a 
walking frame. The system that was developed diverges the force from the user to braking power, and includes a 
service brake as well as a parking brake. The most important components of the system are a grip handle on where the 
user holds on to and a braking handle on which the user operates the brake from. The system also includes a power 
transmission component, braking package and other mechanical components. All of the components wasn’t developed 
in this project, several off them has been reused from the existing system.   

This product has been developed to meet the requirements and standards presented from the principal, Ahlberg Leber. 
The needs of the future users have also been to importance of the project. These needs where defined thru a marketing 
analysis, which took place during the first phase of the project. The results from this were so interesting, not only did it 
function as a basic data; it also is representing an important part of this projects result. 

During the next phase of the project the product development process took place. You can divide this development 
work into two separate parts that has developed parallel. The purpose of the first one was to develop the mechanical 
parts that enable the user to operate the brake. The other one was to design the both handles.   

During the course of the development process two different product development methods have been used to decide the 
design of the braking operating. The first one was used to design a conceptual solution and the second one was used to 
determine the final solution. The approach of these methods is to develop several different proposals from which one is 
selected and moves on to the next phase of the project. During the course of the project several ideas and proposals has 
been developed and later on documented. According to the developers - these ideas makes the most important part of 
the result of the project. Since most of them are interesting and has potential, it is curtain that the designers of Ahlberg 
Leber will have usage of these ideas in the future. Hopefully they will contribute to new ideas of how the product of 
tomorrow might look like. 

The parking brake of the product that is presented as the final one is to be operated by the use of a button. When the 
braking handle moves over a certain location, the parking brake is automatically activated and the button is then used to 
deactivate it.

The most important result of the grip handle design is that the user may choose between different position of there 
hands. These positions are preferable in different situations and the options give the user a better chance to cope with 
the every day life.     
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Förord
Examensarbetet som presenteras i denna rapport omfattar 10 högskolepoäng och 
är en avslutning på ett högskoleingenjörsprogram inom maskinteknik med 
inriktning mot produktutveckling och industriell design. Utbildnings-
programmet omfattar 120 poäng vilket medför att examensarbetet utförs på C-
nivå.

Examensarbetets beställdes av Semcon AB i Växjö och uppdraget kom från 
företaget Ahlberg Leber i Alvesta.

Arbetet utfördes vid Växjö universitet under 8 veckor, från den 27: e mars till 
den 26: e maj.

Vi vill härmed passa på att tacka ett antal personer som har bidragit till att vi 
kunnat utföra detta examensarbete. På Semcon vill vi tacka Robert Eriksson och 
Tobias Johansson som har varit ett stort stöd under hela arbetet. På Ahlberg 
Leber så har Henrik Evertsson agerat som kontaktperson, han har bistått både 
med information och med åsikter under arbetets gång, vi vill tacka för det 
förtroende som dessa personer har gett oss. Tillslut vill vi även tacka vår hand-
ledare Leif Pettersson vid Växjö universitet och alla intervjudeltagare som har 
medverkat i detta examensarbete. 

Växjö universitet den 24 maj 2006 

____________________________               ____________________________ 
  Henric Alfredson                                           Mattias Gruber  
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Sammanfattning
Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt som har gått ut på att om-
konstruera ett bromssystem tillhörande en rollator. Systemet som utvecklats har 
som syfte att omvandla brukarens kraft till bromsverkan, och det innehåller 
både färd- och parkeringsbroms. Systemets viktigaste delar är ett grepphandtag 
som brukaren håller sig i, ett bromshandtag som brukaren använder för att 
manövrera bromsen, kraftöverföringselement, bromspaket samt mekaniska 
komponenter. Alla dessa komponenter har inte utvecklats i detta projekt utan 
många av dem har återanvänts från det befintliga systemet. 

Produkten har utvecklats för att uppfylla de krav och önskemål som har ställts 
av uppdragsgivaren, Ahlberg Leber, men även de framtida brukarnas behov har 
varit viktiga. Dessa behovs identifierades i en marknadsundersökning som 
utfördes under projektets första del. Under denna så framkom information som 
var så pass intressant att den inte bara har fungerat som underlag utan den har 
också presenterats som en viktig del av projektets resultat.  

I nästa del av projektet började utvecklingen av produkten. Detta utvecklings-
arbete kan delas upp i två separata delprojekt som har bedrivits parallellt med 
varandra. Det ena gick ut på att utveckla de mekaniska delarna, som ser till att 
brukaren kan manövrera bromsen, och den andra gick ut på att utforma grepp-
handtaget och bromshandtaget.  

Under utvecklingsarbetet har två olika produktutvecklingsmetoder använts för 
att bestämma hur manövreringen av färd- och parkeringsbroms ska ske. Den 
första användes för att ta fram en konceptlösning och den andra användes för att 
utveckla denna till den slutliga lösningen. Metodernas tillvägagångssätt är att 
flera olika förslag utvecklas och mot slutet så väljs ett av dessa ut för att gå 
vidare till nästa fas i projektet. Under projektets gång så har flera olika idéer och 
förslag framkommit och alla dessa har efterhand dokumenterats. Enligt projekt-
medlemmarna så utgör dessa idéer och förslag den viktigaste delen av projektets 
resultat. De flesta är intressanta och många av dem har potential, och därför 
kommer konstruktörerna på Ahlberg Leber garanterat att ha nytta av dem i 
framtiden. Förhoppningen är att dessa ska bidra till nya idéer om hur framtidens 
produkter kan se ut. 

Parkeringsbromsen på den produkt som har presenterats som den slutliga man-
övreras med hjälp av en knapp. Då bromshandtaget rör sig över ett visst läge så 
aktiveras parkeringsbromsen automatiskt och knappen används sedan för att 
avaktivera den.  

Det viktigaste resultatet från utformningen av grepphandtaget var att brukaren 
kan välja mellan olika positioner på sina händer. Dessa positioner fungerar olika 
bra i olika situationer vilket betyder att brukaren är bättre rustad för att klara av 
sin vardag. 
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Abstract
This diploma work project is a product development project which purpose is to 
redesign a braking system for a walking frame. The system that was developed 
diverges the force from the user to braking power, and includes a service brake 
as well as a parking brake. The most important components of the system are a 
grip handle on where the user holds on to and a braking handle on which the 
user operates the brake from. The system also includes a power transmission 
component, braking package and other mechanical components. All of the 
components wasn’t developed in this project, several off them has been reused 
from the existing system.   

This product has been developed to meet the requirements and standards 
presented from the principal, Ahlberg Leber. The needs of the future users have 
also been to importance of the project. These needs where defined thru a 
marketing analysis, which took place during the first phase of the project. The 
results from this were so interesting, not only did it function as a basic data; it 
also is representing an important part of this projects result. 

During the next phase of the project the product development process took 
place. You can divide this development work into two separate parts that has 
developed parallel. The purpose of the first one was to develop the mechanical 
parts that enable the user to operate the brake. The other one was to design the 
both handles.

During the course of the development process two different product develop-
ment methods have been used to decide the design of the braking operating. The 
first one was used to design a conceptual solution and the second one was used 
to determine the final solution. The approach of these methods is to develop 
several different proposals from which one is selected and moves on to the next 
phase of the project. During the course of the project several ideas and 
proposals has been developed and later on documented. According to the 
developers - these ideas makes the most important part of the result of the 
project. Since most of them are interesting and has potential, it is curtain that the 
designers of Ahlberg Leber will have usage of these ideas in the future. Hope-
fully they will contribute to new ideas of how the product of tomorrow might 
look like. 

The parking brake of the product that is presented as the final one is to be 
operated by the use of a button. When the braking handle moves over a certain 
location, the parking brake is automatically activated and the button is then used 
to deactivate it.  

The most important result of the grip handle design is that the user may choose 
between different positions of there hands. These positions are preferable in 
different situations and the options give the user a better chance to cope with the 
every day life.
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Detta examensarbete har utförts hos Semcon Engineering AB i Växjö, vilket är 
ett konsultföretag som erbjuder sina kunder ingenjörsrelaterade tjänster, oftast 
inom området konstruktion.  

Semcon är en koncern med ett antal kontor runt om i Sverige. Tillsammans är 
de ca 1500 personer anställda som omsätter årligen ca 1,5 miljarder kronor, 
vilket gör dem till ett av de 10 största företagen i deras bransch. De tjänster som 
Semcon utför åt sina kunder handlar oftast om att bedriva någon form av 
utveckling inom något av följande områden: design, produktutveckling, teknisk 
information eller IT-infrastrukturer. Och de olika kontoren är vanligtvis 
specialiserade inom något av följande områden: Vehicle, Telecom, Medical & 
LifeScience eller Industry.

De uppdrag som Semcon i Växjö blir anlitade för handlar oftast om att utveckla 
och konstruera, vanligtvis produkter men ibland även anläggningar och dylikt. 
Företagen hyr in Semcon då de har problem med någon av sina produkter eller 
vill utveckla nya. Personalens vanligaste arbetsuppgifter består av att sätta sig in 
i kundernas problem, lösa det och därefter presentera lösningen i form av en 
CAD-modell. Dessa modeller används sedan för att skapa ritningsunderlag 
och/eller för att göra hållfasthetsberäkningar på konstruktionen. De företag som 
anlitar dem har antingen inte den kompetens som arbetet kräver eller så har de 
inte resurser nog att utföra det. 

Det uppdrag som har utförts i samband med detta examensarbete ligger inom 
produktutvecklingsområdet och beställdes av företaget Ahlberg Leber i Alvesta. 
De är ett producerande företag som tillverkar och utvecklar rollatorer.  
Semcon har vid ett tidigare tillfälle varit med och 
utvecklat deras produkter och projektet handlade 
då om framtagning av ett bromssystem som 
skulle sitta på en ny typ av rollator. Detta system 
omfattades främst av ett grepphandtag, ett 
handtag för bromsmanövrering, bromspaket, 
vajer för kraftöverföring samt olika mekaniska 
komponenter. Även detta examensarbete 
handlade om att utveckla ett bromsystem men 
denna gång handlade det om en omkonstruktion 
av ett befintligt system. Detta skulle förbättras 
både ergonomisk och konstruktionsmässigt, och 
även den ekonomiska aspekten är viktig. 
Produkten ska sitta på rollatorerna Karl-Oscar 
(se bild 1.1) och Rebel vilka framförallt vänder 
sig till män och kvinnor som är 60 år och uppåt, Bild 1.1 Rollatormodellen Karl-Oscar
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detta är följaktligen målgruppen som produkten har tagits fram till. 

Kenneth Österlin skriver i sin bok1 att man år 2020 räknar med att en fjärdedel 
av Europas befolkning kommer att vara över 60 år. Detta är en effekt av att 
medellivslängden har ökat vilket resulterar i att befolkningen blir allt äldre. 
Vilken inverkan kommer detta att ha på Europas ekonomi? Ett möjligt svar är 
att det kommer att ha en mycket negativ inverkan, om länderna behåller de 
pensionssystem som finns idag. För att förhindra en eventuell kollaps av 
ekonomin så behövs i så fall dessa system göras om. Ett tillvägagångssätt är att 
höja pensionsåldern vilket resulterar i att befolkningen blir aktiva i arbetslivet 
en längre tid. En förutsättning för att detta ska fungera är att arbetsplatserna då 
anpassas till de allt äldre människorna. Detta kommer att kräva olika typer av 
åtgärder. En av de viktigaste är att en individuell utformning av arbets-
uppgifterna äger rum vilket delvis hör ihop med att användandet av de 
nuvarande hjälpmedel som finns ökar, samtidigt som införandet av nya äger 
rum. En sådan anpassning är tidskrävande och måste utvecklas successivt. Om 
den ska kunna vara fullbordad inom rimliga tidsgränser så kommer det bland 
annat att krävas en snabb utveckling av de hjälpmedel som bidrar till att både 
äldre och handikappade kan fungera i arbetslivet. Detta examensarbete handlar 
om utveckling av ett delsystem tillhörande ett sådant hjälpmedel, och även om 
det är ett litet steg framåt så är detta och liknande arbeten viktiga för framtiden. 

1.1.1 Det befintliga systemet 
Uppgiften gick som sagt ut på att 
konstruera om ett bromssystem till en 
rollator som ingår i Ahlberg Leber: s 
sortiment. 

I dagens läge så innehåller de aktuella 
rollatorerna två stycken spegelvända 
bromsystem som bromsar var sitt av 
rollatorns bakre hjul. Eftersom systemen 
verkar oberoende av varandra så har 
brukaren möjligheten att använda 
bromsarna för att styra rollatorn (då 
bromskraft endast appliceras på ett av 
hjulen så kommer rollatorn följaktligen att 
svänga åt det hållet). Detta är en bra 
funktion som även kommer att finnas med 
i den nya konstruktionen. 

1 Österlin Kenneth (2002) 
Design i fokus: för produktutveckling 
Liber

Bild 1.2 Det befintliga bromssystemet på rollatorn Karl-Oscar
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Det befintliga systemet (se bild 1.2) består av 3 mindre delsystem. Ett av dessa 
sitter fastmonterat på ett stålrör2 som utgör länken mellan brukaren och 
rollatorn. Detta övre delsystem (se bild 1.3) består av ett antal mindre delar, 
vilka är:  

ett grepphandtag, som sitter monterat på röret. Brukaren håller sig i detta 
samt styr rollatorn med det.  
en manövreringsdel som består av ett bromshandtag  
ett hus som bromshandtaget går in i  

Brukaren använder bromshandtaget för att manövrera bromsen, och inne i huset 
finns olika komponenter som överför brukarens kraft från bromshandtaget till 
en vajer. 
Denna vajer utgör det 
andra delsystemet och har 
till uppgift att trans-
mittera kraften från man-
övreringsdelen till det 
tredje delsystemet. 
Detta är monterat nere vid 
hjulet och har till uppgift 
att omvandla dragkraften 
från vajern till bromskraft 
mot hjulet.  

Det befintliga bromssystemet erbjuder både färd- och parkeringsbroms. 
Bromskraften från färdbromsen ökar steglöst allteftersom bromshandtaget 
trycks uppåt och då trycket 
försvinner så går bromshandtaget 
automatiskt tillbaka till det läge där 
systemet är obromsat (se bild 1.3). 
För att aktivera parkeringsbromsen 
så trycks bromshandtaget nedåt, 
förbi det obromsade läget, mot ett 
nedre läge, där det fastnar. Av-
aktiveringen sker genom att 
bromshandtaget dras uppåt igen, 
förbi samma läge. Både färd- och 
parkeringsbromsen resulterar i 
samma typ av bromsverkan: då 
brukaren aktiverar någon av dessa 
så dras vajern uppåt varpå en 
bromsklaff nere vid hjulet trycks 
ned mot detta, se bild 1.4. Klaffen 

2 Då även det nya systemet ska monteras på samma stålrör så är dess dimensioner viktiga, dessa hittas i bilaga 8. 

Bild 1.3 Det övre delsystemet i obromsat läge

Bild 1.4 Det nedre delsystemet
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fungerar som en hävarm av typen ”gungbräda”, med en led i mitten, vilket 
medför att den ena sidan trycks nedåt då den andra sidan dras uppåt. Genom att 
ändra ledens läge så kan det tryck som appliceras mot hjulet justeras. 

Bromsdelen nere vid hjulet innehåller en fjäder som dras ut då bromshandtaget 
trycks uppåt, vilket gör hela manövreringssystemet fjädrat. Detta är anledningen 
till att bromshandtaget automatiskt går tillbaka till det läge där systemet är 
obromsat, efter det att brukaren har slutat att manövrera.  

Konstruktionen är utformad så att bromsklaffen måste röra sig ett relativt långt 
avstånd från det att ingen kraft är applicerad på bromshandtaget, tills det att 
klaffen går emot hjulet. Syftet är att undvika, att 
snö och lera, som följer med hjulet runt, fastnar 
på klaffen. För att klaffen ska nå fram till hjulet 
så har vajerns draglängd växlats upp. Detta har 
gjorts genom att ge vajern ett överslag runt ett 
block (den svarta punkten i bild 1.5). Eftersom 
den ena sidan av vajern sitter fast i huset så 
kommer den andra, som går ner till bromsen, 
alltid röra sig det dubbla avståndet än om över-
slaget inte hade funnits. Till saken hör den att 
vajern kan röra sig fritt över blocket och blocket 
kan i sin tur rotera fritt. 

1.2 Problembeskrivning 
Anledningen till projektets existens är att det finns vissa begränsningar hos det 
befintliga systemet. För det första så är det ett gammalt system som behöver en 
uppfräschning eftersom det inte passar in bland de nya produkterna som har till-
kommit under den senaste tiden, och för det andra så fungerar inte systemet till 
100 % för vissa typer av dess brukare. 

Det är i första hand de komponenter som ingår i det övre delsystemet (handtags- 
och manövreringsdelarna) som ska omkonstrueras. Dessa delar omfattas av 
grepphandtag, bromshandtag, hus och tillhörande mekaniska komponenter. 
Resterande delar i systemet, som alltså inte har någon prioritet, är alla kom-
ponenter i broms- i transmissionsdelen.  

1.2.1 Avgränsningar 
Uppgiften har begränsats genom att Ahlberg Leber har gått ut med ett antal krav 
och önskemål, vilka baseras på tidigare erfarenheter samt på olika behov (både 
medvetna och omedvetna) hos brukarna som har uppmärksammats. De flesta av 
kraven är så pass vidsträckta att de har haft en väldigt liten påverkan på utveck-
lingsarbetet. Det finns dock ett par krav som har präglat hela utvecklings-
förloppet, dessa presenteras i stycke 1.2.1. 

Bild 1.5 Utväxlingen av vajerns draglängd
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De primära kraven är att produkten ska vara billig, ergonomisk och att den skall 
ha parkerings- och färdbroms. Utöver dessa så har Ahlberg och Leber även 
deklarerat sekundära krav samt önskemål. I kravspecifikationen i bilaga 1 så 
finns samtliga redovisade. 

1.2.2 Styrande Krav 
Hela systemet ska utvecklas med utgångspunkt på ergonomiska aspekter. 
Då det befintliga systemet togs fram så saknades bland annat fokus på kund-
anpassningen och det är även här de största förbättringarna kan göras. Ahlberg 
Leber påpekade särskilt ett vanligt problem som har framkommit både hos det 
befintliga och hos andra system, och det är viktigt att detta undviks i denna 
konstruktion. Problemet uppstår framförallt på de rollatorer där parkerings-
bromsen aktiveras då bromshandtaget dras nedåt. Det avstånd, mellan grepp-
handtaget och bromshandtag, som då uppstår, är för stort för att en person med 
små händer skall kunna avaktivera parkeringsbromsen på ett optimalt sätt. 
Resultatet blir att grepphandtaget måste släppas, både vid aktivering och vid av-
aktivering. Det är framförallt kravet på att detta problem ska undvikas som har 
styrt utvecklingsarbetets gång och produkten är framtagen med detta som ett av 
sina huvudmål. 

Eftersom produkten ska vara billig så krävs det att antalet delar i konstruktionen 
minimeras. Enligt Ahlberg Leber så är det, av samma anledning, även positivt 
om man använder delar som redan finns i det befintliga systemet, då detta bland 
annat medför lägre verktygskostnader och kortare utvecklingstid. Av denna 
anledning så är en av projektets utgångspunkter att konstruktionen ska innehålla 
samma transmissionsdel och bromsdel som den befintliga konstruktionen inne-
håller. Om detta vid ett senare tillfälle skulle vara svårt att uppfylla så kommer 
man att bortses från detta antagande. Detta betyder att konstruktionen från 
början innehåller en vajer som transmissionselement och att bromsen är av 
typen klaffbroms. En komponent som de nyligen har utvecklat för ett annat 
system är en utbytbar slitageyta till grepphandtaget. Eftersom denna är en upp-
skattad idé, som i vilket fall som helst ska tas i produktion, så är det ett plus om 
den ingår i konstruktionen. 

Ett annat vitalt krav är att vajerns draglängd, även i denna konstruktion, ska ut-
växlas. Kravet lyder att den nya produkten ska som minst ha samma utväxling 
på draglängden som det befintliga systemet har, nämligen 1:2.  

1.2.3 Mål och syfte 
Uppdragsgivaren, Ahlberg och Leber, vill att de resultat som genereras ska 
presenteras i en 3D CAD-modell. Produkten ska tas fram för att uppfylla deras 
krav och i största mån även deras önskemål. Produkten ska även uppfylla 
brukarnas behov. 
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De komponenter som ingår i systemet ska antingen väljas ut eller formges, 
dimensioneras och specificeras. Utöver detta så ska det illustreras hur de olika 
komponenterna samverkar och vilket syfte de har i konstruktionen. 

Med all säkerhet så behöver de lösningar som finns presenterade i arbetet 
vidareutvecklas innan de kan börja produceras. Detta beror på att det är ett 
mycket omfattande arbete att ta fram denna typ av produkter och det finns 
många aspekter att ta hänsyn till. Eftersom personerna i projektgruppen dess-
utom har liten erfarenhet av produkterna i fråga så kommer det att behövas 
översyn av mer rutinerade konstruktörer. Av denna anledning så har projektets 
verkliga syfte inte varit att utveckla en fullt fungerade produkt utan att komma 
fram till ett antal olika alternativa lösningar på hur bromssystemet skulle kunna 
se ut. Eftersom detta projekt har utförts, nästa helt, utan påverkan av Ahlberg 
Leber: s ordinarie konstruktörerna, så skiljer sig antagligen lösningarna från 
dem som de vanligtvis jobbar med. Tanken är därmed att lösningarna i bästa fall 
ska bidra till uppkomsten av nya idéer och därmed hjälpa konstruktörerna att i 
framtiden utveckla produkter som annars inte hade uppkommit. 

En annan viktigt del av projektet är förundersökningen och då särskilt den 
information som framkom vid intervjuerna under marknadsundersökningen.  
Till skillnad från detta projekt där förundersökningen har haft en central roll, så 
brukar enbart en mindre tid undvaras för denna, varpå man snabbt går vidare till 
mer konkreta delar. Och av denna anledning så är det alltid bra att ha tillgång 
till förundersökningsfakta då ett nytt projekt startas. Syftet med förunder-
sökningen har därför varit att komma fram till så mycket kvalitativ information 
som möjligt, och förhoppningen är att denna ska kunna användas av Ahlberg 
Leber: s produktutvecklare vid kommande projekt, och därmed bidra till 
utvecklandet av framtidens produkter. 
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2 Metod 

2.1 Teori 
Projektet, som examensarbetet består av, har tolkats som en produktutvecklings-
uppgift och har följaktligen även behandlats som en sådan. 

I denna typ av projekt så brukar det första steget vara att utföra en förunder-
sökning som de resterande stegen senare kan baseras på, detta tillvägagångssätt 
har även tillämpats här. Förundersökningen går ut på att samla in information, 
som är relevant för det framtida utvecklingsarbetet. I detta projekt så har de 
huvudsakliga källorna varit de framtida brukarna (angående deras behov) och 
allehanda litteratur (mer vetenskaplig information, huvudsakligen ergonomi). 
Informationen används senare under produktutvecklingsprocessen för att det 
bromssystem som utvecklas ska uppfylla brukarnas behov och förväntningar. 
Tillsammans med de krav som erhölls från uppdragsgivaren, Ahlberg Leber, så 
kommer denna information att ligga som grund under hela utvecklings-
processen.

Under nästa steg av projektet så togs olika produktidéer, baserade på kundernas 
behov och uppdragsgivarens krav, fram. Detta kan vara komplicerat, på grund 
av de många aspekterna att ta hänsyn till, och för att förenkla processen så 
används ofta olika metoder. Metoderna går ut på att framtvinga en viss objekt-
ivitet hos konstruktörerna, samtidigt som många olika produktutvecklings-
aspekter automatiskt blir uppmärksammade. I de projekt då någon metod inte 
används så är det lätt att de uppenbara aspekterna tar så mycket plats att andra, 
som visserligen kan vara av underordnad betydelse men ändå inte försumbara, 
glöms bort. 

En av metoderna som användes i detta projekt omfattas av ett antal steg och 
kallas för systematisk konstruktion, denna beskrivs i ett kompendium3 som har 
använts som litteratur i kursen produktutveckling 1. Metoden är en produkt-
utvecklingsprocess som går ut på att i ett tidigt skede (med hjälp av kundbehov 
och produkt krav) skissa upp olika grova idéer på hur produkten skulle kunna 
fungera. Dessa förfinas och utvecklas sedan under hela processen och lösning-
arna blir efterhand allt mer detaljerade. 

Metodens användningsområde sträckte sig från marknadsundersökningen fram 
till det att en konceptlösning var bestämd. Då metoden hade slutförts så tog en 
annan vid, och denna hade som syfte att utveckla konceptlösningen till en 
slutlig lösning. Detta beskrivs mer ingående i stycke 2.5. 

3 Prof.Dr.-Ing.J.Blechschmidt (2004)   
Product Development / Systematic Engineering Design 
Fach hochschule Lübeck 
Observera, i detta projekt så har en förkortad version, av den som beskriv i kompendiet, använts. 
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2.2 Förstadiet 
Förstadiet sträcker sig från förundersökningen, tills det att ett antal koncept-
lösningar kan presenteras. I detta stycke så beskrivs, i kronologisk ordning, de 
steg som har tagits under denna första del av produktutvecklings-processen, i 
enlighet med den metod som har använts. Resultaten från de olika stegen 
presenteras huvudsakligen bland bilagorna. 

2.2.1 Förundersökning 
Den förundersökning som har utförts kan delas upp i två olika delar. Den första 
delen hade som syfte att projektmedlemmarna skulle skapa sig en uppfattning 
om de befintliga produkterna på marknaden samt om de önskemål och krav som 
kunderna och brukarna har på dem. Den andra delen handlade om att samla 
information om hur den ergonomiska aspekten skulle tillämpas på konstruktion-
en. I den följande texten kommer en beskrivning av hur förundersökningen har 
utförts och en sammanfattning av de resultat som framkom. I respektiver bilagor 
finns resultaten dokumenterade i sin helhet. 

2.2.1.1 Marknadsundersökning 
Redan i ett tidigt skede av förundersökningen konstaterades att brukarna och 
kunderna inte utgörs av samma personer. Därför var det problematiskt att 
identifiera vem den framtida produkten i första hand skulle vända sig till. 
Svårigheten ligger i att det i regel inte är brukarna som själva bestämmer vilken 
produkt de ska använda, utan att det istället är respektive kommun som ansvarar 
över inköp och fördelning av de olika hjälpmedlen. Detta sköts av speciella 
inköpsgrupper som har som arbetsuppgift att identifiera brukarnas behov och att 
analysera de produkter som de olika hjälpmedelstillverkarna erbjuder. Inköps-
grupperna bestämmer hur många hjälpmedel av en viss sort som ska köpas in, 
och lägger därefter en offert på de produkter som de tycker uppfyller deras krav. 
Tillverkarna av dessa lägger ett anbud, och det företaget som har den bästa 
produkten till det bästa priset får ordern, det hela kan liknas vid en offentlig 
upphandling.

De personer som sitter i inköpsgrupperna är sakkunniga och har oftast en stor 
kompetens inom omvårdnadsområdet. Att sitta i en inköpsgrupp är i de flesta 
fall inget heltidsjobb och de inblandade kan i vanliga fall jobba som till exempel 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster eller sköterskor. Detta medför att de ofta har en 
stor erfarenhet av de olika företagens produkter och de känner väl till skillnader, 
svagheter och fördelar. Detta gör branschen speciell och för att en produkt över-
huvudtaget ska vara konkurrenskraftig så behöver den uppfylla många krav. 

Eftersom det är inköpsgrupperna som i första hand väljer vilka produkter som 
ska köpas in, så borde de också identifieras som den primära målgruppen. Det 
finns dock en annan sida att se det ifrån: eftersom, i princip, alla av inköparnas 
åsikter baseras, direkt eller indirekt, på brukarnas behov så kanske det är 
brukarna som är den primära målgruppen. Det finns helt klart olika tolkningar 
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på denna fråga och följande tolkning har använts i detta projekt: Det är 
framförallt brukarnas behov som ligger till grund för vilka produkter inköparna 
väljer men det är inköparnas jobb att ta hänsyn till alla aspekter hos de pro-
dukter som de köper in. Detta medför att inköparna, utöver brukarnas önskemål 
och behov (både de medvetna och undermedvetna), även är medvetna om 
tekniska och ekonomiska aspekter. Detta leder till att det i första hand är inköps-
grupperna som är intressanta eftersom de har en helhetssyn gällande pro-
dukterna, vilket gör att de kan förmedla en kunskap som brukarna aldrig skulle 
kunna göra. Därför så har informationsinskaffningen under förundersökningen 
inriktats mot personerna som antingen köper in eller jobbar nära produkterna i 
sin vardag.

Under förundersökningen så har ett antal personer intervjuats. Dessa valdes ut 
tack vare deras kompetens inom olika områden som var relevanta för utveck-
lingen av produkten. Dessa personer har förutom att bistå med information även 
kontinuerligt haft åsikter på de projektresultat som efterhand har presenterats, 
vilket har lett till att deras konstruktiva kritik har styrt projektet i en önskad rikt-
ning. Informationen från respektive intervju finns i bilaga 2. 

2.2.1.2 Ergonomiska aspekter 
Syftet med denna del av förundersökningen var att hitta information som kunde 
användas då produkten utformades ergonomiskt.  

En ergonomisk produkt, är en användarvänlig produkt som har anpassats till 
brukaren. Det handlar bland annat om att, under alla utvecklingsfaser, ta hänsyn 
till brukarens förmågor och egenskaper. Ett exempel är vid formgjutning av ett 
handtag, då detta tillverkas som en avbildning av brukarens grepp. Resultatet 
blir att handtaget erbjuder en maximal stödyta för brukaren samtidigt som det 
blir skönare att hålla i. 

Då man jobbar med ergonomi så jobbar man mot olika delmål som tillsammans 
ska resultera i en korrekt ergonomiskt utformad produkt. Ett av delmålen i detta 
projekt var att skapa en helhet hos produkten som skulle ge brukaren ett positivt 
intryck, vilket främst skulle resultera i att brukaren upplever produkten som 
användarvänlig. För att uppnå detta åstadkoms en rad allmänna ergonomiska 
anpassningar, till exempel så gjordes produkten robust, alla vassa kanter togs 
bort och klämrisken mellan grepphandtag och bromshandtag eliminerades.  
Denna helhet växte fram under arbetets gång och med tiden så uppmärksamm-
ades och förbättrades allt fler bristfälliga detaljer, så att även de bidrog till 
denna helhet. Dessa förbättringar presenteras framförallt under resultat i kapitlet 
3.

Utöver att arbeta fram ett positivt helhetsintryck så koncentrerades även arbetet 
mot speciella delar av produkten, och delmålen var då att göra dessa ergo-
nomiskt anpassade. Detta arbete gick främst ut på att specificera de mått och 
former som delarna skulle tillverkas efter. En viktig del av en ergonomisk an-
passning handlar om att välja dessa mått och former så att produkten uppfyller 
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behoven för merparten av brukare, oavsett deras storlek på händer, kön med 
mera. Om detta ska vara möjligt så måste de mått som används vara baserade på 
statistiskt utförda undersökningar. Under dessa mäts storleken på en viss 
kroppsdel hos en vetenskapligt utvald grupp människor, som får representera 
hela befolkningen. Resultatet blir en normalfördelningskurva som beskriver hur 
storleken på den aktuella kroppsdelen, tillsammans med dess form och pro-
portioner, varierar hos befolkningen. Denna information presenteras sedan i 
olika tabeller och används bland annat som underlag vid produktutveckling.  

Det är viktigt att poängtera att en ergonomisk utformad produkt alltid vänder sig 
till en majoritet av brukarna eftersom det blir svårt, om inte omöjligt, att till-
verka en produkt som helt och hållet är anpassade till alla i den aktuella kund-
gruppen. Måtten, som produkten tillverkas efter, utgår ifrån befolkningens 
medelvärden. För att måttet ska vara anpassade till andra människor än dem 
som ligger precis på medelvärdet så väljs ett maximumvärde, som ligger ovan-
för medelvärdet, och ett minimivärde, som ligger nedanför detta, ut, se bild 2.1. 
Produkten som tillverkas enligt dessa ska då vara anpassad till alla de som 
befinner sig i intervallet mellan de båda måtten. Ett exempel är hur en cykel 
anpassas så att den fungerar för de människor som har en benlängd som ligger 
inom det aktuella intervallet. Cykeln kommer då att tillverkas med sådana mått 
att de människor som ligger på maximumvärdet inte kommer att slå i styret då 
de trampar och att de 
människor som ligger på 
minimivärdet hela tiden når ner 
till tramporna. Ju större 
intervallet är desto fler 
människor är produkten 
anpassad för.

De flesta produkter kan dock inte tillverkas så att den fungerar till alla eftersom 
intervallet då blir för stort. Detta leder till frågan: hur stort ska intervallet mellan 
maximum- och minimimåttet vara? Frågan besvaras med hjälp av en metod som 
går ut på att anpassningen inriktas mot olika percentiler. Dessa härstammar från 
normalfördelningskurvan och tillvägagångssättet utgår från det faktum att de 
flesta ur befolkningen har kroppsdelar med relativt liknande storlekar och det är 
endast ett fåtal som skiljer sig från mängden. Då man väljer att jobba mot 
percentiler så har man insett att produkten inte kan vara anpassad för alla 
brukare, och man väljer då taktiskt ut vilka den ska vara anpassad för, nämligen 
till dem som är i majoritet. Ta kroppsdelen händerna som exempel: om man 
jobbar mot 5: e percentilen så betyder det att produkten är anpassad till alla 
utom de 5 % av befolkningen som har mycket små händer och på liknade sätt så 
är produkten anpassad för alla utom de 5 % som har mycket stora händer då 
man jobbar mot den 95: e percentilen. Detta är rimliga krav som resulterar i en 
produkt med genomförbara proportioner. Observera, att bara för att en produkt 
inte direkt är anpassad för en viss typ av människor så betyder inte det att de 
inte kan använda den. Skillnaden är att den antagligen inte är lika effektivt för 
dem, som den är för den övriga befolkningen. I detta fall så har produkten 

Bild 2.1 En ergonomisk tallinje



    2006-06-01 
Institutionen för teknik och design 
Kurs: Examensarbete, MTC990, VT06 
RapportID: TD 044/2006 

11

anpassats till de brukare som ligger inom den 5: e och 95: e percentilen. De 
tabeller4 som har använts finns i bilaga 3. 

I detta projekt så har den ergonomiska anpassningen av vissa av produktens 
enskilda delar, uteslutande utgått ifrån handens proportioner eftersom det är 
dessa som har varit väsentliga i sammanhanget. Det fanns ett antal delar av 
produkten som behövde extra uppmärksamhet under ergonomiarbetet, och 
utifrån dessa har insamlingen av information, gällande ergonomiska data ägt 
rum. Dessa delar och deras egenskaper presenteras i den resterande delen av 
stycket.

Den del av produkten som främst behövdes anpassas var grepphandtaget men 
även bromshandtaget behövde göras om. På grepphandtaget hos den befintliga 
produkten så fanns det endast en liten ergonomisk anpassning och detta liknade 
mest ett vanligt cykelhandtag. Semcon hade ju dock vid ett tidigare tillfälle 
utvecklat bland annat ett grepphandtag och ett bromshandtag åt Ahlberg Leber, 
men då till en annan rollatormodell. Dessa var mycket väl konstruerade och 
särskilt den ergonomiska anpassningen var imponerande. Av denna anledning 
så bestämde projektgruppen att, istället för att göra ett par helt nya handtag, utgå 
ifrån dessa. Tanken var att utvecklingsarbetet istället skulle bestå av kontroller 
med syfte att verifiera att dessa handtag verkligen uppfyller de ergonomiska 
kraven samt förbättringar av konstruktionen då svagheter påträffades.

Nästa egenskap hos den framtida produkten som måste uppmärksammas, för att 
en bra ergonomisk anpassning ska uppnås, är den kraft som brukaren är tvungen 
att applicera på konstruktionen för att den ska fungera. Denna innefattas dels av 
den kraft som behövs vid manövrering av färdbromsen och dels av den kraft 
som behövs då parkeringsbromsen ska aktiveras samt avaktiveras. Denna egen-
skap skiljer sig från dem som tidigare har beskrivits och måste därför behandlas 
på ett annorlunda sätt. Skillnaden är att kraften bara kan anta ett värde vilket gör 
att den endast kommer att passa ett fåtal människor, medan ett grepphandtag 
kan tillverkas med sådana mått att många olika personer kan använda detta. 
Därför så är det inte lika uppenbart hur stor denna kraft som ska vara och där-
med så är även denna egenskap som är svåraste att bestämma ett optimalt värde 
på. Först så konstaterades att alla människor har, precis som storlek på 
händerna, olika kraft i musklerna och måste följaktligen anstränga sig olika 
mycket då bromsen ska manövreras. Det första problemet gällande denna egen-
skap är att vissa människor överhuvudtaget inte kan använda produkten om 
kraften inte passar deras behov: om produkten utformas så att den applicerade 
kraften behöver vara stor, så kommer folk med svaga muskler inte att kunna 
använda den, och om den blir liten så kommer personer med starka muskler att 
ofrivillig bromsa för mycket. Det andra problemet är att även om brukarna kan 
använda produkten så kommer de att ha olika önskemål gällande kraften: den 

4 Pheasant Stephen (1996) 
Bodyspace: Anthropometry, Ergonomics and the Design of Work  
CRC Press, Edition 2 
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ena vill ha en hårdare broms medan den andra vill ha en mjukare. Dessa pro-
blemet medför att denna egenskap inte kan anpassas ergonomiskt med hjälp av 
ett fast system, som i de andra fallen, utan denna gång behövs ett variabelt 
system. Det betyder att det krävs någon form av justeringsmöjlighet som kan 
anpassa den kraft som behövs appliceras, detta kommer att realiseras längre 
fram i arbetet.    

En annan egenskap som måste uppmärksammas är det avstånd som uppkommer 
mellan grepphandtag och bromshandtag. Problemet (som redan har beskrivits i 
problembeskrivningen) var ju att detta i vissa lägen blev så stort så att personer 
med små händer inte nådde ner till bromshandtaget. Detta avstånd kommer dock 
inte att följa de rekommenderade mått som anges i tabeller eftersom Ahlberg 
Leber hade speciella krav gällande detta.

2.2.2 Brainstorming 
Efter förundersökningen så började själva utvecklingsarbetet där det första 
steget utgjordes av en brainstorming. 

Den brainstorming som utfördes i detta projekt utfördes i samband med ett 
morfologiskt diagram (se stycke 2.2.3) och tillvägagångssättet skiljer sig där-
med en aning från det traditionella sättet att bedriva en brainstorming på. De 
båda metoderna bygger trots allt på samma principer och förstår man syftet med 
en ena så förstår man även syftet med en andra. Av denna anledning så kommer 
först en traditionell brainstorming att beskrivas, och i nästa stycke så beskrivs 
vad som skiljer de båda metoderna åt. 

Det första deltagarna i en traditionell brainstorming gör, är att bestämma vilket 
ämne som denna ska omfattas av. Det kan (som i detta fall) handla om att ta 
fram en ny produkt eller att lösa något problem. Därefter, under själva ut-
förandet, så försöker varje gruppmedlem under en begränsad tid att komma på 
så många lösningar på problemet som möjligt. Dessa behöver inte vara genom-
tänkta utan tanken är att de vid ett senare tillfälle kan utvecklas till något 
konkret. För att brainstormingprocessen ska komma till sin rätt så får ingen 
kommentera de olika förslag som kommer fram, all typ av utvärdering görs efter 
brainstormingens slut. Det är även viktigt att en sekreterare dokumenterar alla 
de förslag som genereras under utförandet och inga av dessa får uteslutas, även 
den mest olovande idén kan leda till något konstruktivt i slutändan. 

2.2.3 Morfologiskt diagram 
Ett morfologiskt diagram börjar med att projektgruppen ställer upp ett antal 
funktioner som den färdiga produkten ska ha. Därefter så bidrar alla till att 
uttömma antal sätt som var och en av dessa funktioner kan förverkligas på. 
Denna uttömning sker under en brainstorm men istället för att skriva ner de 



    2006-06-01 
Institutionen för teknik och design 
Kurs: Examensarbete, MTC990, VT06 
RapportID: TD 044/2006 

13

olika förslagen i ett protokoll så dokumenteras dessa istället i form av små 
bilder som visar hur de fungerar. Efter avslut så har ett antal olika varianter, på 
hur vart och ett av de viktigaste egenskaperna kan fungera, genererats. Med 
dessa som underlag så kan även olika koncept, på hur den färdiga produkten kan 
fungera, skapas genom att de olika varianterna kombineras på olika sätt. Varje 
kombination beskriver en möjlig konceptlösning på produkten. 

En förutsättning är att de koncept som genereras inte har några principiella mot-
sättningar, som gör att något av de kraven som ställs på produkten inte kan upp-
fyllas. Det gäller även att vara medveten om att koncepten först och främst 
representeras den tanke som ligger till grund för hur produkten ska utvecklas. 
De behöver därmed inte på något sätt vara detaljerade, eftersom många för-
ändringar måste genomföras innan en färdig lösning kan presenteras. I detta 
projekt så har tre olika koncept, för hur den färdiga produkten ska fungera, 
tagits fram. De kombinationer som ligger som grund för dessa visas i bilaga 4. 

2.3 Konceptstadiet 
Från och med detta stycke så startade två parallella utvecklingsarbeten i 
projektet: en ergonomisk utveckling av handtagen och en mekanisk utveckling 
av manövreringsförfarandet.  

Vid introduktionen av denna fas så fanns det dock en relativt klar bild på hur de 
båda handtagen skulle se ut. Dessa baserades på informationen som samlades in 
under förundersökning samt på resultaten från det tidigare projektet som 
Semcon utförde åt Ahlberg Leber. Detta medför att endast en mindre utveckling 
av handtagen har ägt rum efter denna fas, och därför så presenteras de slutliga 
formerna och måtten först under resultat i kapitel 3. Med andra ord så kommer 
det resterande utvecklingsarbetet främst att handla om att bestämma hur broms-
förfarandet ska fungera på den slutliga lösningen, både funktionellt och 
mekaniskt.  

2.3.1 Konceptlösningar 
Genom att kombinera olika lösningar i det morfologiska diagrammet så 
skapades tre olika konceptlösningar med avsikt att vidareutvecklas. Dessa 
skiljer sig endast på hur bromsförfarandet går till och då främst hur parkerings-
bromsen aktiveras. Alla lösningar innehåller likadana handtag, vilka har 
utvecklats oberoende av konceptlösningarna.

För att kunna gå vidare så bestämdes i grova drag hur de olika koncepten skulle 
fungera i praktiken. Innan dess fanns som sagt bara en idé vilket inte räckte som 
underlag för den utvärdering som skulle följa i nästa del av projektet. Det är 
viktigt att poängtera att det endast handlade om att översiktligt beskriva mek-
aniken bakom koncepten. Detaljerade beskrivningar bör undvikas i ett så pass 
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tidigt stadium eftersom den framtida utvecklingen då kan bli begränsad, man 
låser då lätt upp sig. 

Hos den befintliga produkten så aktiverades parkeringsbromsen genom att 
bromshandtaget drogs nedåt (se bild 1.3). Denna lösning fanns med i det morf-
ologiska diagrammet men ingick inte i någon av konceptlösningarna. Anled-
ningen var att det kändes bäst att presentera en produkt som är uppbyggd på ett 
annat sätt än vad uppdragsgivarna är vana vid. Att dra bromshandtaget nedåt är 
en vedertagen teknik och för att få företaget att tänka i nya banor så behövdes en 
ny typ av konstruktion utvecklas. I texten nedan så presenteras de olika koncept-
lösningarna valdes ut för att vidareutvecklas. 

2.3.2 Koncept 1 
Ett av koncepten bygger på att parkeringsbromsen aktiveras genom att broms-
handtaget dras uppåt, se bild 2.2. När bromshandtaget har nått sitt övre läge så 
kommer en låsmekanism att aktiveras inne i huset varpå bromshandtaget låses 
fast. I närheten av bromshandtaget sitter en knapp som är kopplad till lås-
mekanismen på ett sådant sätt att när denna trycks in så kommer parkerings-
bromsen att låsas upp. 

Fördelen med denna lösning är att den kan utformas så att avståndet mellan de 
båda handtagen inte överstiger ett kritiskt värde. Ett önskemål, både från 
uppdragsgivaren och från brukarna, var ju att 
detta avstånd skulle vara mindre än vad det har 
varit på de tidigare lösningarna där parkerings-
bromsen aktiverandes då bromshandtaget drogs 
nedåt.

Man kan tro att det är svårt för en reumatiker 
att manövrera med hjälp av en knapp, men 
enligt informationen som framkom under 
förundersökningen så skulle 90 % av alla 
brukare i den aktuella målgruppen kunna 
använda denna lösning. De resterande brukarna, 
som innefattas av folk med en grav form av 
reumatism samt dementa, skulle behöva en 
alternativ lösning. 

En nackdel med denna lösning är att bromsverkan kommer att bli mindre än vad 
den är på det befintliga systemet. Detta beror bland annat på att det befintliga 
bromshandtaget ger upphov till en större hävarm. Detta problem kan lösas på 
olika sätt: Antingen kan konstruktionen utformas så att hävarmen blir tillräcklig 
eller så väljs en broms med större bromsverkan. Projektmedlemmarna valde det 
första alternativet eftersom det andra inte går ihop med det primära kravet att 
produkten ska vara billig. 

Bild 2.2 Konceptlösning nummer ett
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Hela systemet funkar tack vare att det innehåller två motsvarande hinder av 
typen ”hona och hane”, som lätt kan samverka till att bilda ett förband. Honan 
placeras på den delen av bromshandtaget som finns inne i huset och hanen 
placeras på knappen som i sin tur sitter fast på insidan av huset. Dessa hinder är 
utformade på ett sådant sätt att då bromshandtaget har rört sig förbi den punkt 
där interaktionen mellan dessa uppkommer så kan inte bromshandtaget gå 
tillbaka till sitt ursprungsläge. De båda hindren har fastnat i varandra och 
parkeringsbromsen är aktiverad. För att lossa denna så måste ett av hindren 
avlägsnas momentant så att förbandet upplöses, detta görs med hjälp av 
knappen.

Hela principen för avaktiveringen av parkeringsbromsen bygger på samma idé 
som en handbroms på en bil gör. För att lossa denna så behövs en knapp tryckas 
in men innan detta är möjligt så måste först bromshandtaget dras uppåt en liten 
bit. Detta beror på att den låsmekanism är utformad på ett sådant sätt att den inte 
går att avaktivera då det ligger kraft på den. Belastningen måste först lyftas bort 
från mekanismen och fördelen med detta system är att det extra momentet 
fungerar som en säkerhetsspärr som förhindrar att parkeringsbromsen kan låsas 
upp ofrivilligt.

2.3.3 Koncept 2 
Även detta koncept (se bild 2.3) bygger på att parkeringsbromsen aktiveras då 
bromshandtaget når sitt översta läge men denna gång så är det inte någon knapp 
som används då den avaktiveras. 

Denna mekanism fungerar ungefär som 
den som sitter på en kulspetspenna: 
trycker man på knappen en gång så fälls 
pennspetsen ut och trycker man på den 
igen så åker pennspetsen in igen. Denna 
lösnings manövreringssystem är helt 
automatiskt; då bromshandtaget släpps 
från sitt översta läge så kommer det att 
röra sig en liten bit nedåt och därefter 
stanna varpå parkeringsbromsen är 
aktiverad. Då bromsen ska avaktiveras så 
trycks bromshandtaget upp i sitt översta 
läge igen och då det släpps därifrån så 
kommer det att åka tillbaka till sitt 
nedersta läge där bromsen är helt frånkopplad. 

Fördelen med denna idé är att den är lätt att använda, även för de personer som 
har en allvarlig form av reumatism och därmed inte kan trycka på en knapp 
(även om dessa personer endast består av 5 % av de totala brukarna). En 

Bild 2.3 Konceptlösning nummer två 
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nackdel, jämfört med föregående koncept, är att det kommer att vara lättare att 
ofrivilligt låsa upp bromsen eftersom denna lösning saknar säkerhetsspärr. En 
annan nackdel är att de olika lägena på bromshandtaget blir otydligare och det 
kan därmed vara svårt att se när bromsen är aktiverad eller ej. I den föregående 
lösningen så kommer knappen att åka ut då parkeringsbromsen är aktiverad, den 
kommer då att fungera som en indikator som ökar tydligheten för vilket läge 
bromsen befinner sig i. Någon sådan indikator finns inte i detta koncept vilket 
måste ses som en nackdel. 

Hela idén bygger på att en lite elastisk sprint gjuts in i den del av broms-
handtaget som finns på insidan av huset. Då brukaren rör bromshandtaget upp 
och ner så kommer denna sprint att röra sig upp och ner i ett spår som är ingjutet 
i husets innervägg. Spåret har grundformen av en stående ellips men den är inte 
regelbunden utan på dess undersida finns ett hack som sprinten fastnar i då 
parkeringsbromsen är aktiverad. På ellipsens ovansida finns ännu ett hack där 
sprinten vilar då systemet är obromsat. För att lösningen ska fungera så krävs 
det att sprinten konstant har en inbyggd böjspänning, som gör att denna hela 
tiden trycks mot vänster ur bild 2.3: s perspektiv. Böjspänningen gör att sprinter 
kommer att vilja böjas förbi hacket då bromshandtaget trycks upp varpå 
parkeringsbromsen lossnar. 

En nackdel med denna idé är kostnaden. Det spåret som sprinten rör sig i måste 
antagligen tillverkas i något annat material än plast för att de nötnings-
egenskaper som behövs ska erhållas, samma sak gäller även för sprinten. Dessa 
måste antagligen tillverkas i någon metall och nackdelen är att det alltid är 
krångligt och kostsamt att sammanfoga en plast med en metall. En annan nack-
del är driftsäkerheten som kommer att bli lägre än när någon vedertagen metod 
används.

2.3.4 Koncept 3 
Det sista konceptet (se bild 2.4) består av en 
kombination av koncept 1 och den befintliga 
lösningen. Precis som i koncept 1 så kommer 
parkeringsbromsen att aktiveras då broms-
handtaget är i sitt övre läge och den avaktiveras 
genom att en knapp trycks in. Skillnaden är att i 
detta koncept så kan parkeringsbromsen 
dessutom aktiveras på samma sätt som i den 
befintliga lösningen, nämligen genom att 
bromshandtaget trycks nedåt, och på mot-
svarande sätt så dras detta uppåt igen då 
parkeringsbromsen ska avaktiveras. 

Detta koncept bygger på det faktum att det finns en viss typ av brukare som inte 
kan använda den befintliga lösningen, samtidigt som det finns en annan typ som 

Bild 2.4 Konceptlösning nummer tre 
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inte kan använda koncept 1, båda på grund av att det uppstår problem då de ska 
manövrerar parkeringsbromsen. I det första fallet så var det ju brukare med små 
händer som, på grund av avståndet mellan handtagen, var tvungna att släppa 
greppet vid avaktivering av parkeringsbromsen, och i det andra fallet så var det 
människor med en grav form av reumatism som har problem med att använda 
knappar. De båda lösningarna har alltså vissa begränsningar då de tillämpas var 
för sig, men tanken är att en kombination av dessa skulle resultera i en mer 
fullkomlig produkt. Detta beror på att de båda lösningarna kan kombineras på 
ett sådant sätt att det skapas en produkt med två fristående funktioner, med 
finesserna att de båda har samma syfte men samtidigt olika förfaranden. Detta 
betyder att brukarna endast behöver kunna använda en av dessa för att pro-
dukten ska fungera för dem. Under förutsättning att reumatikerna använder 
bromshandtaget, och de brukare med små händer använder knappen, så kommer 
produkten att kunna användas av fler brukare än vad de enskilda produkterna 
kan.

Nackdelen är att kostnaden för produkten stiger i form av ett ökat antal kom-
ponenter samt längre tillverknings- och monteringstid. Då man har fler kom-
ponenter så blir även driftsäkerheten automatiskt lägre.  

Ett dilemma är att de brukare med en grav form av reumatism som behöver en 
sådan lösning, eftersom de inte kan använda den som manövreras med en 
knapp, är få, nämligen ca 5 % av målgruppen. Frågan blir således om det kanske 
gagnar för få personer för att det ska vara värt att utveckla en så pass avancerad 
produkt. Antagligen så är det smartare att tillverka en helt annan produkt, i 
mindre skala fast med ett högre pris åt minoriteten, och istället inrikta sig på de 
90 % av brukarna som kan använda en produkt med en knapp genom att ut-
veckla en bra och billig produkt åt dem.   

2.4 Utvärdering 
De koncept som beskrivs ovan har alla för- och nackdelar, det finns aldrig 
någon lösning som är perfekt i alla avseende. Oftast är det inte uppenbart vilket 
av lösningarna som är bäst, och för att i detta fall kunna välja vilket av 
koncepten som ska vidareutvecklas så behövs en urvalsmetod. Den som har 
använts kallas kriterieviktning och bygger på ett numeriskt urval. 

2.4.1 Kriterieviktning 
Kvalitén på en utvärdering är direkt beroende av kvalitén på de kriterier som 
den utgår ifrån.  Det första steget var därmed att välja ut ett antal bra och 
väsentliga kriterier, som de olika förslagen skulle kunna utvärderas efter. 

Några av de kriterier som valdes ut bestod av egenskaper som skulle ha en stor 
betydelse för den färdiga produkten och de flesta av dessa kunde direkt härledas 
från några av de önskemål som frekvent hade dykt upp under förunder-
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sökningen. Dessa kriterier representerade därmed några av de viktigaste 
önskemålen hos de framtida brukarna, vilket förhoppningsvis ska bidra till en 
kundanpassad produkt. De resterande kriterierna bestod av olika krav och 
önskemål från uppdragsgivaren. 

I nästa steg så delades ett betyg ut till vart och ett av kriterierna, i skalan 1-3, 
beroende på vilken betydelse man ansåg att de skulle ha på den färdiga pro-
dukten. Därefter så bedömdes hur väl de olika koncepten uppfyllde vart och ett 
av de olika kriterierna. Ett betyg, i skala 0-4, delades ut, där betyget 0 visade att 
konceptet inte alls uppfyllde kriteriet och så vidare. För varje kriterium så multi-
plicerades de båda betygen ihop och därefter så summerades alla dessa pro-
dukter för vart och ett av koncept. Det koncept som hade fått högst värde var det 
som först och främst skulle vidareutvecklas eftersom detta bäst uppfyllde de 
kriterier som önskas hos den färdiga produkten, och därmed uppdragsgivarens 
och kundernas önskemål. 

För att ett koncept överhuvudettaget ska vara värt att utveckla så bör dess totala 
poängvärde minst vara 70 % av det maximala poängvärdet. I detta projekt så 
uppfyllde endast ett av koncepten detta krav, nämligen koncept nummer 1 (se 
bild 2.2), vilket gör att det inte rådde några tvivel om vilket koncept skulle 
genomgå en vidareutveckling. Resultatet från utvärderingen presenteras i bilaga 
5.

2.5 Utveckling av konceptlösningen 
Efter utvärderingen så var följande egenskaper hos den framtida produkten 
bestämda: den skulle fungera enligt ett koncept där manövreringen av 
parkeringsbromsen skulle göras med hjälp av en knapp och denna knapp skulle 
vara integrerad någonstans i bromshandtaget. I grova drag så var det klart hur 
den mekaniska delen av lösningen skulle fungera och även handtagens former 
och mått, vilka baserades på ergonomiska aspekter, tidigare konstruktioner samt 
önskemål från företaget och kunderna, var bestämda. 

Nästa steg i utvecklingsprocessen var att utveckla ett slutgiltigt produktförslag 
med hjälp av den information som dittills hade samlats ihop. Under detta steg så 
jobbade man inte, som innan, i grova drag utan nu gällde det att specificera alla 
funktioner och all data som uppdagades. Anledningen är att denna lösning i ett 
senare skede ska modelleras, vilket kräver fullständiga uppgifter.  

För det första så gällde det att mer ingående bestämma hur produkten skulle 
fungera rent mekaniskt, till detta så användes en metod med följande till-
vägagångssätt: Först så resonerades det fram en grov idé på hur produkten 
skulle kunna fungera. Denna baserades på det konceptet som fick högst 
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poängvärde under utvärderingen5. Därefter så förfinades och utvecklades denna 
i olika steg, vilket resulterade i en ny, bättre och mer detaljerad version av den 
ursprungliga idén. Detta förfarande upprepades tills det fanns ett produktförslag 
med tillräckligt bra kvalitéer för att det skulle kunna bli den slutgiltiga 
lösningen.

Metoden är bra eftersom hela utvecklingen blir relativt strukturerad och det är 
lätt att gå tillbaka och ändra om fel riktning har valts. Fördelen med metoden är 
att de olika funktionerna hos produkten kan utvecklas var för sig, vilket oftast 
resulterar i genomtänkta lösningar. Tillvägagångssättet påminner om en brain-
storm men skillnaden är att de olika versionerna resoneras fram i olika steg tills 
en bra lösning har erhållits samt att denna metod går djupare in på funktioner 
och detaljer. Denna metod resulterade i 3, på varandra, olika varianter av det 
slutliga konceptet. Den tredje och sista, kommer att presenteras som det slutliga 
produktförslaget eftersom denna är det mest genomarbetade då den har ut-
vecklats ur de andra. 

Det bör påpekas att denna metod endast bör användas då projektet har kommit 
så pass långt att en slutgiltig lösning befinner sig inom räckhåll. Detta beror på 
nackdelen är att alla lösningar som genereras bygger på varandra, vilket gör att 
tankeverksamheten tvingas att följa vissa mönster vilka kan vara svåra att bryta. 
Då denna metod används så bör projektet ha genomgått andra utvecklingssteg 
där tankemönstren inte har begränsats utan man har kunnat tänka helt fritt. I 
annat fall så är det lätt att de bästa idéerna förbises på grund av olika begräns-
ningar.

I den första delen av den nedanstående texten så beskrivs hur den första grova 
lösningen fungerade och dennes för- och nackdelar. Därefter så presenteras hur 
denna utvecklades, först till en mer förfinad lösning, och därefter till den slut-
giltiga. Även de tankar och motiv som har legat till grund under processen 
redovisas.

2.5.1 Version 1 
Det grundläggande förslaget (se bild 2.5) bygger på idén att manövreringen av 
parkeringsbromsen sköts med hjälp av en separat spak som sitter på undersidan 
av bromshandtaget men som verkar oberoende av detta. 

Spaken är fjädrad med hjälp av en vridfjäder, av typen som används på kläd-
nypor, och den sitter fast i en led som är placerad inne i huset. På den änden av 
spaken som befinner sig på insidan av huset finns en hake, och på den mot-
svarande sidan av bromshandtaget så finns det ett hack, båda med samma form. 

5 Observera, för att utvärderingen ska vara giltig under hela utvecklingsprocessen så måste alla 
idéer som utvecklas efter denna utgå från det koncept som fick högst poängvärde. Detta har man 
tagit hänsyn till i form av att den framtida utvecklingen endast består av specificering av de 
redan bestämda funktionerna och egenskaperna. 
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Spaken är fjädrad på ett sådant sätt att haken alltid trycks upp mot en viss del av 
bromshandtaget. Denna del tjänstgör därmed som en glidyta åt haken då broms-
handtaget är i rörelse. Glidytan består av en konkav yta med egenskaper som 
gör att haken hela tiden trycks mot denna med samma kraft, oavsett vilket läge 
bromshandtaget befinner sig i. Detta är möjligt eftersom ytans form är tillverkad 
efter den kurvan som bromshandtaget följer då det roterar runt sin led.

Då bromshandtaget befinner sig i sitt övre läge så kommer glidytan att ta slut 
och istället övergå till hacket, haken åker då ner i detta varpå en interaktion 
uppkommer och tillsammans bildar de då ett förband. I detta läge så är 
parkeringsbromsen aktiverad men då brukaren trycker på spaken, som fungerar 
som en gungbräda, så kommer haken att röra sig nedåt, ut från hacket, varpå 
förbandet släpper och därmed även parkeringsbromsen.  

Förslaget är enkelt men det ger även upphov till 
ett par mindre problem: Eftersom inte spaken 
och bromshandtaget sitter ihop så kommer 
spaken inte att följa med i bromsrörelsen. Detta 
kommer att resultera i ett växande avstånd 
mellan dessa då bromshandtaget trycks uppåt. 
Detta kommer att medföra liknande problem 
som den befintliga lösningen har, nämligen att 
personer med små händer kommer att ha pro-
blem att nå ner till spaken utan att släppa grepp-
handtaget. En annan nackdel är att det även lätt 
kan samlas smuts i utrymmena samt att denna 
lösning blir svår att tillverka på ett sådant sätt att 
den känns gedigen. 

2.5.2 Version 2 
Principen för detta förslag (se bild 2.6) är samma som för det föregående, men i 
denna version så har den separata spaken, för manövreringen av 
parkeringsbromsen, tagits bort. Spaken har 
istället ersatts av en knapp som sitter infällt i 
bromshandtaget. Detta ger ett mer gediget 
utseende eftersom gungbrädsmekanismen sitter 
dolt inne i bromshandtaget, men framför allt så 
bidrar denna konstruktion till att avståndet 
mellan bromshandtaget och knappen aldrig 
uppkommer. 

Knappen sitter fast i en hävarm med hjälp av en 
led. Denna hävarm sitter inuti en urfräst ficka i 
bromshandtaget och sträcker sig från knappen in 
till huset. Längst ut på denna sitter en liknande 
hake som i föregående version, fastmonterad 

Bild 2.5 Version nummer ett

Bild 2.6 Version nummer två 
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med hjälp av en led. På samma sätt som innan så samspelar haken med hacket 
då parkeringsbromsen aktiveras. Eftersom hävarmens rotationspunkt ligger i 
mitten mellan knappen och haken så fungerar den, även i denna version, som en 
gungbräda varpå haken rör sig nedåt då brukaren trycker in knappen med syfte 
att avaktivera parkeringsbromsen. För att allt ska fungera så är även hela 
mekanismen fjädrad med en spiralfjäder.  

Nackdelen med lösningen är att den innehåller många olika delar, både rörliga 
och fasta. Detta resulterar i högre kostnader för företaget både i form högre 
anskaffnings-, tillverknings- och monteringskostnader. Ett annat problem är 
driftsäkerheten som sjunker i samband med att antalet delar i konstruktionen 
ökar.

2.5.3 Version 3 
I och med den sista versionen (se bild 2.7) så har ytterligare förbättringar gjorts 
och precis som innan så har denna version skapats genom den föregående har 
genomgått en förbättringsprocess. Den största skillnaden från version 2 är att 
antalet delar, som innan var det stora problemet, nu har reducerats. 

I denna version så bygger mekanismen 
bakom parkeringsbromsförfarandet på en 
kombination av mekanismerna från version 
1 och 2. Den långa hävarmen, som fanns i 
version 2, har ersatts med en liknande spak 
som den som presenterades i den version 1, 
men precis som i version 2 så är spaken 
integrerad i bromshandtaget. Spaken 
fungerar, även i denna lösning, som en häv-
arm i form av en gungbräda; på den sidan av 
spaken som man inte trycker på sitter en 
liknande hake som den som har presenterats 
innan. Haken har fortfarande som uppgift att 
gå i förband med ett hack som befinner sig 
på bromshandtaget. 

Det finns dock skillnader och jämfört med föregående lösningar så har denna 
framförallt en väsentlig skillnad: innan så har det hus som inrymmer de 
mekaniska delarna varit en förlängning av grepphandtaget. Skillnaden är att 
denna gång så är huset en förlängning av bromshandtaget vilket leder till att en 
utstickande del av grepphandtaget går in i bromshandtaget och inte tvärtom.  

Själva konceptlösningen, som alla dessa förslag baseras på, förutsätter ju som 
bekant att det bildas ett förband mellan ett hack och en hake då parkerings-
bromsen aktiveras. Det hus som förbandet skyddas av, har i de tidigare 
lösningarna varit en förlängning av grepphandtaget av den anledningen att 
förbandet endast kan förläggas i en fast punkt, nämligen i en punkt som tillhör 

Bild 2.7 Version nummer tre 
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grepphandtaget. Därför har det varit logiskt att placera förbandet nära grepp-
handtaget, och därmed långt ifrån de delar av bromshandtaget som finns utanför 
huset. Nackdelen har varit att det då har behövts långa hävarmar för att förflytta 
brukarens kraft från spaken till det avlägset belägna förbandet.

I denna version så går istället en del av grepphandtaget in i bromshandtaget 
vilket resulterar att den fasta punkten har kunnat flyttas närmare den punkt där 
kraften applicerade, vilket är tvärtemot tidigare konstruktioner. 

På den del av grepphandtaget som går in i bromshandtaget sitter en liknande 
skålad glidytan som de som har använts innan, vilken haken glider mot då 
bromshandtaget rör sig upp och ner. Även denna gång så avlutas glidytan med 
det hack och eftersom spaken är fjädrad så fastnar haken i hacket då glidytan tar 
slut. Precis som innan så inträffar detta då bromshandtaget är i sitt övre läge och 
då spaken vid ett senare tillfälle trycks in så kommer haken att röra sig nedåt 
och förbandet upplöses därmed. 

Denna version är både mer logisk och enklare än de tidigare vilket gör den både 
mer elegantare och billigare. Tack vare att kraften inte behöver ledas iväg så går 
det åt mindre material i form av ett mindre antal delar vilket även gör mont-
eringen och tillverkningen enklare. En annan fördel är att denna lösning har 
större driftsäkerhet än de tidigare, mycket tack vare att den har färre rörliga 
delar.

Efter överläggande så beslutades att denna version ska ligga som grund för den 
slutliga lösningen. Detta beror framför allt på att tiden för projektet börjar ta slut 
och det är dags att gå vidare men denna lösning har även fördelar som gör att 
den har potential till att realiseras. 

2.6 En ny fas 
Från och med detta stycke så har projektet kommit in i en ny fas. Denna fas 
inleddes i samma stund som man bestämde att det var den tredje versionen av 
konceptet som skulle ligga som grund för den slutliga lösningen.  

Fasen kännetecknas av att utvecklingsarbetet före och efter denna har haft olika 
syften. Skillnaden är att det tidigare utvecklingsarbetet har gått ut på att 
bestämma de stora dragen hos produkten, och eftersom dessa nu var fastställda 
så ändrade arbetet följaktligen inriktning. Nu var det istället produktens detaljer 
som var intressanta, vilka var de sista som behövdes definieras innan en slutlig 
produkt kunde presenteras. I och med fasens introduktion så påbörjades även 
modelleringen av produkten och det var då som alla detaljer behövde vara fast-
ställda. Modelleringen utfördes parallellt med detaljspecificeringen och först ut 
var grepphandtaget eftersom det sedan innan fanns en klar bild över hur detta 
skulle se ut.
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3 Resultat 
I detta kapitel så kommer ”projektets 
resultat”, att presenteras. Detta borde 
utgöras av den produkt som har 
skapats (se 3.1), men eftersom denna 
produkt i stora drag, redan har 
presenterats (se stycke 2.5.3), så 
kommer detta kapitel främst att handla 
om de detaljer som har bestämts efter 
det att produktkonceptet stod klart. 
Den första delen av kapitlet utgörs av 
resultaten från utformningen av grepp-
handtaget, bilder på den virtuella 
modellen samt specificering av 
konstruktionsdetaljer. Den andra delen 
av kapitlet utgörs av en utvärdering av 
projektets resultat, som består av en 
kontroll som ska visa hur väl den 
slutliga lösningen uppfyller de krav, 
önskemål och behov som har legat 
som grund under hela utvecklings-
arbetet. I bilaga 7 visas även fler bilder 
på den slutliga produkten. 

3.1 Resultatets omfattning 
I problembeskrivningen så avgränsades projektet genom att det bestämdes att 
utvecklingsarbetet främst skulle koncentreras på det övre delsystemet, som 
omfattas av handtags- och manövreringsdelarna. Och om det var möjligt så 
skulle både det befintliga delsystemet för kraftöverföring och det befintliga 
bromsdelsystemet även användas i det nya systemet. Det har inte uppstått några 
hinder för att möjliggöra detta. Detta betyder att det nya systemet innehåller en 
likadan klaffbroms som det befintliga gjorde, samt att kraften överförs från 
bromshandtaget ned till denna med hjälp av en vajer. 

Det övre delsystemet har utvecklats i två olika varianter, ett till rollatorns högra 
sida och ett till den vänstra (se bilder i bilaga 7). Precis som i den befintliga 
lösningen så är de båda varianterna varandras spegelbilder och en sådan ut-
formning är nödvändig för att brukaren ska kunna använda produkten.  

Bild 3.1 Den slutliga lösningen; i vanligt och i genomskuret utförande
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3.1 Den slutliga produktens detaljer 

3.1.1 Resultat från grepphandtagets utformning 
Den viktigaste aspekten då grepphandtaget togs fram var ergonomi men även 
estetik har varit av betydelse. I stycke 2.2.1.2 beskrivs den metod som användes 
då den ergonomiska anpassningen av grepphandtaget ägde rum, resultatet 
presenteras nedan i texten samt på bilden 3.2.  

3.1.1.1 Alternativa greppositioner 
En grundtanke vid utformningen av grepphandtaget var att brukaren skulle ha 
möjlighet att välja mellan olika positioner på sina händer, då han/hon framför 
rollatorn. Detta kräver ett grepphandtag som, till skillnad från det befintliga, har 
en utformning som erbjuder olika greppalternativ. Idén bygger på att olika 
positioner lämpar sig olika bra i olika situationer och genom att erbjuda flera 
valmöjligheter så kan man dra nytta av de olika greppens fördelar.  

Det är framförallt två olika positioner 
som handtaget har utformats för att 
erbjuda, dessa kallas för extension och 
flexion och de finns på bilden i bilaga 3. 
Dessa positioner är i princip varandras 
motsatser och var för sig så tjänar de 
endast ett syfte. Mellan dessa så finns 
det dock oändligt många andra 
positioner, vilka är kombinationer av de 
båda ytterligheterna. Dessa innehåller 
olika mycket av de fördelar, som de båda 
positionerna var för sig erbjuder, och 
grepphandtaget är utformat så att alla 
dessa kan uppnås. Utformningen tillåter 
alltså inte bara de två enskilda 
positionerna utan även alla andra som 
finns mellan dem. 

Då brukaren ska inta positionen extension så ska hon/han använda sig av den 
bakre, tjockare delen av grepphandtaget, vilken är utformad för att erbjuda en 
stor avlastningsyta. Positionen uppnås då brukaren ”hänger” på grepphandtagen, 
genom att, med raka armar, trycka handflatorna rakt ner mot dem. Tanken är att 
positionen ska intas vid tillfällen då brukaren vill avlasta andra delar av sin 
kropp, till exempel benen eller ryggen efter en lång promenad.  Positionen för-
utsätter att grepphandtaget erbjuder brukaren ett maximalt stöd, så att trycket 
fördelas jämnt över hela handflatan, annars blir det snabbt obekvämt. Denna del 
av handtaget har dessutom en form som gör att handflatan inte ligger helt plant 
mot handtaget. Detta gör att man utöver en stor avlastning även behåller en del 
av kontrollen över rollator som behövs för att kunna styra den. 

Bild 3.2 Grepphandtagets utformning
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Då brukaren ska inta positionen flexion så är det den främre, smalare delen av 
handtaget som är av intresse. Flexion utgörs av att brukarens grepp sträcker sig 
runt hela grepphandtaget, samtidigt som tummen pekar framåt. I dagsläget så är 
det denna position som i regel erbjuds av ett vanligt handtag på marknaden 
(både det befintliga rollatorhandtaget och ett vanligt cykelhandtag bygger på ett 
sådant utförande). Denna position ger till skillnad från extension ett litet stöd 
men å andra sidan så ger den brukaren en stor kontroll över rollatorn. Denna 
position ska således intas då rollatorn framförs på ett ställe där det krävs mycket 
manövrering, till exempel i en terräng med många hinder. Tack vare den ökade 
kontrollen så är denna position även användbar i de situationer då rollatorn på-
verkas av krafter utöver den som brukaren applicerar, exempelvis då man går i 
en nedförsbacke. 

En annan fördel med att erbjuda alternativa grepp är att i de fall då brukaren 
använder sin rollator under längre tidsintervall och det kan då bli jobbigt att 
hålla kvar i samma statiska grepp, och det kan då vara skönt att variera sig.

3.1.1.2 Utbytbar slitageyta 
Under sin livscykel så har rollatorer oftast flera olika ägare, och en viktig punkt 
är således att de lätt kan fräschas upp varje gång de omfördelas. Den del som 
brukar slitas hårdast är den delen av grepphandtaget som brukaren stödjer sig 
mot. Om ett sådant slitage hade ägt rum, så byttes tidigare hela grepphandtaget 
då rollatorn skulle omfördelas, vilket resulterade i höga kostnader. På det grepp-
handtag som Semcon vid ett tidigare tillfälle utvecklade åt Ahlberg Leber, så 
har problemet istället lösts genom att integrera en utbytbar slitageyta (se bild 
3.3) som, med hjälp av en skruv och snäppfästen, monteras i en nedsänkning på 
det mest utsatta området av grepphandtaget, se bild 3.1. Denna lösning är 
mycket uppskattad, varpå Ahlberg Leber hade ett önskemål att något liknande 
även skulle finnas med denna gång. 
Detta önskemål har uppfyllts och för 
enkelhetens skull så bestämdes att de 
båda slitageytorna skulle vara identiska 
(dimensionerna, materialet samt fäst-
skruvarna är av samma slag), vilket 
resulterar i lägre produktionskostnader: 
bland annat i form av lägre utvecklings-
kostnader, färre upptagna maskiner samt 
kortare ställtider. Bild 3.3 Den löstagbara slitageytan
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3.1.2 Specificering av konstruktionsdetaljer 
3.1.2.1 Allmänna detaljer 

Grepphandtaget och bromshandtaget sitter ihop i en led som består av ett 
metallstift och samma sak gäller för spaken och bromshandtaget. 

De båda grepphandtagen har konstruerats så att de är delbara på mitten, 
vilket är ett krav om de ska kunna tillverkas genom gjutning. De både 
halvorna, som utgör ett av 
grepphandtagen, är 
symmetriska bortsett från 
slitageytans fästen, se bild 
3.4. De båda halvorna hålls 
både ihop av slitageytan och 
av den led som håller ihop 
bromshandtaget och grepphandtaget. 

I de fall då en konstruktion är tillverkad av plast så ställs det krav på att 
godstjockleken följer vissa standarder. Detta beror på att det lätt bildas 
insjunkningar på materialet yta om godstjockleken är för stor. Av denna 
anledning så har det övre delsystemet konstruerats så att godstjockleken 
ligger mellan 2 och 3mm, 
vilket medför att hela 
konstruktionen är ihålig. 
För att konstruktionen, trots 
den tunna godstjockleken, 
ska vara stabil så har för-
stärkningar placerats på 
hela insidan av den ihåliga 
konstruktionen, se bild 3.5. 

De båda stålrören som är länkarna mellan brukaren och rollatorn ligger halv inbäddade 
i grepphandtagen innan de går in i dem. Detta förhindrar att grepphandtagen kan 
rotera. Delsystemet monteras på röret genom att de båda handtagshalvorna monteras 
ihop med röret emellan dem.  

Bromshandtaget avslutas med en böj, se bild 3.6. Denna har som 
funktion att öka ytan på handtaget för att det ska bli lättare för brukaren 
att komma åt. 

3.1.2.2 Husets konstruktion 
Huset kommer att bestå av en skåra (se bild 3.6) som går rakt ner, 
igenom högkanten, på den del av bromshandtaget som inte utgörs av 
greppet. Uppskattningsvis så kommer 30 % av den ursprungliga gods-
tjockleken att avlägsnas för att ge plats åt huset, och eftersom skåran 
utgår från mitten av godset så kommer de båda väggarna som utgör 

Bild 3.4  Delningslinjen mellan de båda handtagshalvorna

Bild 3.5 Förstärkningar på insidan av den ena handtagshalvan
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huset att vara lika tjocka. Ovanifrån denna skåra sticks den smala ut-
stickande delen av grepphandtaget ner (den som består av glidytan och 
haken), och spaken trycks upp från 
dess undersida. Tack vare detta ut-
förande så behövs det inte någon lucka 
eller kåpa för att skydda de mekaniska 
delarna inne i huset. För att till-
verkningen av ett sådant hus ska vara 
möjlig så måste den invändiga 
geometrin vara kontinuerlig utan några 
utstickande former, den består därför 
genomgående av raka väggar.  

3.1.2.3 Fjädring 
Hela systemet är fjädrat på samma sätt som det befintliga systemet var, 
nämligen genom att en fjäder nere vid bromsen dras ut då broms-
handtaget dras upp, vilket gör att bromshandtaget automatiskt vill gå 
tillbaka till sitt nedersta läge. 

Spaken är, även den fjädrad och tanken var att man från början skulle 
använda sig av en vridfjäder i metall, men då detta skulle leda till ökade 
kostnader så föredrogs istället en annan lösning. Denna bygger på att 
fjädern konstrueras i samma material och i samma gjutprocess som 
spaken, vilket medför att dessa blir en och samma komponent. Fjädern 
är helt enkelt en utstickande plastbit, som fjädrar då man belastar den.  

3.1.2.4 Bromsvajerns utförande 
Vajern som går ner till bromsdelsystemet sitter fast i det främre (i 
rollatorns riktning) nedre hörnet av bromshandtaget. Då bromshandtaget 
trycks uppåt så följer hörnet med, eftersom detta befinner sig ett visst 
avstånd från rotationscentrum, varpå vajern spänns. Ju högre upp broms-
handtaget trycks desto mer spänns vajern och desto större bromsverkan 
erhålls. Bromsverkan och den kraft som brukaren måste applicera på 
bromshandtaget för att en fortsatt rörelse ska äga rum, är proportionella, 
vilket medför att ju högre bromshandtaget befinner sig desto större 
bromsverkan uppnås, men brukaren måste även trycka allt hårdare för att 
rörelsen ska fortgå. 

Vajern leds, genom en kanal, från bromshandtagets hörna in i den 
utstickande delen av grepphandtaget. Därefter går den igenom en 90° 
böj, varpå den leds den rakt ner till klaffbromsen. 

Ett av kraven från Ahlberg Leber var som bekant att bromsklaffen, i 
obromsat tillstånd skulle befinna sig ett relativt långt avstånd från hjulet, 
med avsikten var att förhindra att lera eller snö ska fastna mellan dessa.  
För att detta ska vara genomförbart så behöver vajerns draglängd ut-
växlas, och enligt Ahlberg Leber så behöver den nya lösning minst ha 

Bild 3.6  Bromshandtaget med huset i form av en skåra
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samma utväxling som den befintliga hade, nämligen 1:2. Detta har 
åstadkommits med samma metod som på den befintliga lösningen, 
nämligen med ett överslag av vajern runt ett block, vilket resulterar i den 
önskade utväxlingen. Denna konstruktion medför att kraften som 
brukaren applicerar på bromshandtaget är proportionerligt mot dubbla 
bromsverkan mot hjulet.  

3.1.2.5 Bromsmanövreringens egenskaper 
Då systemet övergår från bromsat till obromsat tillstånd så kommer 
bromshandtaget automatiskt att stanna i det läge där detta och grepp-
handtagets utstickande del går emot varandra. Konstruktionen har alltså 
ett inbyggt stopp som hindrar bromshandtaget från att gå förbi sitt 
nedersta läge. 

Konstruktionen är för övrigt så pass robust att brukaren kan lägga en hel 
del kraft på bromshandtaget, då detta ligger emot stoppet, utan att något 
riskerar att gå sönder. Detta kan vara en nödvändig egenskap eftersom 
det finns en risk att de personer som vid ett tidigare tillfälle har använt 
sig av den befintliga produkten, av gammal vana trycker bromshandtaget 
nedåt då de ska bromsa och då måste konstruktionen tåla detta.    

Den kraft som brukaren applicerar på bromshandtaget är proportionell 
med systemets bromsverkan. Detta betyder att det finns ett linjärt sam-
band mellan dessa, men det behöver inte betyda att de är lika. 
Konstruktionen ska vara utformad på ett sådant sätt att bromsverkan 
alltid är större än den kraft som appliceras. Man vill nämligen att en liten 
kraft från brukaren ska omvandlas till en stor bromsverkan, och syftet är 
självklart att brukaren inte ska behöva ta i för fulla krafter för att en 
tillräcklig bromsverkan ska uppnås. Detta är särskilt viktigt då park-
eringsbromsen ska aktiveras eftersom denna ska ge upphov till en hög 
bromsverkan samtidigt som en förutsättning är att alla brukare ska kunna 
aktivera den.  

Det finns olika tillvägagångssätt för att konstruktionen ska få dessa 
egenskaper. I detta fall så är det bromshandtaget som bidrar mest, 
eftersom denna fungerar som en hävarm som förstärker brukarens kraft. 

I specialfall så kan även en justering av bromsklaffen göras, vilket 
resulterar i en mindre men tillräcklig bromsverkan och det krävs då även 
en mindre kraft för att aktivera parkeringsbromsen. 

Parkeringsbromsen aktiveras (som tidigare beskrevs i stycke 2.5.3) 
automatiskt efter det att bromshandtaget har rört sig förbi ett visst läge. 
Detta läge är placerat så högt upp, att det nås precis innan det att broms-
handtaget går emot grepphandtaget. Avsikten med detta utförande är att 
brukaren inte ska kunna aktivera parkeringsbromsen av misstag då de 
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använder färdbromsen, vilket hade varit fallet ifall parkeringsbromsen 
hade aktiverats tidigare. 

En annan viktig egenskap är att bromshandtaget inte behöver tryckas 
ända upp till det läge där parkeringsbromsen aktiveras, för att en till-
räckligt hög bromsverkan ska erhållas. Tanken är att då bromshandtaget 
befinner sig mitt emellan obromsat läge och det läge där parkerings-
bromsen aktiveras, så har systemet uppnått en så pass hög bromsverkan 
att rollatorns hjul inte rör sig då denna påverkas av krafter som i 
sammanhanget är av normal storlek. Avsikten är, precis som innan, att 
brukaren inte ska kunna aktivera parkeringsbromsen av misstag då de 
använder färdbromsen. Den resterande kraft, som uppstår då broms-
handtaget rör sig från detta mittenläge till den punkt där parkerings-
bromsen aktiveras, går åt till att deformera hjulets gummi. 

Det finns dock vissa nackdelar med den mekanism som styr man-
övreringen av bromssystemet: Det läge på bromshandtaget som park-
eringsbromsen aktiveras i är fast vilket betyder att brukaren måste uppnå
detta för att parkeringsbromsen ska aktiveras. Detta har till följd att 
systemet måste kalibreras så att storleken på den kraft som krävs för att 
bromshandtaget ska nå detta läge får ett visst avvägt värde, vilket varken 
får vara för stort eller för litet. Om värdet blir för stort så kan vissa 
brukare ha problem med att aktivera parkeringsbromsen, och om värdet 
är för litet så ger parkeringsbromsen inte tillräckligt hög bromsverkan. 

En skillnad mellan version 3 och den slutliga lösningen är att det har 
gjorts ändringar i konstruktionen med syfte att öka tydligheten då 
parkeringsbromsen aktiveras. I version 3 så övergår den glidyta som 
haken glider mot, tvärt i det hack som tillsammans med haken bildar ett 
förband då parkeringsbromsen är aktiverad. Skillnaden är att på den 
slutliga lösningen så övergår glidytan först till en kulle, som haken 
måste ta sig förbi, innan det att hacket, som är placerat direkt efter 
kullen, kan nås. Meningen är att de signaler som på version 3 visade att 
parkeringsbromsen aktiverades ska förstärkas, nämligen det klickljud 
som uppstår då haken åker ner i hacket, samt att spaken åker ut en bit 
just innan det att förbandet aktiveras. 

3.1.3 Material 
De leder som håller ihop bromshandtaget med grepphandtaget och spaken med 
bromshandtaget är tillverkade i rostfri metall, resterande komponenter är till-
verkade i plast. Under förundersökning så visade det sig att det inte fanns några 
invändningar mot de material som användes till dagens produkter.  
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Brukarna ville att handtagen skulle 
vara tillverkade i ett mjukt material, 
men det fick inte vara så mjukt att 
det inte erbjöd tillräckligt mycket 
stöd. Materialet fick inte heller vara 
så poröst att det suger åt sig smuts, 
och därmed måste rengöras eller 
bytas oftare. De material som 
används på den produkt som Semcon 
tidigare utvecklade åt Ahlberg Leber 
uppfyller dessa önskemål, och därför 
kommer samma typer att användas.  

3.2 Slutsatser 
Detta projekt är inte den typen av projekt där resultatet utgörs av slutsatser utan 
det utgörs av främst av den slutliga produkten. Trots detta så har det fram-
kommit resultat som bör presenteras som sådana.  

Ett önskemål från Ahlberg Leber: s sida var att den slitageyta som ingick 
i Semcon: s tidigare konstruktion även skulle användas i denna. För 
enkelhetens skull så togs beslutet att denna konstruktion skulle innehålla 
exakt samma slitageyta som den som Semcon använde.  

Skillnaden mellan de båda konstruktionerna var att handtagen på denna 
skulle vara bakåtvända medan de på Semcon: s var framåtvända. Detta 
resulterar i ett problem som förhindrar att samma slitageytan kan 
användas i båda konstruktionerna. Till saken hör den att slitageytan 
innehåller två stycken infästningspunkter och problemet är att en av 
dessa utgörs av en genomgående skruv medan den andra av snäppfästen, 
se bild 3.8. I Semcon: s konstruktion så hamnar snäppfästena närmast 
den del av grepphandtaget där röret går in, men då handtagen nu har 
vänts så är det istället skruven som hamnar närmast röret. I Semcon: s 
konstruktion så slutar röret innan det kommer fram till den genom-
gående skruven och detta är en förutsättning för att konstruktionen ska 
fungera. Tanken var från 
början att grepphandtaget 
skulle göras så pass tjockt 
att både den genomgående 
skruven och röret skulle få 
plats men detta visade sig 
vara omöjligt. Grepp-
handtaget blev då 
oacceptabelt tjockt och 
därför så dras slutsatsen att 
samma slitageyta inte kan Bild 3.8 Fästena på undersidan av slitageytan 

Bild 3.7  Exempel på hur materialen skulle kunna se ut
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användas. Problemet kan lösas genom att de båda infästningspunkterna 
byter plats. De båda konstruktionerna kommer då att bli lika i det av-
seende att skruven hamnar längs bak och snäppfästen längst fram.  

Ett annat krav, som har lett till ännu en slutsats, handlade om att 
greppavståndet som uppkommer mellan bromshandtaget och grepp-
handtaget max får vara 75mm. Slutsatsen som drogs, är att de typer av 
konstruktioner där parkeringsbromsen aktiveras som på den befintliga 
(nämligen genom att bromshandtaget dras nedåt) inte kan konstrueras så 
att de uppfyller detta krav. Detta beror på att den slutliga produkten 
precis uppfyller detta medan avståndet på dessa konstruktioner 
oundvikligen måste bli större. 

3.3 Uppfyllandet av krav och önskemål 
En utvärdering av projektets resultat har ägt rum. Denna består av en kontroll 
som ska visa hur väl den slutliga lösningen uppfyller de krav, önskemål och 
behov som har legat som grund under hela utvecklingsarbetet. Resultatet av 
denna hittas i bilaga 6. 
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4 Diskussion 
Den produkt som har presenterats som den slutliga är inte fullkomlig. Vi blev 
dock nöjda med utformningen av grepphandtaget och om bara slitageytan in-
fästningspunkter byter plats (se stycke 3.2) så skulle detta kunna produceras. 
Däremot så har den mekaniska lösningen, på hur bromsningsförfarandet ska gå 
till, för många brister för att den ska kunna produceras. Vi skulle gärna ha velat 
vidareutveckla denna ytterligare men då deadlinen närmade sig så var det dags 
att sätta stopp för utvecklingsarbetet och istället börja jobba med modelleringen. 
Vi fortsatte dock utvecklingsarbetet mental vilket resulterade i flera idéer på hur 
den slutliga lösningen skulle kunna förbättras och vidareutvecklas. Dessa 
presenteras i texten nedan. 

I grund och botten så var projektets syfte att vi skulle utveckla olika idéer på hur 
bromssystemet skulle kunna se ut. Detta har uppnåtts; både nya koncept, 
konstruktionslösningar och mindre idéer har utvecklats och vi är helt övertygade 
om att Ahlberg Leber: s konstruktörer kommer att ha användning för våra idéer 
då de utvecklar framtidens produkter.  

4.1 Alternativa lösningar 

4.1.1 Säkerhetsspärr för parkeringsbromsen 
I det föregående kapitlet så presenterades vilka åtgärder som har vidtagits för att 
brukaren inte ska kunna aktiveras parkeringsbromsen av misstag. Trots dessa så 
finns det fortfarande kvar en liten risk att detta skulle inträffa. De följande 
punkterna beskriver hur produkten skulle ha kunnat utformas så att denna risk 
blir mindre eller helt och håller elimineras. 

Den bästa idén skiljde sig ganska mycket från den slutliga, och gick ut 
på att bromshandtaget steglösts skulle kunna låsas fast efter det att den 
har rört sig förbi en viss övre punkt. Detta betyder att parkeringsbromsen 
inte aktiveras automatiskt, som det gör på den slutliga lösningen, utan 
knappen används istället både för att aktivera och avaktivera parkerings-
bromsen. Anledningen till att bromshandtaget först måste komma förbi 
ett visst läge innan det kan låsas fast, är att brukaren inte ska kunna 
aktivera parkeringsbromsen i ett läge där en för låg bromsverkan erhålls. 

Detta utförande skulle lösa problemet med att parkeringsbromsen av 
misstag skulle kunna aktiveras. En annan fördel, som uppstår tack vare 
att det läge som parkeringsbromsen aktiveras i är variabelt, är att den 
maximala bromskraften som färdbromsen ger även skulle vara lika med 
den totalt maximala bromskraften, vilket den inte är på den slutliga 
lösningen.
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I den slutliga lösningen så aktiveras parkeringsbromsen då broms-
handtaget har rört sig förbi ett fast läge. Denna konstruktion kräver, som 
bekant, en noggrann avvägning av den kraft som behövs för att detta 
läge ska uppnås. Sådana avvägningar skapar problem eftersom de tar tid 
vid tillverkningen. Ett annat problem är att det hör till det normala att 
system med rörliga delar ändras med tiden (bland annat på grund av 
förändringar i materialen) vilket då kräver en ny justering. Dessa 
problem skulle undvikas om istället ett bromssystem med ett variabelt 
aktiveringsläge för parkeringsbromsen skulle användas.  

Eftersom denna idé framkom efter det att den slutliga lösningen hade 
valts, så har ingen energi lagt på att komma fram till hur mekaniken 
bakom denna skulle kunna fungera. 

Nästa idé är väldigt lik den slutliga lösningen, men skillnaden är att 
denna, precis som den föregående, har försetts med en extra funktion 
som har som syfte att förhindra att parkeringsbromsen aktiveras av 
misstag. 

Mekaniken fungerar på samma sätt som på den slutliga; det finns en 
hake på spaken och ett hack på glidytan som tillsammans bildar ett för-
band då bromshandtaget har nått ett visst läge, se bild 2.6. Skillnaden är 
att det nu har tillkommit en extra hake, som är placerad på glidytan 
precis framför hacket. Då haken som sitter på spaken stöter emot denna 
så tar det stopp, och för att de båda hakarna ska ta sig förbi varandra så 
måste spaken hållas inne. Brukaren måste därmed hålla inne spaken för 
att parkeringsbromsen ska aktiveras och detta fungerar därmed som en 
säkerhetsspärr.

En annan idé är även den mycket lik den slutliga, men vissa förbättringar 
har gjorts. Tanken är att systemets maximala bromsverkan ska uppnås 
redan innan det att bromshandtaget har nått sitt översta läge. Efter detta 
så ska ingen ökning av bromsverkan ske, trots att bromshandtaget trycks 
högre upp. Detta medför att inte heller den kraft som brukaren applicerar 
på bromshandtaget kommer att öka.  

Fördelen är att parkeringsbromsen inte skulle kunna aktiveras av 
misstag, på grund av att brukaren trycker bromshandtaget för högt upp. 
Då den maximala bromsverkan har uppnåtts så finns det heller ingen 
anledning att trycka bromshandtaget högre upp, förutom då parkerings-
bromsen ska aktiveras. Även den kalibrering av systemet som nu behövs 
skulle kunna undvikas.
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4.1.2 Övriga idéer  
Från början så var tanken att grepphandtaget även skulle innehålla ett 
stöd för tummen, och under förundersökning så frågades ett antal 
personer vad de tyckte om denna idé. Det verkade som att den allmänna 
uppfattningen var att ett tumstöd hade uppskattats av de flesta brukare, 
men att det även fanns de som inte skulle göra det. För att ta hänsyn till 
detta så skulle olika varianter av den slitageyta som sitter på grepp-
handtaget kunna erbjudas. Då skulle, både en slitageyta med tumstöd 
och en utan kunna erbjudas, men det skulle självklart även finnas andra 
typer utförande. Denna idé har inte realiserats, eftersom det inte har 
funnits tid till att kontrollera om den extra kostnad som detta skulle med-
föra, verkligen skulle resultera i fler eller mer nöjda brukare. Frågan är 
om det verkligen finns ett behov av ett sådant utförande eller om det 
bara skulle vara en onödig kostnad.

Under utvecklingsarbetet har mer eller mindre intressanta idéer dykt 
upp. En av dessa var att konstruktionen skulle innehålla en separat park-
eringsbroms i form av en fotbroms, och en annan var att den skulle 
förses med en parkeringsbroms av typen dödmansgrepp. Fotbromsen 
sågades, eftersom personer som använder sig av rollator även skulle ha 
problem med att lyfta foten för att trampa ner en fotbroms, men när det 
gällde dödmansgreppets så kändes det som om denna idé hade potential. 
Idén bygger på att brukaren måste hålla inne någon form av spärr då 
rollatorn framförs, och direkt då denna släpps så aktiveras parkerings-
bromsen. Problemet är att utforma spärren så att det inte blir jobbigt för 
brukaren att konstant hålla den inne. Denna konstruktion skulle lösa 
många problem; till exempel så skulle rollatorn aldrig skena, dementa 
personer skulle inte glömma att lägga i parkeringsbromsen och park-
eringsbromsen skulle aldrig kunna aktiveras ofrivilligt.  

Under förundersökningen så ställdes frågan, bland annat till Bodil 
Svensson, om det fanns någon potential i ett sådant utförande, och enligt 
henne så skulle en sådan lösning vara optimal. Det fanns dock ett par 
företag som redan hade försökt att utveckla en sådan produkt, men ingen 
av dessa hade fungerat tillräckligt bra för att introduceras på marknaden. 
Efter denna information så kände projektmedlemmarna att en sådan 
lösning nog skulle vara att ta sig vatten över huvudet, och därför så 
lämnas den framtida utvecklingen åt mer erfarna konstruktörer.  
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1 Bakgrund 
Projektet går ut på att omkonstruera ett bromssystem till en rollator. Det del-
system som främst ska utvecklas omfattas av grepphandtag, bromshandtag samt 
mekaniska komponenter. Den färdiga produkten ska utvecklas till att passa 
rollatorerna Karl-Oskar och Rebel. Systemets helhetsintryck ska vara: Lätt-
manövrerad, kvalitativ och ergonomisk. 

2 Data från marknaden 

2.1 Målgrupp 
Målgruppen är män och kvinnor från 60 år och uppåt.  
Ska fungera för så många olika människor med så många olika 
handikapp som möjligt. Det vill säga: ska vara av typen allround 

2.2 Relevanta önskemål från förundersökningen 

Grepphandtagen
Vinkla grepphandtagen utåt för att öka ergonomin 
Grepphandtagen ska inbjuda till en bra upprätt gåställning 
De får inte se för formgivna ut, d.v.s. designen ska vara funktionell 
Maximera den avlastningsyta som grepphandtaget erbjuder brukaren 
Bra om grepphandtaget erbjuder olika greppositioner som man kan välja mellan. 
Grepphandtagen får inte vara i vägen då man reser sig upp från sittytan 
Grepphandtagen ska vara mjuka 
Materialen på grepphandtagen ska vara lätta att rengöra 
Öka bredden på bromshandtaget för att förenkla bromsmanövern 
Lägg till en yta med högt glidmotstånd på undersidan av bromshandtaget 

Bromsrelaterat 
Användaren ska inte kunna låsa eller låsa upp bromsen ofrivilligt 
Bromsen ska bita ge en hög bromsverkan 
Då man lägger i parkeringsbromsen så ska detta ske i så få steg som möjligt 
Om det är möjligt så kan man erbjuda alternativa bromsförfaranden 
Bromsen får inte ställa om sig då man justerar grepphandtagen i höjdled. 
Ska kunna justeras utan problem 
Bromsvajrarna får inte vara för långa 

Övrigt 
Nya funktioner får inte öka priset på produkten 
Produkten ska under sin livstid kunna stå utomhus året runt och ändå fungera 
Alla komponenter bör tillverkas i plast 
Konstruktionen ska vara robust 
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Samma godstjocklek överallt för att få en jämn avsvalning efter gjut-
processen

3 Primära krav 
De primära kraven för systemet är: Billig, ergonomisk, hållfast samt att den ska 
ha parkerings- och färdbroms. 

4 Sekundära krav 

3.1 Allmänna krav 
Fungera mellan temperaturer från -50°C till 80°C 
Korrosionsskyddad
Tyst
Ingen klämrisk 
Fungera på bakvända handtag 
Mått:

- Greppavstånd: max 75 mm 
- Handtagsgreppet: min 100 mm 

Grepphandtaget får inte tillåta rotation 
Lätt att hantera och manövrera 
Mjuk bromsverkan 
Tillförd kraft vid användandet av både färd- och parkeringsbroms ska 
minimeras 
Mjuk, inga vassa kanter 
Ska vara enkel att justera 
Ska ha tydligt formspråk 
Parkeringsbromsen ska kunna avaktiveras utan att användaren behöver 
släppa greppet 
Tydligt läge för parkeringsbromsen 
Draglängden ska maximeras 

3.2 Krav gällande service och livslängd 
Livslängd: 5 år 
Enkel att serva 

3.3 Produktionsrelaterade krav 
Enkel att montera 

3.4 Kvalitetsaspekter 
Miljövänlig: Minimera antalet material 
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4 Övriga önskemål 
En redan framtagen slitageyta ska kunna användas 
Lätt vikt 
Attraktiv design 
Integrerade funktioner 
Få delar 

5 Datum 
R & D klar: Maj 2006 
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Bilaga 2: Intervjumaterial 

1.1 Intervju 1 
Den första person som vi önskade få information av var designläraren Marianne 
Gille vid Växjö universitet. Våra frågor till henne rörde framförallt de ergo-
nomiska aspekterna på en framtida produkt.  

Allmänna åsikter: 
Maximera den avlastningsyta som grepphandtaget erbjuder brukaren 
Öka bredden på bromshandtaget för att förenkla bromsmanövern 
Lägg till en yta med högt glidmotstånd på undersidan av bromshandtaget 
Vinkla grepphandtagen utåt för att öka ergonomin men rollatorn får då 
inte bli bredare 

1.2 Intervju 2 
Nästa person som intervjuades heter Mattias Johansson och jobbar som arbets-
terapeut vid Växjö lasarett. Han jobbar bland annat med äldre personer och 
hjälper dem i sin vardag. Han vet vilka behov de har och vilka brister de 
befintliga produkterna har. 

Allmänna åsikter: 
Minska avståndet mellan grepphandtaget och bromshandtaget 
Gör bromsrörelsen mjukare 
Lösningen bör vara estetisk, snygg och praktisk 
Ett mer ergonomiskt grepphandtag kommer även att göra det lättare för 
reumatiker att använda produkten 
Parkeringsbromsen får inte lossna utan att man vill det 

Åsikter gällande våra idéer: 
En knapp som låser bromshandtaget i ett övre läge vid parkering 
skulle fungera bra (konceptlösning nummer 1). 

1.3 Intervju 3 
Den kanske viktigaste person som vi intervjuade heter Bodil Svensson och 
jobbar som sjukgymnast på kommunens REHAB klinik. Hon har en 30-årig 
yrkeserfarenhet inom hjälpmedelsbranschen och har kompetens av både kund-
behov och produktutformning. Bodil sitter dessutom i en sådan inköpsgrupp 
som vi identifierade som en av de viktigaste kunderna till vår framtida produkt. 
Det är hon som är med och bestämmer om kommunerna ska köpa in produkten i 
fråga och vet därför vad en produkt behöver för att klara sig på marknaden. 
Bodil berättade att hon oftast brukar fördela den rollatorn som vi i första hand 
ska utveckla systemet åt (Karl-Oskar), till personer som bor på landsbygden 
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mycket tack vare att den har stora hjul. Den kan även fungera för stads-
människor, tack vare att den är hopfällbar. Dementa människor kan även de 
använda den, och detta beror bland annat på att den har ”rättvända grepp-
handtag”, vilket de behöver.

Allmänna åsikter: 
Parkeringsbromsen ska ge hög bromsverkan 
Då man lägger i parkeringsbromsen så ska detta ske i så få steg som 
möjligt
Om det är möjligt så kan man erbjuda alternativa bromsförfaranden 
Parkeringsbromsen måste ha tydliga lägen 
Extra funktioner får inte kosta mer pengar 
Systemet måste vara driftsäkert. Ska klara sig i minst 5 år utan 
service.
Produkten ska under sin livstid kunna stå utomhus året runt och ändå 
fungera.
Bromsvajrarna får inte vara för långa så de är i vägen.  
Det ska vara lätt att justera bromsen: få moment och man ska max 
behöva använda en typ av verktyg. 
Grepphandtaget måste inbjuda alla brukare till en bra och upprätt 
gåställning. Detta ska ske oberoende av brukarens längd, handstorlek 
och så vidare. 
Bra om grepphandtaget erbjuder olika greppositioner som man kan 
välja mellan. 
Grepphandtaget får inte se allt för formgjutet ut. 
Grepphandtaget kan vara smalare fram och bredare bak. 
När man har låst bromshandtaget så får det inte åka upp ofrivilligt. 
Grepphandtagen får inte vara ivägen då man reser sig upp från 
sittytan 
Bromsen ska vara tyst 
Grepphandtagen ska vara mjuka 
Materialen på grepphandtagen ska vara lätta att rengöra 
En lång livslängd är viktigt 
Bromsen får inte ställa om sig då man justerar grepphandtagen i 
höjdled.

Åsikter gällande våra idéer: 
en parkeringsbroms som låses med en knapp hade kunnat användas av 
ca 90 % av de användare som Bodil fördelar hjälpmedel till. De övriga 
är antingen dementa eller har en extrem form av reumatism. 
Alla våra idéer, gällande låsning av bromsen, låter bra men de måste ge 
ett bra intryck första gången man ser dem exempel på en mässa. Det är 
först då man ser den färdiga lösningen som man vet om den fungerar 
eller ej. Mycket beror på utformning, tydlighet och robusthet. 
Bodil rekommenderar inte dödmansgrepp eller fotbroms. 
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1.4 Intervju 4 
Den sista intervjun gjordes med konstruktören Tobias Johansson som jobbar på 
Semcon i Växjö. Som vi nämnde i inledningen så har Semcon vid ett tidigare 
tillfälle varit med och utvecklat ett bromssystem åt Ahlberg och Leber och den 
gången så var det Tobias som skötte jobbet. Tack vare den erfarenhet därmed 
har fått med sig så vet han vad som krävs för att man ska komma fram till en bra 
produkt. Våra frågor till honom rörde först och främst våra idéer och vi ville ha 
hans utlåtande om dem.  

Allmänna åsikter: 
Konstruktionen bör innehålla så få delar som möjligt, max 3 stycken. 
Alla komponenter bör tillverkas i plast: det kommer att bli billigare och 
även enklare eftersom det ibland kan vara svårt att tillexempel samman-
foga plast och metall. En sådan sammanfogning kommer dessutom att 
kräva ett mer tidsödande och dyrare tillverkningsförfarande. 
Konstruktionen bör vara robust. 
Om man har en komponent som kommer att utsättas för mycket last så 
kan man armera den med glasfiber istället för att tillverka den i exempel 
metall. 
Då man gjuter i plast så måste man ha samma godstjocklek överallt för 
att få en jämn avsvalning. Ett förslag är att man har 3 mm tjocklek i hela 
konstruktionen.
Om man har stora detaljer så ska man spåra ut dem för att få samma 
godstjocklek på dem som man har i övrigt. 
Skapa radier överallt, undvik skarpa hörn. 
Gjut in förstärkningar för att erhålla stabilitet i konstruktionen. Detta 
ersätter som stor godstjocklek.  
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Bilaga 3: Ergonomisk data 
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Bilaga 4: Morfologiskt diagram 

Bild 1.1 Kombination nummer 1
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Bild 1.2 Kombination nummer 2
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Bild 1.3 Kombination nummer 3
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Bilaga 5: 
Kriterieviktning
Projekt:

Omkonstruktion av ett bromssystem till en rollator 

Viktnings- Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 
faktor Betyg Produkt Betyg Produkt Betyg Produkt

Kriterier

Lätt att montera 1 2 2 2 2 2 2 

Lätt att tillverka 1 2 2 0 0 1 1 

Driftsäkerhet 2 3 6 1 2 2 4 
Bromsen ska inte ofrivilligt 
lossna från sitt parkeringsläge 3 4 12 2 6 3 9 

Tydlighet 2 3 6 2 4 3 6 

Låg kostnad 2 2 4 0 0 1 2 

Ergonomisk helhet 2 2 4 3 6 2 4 

        

        

        

        

        

        

        

Totala poäng 13 18 36 10 20 14 28 

Maximala poäng 21 28 52 28 52 28 52 
Slutgiltigt värde 
(= kvoten mellan erhållen och 
maximala poängen [%]) 61.9% 64.3% 69.3% 35.7% 38.5% 50% 53.9%
        
Betygsskala:                       0 - otillfredsställande, 1 - knappt godkänd, 2 - medel, 3 - bra, 4 - idealisk 
Viktningsfaktorer:                1 - standard, 2 - över medel, 3 - maximalt 
Dugligt koncept:                  Slutgiltigt värde   70% annars bör koncepten omarbetas!! 
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Bilaga 6: Utvärdering av resultat 

Krav från Ahlberg Leber Betyg 

Fungera mellan temperaturer från -50°C till 80°C 
***(Samma material som 
innan) 

Korrosionsskyddad ** (Plast och rostfri metall) 
Tyst **
Ingen klämrisk **
Fungera på bakvända handtag ***
Mått:
- Greppavstånd: max 75 mm ***
- Handtagsgreppet: min 100 mm ***
Grepphandtaget får inte tillåta rotation ***
Lätt att hantera och manövrera **
Mjuk bromsverkan *
Tillförd kraft vid användandet av både 
 färd- och parkeringsbroms ska minimeras * 
Mjuk, inga vassa kanter ***

Ska vara enkel att justera 
** (Utförs nere på 
klaffbromsen) 

Ska ha tydligt formspråk **
Parkeringsbromsen ska kunna avaktiveras  
utan att brukare behöver släppa greppet *** 
Tydligt läge för parkeringsbromsen *

Draglängden ska maximeras 
** (Samma utväxling som 
innan) 

Livslängd: 5 år **
Enkel att serva *
Enkel att montera *
Miljövänlig: Minimera antalet material **
Önskemål från Ahlberg Leber Betyg 
En redan framtaget grepp, slitageyta ska kunna användas ***
Lätt vikt **
Attraktiv design **
Integrerade funktioner IU
Önskemål från förundersökningen Betyg 
Vinkla grepphandtagen utåt för att öka ergonomin ***(Stålrören kan vinklas) 
Grepphandtagen ska inbjuda till en bra upprätt gåställning *
De får inte se för formgivna ut **
Maximera den avlastningsyta som grepphandtaget erbjuder brukaren **
Bra om grepphandtaget erbjuder olika 
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 greppositioner att välja mellan *** 
Grepphandtagen får inte vara i vägen då man reser sig upp från sittytan ***
Grepphandtagen ska vara mjuka **(Samma som innan) 
Materialen på grepphandtagen ska vara lätta att rengöra **(Samma som innan) 
Öka bredden på bromshandtaget för att förenkla bromsmanövern *
Lägg till en yta med högt glidmotstånd på undersidan av 
bromshandtaget IU
Brukaren ska inte kunna avaktivera parkeringsbromsen av misstag ***
Brukaren ska inte kunna aktivera parkeringsbromsen av misstag *
Bromsen ska bita rejält *
Då man lägger i parkeringsbromsen så ska detta ske i så få steg ***
Om det är möjligt så kan man erbjuda alternativa bromsförfaranden IU
Bromsen får inte ställa om sig då man justerar grepphandtagen i 
höjdled ***
Bromsvajrarna får inte vara för långa **(Samma som innan) 
Alla komponenter bör tillverkas i plast IU(Leden är av metall) 
Konstruktionen bör vara robust **
Samma godstjocklek överallt för att få en jämn 
 avsvalning efter gjutprocessen ** 

*** = Mycket väl uppfyll 
** = Väl uppfyllt 
* = Uppfyllt 
IU = Icke uppfyllt 
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Bilaga 7: Bilder på den slutliga lösningen 

1.1 Vänster handtag 

Bild 1.1 Vänster handtag från sidan 

Bild 1.2 Vänster handtag underifrån

Bild 1.3 Vänster handtag ovanifrån
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1.2 Höger handtag 

Bild 1.4 Höger handtag från sidan 

Bild 1.6 Höger handtag ovanifrån

Bild 1.5 Höger handtag underifrån
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1.3Bildserie
Bildserien föreställer det förlopp som manövreringsdelen genomgår då bromshandtaget rör 
sig från det läge där systemet är obromsat upp till det läge där parkeringsbromsen aktiveras. 

Bild 1.7 Sekvens 1 

Bild 1.8 Sekvens 2

Bild 1.9 Sekvens 3 
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1.3 Det övre delsystemet 

Bild 1.10 Det övre delsystemet bakifrån 

Bild 1.11 Det övre delsystemet framifrån 



    2006-06-01 
Institutionen för Teknik & Design 
Kurs: Examensarbete, MTC990, 10p, VT06 
RapportID: TD 044/2006 

5/5

Bild 1.12 Det övre delsystemet ovanifrån 

Bild 1.13 Det övre delsystemet i perspektiv 
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Bilaga 8: Stålrörets dimensioner 
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