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Abstract 

 

 

This written report is a project in pursuance of a degree for the bachelor of 

education Mechanical Engineering.  This project was completed with the 

assistance and cooperation of a company called Volaris.  Volaris develops and 

manufactures walkers and other products for people that have trouble walking 

and/or other physical disabilities.  

The project revolves around the development of a wireless braking system for 

Volaris latest walker, the S7. The current braking system is constructed with a 

brake grip, a wire and actual brake pad. The wire runs noticeably on the outside 

of the walker, and is in most positions, causes inconvenience for the person 

using the walker. When the handle is in its lowest position, the wire forms an 

arch that is often in the way, and easily becomes an obstacle for the user and 

his or her peers. Using a wire is also not the most efficient way of transferring 

braking force, because the wire is braded and will stretch over time with 

regular wear and tear.  

During the development process, many different ideas emerged during 

brainstorming.  The development phase consists of three progressive stages and 

the product was screened and examined before it was transferred to the next 

stage.  

When the design was finalized, minor modifications were made by Volaris to 

make it more feasible for production. A prototype was then built and the same 

prototype successfully met all expectations of the developers.  

Overall, the project was a success and now the new wireless braking solution is 

protected with a patent.  

 

 

 

 

 

 

Key words 

Wireless Brake 

Product development 

S7 

Volaris Sweden AB 

 





Sammanfattning  

4 

Sammanfattning 

 

 

Detta arbete är en skriftlig redovisning av examensarbetet som har genomförts i 

samarbete med  Volaris Sweden AB i Gislaved. Volaris utvecklar rollatorer för 

rörelsehindrade.  

Examensarbetet omfattar utveckling av en utvändig vajerlös broms till Volaris senaste 

rollatormodell S7. I den befintliga rollatorn består bromssystemet av utvändiga 

bromsvajrar som löper utanför profilramen, bromsgrepp och bromskloss. Användarna 

har efterfrågat en rollator med vajerlös broms och orsaken till detta är att användaren 

fastnar i saker och ting med bromsvajern. Förutom att detta är ett störande moment för 

användaren ökar detta även risken för olyckor. Bromsvajern som är en båge ger en 

ökad risk för användaren att riva ner saker från hyllor och fastna eller trassla in sig i 

vajern. En annan nackdel med den befintliga bromsvajern är att bromskraften 

försämras med tiden, då vajern alltid sträcker sig efter en tids användning.  

Under utvecklingsprocessen har olika koncept kommit till och sållats bort tills den 

bästa lösningen hittades. Idégenereringen har skett i tre steg och varje steg har 

avslutats med sållning. 

När det slutgiltiga konceptet valdes och hade visats upp på Volaris gjordes några få 

ändringar av konstruktören för att konceptet skulle bli enklare att tillverka. En 

prototypmodell byggdes av företaget för att se om konstruktionen fungerar lika bra 

även i praktiken.  

Examensarbetet resulterade i en lyckad konceptframtagning där lösningen blev 

patentskyddad och ska gå i produktion. Företaget berömde att lösningen var på en hög 

innovationsnivå. 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 

Vajerlös broms 

Produktutveckling 

S7 

Volaris 

 



Förord 

5 

 

Förord  

 

Ett stort tack vill författarna ge till uppdragsgivaren på Volaris Sweden AB, Sven-

Inge Kjell och hans medarbetare Emma Fahlström, Ronnie Dahlström och Stefan 

Hälgebring, för all den hjälp som vi har fått med uppsatsen och framtagandet av 

prototypmodellen. Det är med deras hjälp examensarbetet har varit möjligt. Även tack 

till Xu-Bin Truong som har varit till stor hjälp med strukturen på arbetet. Även till 

handledare, Staffan Sunnersjö, som har väglett författarna under hela arbetets gång 

ska ett tack ges. 

 



Innehållsförteckning 

6 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ................................................................................... 8 

2 Bakgrund .................................................................................. 9 

2.1 FÖRETAGET VOLARIS SWEDEN AB ...................................................................................... 9 
2.2 ROLLATORMODELL S7:S BEFINTLIGA BROMSSYSTEM ........................................................ 10 

3 Projekt- och rapportupplägg ................................................ 12 

3.1 SYFTE OCH MÅL ................................................................................................................... 12 
3.2 PRODUKTENS KRAV ............................................................................................................. 12 
3.3 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................ 13 
3.4 RAPPORTDISPOSITION ........................................................................................................ 13 
3.5 ORGANISATION .................................................................................................................... 13 

4 Metoder och bakgrundsteori ................................................ 14 

4.1 PROJEKTPLANERING ........................................................................................................... 14 
4.2 QFD – QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ......................................................................... 14 
4.3 INFORMATIONSSÖKNING ...................................................................................................... 15 
4.4 IDÉGENERERING .................................................................................................................. 15 
4.5 SÅLLNING ............................................................................................................................. 16 

5 Genomförande ....................................................................... 17 

5.1 PATENTSÖKNING ................................................................................................................. 17 
5.2 KONKURRENTANALYS.......................................................................................................... 18 

5.2.1 Produktbeskrivning av Jazz ............................................................................................ 18 
5.2.2 Produktbeskrivning av Active Walker ............................................................................. 18 
5.2.3 QFD-matris .................................................................................................................... 20 
5.2.4 Resultat och slutsats av konkurrentanalys ...................................................................... 22 

5.3 BRAINSTORMING 1 .............................................................................................................. 23 
5.3.1 Konceptkategorier .......................................................................................................... 23 
5.3.2 Genomförande - första sållningen .................................................................................. 25 
5.3.3 Resultat och slutsats ....................................................................................................... 28 

5.4 BRAINSTORMING 2 .............................................................................................................. 29 
5.4.1 Konceptutveckling 2........................................................................................................ 29 
5.4.2 Genomförande - andra sållningen .................................................................................. 31 
5.4.3 Resultat och slutsats ....................................................................................................... 33 

5.5 BRAINSTORMING 3 .............................................................................................................. 33 
5.5.1 Konceptutveckling 3........................................................................................................ 34 
5.5.2 Genomförande – tredje sållningen ................................................................................. 36 
5.5.3 Resultat och slutsats ....................................................................................................... 38 

6 Resultat .................................................................................. 39 

6.1 DET SLUTLIGA KONCEPTET ................................................................................................. 39 
6.2 PROTOTYP UTVÄRDERING ................................................................................................... 39 
6.3 MATERIALVAL ...................................................................................................................... 40 

6.3.1 Teori om olika material .................................................................................................. 40 
6.3.2 Det slutliga materialvalet ............................................................................................... 41 
6.3.3 Bromssystemets fördelar ................................................................................................. 42 

6.4 HÅLLFASTHETSBERÄKNINGAR .................................................................................................. 42 
6.5 KONCEPTTRÄDET ................................................................................................................ 43 

7 Slutsats och diskussion ....................................................... 44 

8 Referenser .............................................................................. 46 



Innehållsförteckning 

7 

9 Sökord .................................................................................... 48 

10 Bilagor ................................................................................. 50 

10.1 BILAGA 1 - KRAVSPECIFIKATION ......................................................................................... 51 
BILAGA 2 - FUNKTIONSANALYS .......................................................................................................... 53 
10.2 BILAGA 3 – GANTT-SCHEMA 1 ............................................................................................ 54 
10.3 BILAGA 4 – GANTT-SCHEMA 2 ............................................................................................. 55 
10.4 BILAGA 4 - FÖRSTA KONCEPTEN ......................................................................................... 58 
10.5 BILAGA 5 – KONCEPTTRÄD 1 OCH 2 ................................................................................... 62 
10.6 BILAGA 6 – KONCEPTTRÄD 3 .............................................................................................. 63 
10.7 BILAGA 7 – KONCEPT FRÅN BRAINSTORMING 2 .................................................................. 64 
10.8 BILAGA 8 – KONCEPT FRÅN BRAINSTORMING 3 .................................................................. 66 
10.9 BILAGA  9 – PROFILSCHEMA 1 ............................................................................................ 70 
10.10 BILAGA 10 – PROFILSCHEMA 2 ....................................................................................... 71 
10.11 BILAGA 12 - PROTOTYPMODELLEN ................................................................................ 72 



Inledning  

8 

 

1 Inledning 
 

Detta examensarbete är ett produktutvecklingsprojekt i samarbete med företaget 

Volaris Sweden AB i Gislaved. Företaget som är integrerat med Eurovema utvecklar 

tillsammans gånghjälpmedel för människor med rörelsesvårigheter.  

 

Uppdraget som är givet av Volaris omfattar att utveckla ett delsystem till 

rollatormodellen Volaris S7. Systemet som ska utvecklas är ett mekaniskt 

bromssystem och ska förbättras konstruktionsmässigt och det är viktigt att 

monteringen är enkel. Produkten vänder sig till olika sorters människor i olika åldrar 

med rörelsesvårigheter. Syftet med omkonstruktionen av bromsen är att minska risken 

för olyckor. 

 

Idégenereringen har skett i olika steg där författarna har använt sig av metoden 

brainstorming. Varje steg avslutas med sållning för att komma fram till det bästa 

slutliga konceptet som möter uppsatta krav och önskemål. 

 

Detta arbete inleds med en presentation om företaget och bakgrunden till problemet. 

Därefter beskrivs hur arbetet har förberetts med hjälp av informationssökning. 

Informationssökningen har gett inspirationer till idégenereringarna och det slutliga 

konceptet. Det avslutas med slutsats och diskussion om arbetets gång, därefter övergår 

detta till genomförande som presenterar hur informationssökningen har gått till och 

hur olika koncept har kommit fram.  Arbetet avslutas med en beskrivning på det 

slutliga konceptet och en diskussion om författarnas syn på arbetet. 
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2 Bakgrund 

 

2.1 Företaget Volaris Sweden AB 

Volaris Sweden AB grundades år 2002 av Sven-Inge Kjell och har två personer 

anställda. Tillsammans med sitt utvecklingsteam har Sven-Inge Kjell utvecklat ett 

komplett sortiment av moderna rollatorer för funktionshindrade. Företaget är litet då 

det grundades för inte så länge sedan, men är i expansionsskede. Företagets produkter 

får allt större efterfrågan både på den svenska marknaden och utomlands, som t.ex. i  

Norge, Australien, Kina, Holland. [1, 6, 7] 

Volaris har ca 3 % av den svenska marknaden och det föreskrivs ca 60 000 st. 

rollatorer årligen. På den europeiska marknaden är marknadsandelen ca 0.6%. Den 

europeiska marknaden uppskattas vara ca 2.5 miljoner stycken rollatorer årligen. 

Exportandelen uppgår till 95 % och företaget har en omsättning på ca 5 miljoner 

svenska kronor årligen. En rollators livslängd, om den används under normala 

förhållanden, är mellan 6 - 7år. [1,6] 

Volaris har länge samarbetat med Makeni som utvecklar och producerar formsprutad 

termoplast till bland annat fordonsföretag. I början av år 2007 blev Makeni delägare i 

Volaris och övertog ansvaret för produktionen, logistiken och monteringsenheten. 

Monteringsenheten flyttades från Anderstorp till Makeni som ligger i Smålandsstenar. 

Makeni tillverkar större delen av de komponenter som ingår i Volaris rollatorer. I 

samband med Makenis delägande blev Volaris ett dotterföretag till Weland koncernen 

som äger ett flertal mindre företag både i Sverige och utomlands. [1, 8, 9, 10]  

År 2008 köpte Makeni upp delar av företaget Eurovema som utvecklar, tillverkar och 

producerar tekniska hjälpmedel för funktionshindrade. Därmed blev även Eurovema 

ett systerföretag till Volaris.[6, 11, 12]  

Volaris är integrerat med Eurovema. Tillsammans utvecklar de produkter som är 

avsedda för människor i olika åldrar och är allt från sittvagnar för barn upp till 30 kg 

till elstolar och rollatorer. Det som skiljer företagets produkter från de befintliga 

hjälpmedlen på marknaden är bättre funktionalitet och design samt att man arbetar 

med bland annat fokus på låg underhållskostnad och miljövänligt material.[1, 8] 
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2.2 Rollatormodell S7:s befintliga bromssystem 
 

Rollatormodell S7 är Volaris senaste modell och är 

konstruerad med en kryss-fälld konstruktion (fig. 

1) som gör det möjligt att ha rollatorn stående i 

hopfällt läge (fig.2). Den smarta konstruktionen 

med komfortstativ av aluminium innebär att 

rollatorn rullar stadigt och följsamt utan att hjulen 

fladdrar vid ojämnt underlag. Detta innebär en 

stadigare gång för användaren och en säkrare 

promenad. [13] 

 

Både sitsen och handtagen är justerbara i höjdled. 

Rollatorn är utrustad med VABS-broms (Volaris 

Advanced Brake System) som är ett patenterat 

bromssystem [13]. 

Det befintliga bromssystemet på S7 består av två 

stycken spegelvända bromssystem som bromsar 

varsitt bakre hjul. Systemen är oberoende av 

varandra och kan hjälpa användaren att styra 

rollatorn. Genom att applicera bromskraften på det 

ena hjulet kommer rollatorn att svänga åt det ena 

hållet. 

 

Rollatorns bromssystem består idag enkelt 

beskrivet av tre aktiva delar: ett bromshandtag som 

överför handkraft till bromskraft, en vajer som 

överför kraften från handtaget till bromsklossen 

och en bromskloss som trycks ned mot hjulet med 

hjälp av dragkraften från vajern (fig.3). 

 

Bromsklossen är fastmonterad på ramen, strax 

intill hjulet (fig.4). Bromshandtaget sitter monterat 

under rollatorhandtaget som är monterat på toppen 

av profilen. Sidan är uppbyggd av två stycken 

aluminiumprofiler, varav den ena är något större än 

den andra. Den större profilen är även den nedre 

profilen och är en fast del av rollatorns ram. Den 

mindre profilen löper i den nedre profilen och utgör 

den övre delen av rollatorn.  

 

För aktivering av färdbromsen trycks 

bromshandtaget uppåt och via bromsvajern 

omvandlas bromskraften från handtaget till 

dragkraft mot hjulet med bromsklossen. För att 

aktivera parkeringsbromsen trycks spaken, för 

parkeringsbromsen, ned till ett läge som den sitter 

 
Fig. 1 Volaris S7 med kryss 

konstruktion. [13] 

 

 

 
Fig. 2 S7 i hopfällt läge. [13] 

 

 

 
Fig.3 De tre aktiva delarna. 
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kvar i (fig. 5). När spaken trycks ned trycks bromsklossen mot hjulet. Bromsklossen 

är konstant i när spaken för parkeringsbromsen är nedtryckt i sitt låsta läge.  

Både färd- och parkeringsbromsen resulterar i samma typ av bromsverkan, då 

användaren aktiverar någon av dessa dras vajern uppåt och därmed trycks 

bromsklossen mot hjulet.  

 

Genom en dragsprint och justeringshål, kan den övre profilen justeras från ett nedre, 

till ett övre läge (fig.6). Bromsvajern är okänslig för denna höjdskillnad då den löper 

utvändigt på rollatorn. När handtaget justeras till sitt nedersta läge trycks vajern ihop 

och formar en båge (fig. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Fig.4 Bromskloss 

 
Fig.5 Parkeringsbromsen 

 
Fig.6 Höjdjustering Fig. 7 Vajbågen 
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3 Projekt- och rapportupplägg 

 

3.1 Syfte och mål 

Projektet har stor betydelse för företaget, då det finns behov av ett utvändigt vajerlöst 

bromssystem för att minska risken för olyckor.  

Syftet med examensarbetet är att bredda kunskapen inom produktutveckling och få 

mer förståelse för arbetsprocessen, att gå från idé till färdig produkt. Författarna har 

fått möjligheten att arbeta med detta inom gånghjälpmedelsområdet, men även tillföra 

kreativt tänkande och hjälpa företaget att komma fram till lösningar som de möjligtvis 

inte skulle ha kommit fram till.   

Projektets mål är att uppfylla företagets behov och skapa en produkt som efterfrågas 

av marknaden. Det största hindret i den befintliga konstruktionen ligger i 

bromsvajrarna som måste vara långa, då handtaget är justerbart i höjdled. Detta 

medför att användaren lätt fastnar och trasslar in sig i vajrarna, river ner saker från 

hyllor när det fastnar i vajrarna eller fastnar i räcken m.m. Ibland kan vajrarna också 

vara i vägen när användaren vill lägga till något tillbehör till rollatorn, exempelvis en 

korg. Detta blir ett störande moment för användaren, men ger även en ökad risk för 

olyckor. Användning av vajer är dessutom ur mekaniskt perspektiv, ett dåligt sätt att 

överföra krafter. Av dessa orsaker måste därför dessa problem elimineras.  

De komponenter som ingår i systemet ska antingen väljas ut eller formges, 

dimensioneras och specificeras. Utöver detta ska det även illustreras hur de olika 

komponenterna samverkar och vilket syfte de har i konstruktionen. 

Eftersom författarna inte har tillräckligt mycket erfarenhet av produkterna i fråga så 

kommer det att behövas översyn av mer rutinerade konstruktörer och tekniker. Detta 

material kommer att sammanfattas och lämnas in till Volaris för att sedan låta dem 

förfina lösningen så att den lämpar sig för tillverkning och eventuellt sätta den i 

produktion. 

Lösningarna är presenterade bland annat i 2D-skisser och CAD-modeller. Företaget 

har även en 3D-skrivare som kan hjälpa författarna att få fram den slutliga 

prototypmodellen. Redovisningen av examensarbetet kommer att ske i slutet av maj 

2009 i form av en rapport och presentation. 

 

3.2 Produktens krav 

Uppdragsgivaren är Sven-Inge Kjell, VD på Volaris Sweden AB som hade önskemål 

om att få hjälp med utvecklingen av bromssystemet till rollatormodellen Volaris S7. 

Huvudkraven som ställdes på systemet är att det ska vara: 

 Utvändigt vajerlöst bromssystem, för att bland annat minska risken för 

olyckor.  

 Produkten ska vara enkel att montera. 

 Bromsen ska vara intakt oavsett handtagets position. 
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Mer omfattande krav som ställs på produkten är presenterade i kravspecifikationen (se 

bilaga 1, Kravspecifikation). Det gjordes även en funktionsanalys för att granska alla 

funktioner (se bilaga 2, Funktionsanalys). Funktionerna klassades i tre olika klasser: 

Huvudfunktion (H), Nödvändigfunktion (N) och Önskvärdfunktion (Ö). Analysen 

försäkrar att alla partner är enade om kraven som ställs på produkten. 

 

3.3 Avgränsningar 
Uppgiften har begränsats genom att Volaris har gått ut med ett antal krav och 

önskemål som är baserade på tidigare erfarenheter. Kraven och önskemålen har 

präglat hela utvecklingsförloppet och presenteras i kravspecifikationen och 

funktionsanalysen (se bilaga 1 Kravspecifikation och bilaga 2 Funktionsanalys).  

Examensarbetet kommer att omfattas av konstruktionslösning och CAD-modeller. 

Vikten av denna rapport ligger i att ersätta den utvändiga bromsvajern. Arbetet tar inte 

hänsyn till konstruktionen av varken bromskloss eller handtag.  

 

3.4 Rapportdisposition 

Denna rapport är upplagd genom att först beskriva en bakgrund till projektets existens 

så att läsaren får förståelse för produkten och dess problem. Den mest omfattande 

delen av examensarbetet beskrivs i genomförandedelen. Här beskrivs hur 

informationsökningen har gått till, brainstormingen, framtagandet av olika koncept 

samt hur sållningen har gått till. I resultatdelen beskrivs det slutliga konceptet, 

prototyputvärdering och materialvalet. Rapporten avslutas med en slutsats och 

diskussion om hur arbetsgången av projektet har upplevts och vilka hinder som stöttes 

på under processvägen och hur de löstes. I slutet av rapporten finns bifogade bilagor 

på kravspecifikationen, funktionsanalysen, skisser i större format samt tabeller. 

 

3.5 Organisation  

Examinator: 

Mikael Cederfeldt, Teknologie doktor, Tillförordnad Universitetslektor 

produktutveckling, Programledare Maskinteknik, Tekniska Högskolan i Jönköping 

AB 

 

Handledare: 

Staffan Sunnersjö, Proffessor Maskinkonstruktion, Tekniska Högskolan i 

Jönköping AB 

 

Uppdragsgivare: 

Sven-Inge Kjell, VD för Volaris Sweden AB.

http://search.hj.se/orgunit.php?id=116&lang=sv
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4 Metoder och bakgrundsteori 

 

4.1 Projektplanering  

Projektet, som examensarbetet består av, har tolkats som en 

produktutvecklingsuppgift och har även behandlats som en sådan. I sådana 

projekttyper omfattas det första steget av informationssökning som de övriga stegen 

senare ska baseras på. Förundersökningen går ut på att samla in information som är 

relevant för det framtida utvecklingsarbetet. De huvudsakliga källorna kommer från 

konkurrenternas hemsida samt från uppdragsgivarens, Volaris, hemsida. Information 

som har hittats har hjälpt produktutvecklingsprocessen och de krav som har erhållits 

från uppdragsgivaren, Volaris, har tillsammans med informationen legat som grund 

för utvecklingsprocessen.  

Nedan beskrivs ett antal metoder som har använts under utvecklingsprocessen. 

 

4.2 QFD – Quality Function Deployment 

QFD (Quality Function Deployment) som även kallas för kundcentrerad planering är 

ett produktutvecklingsverktyg. Verktyget används under hela utvecklingsprocessen 

som är till stor hjälp vid utvärdering av konceptförslag. Det är ett arbetssätt med 

utgångspunkt från kundernas behov och förväntningar samt med hänsyn till 

konkurrenternas produkter, systematiskt identifiera krav på den egna produktens 

egenskaper, konstruktionsparametrar och tillverkningsprocessen.  

Några viktiga moment i QFD är: 

 Genomföra marknadsundersökning för att samla in och analysera kundernas 

behov och förväntningar.  

 Genomföra konkurrentanalys för att bedöma hur väl konkurrenterna 

tillfredställer kundernas behov och förväntningar. 

 Identifiera nyckelfaktor för den egna produktens framgång på marknaden 

baserad på marknadsanalysen och konkurrentanalysen. 

 Överföra dessa nyckelfaktorer till krav i samband med utveckling och 

tillverkning av produkten. 

 

För marknadsanalysen används en enkel metod, så kallad viktning. Företagets krav på 

produkten omvandlas till produktegenskaper. En undersökning görs hos kunderna om 

deras åsikter angående produktegenskaperna genom att låta dem betygsätta de 

faktorer som har störst vikt. En likadan viktning görs i företaget för att jämföra 

kundernas åsikter mot företagets åsikter. 
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Konkurrentanalysen utförs för att få en bild av konkurrenternas förmåga att möta 

kundernas behov och förväntningar. Den metod som tillämpas är att låta 

konkurrenternas produkt genomgå samma produktrevision som de egna produkterna. 

Genom att hitta faktorer som är av störst vikt för kunderna men där konkurrenterna 

har svagheter hittas nyckelfaktorerna till en bättre produkt. 

I detta projekt ska produktrevisionen ske med hjälp av en matris som översätter 

abstrakta krav till mätbara egenskaper. Kundkraven översätts till produktegenskaper 

och jämförs med de befintliga produktegenskaperna. [3, 12]  

 

4.3 Informationssökning  

Informationssökning sker genom att undersöka liknande examensarbete, 

patentsökningar hos PRV samt internetsökning med hjälp av sökmotorn Google för att 

berika författarnas kunskaper. Även granskning av S7 kommer att göras för att få 

ökad förståelse för hur det befintliga bromssystemet är uppbyggt.  

 

4.4 Idégenerering  

Idégenereringen har skett med brainstorming. Metoden har genererat alla möjliga 

typer av lösningsförslag. Ingen kritik fick ges för att inte låsa det kreativa tänkandet, 

utan alla idéer visades upp. Bristerna påpekades på varje koncept, men även de 

positiva egenskaperna lyftes fram och detta underlättade vidareutveckling av nya 

idéer.  
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4.5 Sållning  

Sållningen har skett med ett antal olika metoder: 

 

Metod Beskrivning 

Fördels- och 

nackdelslista. 

Inför varje sållning har först en fördels- och nackdelslista 

förberetts. Varje koncepts eller kategoriers fördelar och nackdelar 

listas upp för att dels underlätta sållningen, men även för att få en 

bättre översikt över idéernas potential.  

 

Gemensam 

sållning 

Den gemensamma sållningen har genomförts tillsammans med 

uppdragsgivaren Volaris. Till hjälp användes fördels- och 

nackdelslistan. Genom diskussion har koncept sållats bort och 

intressanta kommentarer har kommit till som har varit till stor 

hjälp för vidareutveckling av fler koncept.  

 

Viktning. Viktningen ligger till grund för QFD-matrisen. Kriterierna, 

kundkraven och produktegenskaperna, får möta varandra och på 

så sätt viktas kraven mer rättvist än vid en bara personlig viktning. 

Först görs en personlig viktning där viktaren får värdera vilka 

kriterier, kundkraven, som har störst vikt. Därefter granskas vilka 

av kundkraven som fått högst värdering och vilka 

produktegenskaper blir påverkade av kriterierna. [4,5] 

 

Profilschema Schemat är ett verktyg som ska hjälpa till att få fram det koncept 

som ser mest lovande ut. De olika koncepten får möta ett antal 

kriterier ifrån kravspecifikationen och betygssätts från 1 till 5 

beroende på hur väl de uppfyller kriterierna. Betyg 1 bemöts 

kravet inte alls och betyg 5 möter kravet helt och hållet. Desto fler 

höga betyg som konceptet får desto bättre är det. [14] 
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5 Genomförande 
 

Efter kontakt med Volaris och bekräftelse på uppgift gjordes ett Gantt-schema för att 

planera hur tiden skulle disponeras på olika delar i projektet (se bilaga 3, Gantt-

schema 1). Efter projektets slut gjordes ett nytt Gantt-schema för att visa hur 

tidsdisponering blev i praktiken och en förklaring finns i slutsats- och 

diskussionsdelen (se bilaga 4, Gantt-schema 2). 

För att veta hur marknaden ser ut idag gjordes en patentsökning. Detta är viktigt för 

att få information om vilka bromssystem som redan finns ute på marknaden och för 

att inte skapa en lösning som redan är patenterad. Författarna gjorde 

informationssökning på nätet och sökte upp konkurrerande företag. Det är även viktigt 

att utföra en konkurrentanalys för att få information om konkurrenternas 

rollatormodeller och hur väl produktegenskaperna uppfyller kundernas krav.  

 

5.1 Patentsökning 
Den första veckan omfattade en patentsökning för att öka förståelse för olika 

befintliga bromssystem som finns ute på marknaden och inspirera till fler idéer. 

Sökandet genomfördes med hjälp av sökmotorn Google [15] och PRV:s hemsida [16].  

 

Under den första sökningen var målet att ta reda på vilka olika rollatormodeller det 

finns på den svenska marknaden och hur deras bromssystem ser ut. Med hjälp av 

sökmotorn Google resulterade sökorden ”rollatortillverkare” och ”gånghjälpmedel” i 

företaget Volaris och andra konkurrerande företags hemsidor. Via hemsidorna 

samlades information om de olika rollatormodellerna som finns ute idag på 

marknaden.  

 

De svenska konkurrerande företagen är Dolomite och Etac. Dolomite som samarbetar 

med Invacare AB är en betydande svensk konkurrent. Konkurrenten har utvecklat 

rollatormodeller med vajerlöst bromssystem som är patentskyddade. Etac är inte en 

lika stor konkurrent och därför görs det ingen konkurrentanalys på det företaget.[17] 

 

Vid den andra sökningen söktes andra rollatortillverkare utanför Sverige och det 

norska företaget Access hittades. De tillverkar hjälpmedel för handikappade. Access 

har utvecklat en rollator med vajerlös broms med patentskydd. [18] 
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Fig.8 [19] Hopfällt läge 

5.2 Konkurrentanalys 
Analysen utförs för att få mer information om hur konkurrenternas bromssystem på 

deras rollator fungerar och vilka fördelar och nackdelar de har. De företag som valdes 

är Dolomite och Access.  

 

Dolomite är den största svenska konkurrenten och har en marknadsandel på 60 % av 

den svenska marknaden och 10-12% på den europeiska marknaden. Det hittades 

tyvärr inga data på hur stor marknadsandel som Access har. [1]  

 

Anledningen till varför dessa konkurrenter valdes förutom att Dolomite är den största 

konkurrenten är för att båda konkurrenterna har utvecklat utvändigt vajerlösa bromsar 

på sina senaste rollatormodeller. Modellerna som valdes för analysen är: 

 

 Jazz, modell från Dolomite.  

 Active Walker, modell från Access. 

 

5.2.1 Produktbeskrivning av Jazz 

Jazz, tillverkad av Dolomite är den senaste rollatormodellen med utvändig vajerlös 

broms. 

Jazzens bromssystem är ett patenterat system som använder sig av vajer, bricka och 

fjäder. 

 

Med anledningen att det inte har hittats någon mer detaljerad information om hur 

bromssystemet fungerar kan ingen ingående beskrivning ges. Det har sökts både på 

Dolomites hemsida, PRVs hemsida samt med sökmotorn Google, men inget har 

hittats. 

 

5.2.2 Produktbeskrivning av Active Walker 

Active Walker, tillverkad av det norska företaget Access, är en rollator med 

utvändigt vajerlöst bromssystem. Produkten är tillverkad i plast och aluminium.  

 

Bromssystemet som används är patenterat och 

konstruerat med dolda vajrar inuti rollatorns 

ram. Oavsett vilken position handtaget är 

placerat i förblir bromsens inställning intakt. 

Vid parkering finns det en hopfällningsspak 

som fäller ihop och låser läget så att rollatorn 

kan stå i hopfällt läge. 

(se fig.8).  

 

  



Genomförande 

 

19 

På samma sätt som på Volaris S7 justeras handtagshöjden på Active Walker med 

dragsprint och justeringshål. [19]  

 

Med anledningen att det inte har hittats någon detaljerad information om hur 

bromssystemet är konstruerat kan inte heller en detaljerad beskrivning ges om 

bromssystemet. Det har sökts på internet, både med hjälp av sökmotorn Google, 

PRV:s hemsida och på företaget Access hemsida. 

 

För att få mer information om hur väl konkurrenternas rollatormodeller fungerar har 

därför författarna intervjuat testpersoner. Testpersonerna har fått möjlighet att testa 

rollatorerna Jazz och Active Walker. Det ska även nämnas att testpersonerna har 

teknisk bakgrund och på så sätt kunde även författarna få fram information angående 

om modellernas konstruktion. Intervjun har utförts genom att fråga vilka fördelar och 

nackdelar som testpersonerna upplevt vid test av rollatorerna. Resultatet beskrivs 

nedan i fördels- och nackdelslistan på Jazz och Active Walker (tabell 1). 

 

 

Modell Fördelar Nackdelar 

Jazz 

 

 

 

 

 

 

 

  [17]  

 Rollatorn är vajerlös. 

 Bromsen förblir intakt 

oavsett handtagets 

position 

 

 

 Bromsen är svår att 

montera. 

 Bromspaketet skramlar 

mycket. 

 Finns risk för kärvning 

och då blir bromsen 

trög. 

 Bromsen är känslig för 

smuts och rostar lätt. 

 

Active Walker 

 

 

 

 

 

 

 

  

[19] 

 Vajerlös broms. 

 Bromsen förblir intakt 

oavsett handtagets 

position. 

 

 Rollatorn är tung och 

klumpig. 

 Bromssystemet är 

dåligt på grund av  

att det krävs stor 

bromskraft. 

 

Tabell. 1 
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5.2.3 QFD-matris 

En QFD-matris gjordes för att få ut mer information till konkurrentanalysen. Kundens 

krav från kravspecifikationen har översatts till mätbara produktegenskaper. En intern 

och extern viktning gjordes på kundkraven. Viktningen visar vad kunden anser som 

viktigast och vad företaget anser som viktigast. Den interna viktningen utförs av 

företaget, som i det här fallet är författarna som utvecklar produkten. Den externa 

kunden är i det här fallet två utomstående varav en är närstående till en 

rollatoranvändare. Sammanlagt fick viktningen 400 poäng, då varje person fått 100 

poäng att dela ut på de sju kundkraven.  

I matrisen jämförs om det finns något samband mellan produktegenskaperna och 

kundkraven samt hur starka sambanden är. Syftet med metoden är att hitta kriterier 

som väger tyngst och analysera konkurrenternas förmåga att uppfylla dem. Om 

konkurrenterna uppfyller kriterierna bättre än den egna produkten, behöver den egna 

produkten granskas för att få veta vilka ändringar som behöver göras så att kriterierna 

uppfylls bättre. Om konkurrenterna inte uppfyller kriterierna bättre analyseras vilka 

produktegenskaper den egna produkten har som har starkt samband med kriterierna 

och utveckla till de egenskaperna. På så sätt utvecklas en bättre produkt. 

Konkurrensjämförelsen valdes att göras med de två befintliga konkurrerande 

produkterna Jazz och Active Walker. Det ska nämnas att  Volaris S7 togs med i 

jämförelsen. Detta för att undersöka om modellen har några starka egenskaper som 

konkurrenterna inte har. Se nedan för QFD-matrisen, tabell 2. 
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Tabell 2 

 

 

 

 

 

+ = Stark samband a = Active Walker 1=Uppfyller inte kraven 

0 = Medium samband j = Jazz  2= Uppfyller obetydligt 

- = svagt samband s = S7  3= Uppfyller i viss mån 

   4= Uppfyller i stort sett 

   5= Uppfyller helt och hållet 

 

In
te

rn
 v

ik
tn

in
g

 

E
x

te
rn

 v
ik

tn
in

g
 

Produktegenskaper 

 

 

 

Kundkrav S
to

rl
ek

 

M
at

er
ia

l 

F
äs

ta
n

o
rd

n
in

g
 

Ju
st

er
b

ar
 e

n
h

et
 

P
ro

d
u

k
ts

äk
er

h
et

 

T
ål

ig
 

 1 2 3 4 5 

55 21 Vajerlös broms 0  0 + 0   s    aj 

10 20 Billig 0 + 0       ajs   

15 8 Enkel montering 0 - + +    j  a s  

30 45 Lätt att använda    0  -   a j s  

40 46  Konstant intakt broms -  + + + -      ajs 

30 35 Färd- och parkeringsbroms -  0 + + -      ajs 

20 25 Skrammelfritt  - + 0 0  0  j  a  s 

  
 

            

  1             

  2     j j       

  3 s    a a       

  4 aj aj aj a         

  5  s s js s s       
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5.2.4 Resultat och slutsats av konkurrentanalys 

Den interna viktningen visar att kundkraven ”Vajerlös broms” och ”Konstant intakt 

broms” har störst betydelse. Kraven påverkar produkt- 

egenskaperna ”Fästanordning”, ”Justerbar enhet” och ”Produktsäkerhet”, eftersom det 

finns starkt samband mellan dem. Sambanden visar att det är viktigt att bromsen är 

vajerlös, samtidigt ska den vara justerbar tillsammans med handtaget. Produkten 

måste även vara säker att använda och fästanordningen ska inte vara för krånglig att 

montera.   

Den externa viktningen visar att användaren tycker att kraven ”Lätt att använda” 

och ”Konstant intakt broms” är viktigast. De två kraven påverkar produkt- 

egenskaperna ”Fästanordning”, ”Justerbar enhet” och ”Produktsäkerhet”. För 

användaren är det vikigare att förstå hur produkten används och att bromsen alltid 

fungerar oavsett handtagets position.  

QFD-matrisen visar att konkurrenterna uppfyller kriteriet ”Vajerlös broms” som S7 

inte har, men har andra svagheter i bromssystemet. Jazz svaghet ligger främst i en 

svår montering, vilket komplicerar reparationen för montören. Systemet skramlar och 

är känsligt mot smuts. Detta gör att det lätt uppstår rost på detaljerna och gör att 

bromsen kärvar och blir trög. Därmed är systemet varken tåligt eller produktsäkert. 

Active Walkers svaghet ligger i att den är tung och klumpig, vilket kan ge svårigheter 

om användaren är svag och har ett rubbat balanssinne. 

Konkurrentanalysen visar konkurrentmodellernas svagheter och med denna 

information kan en bättre produkt utvecklas som möter kundernas behov och 

förväntningar. 
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5.3 Brainstorming 1 

Under vecka tre och fyra ägde två brainstormingmöten rum. Målet var att skapa så 

många koncept som möjligt (se bilaga 5, De första koncepten). Därefter 

kategoriserades koncepten och ett konceptträd gjordes för att få en bättre överblick (se 

bilaga 6, Konceptträd 1). I sektion 5.3.1 Konceptkategorier, beskrivs de olika 

kategorierna och vilka fördelar och nackdelar som varje kategori har (tabell 3).  

Efter kategoriseringen utfördes den första sållningen med hjälp av fördels- och 

nackdelslista. Listan gav en bättre överblick över vilka koncept som hade potential för 

vidareutveckling och vilka som måste sållas bort. I sektion 5.3.2. Genomförande – 

första sållningen finns fördels- och nackdelslistan beskriven och ligger som grund för 

sållningen.  

 

5.3.1 Konceptkategorier  

För att få skapa en tydlig konceptplattform delades idéer in i olika konceptkategorier. 

Dessa kategorier har egna grundprinciper som direkt talar om för författarna om fler 

idéer ska genereras i den aktuella konceptkategorin eller om den ska sållas bort  

(tabell 3).  

 

 

Kategorier   

Vajer i rör 

 

Genom att ersätta den utvändiga vajern med ett invändigt 

vajersystem som löper i rollatorns profilram, så elimineras 

problemen som uppstår med det utvändiga system som 

används idag. 

Det fördelaktiga med detta är att kraftöverföringen blir på 

samma sätt som i det befintliga bromssystemet. Det krävs små 

tillverkningsförändringar och är billigt. Problemet är att 

utrymmet i rollatorns profiler är mycket begränsat. De 

skillnader som skapas vid de olika höjdlägena har för stor 

amplitud. Konceptet fungerar bra teoretiskt, men inte praktiskt.  

 

Trissystem 

 

 

 

 

 

 

Dessa koncept använder sig av vajer och trissor innanför 

rollatorns profiler. Grundtanken är att överföra kraften genom 

att låta vajern löpa genom ett antal trissor. 

Fördelen med denna kategori är att systemet har möjlighet att 

justera sig själv efter höjdlägesjustering. Problem är att 

systemet använder sig av längre vajrar, som på grund av sin 

längd, minskar bromseffekten. Tillverkningskostnaden och 

monteringskostnad blir lidande.  
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Rör i rör 

 

 

 

 

 

Koncept inom denna kategori består av rörsystem. Dessa rör 

löper i varandra och är därmed självjusterande. Kraften 

överförs genom torsion i axial led. Svagheter med detta system 

är att kraften ifrån handtaget försvinner i hela 

överföringsprocessen och lämnar dålig bromseffekt. 

Fördelarna är billig tillverkning och montering samt att det är 

självjusterande. 

 

Haksystem 

 

 

 

 

 

I denna kategori består koncepten av system där justering av 

höjd sker manuellt. Kraftöverföring sker genom mekaniska 

armar som hakar fast i varandra i olika lägen. 

Fördelar med detta system är billig tillverkningskostnad, och 

bra kraftöverföring. Svagheter består i att systemet utnyttjar 

många olika rörelseled och skapar en komplex 

produktgeometri, som därmed gör justeringen komplicerad. 

 

Sprintsystem 

 

 

 

 

 

 

Dessa koncept använder sig av ett enkelt system som överför 

kraften genom att låsa ihop mekaniska delar med hjälp av en 

sprint. Fördelar med systemet är en enkel konstruktion och 

billig tillverknings- och monteringskostnad. Nackdel är 

svårigheten att ha kontroll över sprinten i de olika lägena i 

rollatorns bromsfas. 

 

Kugg och 

rullsystem 

 

 

 

 

 

 

Principen i denna kategori är man låter höjdjusteringen av 

handtaget även kontrollera bromsen. Genom att använda sig av 

kuggsystem kan man mekaniskt låta sänkning av handtaget 

påverka en enhet som samtidigt rullar upp bromsvajern och 

därmed anpassar den till rätt längd. Fördel med detta är 

möjligheten till ett självjusterande system samt billig 

tillverkningskostnad. Nackdelar är bland annat att systemet 

kräver delar som sitter fast och därmed eliminerar möjligheten 

att bromsa. 
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Elektrisk broms 

 

 

 

Här används elektricitet för att överföra krafter och bromsa.  
Kraften kan komma ifrån en elektromagnet som drar åt 

bromklossen eller en motor som ger fullt motstånd. Fördelen 

med elektrisk broms är att bromskraften kan justeras och 

därmed skapa en mer anpassad broms för användaren. 

Samtidigt påverkas inte systemet av höjdjusteringen, då den 

mekaniska kraften inte behöver sitta ihop med 

höjdjusteringspartiet. Nackdelarna är dyrare tillverkning och 

monteringskostnad. Systemet kräver något slag av batteri som 

driver systemet, vilket gör rollatorn mindre flexibel och 

användarvänlig. 

Tappsystem 

 

 

 

 

 

 

 

Detta system påminner om ”haksystem” och ”sprintsystem” då 

det innebär överföring av bromskraft genom mekaniska armar. 

Tanken är att en tapp släpps ner i en profil och med hjälp av en 

extra vajer fäller ut armar som hakar i profilens inre kontur och 

därmed får grepp. Vid justering ändras vajern till 

justeringsläge, då den fäller in grepparmar och gör systemet 

flytande. Fördelarna är bra kraftöverföring samt billig 

tillverkning. Nackdelarna är att justeringen inte är fullt 

tillförlitlig och innehåller för många moment.  

 

Tabell 3 

 

 

5.3.2 Genomförande - första sållningen 

I den första sållningen vägdes fördelarna och nackdelarna som nämnts i varje 

kategorikoncept. Det gjordes en fördels- och nackdelslista över varje kategori för att 

få en bättre översikt. En diskussion framfördes rörande om det finns potential för 

vidareutveckling i varje kategori. De kategorier där nackdelarna vägde tyngre än 

fördelarna sållades bort. Se nedan för fördels- och nackdelslistan (tabell 4). 

 

  

 

 



Genomförande 

 

26 

Konceptkategori Fördelar Nackdelar 

Vajer i rör 

 

 

 

 

 

 

 

 Kraftöverföringen blir 

densamma som det befintliga 

systemet 

 Tillverkningsförändringar är 

små. 

 Tillverkningen är billig. 

 Skapar skillnader vid de olika 

höjdlägen som ger stora 

amplituder. 

 Ger dålig bromsverkan på grund av 

stora amplituder. 

 Utrymmet i profilen är mycket 

begränsat. 

Trissystem 

 

 

 

 

 

 

 Systemet är självjusterande 

efter höjdlägesjustering 

 Systemet måste använda sig av 

längre vajrar som påverkar 

bromseffekten negativt. 

 Ökad tillverknings- och 

monteringskostnad. 

 

Rör i rör 

 

 

 

 

 

 

 

 Billig monterings- och 

tillverkningskostnad. 

 Systemet är självjusterande 

 Kraften ifrån handtaget försvinner 

under överföringsprocessen och ger 

dålig bromsverkan. 

Haksystem 

 

 

 

 

 

 

 

 Billig tillverkningskostnad. 

 Bra kraftöverföring. 

 

 Skapar komplex produktgeometri. 

 Höjdjusteringen blir komplicerad. 
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Sprintsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Billig tillverkningskostnad. 

 Enkel konstruktion. 

 

 Kan uppstå svårighet med att få 

kontroll över sprinten i de olika 

lägena. 

 

Kugg och 

rullsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 Självjusterande system. 

 Billig tillverkningskostnad. 

 

 Vissa detaljer måste vara fast i ett 

läge och eliminerar 

bromsmöjligheten. 

 

Elektrisk broms 

 

 

 

 

 

 

 Ger bra bromsverkan. 

 Självjusterande 

 Måste laddas kontinuerligt. 

 Motorn är tung och leder till att 

rollatorn blir tung och klumpig. 

 Dyr tillverkning och montering. 

 

Tappsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 Bra kraftöverföring. 

 Enkel konstruktion. 

 

 Svårt att kontrollera inställning. 

 Ej vajerlöst. 

 Krävs flera moment för 

höjdjustering. 

Tabell 4 
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5.3.3 Resultat och slutsats 

Första sållningen visade vilka kategorier som hade störst potential att ge en bra 

lösning. Målet är att hitta enkla lösningar som inte kräver så avancerad konstruktion 

och det är även viktigt att konstruktionen är enkel att montera. Ju färre komponenter 

desto lättare blir monteringen och konstruktionen blir mer hållbar. 

Fördels- och nackdelslistan visar att konceptkategorierna ”Kugg och rullsystem”, 

”Elektrisk broms”, ”Tappsystem”, ”Vajer i rör” och ”Rör i rör” hade nackdelar som 

väger tyngre än fördelarna och går därmed inte vidare. 

”Kugg och rullsystem” är ett bra självjusterande system. Nackdelen är att systemet 

måste vara rörligt i rollatorns profil, vilket inte är möjligt när vissa detaljer måste sitta 

fast. Detta ger svårigheter för höjdjusteringen och bromsningen och därför sållas 

systemet bort.  

Elektrisk broms är också ett bra självjusterande system, men är mindre 

användarvänlig när systemet kräver något slag av energikälla. Kategorin sållas därför 

bort. 

Tappsystemet är ett bra system med tanke på dess förmåga att överföra kraft. 

Nackdelen ligger i att systemet inte anses vara tillräckligt tillförlitligt för användaren 

på grund av ett antal justeringsvajrar. Systemet kräver flera moment vid 

höjdjusteringen och är inte praktiskt, systemet sållas bort. 

Vajer i rör ersätter dagens lösning på ett enkelt sätt. Problemet är att vajern 

tillsammans med sitt vajerrör kräver för mycket utrymme. Det blir också för stora 

amplitudskillnader, vilket påverkar bromsverkan negativt. Lösningen sållas bort. 

Rör i rör sållas bort då systemet anses ge för dålig bromskraft. Utrymmen är för små 

för att kunna dimensionera till lämplig kraftomvandling. Systemet sållas bort. 

Resterande konceptkategorier, ”Haksystem”, ”Trissystem” och ”Sprintsystem”, har 

potential och får därför vara kvar för vidareutveckling. 

Det som diskuterades under mötet var att kombinera koncepten med varandra. 

Bromsvajer är en enkel komponent som lätt kan kombineras med andra komponenter 

och skapa hybrider. 
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5.4   Brainstorming 2 

Under den andra brainstormingen vidareutvecklades de kvarvarande 

konceptkategorierna ”Sprintersystem”, “Trissystem” och ”Haksystem” från den första 

sållningen. Det undveks krångliga och avancerade konstruktioner eftersom det ska 

vara så enkelt som möjligt att montera bromssystemet. Även antalet komponenter 

försökte hållas nere för att underlätta monteringen. Se nedan för de nya koncepten 

(tabell 5). Ett nytt konceptträd upprättades, se bilaga 6 för konceptträd 2. 

Sållningen på den här nivån skedde tillsammans med Sven-Inge under ett 

företagsbesök. Författarna visade vilka förslag de hade och berättade om potentialen 

och brister som varje koncept hade. Det gavs intressanta kommentarer på varje 

koncept, då Sven-Inge har mer erfarenhet i tillverkning av rollatorer och ser brister 

som författarna inte ser. 

 

5.4.1 Konceptutveckling 2 

Koncept   

#2.1 – Hakfunktion  

 

Systemet omfattas av stag och hakarmar. En övre 

och en undre hakarm är ihophakade med 

varandra. Den nedre hakarmen är fäst med ett stag 

som överför bromskraften till hjulet. På änden av 

staget finns en bromsklaff. Systemet ger bra 

kraftöverföring och är billigt att tillverka. 

Nackdelarna är att de långa hakarmarna som kan 

röra sig i många led ger en komplex geometri och 

den långa längden ger svårigheter när höjden ska 

justeras. Se bilaga 7 för större bild, Koncept #2.1, 

#2.2 och #2.3. 
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#2.2 - Variabel vajerlängd med 

fjäder 

Detta koncept är en kombination av 

kategorierna ”Vajer i rör” och ”Trissystem”. Den 

utvändiga bromsvajern ersätts med en invändig 

som löper längs profilramen. För att minska på 

friktionen på vajern glider den runt rulltrissar. 

För att det inte ska skapas stor amplitud i de olika 

höjdlägena är vajern upprullad i en trissa i 

bromshandtaget med en fjäder. Fjädern gör att 

trissan vill rotera bakåt och håller vajern sträckt. 

För att vajern inte ska rotera vid bromsningen 

finns det justeringshål i trissan för låsknapp. När 

knappen sitter i är trissan låst i ett läge och det fås 

en bestämd vajerlängd.  

 

För höjdjustering frikopplas låsknappen från 

trissan och när handtaget dras upp kommer 

samma längd av vajern att dras ut. 

Den stora fördelen med systemet är att det krävs 

små tillverkningsförändringar och är billigt. 

Nackdelen med systemet är att vajern alltid 

sträcker sig efter en tid när den är lång som i detta 

system. I samband med att vajern sträcker sig 

försämras bromskraften. Se bilaga 7 för större 

bild, Koncept #2.1, #2.2 och #2.3. 

#2.3 – Trissystem  

 

Konceptet är ett rent trissystem som endast 

använder sig av en vajer och tre stycken 

rulltrissor. Från handtaget löper vajern ned, 

genom profilen till trissa #1. Denna trissa är 

monterad i den nedre delen av den övre profilen. 

Vajern ändrar sedan riktning och fortsätter istället 

upp mot trissa #2 som är monterad i den övre 

delen av den undre profilen. Där vänder vajern 

ytterligare och fortsätter nu nedåt mot rollatorns 

nedre del. Vajern riktas om mot bromsen med 

hjälp av trissa #3. Sträckan mellan trissa #1 och 

#2 kan kallas Y. När handtaget befinner sig i det 

högsta läget är Y som kortast. Och när handtaget 

är i det lägsta läget är Y som längst. Eftersom 

dessa sträckor alltid är proportionerligt desamma 

så förblir alltid bromsvajern sträckt i alla 

höjdlägen. Se bilaga 7 för större bild, Koncept 

#2.1, #2.2 och #2.3. 

Tabell 5 
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5.4.2 Genomförande - andra sållningen 

Den andra sållningen skedde i två steg. I det första steget upprepades fördel- och 

nackdelslistan på de nya koncepten som utvecklades. Därefter presenterades 

koncepten tillsammans med fördels- och nackdelslista för Sven-Inge och en 

gemensam sållning uträttades på plats. 

Listan utfördes på samma sätt som den första sållningen, men här finns även 

kommentarer från Volaris. Även här ska kraven från kravspecifikationen uppfyllas (se 

bilaga 10.1 Kravspecifikation): 

Den gemensamma sållningen med Volaris ägde rum i Volaris lokaler. De nya 

koncepten och listan presenterades, se nedan för fördels- och nackdelslistan med 

kommentarer från författarna och Sven-Inge (tabell 6).  

 

Koncept  Fördelar   Nackdelar  

#2.1 – Hakfunktion 1 

 

 Utvändig vajerlös. 

 Bromsen är intakt 

oavsett handtagets 

position. 

 Bra bromskraft  

 Problem med 

utrymmet i ramen. 

 Geometrin är 

komplex. 

Författarnas kommentarer: Enkelt koncept 

Sven-Inges kommentar: Bra lösning, har potential för vidareutveckling. Kanske kan 

kombinera staget med en vajer. 
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# 2.2 – Variabel vajerlängd 

med fjäder 

 

 Utvändig vajerlös, 

vajern dold inuti 

ramen. 

 Bromsen är intakt 

oavsett handtagets 

position. 

 Vajern sträcker sig 

efter en tid. 

 Krävs två moment 

för höjdjustering. 

 Krånglig 

konstruktion och 

montering. 

Författarnas kommentar: ”Jojon” som ska sitta i bromsgreppet kan vara krånglig att 

konstruera. Vajern sträcker sig. 

Sven-Inges kommentar: Vajern sträcker sig och konstruktionen ser krånglig ut. 

Krävs två moment för höjdjustering. 

 

#2.3 – Trissystem 

 

 Utvändig vajerlös. 

 Enkel montering. 

 Bromsen är intakt 

oavsett handtagets 

position. 

 Problem med 

utrymmet inuti 

ramen. 

 Vajern sträcker sig 

efter en tid. 

Författarnas kommentar: Smart och enkel lösning. 

Sven-Inges kommentar: Vajern sträcker sig efter ett tag och ger dålig bromsverkan. 

 

Tabell 6 
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5.4.3 Resultat och slutsats 

Fördels- och nackdelslistan visar att det första konceptet, Koncept #2.1 - Hakfunktion 

uppfyller kriterierna ”Utvändig vajerlös broms”, ”Intakt broms oavsett handtagets 

position” och ”Bra bromskraft”. Nackdelen med lösningen är geometrin på 

konstruktionen som kan få svårigheter att få plats i rollatorramen. Sven-Inge 

kommenterade att lösningen är bra och har potential för att vidareutvecklas. Den 

kanske kunde kombineras med en vajer. Konceptet går vidare 

Koncept #2.2 uppfyller bara kriteriet ”Utvändig vajerlös broms”. Konstruktionen är 

krånglig att montera och det kommenterades från Sven-Inge att bromseffekten 

kommer att bli dålig när vajern är så lång. Oavsett material kommer vajern att alltid 

sträcka sig efter en tids användning. Detta är en stor nackdel och påverkar även 

produktsäkerheten när bromsen har försämrad bromsverkan. Med fler nackdelar som 

väger mycket tyngre än fördelen måste konceptet sållas bort. 

Koncept #2.3 uppfyller kriterierna ”Utvändig vajerlös broms”, ”Intakt broms oavsett 

handtagets position” och ”Enkel montering”. Men som i Koncept #2.2 är 

huvudkomponenten en lång vajer som sträcker sig. Sven-Inge kommenterade att detta 

koncept är en smart lösning, men fungerar inte lika bra i praktiken. Av samma 

anledning som i föregående koncept sållas detta också bort.  

Efter presentation av koncepten och diskussion med Volaris kom man fram till att ett 

av de tre koncepten hade potential för vidareutveckling, Koncept #2.1. Den bästa 

lösningen är att konstruera bromssystem med någon form av stel arm. Ett alternativ är 

att kombinera en stel arm med en kortare vajerlängd. Så länge vajerlängden inte är för 

lång påverkas materialet inte så mycket och därmed minskar risken för sträckning.  

 

5.5 Brainstorming 3 

I den tredje brainstormingen dök det upp ett nytt koncept inom ”Sprintersystem” samt 

att koncept #2.1 - Hakfunktion vidareutvecklades. I sektion 5.5.1 Konceptutveckling 3 

beskrivs de nya koncepten. Inför sållningen upprepades samma procedur som tidigare, 

en fördels- och nackdelslista förbereddes. Ett tredje konceptträd upprättades, se bilaga 

7 för Konceptträd 3. 
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5.5.1 Konceptutveckling 3 

 

Koncept  

#3.1 - Hybrid 

 

Detta är ett hybridkoncept där 

konceptkategorierna ”Vajer i 

rör”, ”Trissystem” och ”Haksystem” har 

kombinerats. Systemet består av hakarmar, 

vajer och trissa. Hakarmen består av två 

hakarmar, en övre och en nedre, som är 

hophakade med varandra.  En vajer är fäst 

på den nedre hakarmen och överför 

bromskraften till bromsklossen. För att 

minska risken för friktion och skavning för 

vajern glider den runt en rulltrissa.  

Systemet är relativt billigt att tillverka och 

kraftöverföringen är bra. Dock har systemet 

en komplicerad montering och 

produktgeometrin är fortfarande komplex 

här. På grund av den komplexa geometrin 

uppkommer det lätt svårigheter vid 

höjdjustering av handtaget och bromsen. Se 

bilaga 8 för större bild, Koncept #3.1 och 

#3.2. 

#3.2 - Sprintersystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta koncepts huvudfunktion ligger i ett 

magnethus. Hela bromssystemet är dolt inuti 

profilramen och består av bromsprofiler med 

utstansade justeringshål, magnethus, vajer 

och vred med magneter (fig. 12,13 och 14).  

 

Justeringshålen på bromsprofilerna är 

utstansade med samma avstånd som på 

profilramens justeringshål. Det är viktigt att 

avståndsmåttet på hålen stämmer för att 

detaljerna ska vara justerbara parallellt med 

profilramen. Bromsprofilerna är två långa 

tunna profiler, Profil 1 och Profil 2, som 

löper inuti ramen (fig. 13 och 15). 

 

Profil 1 är kopplad till bromshandtaget via 

en vajer (fig. 12) och även Profil 2 är 

kopplad till bromsklossen via en vajer.  

När bromshandtaget trycks upp drar vajern 

upp hela bromspaketet och därmed är 

bromsen aktiverad. 

Profilerna löper i varandra och hålls ihop 

 

 
Fig. 12 

 
Fig.13 



Genomförande 

 

35 

 
Fig. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tack vare det. Magneten är till för att låsa 

profilerna i ett visst läge.  

 (fig. 15,16,17). 

 

För att höjdjustera rollatorhandtaget vrids 

vredet som sitter utanpå ramen (fig. 14 och 

17).  Vredet innehåller en magnet (magnet 

V), varav den negativa delen av magneten är 

riktad uppåt och den positiva delen riktad 

nedåt (fig.17). 

 

Magneten (magnet H) i magnethuset har den 

positiva delen riktad utåt mot vredet. När 

vredet vrids 180 grader kommer den 

negativt laddade delen av magneten V att 

dra åt sig magnet H. Båda profilerna 

frikopplas men endast profil 1 som är 

kopplad till handtaget kan nu löpa fritt inuti 

ramen. När handtaget är i önskvärd höjd, 

vrids vredet tillbaka 180 grader. Den 

positiva delen av magnet V kommer nu 

istället att stöta ifrån sig den positiva delen 

av magneten H och låsa fast profilerna igen 

(fig. 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 7 

 

 
Fig.14 

 
Fig.16 

 
Fig. 17 
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5.5.2 Genomförande – tredje sållningen 

Som tidigare utfördes en fördels- och nackdelslista över de två nya koncepten med 

kommentarer från författarna, se nedan (tabell 8). 

Efter att fördels- och nackdelslistan utförts gjordes ett profilschema på de fem 

koncepten som har skapats under andra och tredje brainstormingen. Dels för att 

jämföra koncept #3.2 med de andra koncepten, men även för att kontrollera om fler 

brister kunde hittas. Det som jämfördes var hur väl varje koncept uppfyllde kraven 

från produktspecifikationen samt hur stort behov marknaden har av konceptet, hur 

stor innovationshöjden är, hur väl koncepten uppfyller marknadstrenden och om 

patentmöjligheten på konstruktionen är stor. Se bilaga 10 för Profilschema 1. 

Ett likadant profilschema utfördes på Koncept #3.2, S7 och konkurrenternas modell, 

Jazz och Active Walker, för att jämföra om de nya koncepten uppfyller kriterierna 

bättre än konkurrenterna och den befintliga S7. Se bilaga 11 för profilschema 2 
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Koncept  Fördelar  Nackdelar  

#3.1 – Hybrid 

 

 Utvändigt 

vajerlöst. 

 

 Två moment vid 

höjdjustering. 

 Kan uppstå 

problem med 

hakarna pga. 

krafter. 

 Svårigheter att 

montera. 

 Kan skramla. 

Författarnas kommentarer: Det uppstår fortfarande krafter pga. geometrin.    

                                                Systemet skramlar. Konstruktionen är inte helt   

                                                enkel att montera. 

 

#3.2 – Sprintersystem 

 

 Helt vajerlös. 

 Enkel montering. 

 Låg vikt. 

 Skrammelfri om 

materialet är i plast. 

 Två moment vid 

höjdjustering. 

Författarnas kommentarer: Smart och bra lösning. Helt vajerlös,   

                                                 skrammelfri, inga problem med geometrin. Bästa 

                                                 lösning hittills. 

 

Tabell 8 

 

 

 
Fig. 17 
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5.5.3 Resultat och slutsats 

Efter att ha granskat fördels- och nackdelslistan och profilscheman och diskuterat 

koncepten kom man fram till att nya Koncept #3.2 är den bästa lösningen. 

Konstruktionen är enkel och komponenterna som ingår är lätta i vikt, vilket innebär 

att rollatorns vikt inte blir påverkad. Därmed blir den inte heller tung och klumpig. 

Den enda nackdel som finns är att det krävs två moment vid justering av höjden. Dock 

är det är inget stort problem som påverkar bromssystemet eller ställer till med 

problem för användaren. 

För att veta om Konceptet #3.2 verkligen har uppfyllt kundernas behov undersöktes 

koncepten angående detta med profilschema. I Profilschema 1 jämförs Koncept #3.2 

med de övriga fyra koncepten som skapades under brainstorming 2 och 3. 

Profilschemat visar att Koncept #3.2 uppfyller alla kriterier lika bra eller bättre än de 

övriga koncepten. Detta visar att konceptet är det bästa bland alla koncept som har 

skapats.  

För att undersöka om Koncept #3.2 är bättre än konkurrenternas modell utfördes ett 

likadant profilschema, Profilschema 2. Konceptet uppfyllde de flesta kriterierna med 

goda resultat och det ska påpekas att det även fick goda resultat där konkurrenterna 

hade sina svagheter. I jämförelse med S7 uppfyllde Koncept #3.2 kriterierna också 

bättre. Både konkurrenterna och S7 hade en eller flera svagheter, medan Koncept #3.2 

inte hade några.  

Den nya lösningen presenterades för Volaris som tyckte att idén var en intressant och 

spännande lösning. Ett möte bestämdes där den nya lösningen skulle presenteras för 

både uppdragsgivaren Sven-Inge Kjell, konstruktören Ronnie Dahlberg samt 

teknikern Stefan Hälgebring. En CAD-modell gjordes förbereddes för mötet. 

Mötet på Volaris hölls tillsammans med Sven-Inge, Ronnie och Stefan. CAD-

modellen av Koncept #3.2 visades och beskrevs. Författarna fick en positiv feedback 

på den och det berömdes att det var en enkel och smart lösning med hög 

innovationsnivå. De frågor som kom upp under diskussionen var: 

 Om det skulle uppkomma kärvning i systemet?  

Svar:  

Eftersom axelprofilerna leder mitten i ramen, liksom magneten, så är risken 

för kärvning liten.  

 Klarar magneterna den aktuella belastningen? 

Svar: 

Idag finns små magneter med väldig stor magnetkraft och därför anser 

författarna inte att vikten är några problem. De neomagneter som finns på 

marknaden idag klarar av att bära en tyngd som är 1000 gånger sin egen vikt. 
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6 Resultat 

6.1 Det slutliga konceptet  

Efter att ha utfört profilscheman och granskat beslöts det att Koncept #3.2 från 

brainstorming 3 är det slutliga konceptet. Konceptet jämfördes med både de övriga 

koncepten från brainstorming  2 och 3 samt med konkurrenternas modeller. Detta är 

för att veta om det slutliga konceptet har uppfyllt de kraven som kunden har ställt. 

Koncept #3.2 har fått bra resultat i både det första profilschemat och det andra 

profilschemat (se bilaga 10 och 11, Profilschema 1 och 2).  

Koncept #3.1 har både fått en positiv feedback och blivit godkänt av Volaris. Det 

bestämdes att konstruktören Ronnie skulle göra några få ändringar för att förfina 

konstruktionen. Författarna är inte lika insatta i rollatorprodukter och ser inte de 

eventuella problem som kan uppstå med den slutliga lösningen. Därefter skrev Ronnie 

ut en prototypmodell med företagets 3D-skrivare för att testa om konstruktionen 

fungerar lika bra i praktiken. 

Det som lades till var en tvåaxlig arm som fäster den undre bromsprofilen med ett stag 

som går till bromsklossen. Den tvåaxliga armen och staget kommer att sitta på den 

undre delen av rollatorn vilket underlättar reparationen för teknikerna. Sannolikheten 

för smuts och skada är störst på den undre delen av rollatorn och därför är det viktigt 

att det är lätt att utföra reparationer där. Det som är inuti ramen kommer inte att röras 

av användaren och därför behövs det inte göras några ändringar där.  

Lösningen ansågs ha en sådan hög innovationsnivå att Volaris bestämde sig för att 

ansöka om patent på bromssystemet. Ett nytt möte bestämdes med en färdig 

prototypmodell samt träff med patentombudsmannen för att ansöka om patent. 

 

6.2 Prototyp utvärdering  
 

Till det tredje mötet hade en prototypmodell skrivits ut 

av Ronnie. Modellen var viktig för patentansökan. 

Modellen visades upp för patentombudsmannen för att 

kunna ge en bra beskrivning på hur bromssystemet 

fungerar. Konceptet hade vidareutvecklats av Ronnie, 

sedan det föregående mötet.  

 

Konstruktionen består nu av två långa profiler som 

löper i varandra, en övre och en nedre (fig.18). 

Profilerna har utstansade hål för att magnethuset  ska 

kunna låsa profilerna. Hålen måste vara parallella i 

samma höjdläge som justeringshålen på 

aluminiumramen. Avstånden mellan hålen kommer 

också att ha samma avstånd som justeringhålen i 

ramen. Därmed kommer den totala höjdjusteringen för 

bromssystemt att vara 200 mm, samma avstånd som 

det är vid höjdjustering av handtaget. I dragspaken som 

 
Fig. 18 Prototypen 

 
Fig. 19 Prototypen inuti ramen 
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är avsedd för höjdjusteringen sitter en stålpinne som är avsedd för att dra åt sig 

magnethuset (fig.19). Vredet som fanns i den föregående konstruktionen är nu 

borttaget. En tvåaxlig arm lades till som är fäst till den nedre profilen och ett stag som 

är kopplat till bromsklossen. Staget har ersatt vajern i den föregående konstruktionen. 

Staget är fäst till bromsklossen via en fjäder som ska ge lite motstånd vid 

bromsningen samt fjädring. 

För att frikoppla profilerna för höjdjustering ska dragsprinten med stålpinnen i, dras 

ut. Stålpinnen som är magnetisk kommer att dra åt sig magneten och magneten 

frikopplar profilerna som nu kan löpa fritt i höjdled. När höjden är justerad släpps 

dragspaken som kommer att skjuta tillbaka magnethuset och låsa profilerna. Det ska 

också nämnas att när magnethuset är i sitt normalläge, hålls det fast i profilen med 

hjälp av fjäderkraft. Vid bromsning glider stålpinnen mot magnetshusets yttre sida 

och låter bromspaketet röra sig i fritt höjdled för att överföra bromskraft. 

Orsaken till ändringen är för att minska antal moment för användarna och även risk 

för olyckor. Genom att ta bort vredet med magneter och istället ha magnethuset i 

dragsprinten, sker höjdjusteringen på rollatorns handtag samt på bromssystemet  

genom att bara dra ut dragsprinten. Om vredet hade varit kvar måste användaren 

komma ihåg att först vrida på vredet för att frikoppla profilerna, dra ut dragsprinten 

och justera höjden och till sist vrida tillbaka vredet för att låsa profilerna. Om 

användaren glömmer det sista momentet, att vrida tillbaka vredet förblir profilerna 

frikopplade och därmed fungerar inte bromsen och utgör en risk för olyckor. 

 

6.3 Materialval 

6.3.1 Teori om olika material  

Under mötets gång diskuterades det vilka material som ska användas i 

komponenterna. Som det framgår i kravspecifikationen önskas att bromssystemet ska 

vara skrammelfritt samtidigt som vikten inte får öka för mycket. Eftersom 

bromssystemet består av profiler som löper i varandra, måste även materialet vara 

glatt så att ytorna kan glida mot varandra utan att det uppstår gnisselljud. 

För att materialet ska vara så lätt som möjligt, samtidigt som det ska vara 

skrammelfritt är plast det bästa valet. Ett antal olika plastsorter har gåtts igenom och 

de sorter som passade bäst in i kriterierna är: PA6, POM och PP. 

POM, Polyoxymethylene (Acetal, POM), är lik nylon men är styvare. POM har 

bättre utmattningshållfasthet och vattenresistens, men nylon har bättre slitstyrka och 

nötningsmotstånd. Fördelar med POM är att den har gott krypningsmotstånd och har 

bra glidegenskaper (låg friktion). Materialet används oftast där kraven är höga på god 

utmattningshållfasthet, formbarhet och styvhet. Materialet hittas oftast i 

högpresterande produkter bland annat inom fordonsindustrin och 

hemelektronikindustrin (t.ex. kugghjul, skidor, fästen, låssystem). POM lämpar sig för 

formsprutning, extrudering, formblåsning och roterande formning. [2, 20, 21] 
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PA6, Polyamid (typ 6, 15 % glasfiber), är en typ av nylon. Nylon har hög slitstyrka 

och bra glidegenskaper (låg friktion) och genom att tillsätta olika tillsatsämnen får 

materialet olika egenskaper. I PA6 tillsätts 15 % glasfiber som förbättrar styvheten 

avsevärt och har bra utmattningshållfasthet. Plastsorten har nackdelen att den 

absorberar vatten och vid vått tillstånd försämras kvalitén. Materialet används ofta 

inom bilindustrin, tillverkare av hushållsmaskiner och kontorsmaskiner. [2, 22, 23] 

 

PP, Polypropen, är en termoplastisk polymer och används i en mängd olika 

tillämpningar såsom emballage, termiska underkläder, papper, textil, 

fordonskomponenter, högtalare, laboratorieutrustning, m.m. Det finns tre typer av PP: 

homopolymer, slumpvis sampolymer och blocksampolymer. Plasten har en låg 

densitet, låg friktion, är hård och flexibel, särskilt copolymeriserad eten. Detta gör 

därför plasten till en bra teknisk plast som konkurrerar ut ABS-plasten. PP har god 

utmattningshållfasthet, de mekaniska egenskaperna behålls även vid högre 

temperaturer, plasten är lätt att limma ihop med andra material som aluminium samt 

är billig. PP lämpar sig för formsprutning, varmformning och extrudering samt kan 

svetsas, präglas, folieras och vakuummetalliseras. [2, 24, 25] 

 

6.3.2 Det slutliga materialvalet  

Eftersom författarna inte har tillräckligt med kunskaper i fråga om materialval är det 

konstruktören som bestämmer materialvalet. För att det inte ska uppstå gnisselljud får 

inte samma material användas på detaljer som glider mot varandra.  

Det bestämdes att låsaxlarna som är de långa detaljerna ska vara i aluminium, till 

magnethuset är det lämpligt att använda POM och i de övriga detaljerna används PP. 

Storleken på magneten har för tillfället inte bestämts, men tanken är att använda en 

magnet med diametern 1 cm. 

PA6 och POM är material som lämpar sig för detaljer som ska utsättas för krafter. 

POM har fördelen att den har väldigt låg friktion och med PA6 kan man få väldigt 

hållbara detaljer om glasfiber tillsätts. PP lämpar sig bra om det bara önskas ett enkelt 

material som har låg friktion och är billigt.  

Som nämnts tidigare får två detaljer som har glidyta mot varandra inte vara gjorda av 

samma material på grund av risk för gnisselljud. Magnethuset och stödet för 

bromsprofil kommer att vara i kontakt och glida mot aluminiumramen och därför får 

magnethuset inte bestå av aluminium utan av plast. Huset kommer att utsättas för 

krafter vid bromsning och därför lämpar det sig att använda POM som har bättre 

styvhet och utmattningsmotstånd än PP. PA6 lämpar sig inte lika bra som POM då 

kvalitén på plasten försämras när den absorberar vatten. POM har även fördelen med 

låg friktion och kan därmed glida mot aluminiumet utan någon större risk för att 

gnisselljud ska uppstå. 
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Det kommer att stansas ut hål på låsaxlarna med hög tolerans och därför lämpar det 

sig att använda aluminium. Aluminium är en lätt 

metall med många goda mekaniska egenskaper 

och kan ge detaljer med hög tolerans då 

materialet inte deformeras plastiskt så lätt. 

I de övriga detaljerna där toleransen inte behöver 

vara lika hög samt att det inte utsätts för så 

mycket krafter lämpar det sig att använda någon 

enklare och billigare plast som PP (fig.20).  

6.3.3 Bromssystemets fördelar 

Nu när bromsvajarna är borttagna och har ersatts med ett mekaniskt bromssystem 

inuti ramen, kommer användaren varken att fastna i eller riva ner saker med någon 

vajer. Bromskraften kommer inte heller att försämras när det inte finns någon vajer 

som kan sträcka sig, vilket ökar produktsäkerheten. 

Efter konstruktörens vidareutveckling av konceptet har även konstruktionen blivit 

bättre. Det krävs nu bara ett moment vid höjdjusteringen, då vredet är borttaget och en 

stålpinne sitter i dragsprinten som drar till sig magnethuset istället. Detta innebär även 

en ökad produktsäkerhet för användaren. I det föregående konceptet behövde 

användaren först vrida på vredet så att magneten frikopplas från bromsprofilerna 

innan handtaget kunde justeras. Om användaren skulle glömma att vrida tillbaka 

vredet så skulle bromsen inte fungera, då bromsprofilerna fortfarande är frikopplade 

från varandra. Detta skulle utgöra en risk för olyckor för användaren.  

Då de långa profilerna hålls på plats av stödet för bromsprofilerna, ska systemet inte 

skramla så mycket som det gör i konkurrentens modell.  

 

6.4 Hållfasthetsberäkningar  

 

För att bromssystemet inte skall brista vid hårt bromsgrepp, är S7:s handtag försett 

med ett bromsstopp. Den mängd kraft som uppstår vid max grepptryck uppmäts till 

ungefär 40N. Detta då rollatorns däcktryck är normalt. Den del som bedöms vara den 

svagaste länken i bromssystemet är den axel som låser samman bromsprofilerna. 

 

Qs =  (N/cm^2)     =       =       =    ca 50 N/cm^2 

 

Då POM  har en sträckgräns på 48.6 – 72.4  N/cm^2 finns det alltså ingen 

risk att systemet inte klarar de belastningar som uppstår. 

 

De delar till S7:s bromssystem som ersätter vajern kommer att bidra till en högre 

tillverkningskostnad för modellen. Men bedöms fortfarande hålla en så pass låg 

kostnad att den kan klassas som billig. 

 

 

 
Fig. 20 Materialval 
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Vad det gäller alla andra krav så har de uppfyllts. När kravspecifikationen sattes upp 

visste inte författarna om handtaget behövde ändras för att nå kravet ”utvändigt 

vajerlöst”. Eftersom det nya systemet kunde ersätta den utanpå liggande vajern, kan 

det befintliga handtaget förbli omodifierat och därmed uppfylls alla krav. 

 

6.5 Konceptträdet  

Examensarbetet har varit uppdelat i tre brainstorming steg där det har genererats 

sammanlagt åtta konceptkategorier och 19 stycken koncept.  Konceptträdet ger en 

överblick över vilka idéer som har genererats samt sållats bort under varje steg (bilaga 

4 och 5, Konceptträd 1,2 och 3).  De koncept som har vidareutvecklats är 

understrukna och markerad med fet stil.
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7 Slutsats och diskussion 
Författarna lyckades utveckla en produkt som uppfyllde kunden, Volaris, alla krav 

och önskemål enligt kravspecifikationen. Detta är enligt Sven-Inge över företagets 

förväntan. Face-liften som företaget säger, har en stor betydelse för företaget då 

kunderna har efterfrågat en rollator med en vajerlös broms. Lösningen är nu 

patentskyddad i Sverige. Förutom att S7 har fått ett nytt bromssystem har även 

konstruktören Ronnie arbetat med att konstruera om handbromsgreppet för att ge en 

bättre bromskraft.  

Som i alla produktutvecklingsprocesser måste ett antal olika koncept skapas innan det 

slutgiltiga konceptet hittas. Att finna en enkel och lätt konstruktion på ett vajerlöst 

bromssystem var svårt då det finns många begränsningar. Bland annat måste 

bromsystemet vara intakt oavsett handtagets position samt vara självjusterande i 

samband med att handtagets höjd ändras. Detta krav gjorde att många 

konstruktionslösningar inte fungerade.  

Målet med examensarbetet var att bredda kunskapen om produktutvecklingsprocessen 

när författarna fick möjligheten att göra detta inom gånghjälpmedelsområdet. 

Projektets mål uppfylldes då många konceptgenererings- och sållningsmetoder har 

använts med hjälp från tidigare lästa produktutvecklingskurser. Författarna har fått 

mer förståelse för projektarbete inom produktutveckling, från idé till färdig produkt.  

När författarna kontaktade Volaris för första gången frågades det efter att utveckla en 

rollator både konstruktionsmässigt och designmässigt. Det påpekades av Sven-Inge att 

det tar ungefär 2 år för företaget att utveckla nya rollatormodeller och med den tiden 

som författarna hade på sig med examensarbetet, tio veckor, skulle det inte vara 

möjligt.  

Efter tio veckors arbete med utvecklingen av bara bromssystem inser nu författarna att 

Sven-Inge hade rätt om att de inte skulle hinna utveckla en hel rollator på bara tio 

veckor. Varje komponent tar sin tid att utveckla och förutom att formen ska vara 

tilltalande måste även alla komponenter vara integrerade med varandra och fungera 

tillsammans utan att det ska uppstå komplikationer. Det ska även tänkas på att 

komponenterna inte får vara för komplicerade att montera ihop, användaren ska lätt 

förstå hur produkten ska användas och materialen ska vara noga utvalda så att de kan 

bearbetas utan att det påverkar dess kvalité och form. 

 

Det största hindret i projektet har varit höjdjusteringsmomentet. Det var svårt att 

konstruera ett system där bromssystemet är självjusterande i samband med när 

rollatorns handtag justeras. Konstruktionen ska även vara enkel att montera samt det 

ska ske så få moment som möjligt vid höjdjusteringen. Användaren ska helst bara 

behöva utföra ett moment där både handtagets och bromssystemets höjd justeras. 

Detta är för att underlätta höjdjusteringen av rollatorn för användaren. Som det 

framgick i viktningen anser användarna att det är viktigt att produkten är lätt att 

använda. 

 

Tidsdisponeringen blev inte som planerat enligt Gantt-schema 1. Schemat skapades 

direkt efter att uppdraget gavs av Volaris via telefon, och några studiebesök på 

företagen hade inte gjorts då. Författarna planerade in vissa moment som det visade 
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sig senare att de inte behövde utföras. Bland annat behövdes inga komplicerade 

beräkningar på konstruktionen och prototypbygget gjordes av företaget istället för av 

författarna. Dessa två moment var planerade att ta ca tre veckor med 

prototyputvärdering. Tack vare att dessa två moment inte behövde utföras kunde mera 

tid ägnas åt brainstorming av koncept, vilket resulterade i bättre lösningar. Det 

skapades ett nytt Gantt-schema på hur tidsdisponeringen blev i praktiken och det är 

bifogat som bilaga 4, Gantt-schema 2. 

  

Det har varit intressant att utföra ett uppdrag på en verklig produkt. Författarna är 

nöjda med sin insats då de har lyckats skapa en lösning som i framtiden kommer att 

finnas på produkten. Författarna är även nöjda med de metoder som använts under 

arbetets gång , men det som hade kunnat göras annorlunda är kanske brainstormingen. 

Morfologimetoden har inte använts då författarna inte har känt behov av det, men om 

den hade använts så skulle kanske ännu fler koncept ha kommit till. Dock ska det 

påpekas att Koncept #3.1 kan sägas vara en typ av morfologi av tre olika 

konceptkategorier: ”Trissystem”, ”Hakfunktion” och ”Vajer system”. Konceptet 

skapades genom att kombinera tre olika system. 
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10.1 Bilaga 1 - Kravspecifikation 
 

Introduktion 
Företaget Volaris arbetar med utveckling och tillverkning av gånghjälpmedel. Den 

stora delen av deras produktvolym består av rollatorer. Dessa är utformade för att vara 

så smidiga och säkra att använda som möjligt. Idag består bromsystemet av ett 

handtag med vajer. Vajern löper på rollatorns utsida och skapar problem vid transport 

och daglig användning. 

 

Bakgrund 
Volaris har som önskemål att utveckla ett utvändigt vajerlöst bromssystem till en 

rollator. Systemet som ska utvecklas omfattas av grepphandtag, bromshandtag samt 

mekaniska komponenter. Den färdiga produkten ska utvecklas till att passa Volaris 

senaste rollatormodell S7. Systemets helhetsintryck ska vara: ergonomiskt, 

lättmanövrerat och kvalitativt.  

 

Produktbeskrivning 
Det nya bromssystemet ska underlätta användningen av rollatorn genom att vara lätt 

och smidig att använda. Användaren skall inte behöva fastna eller trassla in sig i några 

vajrar eller välta saker och ting från hyllor m.m. Det nya systemet kommer även att bli 

konstruerat så att det blir lättare för användaren att bromsa utan använda allt för 

mycket kraft för att ta i bromsen. Den nya bromsen är utformad så att den är enkel att 

förstå sig på så att man lätt att justera höjden utan några komplikationer.  

 

Produkten ska även vara enkel att montera och skrammelfri. Detta är viktigt för att det 

ska vara lätt för montören att förstå sig på och reparera bromssystemet vid skada. 

Konstruktionen ska inte heller avge oljud då det kan bli ett irritationsmoment för 

användaren. 

 

Målgrupp  
 Målgruppen är män och kvinnor i alla åldrar. 

 Ska fungera för så många olika människor med så många olika handikapp som 

möjligt. 

Bromsrelaterat  

 Bromssystemet ska vara utvändigt vajerlöst så att brukaren inte trasslar in sig i 

någon vajer. 

 Bromssystemet ska vara intakt vid justering av höjden på handtaget utan några 

komplikationer. 

 Vid aktivering av parkeringsbroms ska detta ske i så få moment som möjligt. 
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Övrigt 

 Skall kunna monteras med hjälp av standardverktyg. 

 Konstruktionen och materialvalet ska inte skramla. 

 Den totala justeringslängden på systemet ska vara 200 mm.  

 

Primära krav 

De primära kraven för bromssystemet är att det ska vara billigt, hållfast samt att det 

ska ha ett utvändig vajerlös parkerings- och färdbroms. 

 

Sekundära krav 

Allmänna krav 

 Korrosionskyddad 

 Inget oljud, skrammelfri. 

 Ingen klämrisk 

 Lätt att hantera och manövrera 

 Mjuk bromsverkan 

 

Produktionrelaterade krav 

 Billig att tillverka och producera 

 Enkel att montera 

 

Leveransvillkor 
Produktens slutliga koncept ska presenteras konstruktionsbestämd i form av rapport 

och presentation eventuellt en prototypmodell den 25 maj 2009. 
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10.2 Bilaga 2 - Funktionsanalys 

 

HF = Huvudfunktioner, N = Nödvändigt, Ö = Önskvärt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Klass  Kommentarer  

Användarkrav  

Kunna             Justeras i höjdled 

Tåla                 Stötar 

Tåla                 Vatten 

Erbjuda           Lätt underhåll 

 

Miljö 

Använda         Miljövänligt material 

 

Dimensioner och mått 
Kunna             Rymmas 

 

Klimat 
Tåla                 Klimatskillnader 

 

Kvalitet 
Erbjuda            Robust konstruktion 

Erbjuda            Skrammelfritt 

 

Tekniska krav 
Erbjuda            Bromsning 

Erbjuda            Säkerhet 

 

Produktionskrav  
Erbjuda            Lätt montering 

Kunna              Massproduceras 

 

Ekonomi  
Erbjuda            Låg pris 

 

 

HF 

N 

N 

N 

 

 

Ö 

 

 

N 

 

 

N 

 

 

N 

N 

 

 

HF 

N 

 

 

N 

N 

 

 

N 

 

 

 

 

Längre livstid vid rätt 

underhåll 

 

 

 

 

I ramen 

 

 

 

 

 

 

Konstruktionen ska inte 

skramla 

 

Uppfylla EU-standard 

 

 

 

 

 

 

 

Tillverkningen  
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10.3 Bilaga 3 – Gantt-schema 1 
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10.4 Bilaga 4 – Gantt-schema 2 
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Fortsättning på Gantt-schema 2 
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Fortsättning på Gantt-schema 2 

 



Bilagor 

58 

 

10.5 Bilaga 5 - Första koncepten 

 
Kuggsystem 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trissystem  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elbroms  
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Tappsystem  
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Vridsystem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajersystem  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vajer i rör 
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Hakfunktion  
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10.6 Bilaga 6 – Konceptträd 1 och 2 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 1 

Trissystem Kuggsystem Vridsystem Haksystem Tappsystem Elsystem 

 
Rörsystem 

Variabel 

Med fjäder 

Rullfunktion Vajer Armtapp Kugghak Magnetbroms Torsion 

Sprintsyste

m 

Sprinter 

Brainstorming 2 

Haksystem Trissystem 

Koncept #2.1 Koncept #2.2 

Koncept #2.3 
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10.7 Bilaga 7 – Konceptträd 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brainstorming 3 

Sprintsystem 

Koncept  #3.2 

Hakfunktion 

Koncept  #3.1 
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10.8 Bilaga 8 – Koncept från brainstorming 2 
 

Koncept #2.1 

 
 

 

Koncept #2.2 

 
 

 

Koncept #2.3 
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10.9 Bilaga 9 – Koncept från brainstorming 3 
 

Koncept #3.1 

 
 

Koncept #3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ramprofil 
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Bromssystemet 

 
Magnetvrede 
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 Bromspaket  inuti ramen i skärningsprofil 

 
Bromspaket i skärningsprofil 
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Vrede och magnthus i skärningsprofil 

 
Bromsprofil inuti nedre ramprofil 
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10.10 Bilaga  10 – Profilschema 1 
 

 

 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
Utvändigt vajerlös broms                              
Konstant intakt broms                               
Färd- och parkeringsbroms                              
Tålig                              
Hög prestanda                              
Innovationshöjd                              
Patentmöjlighet                               
Behov                              
Marknadstrend                              
Miljövänlighet                              
Skrammelfritt                              
Lätt vikt                              
Lätt montering                              

       Koncept #2.1 Koncept #2.2              Koncept #2.3    Koncept #3.1 Koncept #3.2 
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10.11 Bilaga 11 – profilschema 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

 
1 2 3 4 5 

Utvändigt vajerlös broms                        
Konstant intakt broms                         
Färd- och parkeringsbroms                        
Tålig                        
Hög prestanda                        
Innovationshöjd                        
Patentmöjlighet                         
Behov                        
Marknadstrend                        
Miljövänlighet                        
Skrammelfritt                        
Lätt vikt                        
Lätt montering                        

   Koncept #3.2                    Jazz             Active Walker          S7 
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10.12 Bilaga 12 - Prototypmodellen 
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