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I 

 

Förord 
 

 

 

 

 

Detta examensarbete gjordes som avslutningsarbete på min 
biomekanikingenjörsutbildning. I detta arbete flödar de kunskaper som 
undertecknad har tillägnat sig under de sista åren. Kursen omfattar 15hp 
av 180 hp. Detta examensarbete har utförts med extra stöd i 
skrivprocessen.  

 

 

Detta examensarbete har varit den största utmaning som jag någonsin haft. Jag vill tacka dem 
som har hjälpt mej på olika sätt: först och främst Bengt-Göran Rosén, Lina Lundgren, sedan 
andra som Pär-Johan-Lööf och många fler. 
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Abstract 
 

Nowadays a substantial number of older people, especially women, have started to rely on the 
use of a rollator.  During the last couple of years, the number of users has been steadily 
increasing because people on the average are living up to an older age; on the other hand, this 
has also resulted in a higher percentage of attrition problems, particularly of the legs.  In order 
to reduce such problems, people are recommended to walk in the open air as often as possible 
which can be achieved by the aid of a rollator.  A dilemma here, however, is that there are no 
rollators available which are fit to be used during the winter time. 

The model of a “four-season-rollator” designed by myself is intended to fill this gap.  It 
includes all the elements of a very good “standard” rollator and provides the following 
additional characteristics:  Usefulness in any kind of weather and on any kind of ground, even 
on icy and snow surfaces. 

The fittings required for this extended usability can easily be added to the model described in 
my thesis.  Naturally, a rollator with these specifications will be more expensive than a 
standard one, but it will also enable the user to take part in social life more easily and to 
improve his health, a fact that both the authorities and insurance companies should take into 
consideration. 
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Sammanfattning 
 

Idag är det en hög andel av äldre personer, främst kvinnor, som använder rollatorer. De blir 
allt fler med tiden, då genomsnittsåldern av befolkningen blir allt högre. För att öka 
livskvalitet för de äldre, är det rekommenderat att promenera utomhus så ofta som möjligt, 
exempelvis med hjälp av en rollator.  

Ett problem som uppstår är att ingen rollator är anpassad för användning under vintern. 

I detta examensarbete har ett rollator-koncept tagits fram, speciellt anpassat för ”fyra 
årstider”. 

Detta innebär att konceptet har allt som en vanligt rollator har men även tillbehör som är 
användarvänliga i vilket väder som helst, såväl vid snö- som isförhållanden. Det innebär en 
komplettering med specialdesignade tillbehör som är enkla att byta oberoende av väderslag. 

En årstidsoberoende rollator blir dyrare än en vanligt rollator, men samtidigt skapas ett 
hjälpmedel som gör det lättare för användaren att vara en del av samhället och förbättra sin 
hälsa, vilket faktiskt är såväl viktigt som aktuellt. 
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1. Introduktion 
 

Bakgrund 

Rollatorn har fått sin benämning av International Organization for Standardization (ISO), 
1998. Användningen av rollatorer förväntas att öka i takt med att framgångar inom den 
medicinska vetenskapen resulterar i att allt fler människor lever längre (Allen, Resnik & Roy 
2006). Efterfrågan blir alltså större, då människorna måste stödjas upp i hög ålder och då de 
ofta drabbas av ihållande kroniska sjukdomar som till exempel förslitningar, vilket ofta leder 
till negativ inaktivitet med ökad risk för olyckor som följd (Allen, Resnik & Roy 2006). Även 
om funktionella organ fungerar allt sämre med ökande ålder, vill den åldrande att ett 
oberoende skapas där man får kontroll över sin vardag (McCradie et al., 2005); (Hovbrandt et 
al., 2006; Haak et al., 2007; Häggblom-Kronlöfet et al., 2007). Tillgång till mobilitetsstöd 
som käpp, rollator och rullstol ökar användningen av hjälpmedel, och personerna blir med 
dessa hjälpmedel mer självständiga och kan ta hand mer om sig själva (Sonn U et al., 2005). 

Det finns främst tre grupper av handikappade som använder rollator. Det är människor som är 
fysiskt handikappade redan från födseln vilket innebär att de inte har tillräcklig kraft i benen 
eller att nervsignalerna skickas inte som de skall. Andra gruppen består av personer som har 
mist nästan hela sin rörlighet på grund av olyckor. Tredje gruppen är de äldre personerna som 
p.g.a. åldrandeprocessen har en minskning i muskelmassa, samt förändringar av senor och 
ligament (Jones &Sanford, 1996). De flesta av dessa handikappade människor har en stark 
önskan att leva ett självständigt liv så fritt som möjligt i sitt eget hem (Allen, Resnik & Roy 
2006). 

Det finns undersökningar som tyder på att andelen friska personer utan funktionshinder ökar 
med fysisk aktivitet. Andra positiva effekter av fysisk aktivitet är även att depressioner 
förekommer i betydligt mindre utsträckning bland människor som fortsätter att aktivera sig 
trots sin ålder (Guralnik et al.,1997; Crimmins et al., 1997; Manton KG, et al., 1997; 
Leveille,et al., 1999). 

Oavsett vilken ålder, finns det starka bevis för förbättringar om en människa håller sig aktiv. 
Till exempel ökar muskelstyrkan. Skulle en persons fysiska aktivitet försämras kan 
livskvalitén minskas drastiskt då personen inte känner att den inte klarar av att utföra de 
aktiviteter som den tidigare klarade av (McCartney, Hicks, Martin & Webber, 1995). I och 
med ökad fysisk aktivitet stärks också balansförmågan, därför skulle det kunna vara viktigt att 
aktivitet sker året om. Skulle den fysiska aktiviteten för en människa dala under 
vinterhalvåret, skulle därmed balansförmågan kunna försämras automatiskt (Judge, Lindsey, 
Underwood & Winsemius,1993; Campbell, Robertson, Gardner, Norton, Tilyard & Buchner, 
1997). Promenader i allmänhet skulle då alltså vara viktiga för att underhålla gångfunktionen, 
speciellt för personer med funktionshinder då de kanske inte är lika aktiva som friska 
personer. Forskning rekommenderar personer med tillgång till en rollator att aktivera sig mer 
genom att promenera (Helbostad, Sletvold & Moe-Nilssen, 2004). 

Det kan vara svårt att veta hur anpassning efter individen skall optimeras. Balansen mellan 
personlig kapacitet och mjöliga krav är väldigt osäker för människor som är i behov av hjälp. 
Hjälpmedel är här till för att minska gapet mellan kapaciteten hos personen som använder 
rollator och omgivningen. Problem är att man vet väldigt lite om hur stor detta ”gap” är 
(Lawton MP, 1982).  Det gäller att göra regelbundna uppföljningar över lång tid för att 
fastställa behovet av hjälpmedel för de funktionsnedsatta, inte bara i ung ålder som man 
främst gör idag, enligt Jeppson-Grassman, Institutet för forskning om äldre och åldrade i 
Linköping (Jeppson, Grassman, 2012). 
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Det gäller att försöka vara aktiv året om och även att äldre kanske borde stå i fokus. Det är 
viktigt att det finns hjälpmedel som bidrar till fysisk aktivitet. Utan hjälpmedel kan det vara 
svårt för funktionsnedsatta att utföra aktiviteter. Då måste de även ha hjälpmedel som gör att 
de kan utför aktiviteter på vintern, med specifika egenskaper kopplade till väder. Så som görs 
med bilar och andra färdmedel där man kompletterar med dubbdäck.  I äldrevärlden stå 
rollator i en särställning. 

Vid en undersökning av ett urval av rollatoranvändare i Sverige var det bara 17 procent av 
användarna som var nöjda med sin icke individanpassade standardrollator (A. Brandt, et al., 
2002).  Själva poängen är att det inte räcker att tillfredsställa grundbehovet transport. Viktiga 
och varaktiga förändringar där individanpassning ingår uppmuntrar till fortsatt 
rollatoranvändning och därmed ökad fysisk aktivitet (Gilbert, Richard, Perl, Anthony, May 
2010). 

 

Problemformulering 

Problemformuleringen har skapats mot bakgrund av den kontakt med äldre människor under 
projektets gång där det konstaterats att man som äldre ensamstående i lägenheter vill att 
det:händer mer, att man har mer omväxling i vardagen, mer livsglädje och att man trivs sig 
själv under den avslutande delen av livet. 

Problemformuleringen kopplad till examensarbetesprojektet är: Går det att ta fram ett 
verifieringsbart koncept med utveckling av befintlig rollatorteknik för vinteranvändning för 
att bidra till ökad livskvalitet hos äldre och ensamstående? 

 

Frågeställningar 

Hur skulle konceptet kunna utformas för att bättre stödja ökad aktivitet än nuvarande 
produkter. 

Vilka kostnader måste hållas låga?  

Hur skapar man en efterfråga hos målgruppen?  

Hur når man kunden? 

Vilket krav har målgruppen? 

Hur kan man öka tillgängligheten och användandet?   

 

Syfte och mål  

Huvudmålet var att skapa en rollator-prototyp som kunde användas under vintern och att 
skapa en prototyp som kunde visa på funktion och design. 

Syftet var – utöver skapandet av en testningsbar prototyp – även att: 

- komma fram till hur man kan bygga en ”billig” rollator med en för användaren ”enkel” 
årstidsanpassning; 

- komma fram till hur prototyprollatorn skall vara lättare att framföra än dagens lösningar på 
”vinterunderlag”; 

- göra det enkelt för användaren att gå ut regelbundet året om och skapa ett viktigt redskap för 
användarens deltagande i samhällslivet tillsammans med icke funktionshindrade personer.  
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Avgränsningar 

Arbetet förutsätter att rollatorn bör kunna användas under alla väg- och väderförhållanden och 
att den erbjuder brukaren så mycket trygghet som möjligt. Syftet är inte att lösningen helt och 
hållet skall kunna jämställa funktionshindrade med de icke-funktionshindrade. 

Fokus blir främst på att utröna hur man vid vinterförhållanden med is och snö kan erbjuda den 
säkerheten som skulle behövas för att göra rollatorn till ett säkert hjälpmedel vid shopping, 
besök eller för att delta i andra evenemang av samhällslivet utanför brukarens hem. 

Materialvalet är avgränsat till utformandet av handgreppen samt att återvunna material och 
produkter skulle kunna användas i hög grad.  

 

Kravspecifikation 

Största mån: användning av återvunna material 

Tillägg till rollator skall väga under 1,5 kg 

Minimala tillverkningskostnader 

Enhands- eller simultanbroms 

Skall fungera på vintern och bromsa på vintern 

Elmotor 

”Hjulbytbar” 

 

 

2. Teoretisk referensram 
 

Biomekanik 

 

Biomekanik kan beskrivas som läran om de inre och yttre krafter som påverkar människan. 
Kraften beskriver hur föremål påverkar samverkan mellan rörelse och jämvikt. En kraft på ett 
föremål strävar efter att öka acceleration i kraftens riktning. Krafter delas upp i horisontal och 
vertikal riktning. Jordens dragningskraft kallas för tyngdkraften. Denna utgör all 
dragningskraft på föremål, alltid lodrätt mot jordens medelpunkt (neråt). Tyngden uträknas 
genom massa (kg) gånger tyngdacceleration (9,82 m/s²). Normalkraften är kraften som 
uppstår från underlaget mot föremålet som belastar underlaget vinkelrätt mot föremålet. Ju 
mer man trycker på underlag, desto mer motstånd får man från underlaget. Vid stillastående är 
normalkraften och tyngdkraften lika stora och motriktade. Normalkraften mot ytan kan 
minska vid exempel uppförsbacken, då tyngdkraften alltid är riktad mot jordens medelpunkt 
och motkraften delas upp beroende på lutningsgraden i en minskad normalkraft och en 
lutningberoende längs ytan riktad kraft. 

Enligt Newtons tredje lag påverkas vi av krafter som vår kropp påverkas av (aktionskraft) 
med en lika stor motriktade kraft (reaktionskraft). 

Friktionskraften är en reaktionskraft. Kraftens riktning är motsatt rörelseriktningen, parallell 
med kontaktytorna och vinkelrät mot kontaktytans normal. Friktionskraften uppstår till 
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exempel när medar glider mot snö. Friktionskraftens storlek beror på normalkraftens riktning, 
storlek, skidans struktur, luftfuktighet, temperaturen och snökonsistensen. 

Kraftförhållanden som uppstår inom biomekaniken kan delas upp i inre och yttre kraften. 
Yttre krafter är t.ex. luftmotstånd, friktion, normalkraften, tyngdkraften. Exempel på inre 
krafter är muskelkraften som i sin tur delas sig upp i senor, bindvävnaden och ledband.  

Vid gång påverkas vi bl.a. av centrifugalkrafter som balanseras av centripetalkrafter; 
exempelvis håller sig personer på halt väglag i jämvikt med hjälp av friktion från skor och 
underlag. Halt vinterväglag ändrar friktionsförhållanden och påverkar följaktligen kraftbilden. 

Tyngdpunkten ligger där kroppens tyngd kan anses vara koncentrerad vid jämvikt. Hos 
normal stående människor ligger tyngdpunkten längs mittlinjen mellan höger och vänster 
kroppshalva ungefär vid naveln. Beroende på rörelsen kommer den att ändras. Om armen höjs 
eller om knän böjs ändras tyngdpunkten i vertikal riktning. 

Vid skidåkning är utformning av tyngdöverföring viktig för att få bra fäste och därmed bra 
framskjutning. De kraftlagar som är allmängiltiga för allt på jorden påverkar också 
skidframdrivning och allt i rörelse. Jordens dragningskraft, friktion och luftmotstånd är 
exempel på krafter vi påverkas av (H-C Holmberg 1996). 

De lagar som förklaras här ovanför, leder till slutsatsen och därmed förståelsen för skillnaden 
när det ligger snö, eftersom snö har helt andra inverkningar på kraftbilder och jämvikter än 
jord genom sina material- och friktionsegenskaper. 

Enligt undersökning (Graafmans et al., 2003) har man kommit fram till att användandet av 
rollator gör att benen blir mer utsträckta och att belastning på höft, fot och benmuskel minskas 
samtidigt som fel i rörelsemoment minskas. Anatomiskt analyserat har ändring av kinetisk 
gående gett helt nya gångmönster. Man vet inte om huvudmusklerna är avslappnade vid gång 
eller vad som sker med skelettet under gång liksom om dålig fysisk aktivitet och rörelse (som 
stillastående eller sittande, samt korta promenader) har påverkan. Det ingår även bland 
frågeställningar att analysera om man genom att gå kortare sträckor och i trappor kan minska 
fallrisken. Slutligen är man även ovetande om förbättring av det kroppsliga såväl som 
psykiska välbefinnandet vid högre ålder.  

 

Friktion 

Vid rollatoranvändning i vintertid måste vi ta hänsyn till friktionen mellan hjulet, eller foten, 
mot marken.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Tribologi, friktion, smörjning, nötning. 1996 Staffan Jacobson, Sture Hogmark och Liber 

Utbildning AB  
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Friktionregeln är F𝑓 = 𝜇𝑇 ∗ F𝑁  där för vissa att olika material har olika glidningsmoment mot 
varandra, beroende på underlag, därför finns det olika  𝜇𝑇, hur mycket den håller mot marken, 
då bli så klart F𝑓 olika. Liksom sand och is då är sanden större friktion an hos is. 𝜇𝑠𝑎𝑛𝑑>𝜇𝑖𝑠. 
Själva 𝜇 är en grekiska bokstav som uttals my och det kallas för friktionskoefficienten eller 
för friktionstalet.   

Vid rörelse minskar 𝜇, då massan är i rörelse. Denna my kallas för 𝜇𝑘, kinetiska 
friktionskoefficienten. Vid rollatoranvändande påverkar värdet 𝜇, både person och rollator. 
Dels är det önskvärt att ha en låg friktion i rörelseriktningen, men en hög friktion vid låst hjul, 
eller sidoriktningar. Likaså bör friktionen mellan skon och marken vara tillräckligt hög för att 
undvika halka. Detta kan åstadkommas med hjälp av större kontaktyta, dubbar, 
friktionsmaterial eller grov sula. 

 

Gångcykel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.2 gångcykel  

Själva gångcykeln börjar med att ett ben når marken och slutar när samma ben får kontakt 
med marken igen. Själva fasen delas vidare i två olika faser, en stödfas och en svängfas. 
Under stödfasen är någon del av foten alltid i kontakt med marken. Stödfasens tid på marken 
motsvarar ca 60 % av en gångcykel. Då är 40 % svängfasen, den börjar så fort foten lämnar 
marken och slutar innan foten har marken under sig igen. Sedan finns det en delfas som kallas 
för dubbelstöd, då är någon del av båda fötterna samtidigt i kontakt med marken. Dubbelstöd 
motsvarar ca 10 % av stödfasen. Den fasen används för att skifta vikt från det ena benet till 
det andra och därmed få kontroll på balans och hållning i överkroppen. 

A: Heel Strike 

A: Heel strike kallas för hälisättning, då foten når marken första gången, själva tiden är en 
väldigt kort period. Det är även denna fasen då båda fötter når marken, och den kallas för 
dubbelstöd (double support). 

B: Foot Flat   

B: Foot flat, eller laddningssvarsfasen, säger man då hela kraften absorberas av hela kroppen 
på foten från marken. 
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C: Midstance  

C: Midstance säger man då foten står helt och hållet på marken. Sedan händer en stark 
absorption genom att kroppen förflytter sig samt kraften av foten, ger av sig starkt vid slaget 
för att gå framåt.  

D: Heel Off  

D: Heel off säger man då hälen lämnar marken. Nu börjar alltså hälen att lämna golvet. Vid 
denna fas är själva kroppsvikten fördelad på ”metatarsalhuvudena”, mittytan av foten. 

E/F: Toe Off  

E: Toe off säger man då tårna lämnar marken. 

E/F Early Swing  

E/F: I den tidiga svängningsfasen är foten i luften  

E/F Mid Swing 

E/F: Mid swing är fasen då foten är precis mellan att lyfta sig av marken och att nå marken 
igen. 

G: Late Swing  

Late swing kan kallas för slutsvängfasen, då slutar foten att svinga. Nu kan gångcykeln börja 
om igen, ifall den skall det. 

Ergonomi 

Vid användande av rollator är positionen av överkropp och ryggrad viktig, m.m. även överarm 
och handled kan påverkas. Ryggen skall i mesta möjliga mån böjas så lite som möjligt. Det är 
viktigt att alla aktiviteter utförs så nära kroppen som möjligt (Bohgard et al., 2011). 

Fokus är att beskriva människan och produkten som ett arbetssystem. Vad är då ett system? I 
detta fall behandlar ergonomi samverkan mellan individ och fysisk, psykisk som sociala 
miljö. Själva tanken bakom är att händelser sker utifrån människans behov och förutsättningar 
där målet är att människan jobbar för hennes välbefinnande. Tyvärr går detta inte alltid ihop, 
och därför måste man försöka se sina önskemål i sin helhet och sitt sammanhang vilket ibland 
är komplicerat. 

Ergonomi omfattar idag väldigt mycket och därför försöker man dela upp begreppet ergonomi 
i mindre delar. Inom systemergonomi finns det två olika delar och begrepp. Det ena begreppet 
används av nordiska länder och det andra i övriga världen. Det första begreppet är 
”belastningsergonomi” som inkluderar faktorer där rörelser som gång eller lyft står i fokus. 
Här ingår detta examensarbete som fokuseras kring ohälsa i rörelseorgan (Bjurvald 2004). 

 

Rollatorn 

Rollator definieras och kallas på engelska ”wheeled walker”, ”rolling walker”, ”three walker” 
eller ”four walker”, beroende av hur många hjul rollatorn har. Rollatorn har vanligen en korg 
samt bromsar och handtag. Rollatorn har som funktion att underlätta och förbättra gåendet. 
Studier har kommit fram till att såväl steglängden, rytmen, samt hastigheten förbättras och 
ökar vid användning av rollatorer. Även nöjet ökar samt sociallivet förbättras genom ökat 
oberoende. Alkjær T, Larsen P, Pedersen G, Nielsen L, Simonsen E, (2006) 
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Exempel och diskussion kring befintliga och möjliga tillbehör till rollatorer  

Nuvarande produkter som finns för skidor marknadsförs av det schweiziska företaget Ipek 
Cerebral och består av både medar och tillhöriga bindningar under varumärket 
”Wheelblades”. Ett alternativ i detta projekt är att istället skapa nya produkt genom att 
använda ombyggda befintliga skidor för att skapa en vinterrollator, – skidor är ju skapade för 
att minska nedsjunkning i snö (H-C Holmberg, 1996). 

Vanliga dubbdäck som finns på marknaden erbjuds för närvarande endast som dubbade 
förstärkta hjul med en diameter på minst 20 tum, vilket skulle vara för stor för en rollator. 

Fördelen med att skapa egna dubbdäck är att de är anpassade till rollator med rätt specifikt 
storlek, styrka och balans. Här kan man skruva in dubbar i vanliga rollatordäck. 

Enligt fysikaliska lagar ökar friktionsmotstånd med produkten Skodubb som säljs av 
MaxiGrip och BestGrip. Produkten består av skruvar som monteras på en sko.  

Skodubb minskar risken för halka, den ökar friktionen mellan underlag och sko och skulle 
kunna användas för rollatorer. 

Det finns mindre, svagare och tyvärr minskande muskelmassa hos äldre. Muskelsenor, 
ligament och även ledrörlighet begränsas allt mer ju äldre man blir (Hägg, Ericson och 
Odenrick, 2011). 

Elektriska motorer som tillbehör för framdrivning av rollatorer finns ej som standard idag. De 
finns i andra applikationer enligt bilaga 10 i form av olika s.k. navmotorer. I bilaga 10 
hänvisas även till en elektrisk motor där svagare personer kan fokusera mera på gåendet och 
mindre på kraften att försöka hålla balansen. 

Som jämförelse och inspiration på funktioner hos andra produkter än rollatorn finns det högt 
utvecklade hjälpmedel som till exempel: armbandsur som skickar information om var 
personen befinner sig till mobilen, personalarm som signalerar till ansvariga för personen som 
bär klockan – Posifon-Trygghetsmobil med GSM (Allt om hjälpmedel Nr 6, Oktober 2012) 
och funktioner för att enkelt byta däck på en rullstol eller en barnvagn (men inte för en 
rollator). Vidare finns det exempelvis ett ”backtracking system” som visar vägen tillbaka för 
fotgängare ”GSP GH 564”  (Allt om hjälpmedel 2010 nr 7, nov 10). 

Marknaden för rollatorer är expanderande och som exempel kan nämnas att 65 miljoner 
människor i USA, som kommer att vara över 65 år, och redan vid 2050 kommer 50 miljoner 
människor att vara över 85 (MacRitchie RF 2001). 

Det finns redan tankar att leda rollatorer som man leder bilar på gatorna. Man har redan 
undersökt vilka hjälpmedel som skulle vara bra och ändå kostar minst. Målet är väl att 
bibehålla de traditionella och samtidigt komplettera detta med nya där även datorinformation 
kommer att vara i fokus, där bl.a. navigering skapar ett aktivt stöd (Lacey G och MacNamara 
S. December, 2000). 

Vinterunderlag 

När fuktigheten i luften kyls ner till under fryspunkten, kristalliseras den och regnet 
omvandlas till snö. Snöns beskaffenhet beror av många faktorer som luftfuktighet och vid 
vilken tidpunkt den kristalliserats. Mest påverkan har årstiden, väderstreck, och om det blåser 
eller inte. Snön påverkas väldigt mycket av temperaturväxling, vilket gör att snöflingorna 
bryts till mindre och rundande snöflingor och därmed gör snötäcket hårdare, till exempel som 
när skidor pressas mot snön. Det skapas med värmehöjningen, snökristaller smälter, och 
effekten leder till ”latent värme”. (Gamma K, 1982). 
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Skidor 

Att använda långskidor i sammanhang med rollator är kanske inte önskvärt då de är designade 
för att ge bra fäste när skidorna pressas fram och glider i nerförsbackar, – inga faktorer som 
kunde göra de lämpliga för rollatoranvändare. Kompaktskidor kan användas, men de måste 
sågas eller så kan barnskidor användas. Skidor består av ett ytskikt av plast och glidytor av 
ABS, – så kallade belag och stålkanter för att man skall kunna styra på hårda underlag som is 
eller packad snö. Skidornas kärna består av skum eller laminerat trä, en s.k. torsionsbox 
(Gamma K, 1982). 

Återvinning 

För att minska avfall har EU och Sverige bestämt i sina miljökvalitetsmål att det totala 
avfallet inte får öka. Men den generella ekonomiska drivkraften och situationen har gjort att 
den har ökat ändå (Lundmark & Samakovlis 2011, s 10). 

Det finns inte en metod hur det skall gå till vid återvinning som är överlägsen alla andra 
metoder, utan olika metoder kommer att komplettera varandra eller vara mest lämpliga under 
olika förutsättningar. Det man kan utgå ifrån är de lokala förutsättningarna samt att 
förutsättningarna ändrar sig hela tiden. Det gäller att använda ”robust tänkande”, dvs. att våga 
kombinera nya idéer med gamla kunskaper för att skapa framtida scenarier med lösningar 
(Dahlroth 1998). 

Användare 

I Sverige kostar rollatorer ungefär 150.000.000 kr per år. Enligt studier används det 250.000 
rollatorer i Sverige. Rollator är ett hjälpmedel som i grund och botten, vanligtvis har länkhjul, 
handbroms, en korg och i litet mån en sittplats (Jönsson L. 1999) . En annan undersökning 
visar att 4 % av den totala befolkningen använder en rollator i Sverige, den största delen 
användare är kvinnor (International Organization for Standardization, 1998). Rollatorer 
förbättrar användarens möjlighet att gå längre sträckor, förbättrar gångstilen, bidrar till att 
kroppen kan ta upp mer syre (Foley MP et al., 1996.) (Mahoney J, el at, 1992)(Roomi J, et al,. 
1998). Ytterligare en studie (Jönsson L. 1999) visar att äldre lever längre och får ett mer 
självständigt liv med användning av rollator. 

En undersökning av Hjälpmedelsinstitutet i Stockholm säger att när användaren blir 
engagerad i processen med utprovning och anpassning av rollatorer så är det bara fyra procent 
som är missnöjda med rollatorn i slutändan. De mest negativa aspekter som störde användarna 
vid rollatoranvändning var trottoarkanter, snö eller att korgen inte uppfyller sina funktioner. 
Olika positiva åsikter var att man kunde går i terrängen eller ute/inne. (Allt om hjälpmedel, 
2010 nr 7) 

Hjälpmedel 

Hjälpmedel är till för att övervinna begränsningar som bland annat sker i aktivitet och socialt 
deltagandet. De ger även mer kraft för saker som man annars inte skulle göra senare, därför 
att man har sparat kraft och tid i tidigare moment. Inomhus används hjälpmedel ungefär 30 – 
35 % av tiden, varav det används kryckkäpp till ungefär 35 %. Utanför hemmet används 
hjälpmedel mycket mer, upp till 60 – 90 % av tiden. Användning av rullstol har minskats en 
del de senaste åren, orsakad bl.a. av ett ökat rollatoranvändande. Vid användning av rollatorer 
blir behovet av hjälp mindre och rollatorförskrivningar har ökat med 30 % de senaste åren. 
Genom att få en rollator så säger de undersökande att deras förflyttningar inom huset inte alls 
förändras. 55 % av de granskade människorna säger att de har svårt att komma upp för 
trappor. 30 % av de har svårt att komma upp för att utnyttja rollatorn. Alla ingående personer i 
undersökningen säger att de har svårt att komma upp ur sängen. (Alkjær et al., 2006). 

Transport förflyttning av rollator, samt flyttning i huset. 
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En undersökning  (J. Persson et al., (2007) visar att när det gäller förflyttningar och 
transporter, tänker en del kvinnor annorlunda än vissa män. Män vill mera stå för sin egen 
transport medan kvinnor flyttar sig med offentligt transport i samhället. Färdtjänsten används i 
medeltal tre gånger i månaden per person. Beviljandet av rollatorer ökade även behovet av 
färdtjänst med 31 % – 39 %. Minskning av hemtjänsten eller vård av närstående ligger idag 
under 10 procent.   

Att få hjälp i hemmet är väldigt viktigt om man inte kan klara sig själv. Män fick mer hjälp av 
sina fruar än vice versa. Det kan vara åldersskillnader som gjorde att kvinnornas stöd kan vara 
större. Då män fick mer hjälp av nära släktingar än kvinnor där tendensen var att få mera hjälp 
av sina barnbarn. Män behövde mera hjälp i de vardagliga aktiviteterna för till exempel mat, 
tvätt och hygien. 

Undersökningen visar att de som hade sämst förutsättning för förflyttning hade största 
potentialen att få största förbättring med rollator. 

Kostnaden för en rollator är i genomsnitt 1300 kr, kostnaden för stöd vid sidan om och 
testning kostar upp till 300 kr. Slutsumman blir 1600 kr per rollator men då ingår inte 
underhåll, reparationer eller restiden till kunden (J. Persson et al., 2007). 

Vilka fabrikat av rollatorer används främst, och när? När det gäller inomhusanvändning var 
det fokus på rollatorn Let’s Go, medans för användning utomhus var det Veloped. Det var 
även en stor skillnad om rollatorn var förskriven eller inte. I Stockholms län fick man bara 
välja rollatortyp om man inte var nöjd och kostnaden för mellanskillnaden till den rollator 
som länet föreskrev fick man stå för själv. I Kronobergs län är det fritt för användaren att 
välja, och man fick tips av arbetsterapeuter och sjukgymnaster på rollatorer att köpa i affären 
eller genom internet. Främsta valet var Dolomite Jazz som kan användas såväl inne som ute. 
Inomhus blev vanligaste valet en rollator som hade små hjul och för utomhusbruk stora hjul. 
Kravet som fanns var att det skulle vara lätt att gå med den och även att den skulle vara 
förvarbar, transporterbar, lyftbar, stabil och lätt att bromsa med en hand, samt att man kunde 
sitta bra på den då rollatorn står still (Allt om hjälpmedel, 2010 nr 7). Enligt Youdas et al. 
2001 finns det få studier om belastning före och efter det att man har börjat använda rollator.  

Hjälpmedelsinstitutet som är ansvarigt samt skriver rapport årligen att det saknas forskning 
kring hur hjälpmedel sparar in kostnader för samhället. Det är tydligt att man måste ta reda på 
vilka kostnader som samhället sparar vid användning av hjälpmedel. Dessa beräkningar kan 
t.o.m. motivera förbättrad och ökad användning av hjälpmedel för att minska 
samhällskostnaderna och synliggöra dessa. Hjälpmedel hjälper därför inte bara användaren att 
gå utan löser även andra problem. 

 

 

Metoder 

Dynamisk produktutveckling 

Det innebär att skapa en produkt med ett så enkelt och fritt val och med så många funktioner 
som möjligt. Det även innebär en översiktlig långtidsplanering med en mer detaljerad 
korttidsplanering. Korttidsplaneringen är för att kontinuerligt visa vilka moment man 
genomfört, men också vilket man inte gör i långtidsplanen där det kan hända att man hoppar 
över viktiga moment. Användaren står i centrum (Ottosson 2004). 
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Undersökningsmetoder 

Intervju 

Intervju är den mest grundläggande metoden för att samla in mångsidig information eftersom 
den kan användas som datainsamlingsmetod på många olika sätt. Kunskaper kan erhållas från 
personers upplevelse, erfarenheter, värderingar och så vidare. Det finns olika typer av 
intervjuer. Ostrukturerad intervju är metoden där det ställs öppna frågor till personen, denna 
typ av intervju är svår att sammanställa och jämföra. Strukturerad intervju är metoden där 
frågor som ställs redan är fastställda och bedöms efter en skala, dessa data är väldigt lätt att 
analysera och är kvantitativa data. Halvstrukturerad intervju innehåller båda strukturerna som 
uppges ovan. Nackdelen med denna metod är att de självrapporterade data inte alltid stämmer 
överens med verkligheten. Det positiva med metoden är att den är subjektiv och flexibel 
(Hägg et al., 2007). 

House of Quality (QFD) 

QFD är till för att effektivisera produktframtagningsprocessen, genom att granska kundernas 
behov och förväntningar. Detta för att få nöjdare kunder, kortare utvecklingstid och högre 
produktivitet. QFD används bland annat för att enkelt grunda upp en problemförståelse som 
man inte visste om men också som ett utvecklingsverktyg för att jämföra produkter mot 
varandra. Själva meningen med QFD är att göra en analys av sambanden mellan 
kundönskemålen och de tekniska specifikationernas målvärden. Innehållet i QFD-verktyget 
kan struktureras i en matris som kallas The House Of Quality eller på svenska kvalitetshuset 
eller QFD-huset (Bergman & Klefsjö 2012; Ullman 2010). 

SWOT-analys  

Genom en SWOT-analys kan en snabb lättöverskådlig bild skapas över en sysselsättning eller 
ett projekts mål. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot). Det är en analys som har för syfte att identifiera 
utgångspunkter och förutsättningar och därmed nå det bestämda och definierade målet (SVID 
2014). Med denna metod mätas styrkorna mot svagheterna. Jämföra möjligheterna mot hoten, 
för att därmed kunna vara medveten om problemen som kan uppstå och hur de kan lösas. 
Detta kan ses som en karta för projektet (Tonnquist 2012). 

Canvas 

Affärsmodellen Canvas är en strategisk plan för att främst skapa information, bygga på och 
utveckla nya eller på befintliga affärsmodeller. Det är ett visuellt diagram med element som 
beskriver ett företags eller en produkts värde genom proposition, infrastruktur, kunder och 
ekonomi. Det hjälper användaren att anpassa sin sysselsättning genom illustrationer med 
potentiella avvägningar (Osterwalder & Pigneur, 2010).  

 

Konceptgenereringsmetoder 

Brainstorming 

Brainstorming är en metod som kan användas både i grupp och individuellt. Utgångsläget är 
att en grupp samlas ihop för att alstra idéer tillsammans. Själva poängen med metoden är att 
tillföra idéer utefter sina egna synpunkter. I grupp brukar en utses till sekreterare som 
antecknar allt. Ju mer aspekter det uppstår desto fler idéer kan man dela med varandra under 
och efter träffen. Eftersom alla idéer kan leda projektet framåt är ingen idé en dålig idé. En 
galen idé kan leda till något användbart för projektet som man inte trodde först. Vid detta 
stadium får idéerna inte utvärderas. Det är bra att skapa grupper med personer med olika 
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bakgrunder, så det blir som pussel med varandras idéer. Denna metod kan användas nästan när 
som helst under projektets gång. (Ullman 2010; Landqvist, J. 2001). 

Brainwriting 

En fördel med brainwriting istället för brainstorming är att gruppmedlemmarna får skriva ner 
sina idéer istället, vilket gör att personer som tenderar att ta mer plats inte begränsar de som 
inte vågar prata ut i diskussionerna i brainstormingen. Perfekt andel av gruppmedlemmar vid 
brainwriting är sex personer. Metoden utgår från att varje medlem delar upp ett papper i tre 
kolumner och börjar med att generera tre idéer. Uppgiften fastställs innan det kan vara till 
exempel ett problem på hur en funktion skall lösas på en produkt. Efter fem minuter skickas 
sedan pappret vidare till nästa deltagare. Denne fortsätter sedan att generera tre idéer utefter 
föregåendes idéer. När processen har gått igenom alla deltagare diskuteras möjliga lösningar 
för problemet. Tydlig hänvisning är att det inte skall användas någon muntlig kommunikation 
innan metoden avslutats (Ullman 2010). 

Morfologisk matris  

Denna metod används för att identifiera funktioner hos en produkt och komma på olika 
lösningar för varje funktion. Den verkställs med hjälp av en trappa som går ner tre trappsteg. 
Det första steget fullföljs genom att bryta ner produktens funktion i åtskilliga små delar. I det 
andra steget utvecklas så många föreställningar av idéer som är tänkbart för varje funktion. 
Det tredje steget går ut på att de olika funktionerna sammanställs till olika gemensamma 
lösningar. (Ullman 2010). 

 

Konceptutvärderingsmetoder 

Pughs matris  

Det är en metod där olika koncept jämförs mot varandra. Matrisen fungerar så att ett datum 
väljs (det koncept somt anses vara bäst i nuläget) som sedan ställs mot andra potentiella 
koncept. Koncepten får olika poäng. +1 som innebär att den är ett bättre koncept än datum. 
0 innebär att den är lika bra som datumet och -1 är sämre än datumet. Koncepten utvärderas 
med hjälp av en kravlista som delas i procentuella delar i hur viktigt de enskilda kraven är för 
produkten. Summa av funktionskraven skall bli 100 %. Konceptens poäng multipliceras med 
den procentuella viktfördelningen och läggs ihop till en totalsumma. Med denna metod kan 
man identifiera vilket koncept som anses bäst enligt kravuppställningen (Ullman 2010). 

Catia v5 

Catia v5 är ett datorsystem som omvandlar de analoga ritningar i digitala teckningar vilka kan 
visualiseras i 3D-modeller. Med olika funktioner kan modellen ändras efter de önskemål och 
krav som finns. Programmet kan vara bra för att visualisera hur en färdigställd produkt skulle 
kunna se ut. Med hjälp av programmet kan också detaljer visas och hur de olika funktionerna 
sitter ihop med varandra (Ullman 2010). 
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3 Genomförande 

Undersökningsfasen 

3.1 Intervjuer 

Intervjuer utfördes på ett äldreboende i Halmstad som heter Nyhems Servicehus. Intervjuerna 
genomfördes i sällskapsdelen av äldreboende och 50 personer intervjuas om deras upplevelser 
med användandet av en rollator. Frågorna ställdes muntligen till personerna och intervjuerna 
var halvstrukturerade. 

Intervjuer gick ut på att ta reda på vilka hjälpmedel de använde. Personer kan använda flera 
hjälpmedel, detta märks inte men däremot syns det vilket hjälpmedel som är viktigast när de 
pratar om hjälpmedel. Skälet varför de valde den kan jag inte säga exakt men jag kan göra ett 
utlåtande. 

Etik 

Även om talrika människor tror alla har samma värde och vill att det skall vara så, så har väl 
inte alla människor, samma resurser i fråga om makt och valmöjligheter. Därför ska varje 
individ ha rätt att få sin integritet, respekterat. God vägledare kan vara de ”fyra principerna”. 
De skall accepteras oavsett vilken etisk grundprincip som t.ex. konsekvensetik eller pliktetik – 
Respekt för personer, (de två – gött göra, – icke skada omvandlades till ett, autonomi) samt 
rättvisa. ”The Belmont Report: Ethical Priciples and Guidelines for the Protection of Human 
Subjects of Research“ kallas vanligtvis för ”Belmontrapport”. (B. Forsman 2005) 

 

3.2 Artikelsökning 

Artikelsökningen skedde mer med tiden men främst i början och slutet av rapportskrivandet. 
Det lades mycket tid på att söka vetenskapliga artiklar. De sökmotorer som användes för att 
söka vetenskapliga artiklar var främst PubMed och ScienceDirect, men frågor ställdes även 
till handledare, bibliotekarier, andra studenter, användare av rollatorerna och äldre för 
ytterligare referenser. Sökorden som användes vid artikelsökningen var; rollator, skidor, 
återvinning, QFD, kretslopp, elektrisk motor, navmotor, spikskor, dubbdäck, vinter, snö. 
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3.3 House of Quality (QFD) 

I undersökningsfasen användes QFD-metoden. Den gav en väldigt tydligt bild där 
funktionerna inte skiljer sig mycket. Men olikheterna visade tydligt vad som är viktigare och 
vilken funktion som har mindre betydelse. I denna QFD-tabellen visade sig de högst 
prioriterade vara ”Skidor” (11,6), ”Bra konstruktion” (9,6) och ”Försäljning” (10,6). Lägst 
prioriterade var ”Behövs lite utrymme” (2.4), ”Mycket plast” (2,3) och ”Lätthanterbart” (4,9). 

 

Figur 1.3 Quality Function Deployment (QFD)  
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3.4 SWOT-analys 

 

Figur 1.4 SWOT-analys  

Figur 1.4 visar SWOT-analysen som författaren använde sig av och redovisade vid 
heltidsredovisningen. De styrkor jag hade vid detta projekt var att jag kunde arbeta med de 
människor som behöver en rollator även då det inte är bra väder och att författaren lärt sig 
väldigt mycket under sin studietid. Handledaren hjälpte också till när det behövdes. 
Svagheterna var att författaren visste endast lite om ämnet och att han stod för sina egna 
produktionskostnader. Hoten var att projektet kunde dra ut på tiden, att målet skulle inte nås 
och att produkten skulle inte bli så som kunden ville ha den. Möjligheter är att författaren 
hade helt och hållet fritt val för hur utförandet av konceptgenerering skulle ske. En annan 
chans är att produkten kan komma att användas i verkligheten. 

 

3.5 Canvasmodellen 

Fördelen med Canvas-modellen är att punkter blir väldigt tydliga och man kan se vilka 
problem som kan uppstå och hur de skall åtgärdas. Den här modellen ger mycket mer effekt 
när den involverar många personer och produktdelar. I mitt fall hade jag turen att jag fick 
hjälp av en svetsare som hade jobbat i samma område som detta examensarbete och visste 
vilka delar jag behövde och var jag kunde köpa dem. Största hjälpen med detta system var att 
jag blev påmind om vilka personer jag måste vara i kontakt med, och även få en känsla över 
tidsramen samt att den verkade som en komihåglista. 
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Konceptgenereringsfasen 

 

Figur 1.5 Business Model Canvas. Strukturering på affärsmässigt fokus  

Brainstorming 

 

 

Figur 1.6 Brainstorming  
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Det ni ser först är hur mina egna tankar gick och hur de ledde mig från en tanke till en annan. 
Alltså från bubbla till bubbla som mer och mer tydligt visar på hur produkten var tänkt att se 
ut. Ju mer detaljer, desto bättre känsla får man hur produkten är tänkt att se ut. Exempelvis har 
bilar blinkers och alla vet att de är gula, därför skriver du ej att de är gula i nästa bubbla. För 
tänk dig att bilen är gul, eller blå, det påverkar känslan för bilens utseende. Figuren Business 
Model Canvas finns även i bilaga nummer 1.3. 

Brainwriting 

Figur 1.6 Brainwriting. Sättet att se tankar som leder till nästa tanke 

 

Brainwriting liknar brainstorming och fler av de idéer som dök upp i brainstormingen dök upp 
igen. Under brainwritingen kopplades många idéer ihop för att få så många lösningar som 
möjligt från början. Metoden användes under en workshop för att få andra människors 
synpunkter. Tyvärr utfördes denna workshop ihop med Biomekaniker som har samma 
bakgrund som jag själv, men samtidigt har de olika erfarenheter. Poäng med brainwriting är 
att alla medlemmar skall få tid på sig att skriva ner sina egna idéer utan att bli påverkad av 
någon annan. 

 

Resultat av konceptgenerering 

Koncept 1 (blå) 

I detta koncept har rollatorn ett hjul skruvat fast i mitten under korgen. Detta nya dubbhjul 
skall ha en elektrisk motor som ej är utbytbar. På detta hjul går det att fästa skidor med ett 
elastiskt band som går genom hjulets ekrar. Alltså att ett band går genom hålen som finns i 
hjulet, från ena sidan av skidan till den andra sidan. Riktningsändringen av rollatorn sker i 
bakdäcket av rollatorn. Handtaget är ett vanligt bygelhandtag vilket gör att det är lätt att 
trycka på bromsen då. Skidorna sitter längst ner och rollatorn går att fällas ihop som en stol. 

Koncept 2 (gula) 

Rollatorn har en elektrisk motor framme som kan tas av och på hjulet. Även däcket kan bytas 
ut med ett enkelt knapptryck från rollatorn. Skidorna fästs med ett enkelt gummisnöre genom 
hjulen. Rollatorn styrs av bakhjulen. Rollatorn har även vanliga bygelhandtag. Rollatorns 
skidor är fästa på fram- och bakhjul och den kan fällas ihop som en vanlig stol.  

Koncept 3(gröna) 

Tredje konceptet har elektriska motorer som kan bytas ut, på både bak och framhjul. Detta ger 
stora kostnader för de måste vara specifikt anpassade till denna rollator. Skidorna fästs med 
gripare som fäster över hela framhjulen. Rollatorn styrs av framhjulen. På denna rollatorn 
fälls skidorna åt varsin sida vilket ger den effekten att rollatorn tar mindre plats. Detta har en 
stor effekt för små lägenheter. Det är en stor kostnad men i längden är det värt det. 

Koncept 4 (röda) 

Det fjärde konceptet är det dyraste av alla koncept och omfattar alla hjälpmedel som jag har 
kommit på. Den har fyra elektriska motorer, en på varje hjul, vilket gör att man kan använda 
motorerna på varsitt specifikt hjul i taget. Hjulen finns med både släta hjul och med dobbar. 
Rollatorns framhjul sköter styrningen, och runt handtagen finns det skydd som skyddar 
fingrarna. Skidor finns till både bak- och framhjulen så att de bakre hjulen kan användas för 
att driva rollatorn framåt i vinterväglag. 
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Konceptutvärderingsfasen 

Figuren 1.7 Morfologisk matris  

Morfologisk matris 

Figur 1.7 Utvalda komponenter jämförs med varandra 
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Jag använder morfologisk matris till att värdera olika produkter av samma egenskaper med 
varandra för att slutligen få resultatet av vilka delprodukter som passar ihop till en hel 
produkt. Det vill säga, många olika egenskaper från olika produkter slås ihop till en hel 
produkt som bäst passar in på de andra.  

Pughs matris 

Koncepten som generades fram i konceptgenereringen i Morfologisk matris används sedan 
och utvärderades i en Pughs matris. Det är diagrammen ovanför, sidan 19.  Den blåa linjen är 
koncept (1), gul är (2) och grönt koncept (3) valdes som DATUM (referens), röd linje är 
koncept (4). De jämfördes mot varandra med kraven från kravspecifikationen. Resultatet av 
matrisen visade att koncept 1 var sämst ifrån datumet och koncept 2 och 4 stod närmast till 
datum men ändå sämre än datum. Denna slutsats visar tydligt att DATUM-konceptet 
(koncept 3) skall utvärderas mera. 

 

Figur 1.8  Viktning, dvs. : Hur viktig en enskild komponent är i jämförelse med andra.  

 

CAD – Computer Aided Design  

Catia var ett hjälpmedel för detta projekt för att visa designet och hur rollatorn kommer att se 
ut med de extra hjälpmedlen. Bilder kan tas i programmet för att simulera hur det skulle 
fungera i verkligheten. Catia gav även vidare idéer till nya koncept. Ett stort antal ritningar 
genererades i projektets alla faser (se bilaga 6). De funktioner och de egenskaper som finns i 
programmet leder till att den används främst av ingenjörer. Ursprungligen gjordes detta 
program för flygplans företag. 

Krav Viktning 2 3 4

Elekriskt motor 10 -1 0 1

Hjul med elektrisk motor 5
D

-1 1 0

Dubbat hjul med elektriskt motor 15 A
-1 1 0

Skidorlås 15 T
1 1 0

Styra 15 U
-1 -1 0

Handtag 20 M
-1 -1 0

Skridor 15
-1 -1 -1

Fälla rollator 10 0 0 0

Bromsbart på vinter 5 0 1 -1

Total 
-5 1 -1

Viktad 

Total -65 -10 -5

   1 2 4 
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Materialanalys 

En materialanalys utfördes först genom en grovsållning av olika typer av huvudgrupper av 
material, bland annat metall, plast, eller komposit. Sedan  utfördes en djupare analys i 
databasen CES EduPack 2015.  

Efter första urvalet för handtaget skulle det kunna vara av kork då det är väldigt bra för kunna 
anpassa efter handens ergonomi och kork är självslocknande när det kommer i kontakt med 
värme vilket gör att det kan utsättas för solen. Kustväder är också helt okej, som vind 
blandning med salt, och det är vibrationståligt. Att återvinna materialet går inte. Men den har 
en mycket lägre C02 (0,04MJ/kg) avtryck än plast, som vanligtvis används som handtag. 
Medan flera plastprodukter redan idag kan återvinnas till en viss del är nackdelen att 
nerbrytning kan ske efter en mycket lång tid. Plast är gjort av olja och naturens process att 
återskapa olja tar flera miljoner år. Medan trädens efterväxttid är mycket lägre (Mohsenin, 
N.N, ”Thermal Proterties of Foods and Agricultural Materials”Gordon an Breach, NY,1980). 

Rollatorställningen som består av järn (gjutjärn)är gjord för tungt lastade delar, är den 
billigaste av alla tekniska metaller. Järn kan smältas och formas i komplicerade former och 
kan omformas utan att förlora egenskaper. Återvinningsvärdet ligger vid (8.60 MJ/kg) det är 
ett väldigt högt värde. Motståndet mot kustvädret är helt okej och järn är ej brandfarligt. Järn 
är också motståndigt mot vibration och solen påverkar materialet knappast. Nackdel är att det 
är lite sprött. Järn kan blandas med nickel men även krom, då stiger kostnader i höjden, det 
gör även återvinningen svårare. Motorn som främst består av järn har samma egenskaper som 
rollatorställningen.  

Skidornas material hänvisas under ”Skidor” och där finns många material som inte är 
jättetydligt definierade vilket gör det viktigt att de är återvinningsbara.  

 

4. Resultat 

4.1 Intervjuresultat 

Av de 50 tillfrågade var det 37 som gick med på att intervjuas och av dem var det endast 19 
som ville prata om deras rollator. En av fjärdedel av de intervjuade var  rollatoranvändare som 
hade fått sin rollator av personalen på sjukhus då de inte kunde gå själva. En annan fjärdedel 
hade fått den av en arbetsterapeut, och de två sista fjärdedelarna hade fått den av sjukskötare 
respektive sjukgymnast. Två av de tillfrågade visste inte var de fått rollatorn ifrån.  

Av de 19 intervjuade sa 15 att de använder rollatorn utomhus främst. 18 av de tillfrågade lever 
själva. 11 stycken kom på själva att de behöver en rollator och 17 stycken säger att de är 
mycket nöjda med den. Inget av användare bry sig om rollatorns utseendet, färgen eller om 
den gav ljud ifrån sig. Två av de undersökarna säger att de inte är nöjda med bromsade och att 
deras bromsar är utslitna. En känner ångest för att ramla men sju säger att de känner sig 
stabila med rollatorn. 4 stycken säger att det är bra att kunna ha rollatorn för att pausa när de 
går och handlar.  
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4.2 Prototypresultat 

 

Figur 1.9 Protypen i helhet samt förklaring med varje tal vad det är.  

           

Prototypen har många funktioner som har lagts till, jämfört med en vanlig rollator, men här 
skall de alla listas en efter en. När författaren påpekar att det har tillkommit en ny funktion 
innebär det att det är sällsynt hos en vanlig rollator 

Den traditionella rollatorns funktioner är:  
1. Handtag (svart) för att styra rollatorn framåt.  
2. Handgrepp (röd)  för att kunna bromsa ifall det behövs.  
3. Handgreppstång (silver) för att höja och sänka handtagen för användaren av rollatorn.  
4. Rustning (blå) som håller alla andra delarna på plats.  

Dessa är de nya funktioner som finns på båda sidor av rollatorn: 
5. Motorhållare (blå) som är där för att hålla motorerna på plats – det är en stång som är 
väldigt enkel att producera som ger effektivt samt starkt stabilisering av motorn.  
6. Motor (silver) som ger rollatorn med batteri kraft för att driva rollatorn framåt. Denna hålls 
på plats med rustning och en stång.  
7. Motorkedja (grå) som är kopplad med den elektriska motorn samt med hjuldrivskivan som 
är fastskruvad på hjulet för att kunna överföra kraften från motorn till hjulet. 
8. Hjuldrivskiva (grå) som är knutpunkten och som driver fram hjulet med motorn genom 
kedjan. 

Dessutom kommer en alldeles ny funktion i ett annat område: 
9. Skidor (röd) som används på vintern för att rollatorn inte skall sjunka ner i snön. De fästs 
med hjälp av snöre genom hjulet från den ena till den andra sidan av skidan. 

Fortsättning med typiska funktioner: 
10. Sittplatsen (svart) för att kunna vila vid längre sträckor.  
11. Pakethållare (röd) för att kunna transportera varor. 
12. Styrstång (röd) för framhjul och bakhjul som tjänar till att manövrera rollatorn. 

Sist och viktigast är: 
13. Hjul (svart) för att kunna rulla rollatorn. 
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1.10 Figur Min rollator testa/målat/fungerat  

Det speciella med de nya funktionerna är att de finns inte än i denna formen enligt författaren, 
inte heller i denna funktionssammanhang, alltså överhuvudtaget inte. Test gjordes några dagar 
innan expo samt på expo, främst av besökare samt av människor som tar hand om människor 
liksom vården de ville testa. Dessutom var det studenter som jag har studerat tillsammans 
med och de var ganska nöjda, med undantag av motorns ljud och att man fick trycka på båda 
gasen för att kunna styra rakt fram. Fördelen i och för sig var dock att man kunde köra 
enhjuling. Projektet skapades för att visa att det är ganska enkelt att bygga en rollator med 
elektronisk motor, med delar som kan köpas från handeln.  

   

5. Diskussion 

Resultatdiskussion 

Projektets tid lades främst på att få fram en bra prototyp med bra kvalité för en rollator med 
låg kostnad. För att få med så många användare som möjligt till rollatorn bestämdes att 
produkten skulle fokusera på vinterhalvåret och göra den tillförlitlig och anpassbar för att ge 
mer trygghet till användarna. 

Det är känt inom sjukvården att kvinnor använder sig av rollatorer till större del än män 
(International Organization for Standardization, 1998). Ingen forskning visar dock varför män 
inte använder rollatorer lika mycket som kvinnor eller hur stor procentskillnaden är. Av den 
information som världsorganisationen utger kan man uppskatta att det finns väldigt lite 
undersökning om just detta område. Det finns naturligtvis olika grupper av människor som 
behöver rollator och deras önskningar skall efterföljas för att få en så god anpassad rollator 
som möjligt. Det finns faktorer som kanske inte märks men som är viktiga för de som är 
ansvariga för rollatoranvändarna. Detta leder till frågan varför man skall använda rollator? 
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Denna fråga försökte besvaras med hjälp av enkät. Slutresultatet av enkäten visade att det 
nästan bara var kvinnor som besvarade den. Rollatorerna var väldigt enkelt utrustade och 
detta kan kanske förklaras med den psykologiska effekten som Enis Jusufi; Dina Okbalidet 
(2011) beskriver i deras arbete. Författaren Johan Asplund (2004) skriver ”Jag är en konkret 
individ” och därför kunde jag genom mina kunskaper i biomekanik förstå hur människan 
påverkas. Jag kunde även förstå hur de fysikaliska principerna med skidor hjälper till vid 
transport tillsammans med dubbdäck och dubbsko vid vintertid. Det gäller att få förståelse för 
vilka materialtyper produkten kan bestå av för att få en så anpassad produkt som möjligt för 
användare och samtidigt ta hänsyn till miljö, kostnader och belastningsförmåga. Vädrets 
påverkan som vintervädret tas vanligtvis inte i beaktning i samband med rollatorer.   

Varför skall rollatorn ha en hjälpmotor? Jo, min observation av rollatoranvändning visade att 
vid bestigning av backar så hade många användare väldigt stora besvär med att ta sig upp för 
backen. Detta var särskilt svårt om de hade hängt tunga väskor, till exempel shoppingväskor, 
vid sidan av rollatorn. Vid is och snö på vägen var det ofta omöjligt att ta sig fram med 
rollatorn. Även min undersökning av fortfarande ganska pigga användare vid ett äldreboende 
avslöjade att många av dem var tvungna att stanna hemma vid dåligt väder, och detta flera 
månader i sträck. 

Skall en allväders-rollator vara användbar under hela året så måste det finnas ytterligare en 
kraftkälla på eller i rollatorn förutom människans egen kraft, vilket skulle göra det möjligt att 
driva fram rollatorn även vid svåra vägsträckor. Frågan är nu, skulle det vara önskvärt att 
utforma kraftkällan så stark att människans kraft blir överflödig? På så sätt skulle användarens 
gärningar kunna begränsas till styrning av rollatorn. Detta alternativ kan dock inte godtas av 
följande skäl: 

a) Syftet med en rollator är att ge en människa möjlighet att utnyttja sina avtagande krafter så 
bra som möjligt. Rollatorn som drivs och styrs av användaren bör hjälpa honom, men får inte 
tillåtas att behärska honom eller att göra honom ständigt beroende av detta hjälpmedel. 

b) Den tekniska insats som skulle krävas för detta alternativ skulle överbelasta de flesta 
användare och tvinga dem att ägna sin uppmärksamhet åt denna kraftkälla snarare än att njuta 
av till exempel naturen. 

Gällande den stödjande kraftkällan finns det två varianter att välja mellan: 

1. En förbränningsmotor. Denna valdes bort efter noggrann granskning, bland annat för att 
bränsletanken till motorn borde installeras separat och därmed skulle göra rollatorn 
komplicerad samt farlig för användaren. 

2. En elektrisk motor med batteri. Denna erbjuder alla de fördelar som en ytterligare kraftkälla 
måste ge. På marknaden finns det många olika varianter av elektriska motorer samt 
tillhörande lämpliga batterier. De är avgasfria och reservdelar är oftast lätta att få tag på. Om 
man vill så kan man ladda upp batteriet med förnybar energi. 

Mångfalden av elektriska motorer med batteri medförde att man fick värdera olika modeller 
mot varandra. Detta utfördes genom strukturerad utvärdering med hjälp av 
maskinteknikexperten Pär-Johan Lööf, där olika modeller av elektriska motorer med batteri 
utvärderades inom hantverksindustrin, såsom köksredskap. Detta gjordes främst genom att 
jämföra modellerna i pris och hur mycket man får för detta då det gällde ett prototyptest 
exempelvis. Kvaliteten uteslöts i jämförelsen.  

Priset står för motorstyrkan samt batteri och batteriladdningsförmåga. 

Vid denna kvalitet är det inte svårt att ta isär produkten, omstrukturera den och placera den, i 
detta fall vid rollatorn. Detta gör det alltså lätt att hålla den i stånd samt att reparera den. 
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För användaren är det enkelt att sätta igång motorn. När ”press-knappen” trycks in startar 
motorn och då gasen släpps bromsar motorn automatiskt. Pressknappen är kopplad till ett 
batteri samt motorn. 

Batteriet kan bytas om det behövs. Motorn är fastskruvad vid rollatorns chassi som driver 
fram rollatorn, vilket sker via dess egen axel samt hjulets axel. Kraftöverföring inträffar 
genom remmen emellan dessa. 

Denna information gavs av fackhandelsexpertens säljare som jag köpte delarna av på internet. 
Jag fick främst kunskap om axlarnas storlek samt remmens längd. 

Metoddiskussion 

Jag valde den här litteraturen för jag känner att den har omfattande information som jag 
behövde för att ta mig vidare med projektet. I metoden ingå artiklar, böcker, hemsidor samt 
Pughs matris, brainstorming och brainwriting. Jag använde även en workshop, en intervju, ett 
Gantt-schema, SWOT-analys och Canvas-modell.  

 

5.1 Undersökningsfasen 

En muntlig intervju genomfördes med ungefär 50 personer av vilka 37 ville prata om vilket 
hjälpmedel de använder, hur nöjda de var och om man kunde förbättra dem. I den intervjun 
berättade 19 personer att de använder rollator som hjälpmedel. Vid undersökningen så svarade 
alla intervjumedlemmar att allt är bra med rollatorn, det gick dock inte att definiera i en 
gradskala hur dålig eller bra rollatorn var. Problemet kan vara att intervjun skedde i ett stor 
sällskapsrum där alla satt och pratade i en stor grupp. Intervjun pågick i flera timmar Skälet 
till varför inte alla svarade att något var dåligt hos rollatorn kan vara att de inte vill dela med 
sig av sina svaga sidor med varandra fast det är uppenbart eller till och med är synligt. Även 
när frågan ställdes blev svaret nej och att rollatorn fungerade bra, men egentligen var kanske 
tankarna ”varför skall rollatorn förbättras, den hjälper ju redan mig som den är. Varför skall 
jag klaga? Det ju bara en rollator". En empirisk studie av Enis Jusufi och Dina Okbalidet, 
2011på Högskolan i Halmstad om betydelsen av den sociala interaktionen inom ett specifikt 
äldreboende konstaterades att en interaktion måste skapas genom en händelse som exempelvis 
att man spelar ett spel tillsammans. Studier har visat tydligt att de är något fel med detta 
beteende och att personerna kanske gömmer något.  Att detta tillsammans med kostnader står 
i centrum fick jag veta muntligen ur ett samtal från Hjälpmedelscentrum. Processen visar att 
det stämmer överrens och det är detta mitt slutresultat visar.  

House of Quality, användes väldigt tidigt för att skapa tydlig struktur för vilka egenskaper och 
extra hjälpmedel som skulle vara de viktigaste funktionerna för rollatorn. Genom tydligt 
ordval och hänsyn till andra färdmedel som används på vintern kunde det bestämmas vilka 
egenskaper som skulle vara i fokus under hela projektet och blev grunden som de olika 
delarna byggdes på. 

 

5.2 Genereringsfasen 

Denna fas genomfördes främst med brainstorming och brainwriting. Metoderna gav väldigt 
många idéer och information som inte hade tänkts på innan. Därmed tillkom ett så stort utbud 
av idéer som bidrog till att uppfylla målet. Brainstorming användes för att strukturera upp de 
olika kunskaperna som fanns i projektet och ritades upp i en mindmap. I brainwritingen 
samlades biomekaniksstudenter i en workshop. Enligt Ullman (2010) är fördelen med 
brainwriting att varje enskild deltagare kan skriva ner sina idéer, utan att bli störd av någon 
annan deltagare. Samtidigt fås väldigt många synpunkter och synvinklar från de personer och 
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hur man kan tänka för lösa problem på ett annat sätt. Största nackdelen i detta fall var att 
potentiella användare inte var inbjudna i denna workshop. Användarna har enannorlunda bild 
och ett annat förhållande till produkten då den är starkt kopplad till vardagliga situationer.  

Enligt Ullman (2010) används den morfologiska matrisen för att binda ihop olika prototyper 
och jämföra de olika modellerna. I detta fall är prototyper delarna till en sammanställning av 
koncept.  

 

5.3 Utvärderingsfasen 

Utvärderingen var främst baserad på Pugh matris vars koncept jag kommit fram till med 
metoderna innan. Med den metoden skulle jag gå vidare till produktprototypen. När det gällde 
de praktiska momenten förändrades vissa delar helt och hållet från hur det var tänkt. Detta 
återspeglas också i CATIA V5-ritningen. Dessa förändringar skedde då kostnader alltid står i 
fokus när det gäller hjälpmedel som rollatorer. Med den grundprincipen för hjälpmedlens 
funktion förändrades ej. Vid den här prototypen är de kostnaden som prioriteras högst och 
utseendet i det mån de går. Denna information, informationen från den morfologiska matrisen 
och idéerna från brainstormingen hjälpte till att värderade vilka hjälpmedel prototypen borde 
ha. Jag har även läst undersökningar och fackartiklar om hjälpmedel och andra produkter. 

Det slutliga konceptet ritades upp i Catia V5. Största delen av arbetet gick åt  att rita upp 
konceptet i Catia. Dock visade det sig vara svårt med för komplexa geometrier och flera fel 
uppstod längs vägen som gjorde att det tog lång tid att rita upp modellen. Men allt eftersom en 
bättre förståelse för programmet erhölls gick arbetet snabbare och enklare framåt. Modellen 
gav en tydlig bild av vad som var rätt och fel med prototypen och visade hur detaljerna satt 
ihop. 

 

5.4 Kritisk granskning  

Målgruppen som produkten riktade sig till var de som hade svårt att gå utan hjälpmedel. 
Hjälpmedel används som en sista utväg och då det verkligen behövs. För att förenkla för 
användaren skall hjälpmedlet också fungera som ett färdmedel.  Rollatorn skall hålla uppe 
kroppen när användaren inte orkar göra det själv. Hur rollatorn skall se ut skall användaren 
själv bestämma. Användaren måste tycka om produkten om de skall använda sig av den. 
Användaren skall få den rollatorn som är bäst för just den användaren.  

Som vi vet är människor gjorda för att leva ett mångsidigt liv. Idag lever personer i 
pensionsåldern ensidigt och repetitivt eller utsätts för påtaglig stress från deras arbetsliv, vilket 
kan leda till problem som nedsatt immunförsvar och skador, som värk och hjärtproblem. 
Enligt Hägg, Ericon och Odenrick (2008) kan skador vara en kombination av olika problem 
med ergonomin. Man kan visserligen redan bli skadad av för mycket belastning för kroppen 
under en kort tid och därmed försvinna från arbetslivet  på grund av till exempel 
förslitningsskador som kan leda till förtidspension (Bjurvald, 2004).  Därför måste de 
arbetsgrupper inom vård så som arbetsterapeuter ,läkare sjuksköterskor samt familjen få 
kunskaper om när det behövs en rollator. Komminukation är viktigt, och särskilt viktigt är det 
mellan användaren och läkaren för att de skall få en relation. Läkaren måste ge en tydlig bild 
för just den användaren som sedan är den som tillslut skall stå för avgifterna. Läkaren måste 
berätta för hur användarens hälsa är, hur svagheterna kommer förändras med tiden om 
han/hon inte gör någonting åt dom. Motivering är viktigt eftersom vissa mår bättre om de med 
mindre hjälp kan klara sig själva. Då är anpassning för att kunna använda rollatorn i 
närområde viktigt och de anpassningarna är en liten belastning jämfört med kroppens 
belastningar utan rollatorn. Rollatorn hjälper att stödja användaren vid gång och kan ge en 
större säkerhet i rörelserna både inomhus och utomhus.  
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Man borde genomföra en undersökning för att ta reda på om min produkt är bättre än den som 
finns idag. Kanske kan det skapas en studie som man kan använda som jämförelse som sedan 
standardiserar måttenheter och ser skillnad på olika användare med olika rollatortyper samt 
kroppsställningar och även belastningar som kroppen tar upp. Det skulle vara det bästa men 
då standarden måste accepteras av många arbetsgruppen med olika bakgrundskunskaper och 
förhållande till patienten kan det bli svårt. Kanske kan ett instrument utvecklas som snabbt 
och enkelt mäter vilken rollator man skall ha för just sin kroppstyp. 

Av en annan artikel i lokaltidningen i Halmstad (bilaga 5)  framgår det väldigt tydligt att 
funktionshindrade personer vill vara ännu mer inblandade i samhället än de är idag. En 
vinterrollator skulle göra att de kan vara mer aktiva på vinterhalvåret. 

Kostnaden för att bygga en rulla rollator, kostar rollator runt 800 kr, jag fick den av 
landstinget, plus de extra delarna som motor ligger rund 1100 kr.  Där ingick inte gällande 
arbete liksom kunskapen som personen behöver för genomföra produktsteg, som exempel 
gäller som svetsning, svarvning, material tåligtheten, batteristyrkan av behovet, och så vidare 
och var bara en protyp vad skulle ske om rollator skulle har en motor .  

Marknadförsäljning kan och skulle ske genom efterfrågande på marknad, reklamvis samt gå 
överens med sjukvården, att de behöver den och ge ut denna. Detta är även hur man når 
kunden som måste bli involverat av personen som ge ut denna. Kravet av målgruppen finns 
inte än, så länge kunde inte har testa, och den person som har frågat interjvu skulle inte förstå 
varför det är så viktigt.  

 

Framtiden 

Mer information om rollatorn är viktig för att kunna utveckla den. Att de olika institutionerna 
som finns i Sverige sammarbetar mer med varandra och även med de olika arbetsgivarna är 
också viktigt. För att inte förlora information är det värdefullt och man måste nå fram till de 
som behöver den och sedan använda den för att få ytterligare förståelse. Vinterhalvåret har 
specifika vägunderlag som kan kompenseras med tillbehör för speciella förhållanden. Den 
skall enkelt gå att anpassa efter användaren därmed skall den som skapar den ha kunskap om 
kroppen. Det kan enligt Theorell (2003) även göras i framtiden genom att samla på sig mer 
information om kroppen med olika undersökningar för att kartlägga vilka som kan ha problem 
i framtiden med hälsobeskymmer.   

 

6. Slutsats  
 

Syftet med detta arbete är att förbereda marknaden för en rollator som kan brukas särskilt på 
vintern utan vidare svårigheter men som också kan användas under resten av året. Mitt förslag 
syftar på att användaren bara behöver äga en enda rollator det vill säga den som har 
presenterats i den här rapporten. 

Min framställning förutsätter att materialen som används för att producera rollatorn skall vara 
återanvändbara och inte skadligt för brukaren eller miljön. I detta sammanhang vill jag också 
särskilt påpeka vikten av de olika handtag som användaren har konstant kontakt med när 
han/hon använder rollatorn. 
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Bilaga figur 1.1 Friktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga figur 1.2 Gånganalys 
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Bilaga figur 1.3 Quality Function Deployment (QFD)
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Bilaga figur 1.4 Swot

 

Bilaga figur 1.5 The Business Model Canvas 
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Bilaga figur 1.6 Brainstorming 
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Bilaga figur 1.7  
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Bilaga figur 1.8 Pughs matris 

 

 

Bilaga figur 1.9 Protypen i helhet samt förklaring med varje tal vad det är  

 

  

Krav Viktning 2 3 4

Elekriskt motor 10 -1 0 1

Hjul med elektrisk motor 5
D

-1 1 0

Dubbat hjul med elektriskt motor 15 A
-1 1 0

Skidorlås 15 T
1 1 0

Styra 15 U
-1 -1 0

Handtag 20 M
-1 -1 0

Skridor 15
-1 -1 -1

Fälla rollator 10 0 0 0

Bromsbart på vinter 5 0 1 -1

Total 
-5 1 -1

Viktad 

Total -65 -10 -5
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Bilaga figur 1.10 Min rollator testa/målat/fungerat 

 

 

 

 

Bilaga 2.1  Ideéritningar  till extra delerna av rollator  
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Bilaga 3.1 Tidning 
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Bilaga 4.1 Rollator extra delar   
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