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Förord
Vi är tre studenter som har skrivit ett programöverskridande examensarbete. Två stycken är 
från maskiningenjörsprogrammet med inriktning teknisk design och produktionsutveckling 
samt en tredje på biomekanikingenjörsprogrammet. Examensarbetet har genomförts i egen 
regi och med en egen uppfinning.

För att erhålla en högskoleexamen måste ett examensarbete om 15 poäng utföras enligt 
högskoleverkets direktiv.

Först diskuterade projekterande om ett vinterhjälpmedel till barnvagnar vid snöunderlag. 
Senare diskuterades även rullstolar men till sist valdes ett vinterhjälpmedel för rollatorer.

Tack till Martin Persson och Hälsoteknikcentrum Halland för finansierande av 
prototypframställning och för kontakterna vi fått för att kunna genomföra en workshop 
innefattande rollatoranvändare.

Ett stort varmt tack till vår handledare Gunnar Weber, universitetsadjunkt Maskinteknik, 
högskolan i Halmstad. Tack för ditt engagemang, guidning, råd och din kunskap.

Ett tack till Almi för innovationsstödet vi fick av er. 

Vi vill även framföra ett tack till Human Care som har bidragit med en rollator samt cad-
ritningar av delar på rollatorn. 

Vaktmästarna Jonas Bodén och Nils Christiansson på Tyrs Hov i Tyringe, ska ha ett stort tack 
för hjälpen med att bistå med snö i maj månad för de slutliga ergonomiska testerna.

Vi vill också tacka Håkan Pettersson och Fredrik Krok i verkstaden för all hjälp vi fått där.

Tack alla ni som intresserat er och kommit med förslag.

Tack!
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Sammanfattning
Rapporten innefattar hur en funktionsprototyp till ett vinterhjälpmedel för en rollator 
utvecklats. Alla de väsentliga stegen i utformningen beskrivs grundligt, från det att idéer 
kläcks tills dess att prototypen är klar för tillverkning. Utifrån en idé om ett vinterhjälpmedel 
har arbetet fortlöpt till en prototyp bestående av en konstruktion med skidor som enkelt 
monteras på rollatorn. Arbetet berör ergonomiska analyser på användande av prototypen samt 
dimensionering.
Stor vikt under utvecklandet har lagts vid människan och hennes funktion för att få en produkt 
anpassad efter rörelseapparatens förmågor och begränsningar. 
En nyhetsgranskning över produkten har utförts där utfallet var positivt, vilket innebär att 
produkten nu är i ett läge där en patentansökan planeras.
Produkten lämnar utrymme för vidareutveckling.

Summary/Abstract
The report describes how a functional prototype of a winter aid for a rollator is developed. 
The essential steps of the design are described in detail, from brainstorming the ideas to the 
prototype being ready for production. Based on the idea of a winter aid of some sort the work 
has proceeded to a prototype consisting of a design with skis that are easily mounted on the 
rollator. The report describes the ergonomic aspects, the analysis conducted on the prototype 
and strength of materials.
Emphasis during development has been on the man and his function in order to get a product 
adapted to the musculoskeletal system's limitations and capabilities.
A news review of the product has been performed where the outcome was positive, meaning 
that the product is now in a situation where a patent application is being planned.
The product leaves room for further development.
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1. Introduktion
Samtidigt som Sveriges befolkning ökar, ökar även antalet äldre människor. Med denna 
ökning blir det färre platser på de särskilda boendeformer som finns idag, även hemhjälpen 
har svårt att hinna med. Därför tenderar de äldre att bli kvar i sina hem och bli mer och mer 
hjälpmedelsberoende. 
I Sverige använder ca 300 000 personer rollatorer. Av de 300 000 är 70 procent äldre än 80 år. 
Tack vare rollatorn vågar många pensionärer bo kvar i hemmet och den utgör en viktig del i 
livet som kan bidra till livskvalité och oberoende (Udd, 2008), (Brandt, 2005).  
För att människans kropp ska kunna bibehålla en god funktion är det viktigt att hålla kroppen 
i rörelse. Hälsovinsterna när det gäller fysisk aktivitet är densamma för äldre personer som 
den är för övriga målgrupper (Bauman & Smith, 2000). Det finns bevisat att antal friska år 
utan funktionshinder är fler hos personer som förblir aktiva. Även depression förekommer i 
betydligt mindre utsträckning bland dessa pensionärer som fortsätter att aktivera sig trots sin 
ålder (Leveille, Guralnik, Ferrucci & Langlois 1999).
Oavsett vilken ålder en människa har finns det starka bevis för förbättringar inom följande 
punkter om en människa håller sig aktiv. Muskelstyrkan hos personer som håller sig aktiva 
förblir stabil eller i vissa fall tom. bättre. Skulle denna försämras kan livskvalitén hos en 
person minskas drastiskt då hon inte känner att hon klarar av att utföra de aktiviteter hon 
tidigare klarade av (McCartney, Hicks, Martin & Webber,1995). Promenader i allmänhet är 
viktigt för att underhålla gångfunktionen hos den äldre, ofta rör sig inte rollatorbundna lika 
mycket som människor utan rollator och behöver därför promenera och aktivera sig i största 
möjliga mån (Helbostad, Sletvold & Moe-Nilssen, 2004). Genom att aktivitet sker i form av 
promenader ökar syreupptagningsförmågan, har du bra syreupptagningsförmåga får du även 
en god kondition vilket resulterar i att man orkar vara aktiv längre perioder. 
Syreupptagningsförmågan är den mängd syre som hjärtat, lungorna och blodet klarar av att 
transportera från inandningsluften ut till kroppens muskler (Mazzeo, Cavanaugh & Evans W, 
1998). Hålls kroppen aktiverad i äldre dar stärks balansförmågan, därav är det av ytterst stor 
vikt att aktivitet sker året runt. Skulle aktiviteten på en människa dala under vinterhalvåret 
försämras även balansförmågan (Judge, Lindsey, Underwood & Winsemius, 
1993), (Campbell, Robertson, Gardner, Norton, Tilyard & Buchner, 1997). 
Med dessa fakta som grund kommer ett hjälpmedel att utformas för att underlätta för 
rollatorbundna personer att ta sig fram i vinterväglag.

1
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1.1 Syfte och målsättning

Syftet med detta examensarbete är att göra en funktionsprototyp till en rollator, så användare 
av rollatorer kan ta sig fram på platser med snö, där de tidigare inte kunnat ta sig fram med 
enbart hjul.
Hos personer med låg fysisk aktivitet och nedsatt muskelstyrka har det påvisats att det går att 
förutsäga framtida funktionsnedsättningar (Stuck, Wathtert, Nikolaus, Bula, Hohmann & 
Beck, 1999). 
Således är den främsta anledningen till att projektet ska genomföras är att, möjliggöra fysisk 
aktivitet utomhus året om för de personer som har ambitionen att vara aktiva.
Cirka 18 000 höftfrakturer opereras årligen i Sverige till en kostnad av 3,5 miljarder kronor 
under det första sjukåret (Udd, 2008). Rollatorn kan innebära en stor fallprevention, därför är 
det viktigt att den finns till hands även vid snöväglag.

1.2 Frågeställning
Med detta arbete finns ambitionen att åstadkomma en funktionsprototyp på ett hjälpmedel, 
som tillgodoser möjligheten att använda en rollator under vinterväglag. Hjälpmedlet ska 
kunna användas på både snöunderlag samt barmark, det ska kunna skiftas från ett nedfällt 
aktivt läge till ett uppfällt passivt läge.

1.3 Avgränsningar
För att underlätta utvecklingen av hjälpmedlet har gruppen begränsats sig till enbart en 
rollatormodell, Human Cares Carl-Oskar. som visas på figur 3.1. 
Hjälpmedlet ska enbart integreras med de delar på rollatorns ram som är bärande. Detta är för 
att om hjälpmedlet fästes någon annanstans på rollatorn kommer inskränkningar ske på dess 
nuvarande funktion, till exempel kommer den då inte att kunna fällas ihop. När det gäller de 
delar som ska innefatta hjälpmedlet finns det inga avgränsningar bortsätt från skidorna och en 
vinda som ska användas. Skidorna vi har valt att använda kommer från Stiga. Dessa finns idag 
på en av Stigas snowracer-modeller som kallas ”Curve”. 
Vindan som ska användas kommer även den från Stiga. Idag används den till att snurra in 
snöret på snowracern. I denna konstruktion ska den användas som draghjälp när skidan ska 
lyftas upp från nedfällt till uppfällt läge och kommer därför att underlätta när skidan ska fällas 
upp.
De personer som använder sig av en rollator har ofta ett begränsat rörelsemönster, vilket kan 
innebära att personen har en minskad steglängd eller behöver en större understödsyta än 
människor som går utan hjälpmedel (Waters & Mulroy, 1999), (Carr & Shepherd, 1998). 
Detta är något som hjälpmedlet inte får hämma på något sätt. Inkräktar hjälpmedlet på någon 
av dessa faktorer är det inte längre ett bra hjälpmedel för de som använder rollator.

2
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2. Material och metod
I följande avsnitt kommer de metoder som har varit aktuella i projektet att presenteras. 
Metoderna har följts noggrant för att alla nödvändiga delar ska täckas in under utformandet av 
produkten.

2.1 Sambandet mellan människa och rollator
Under hela projektets gång är det fokus på att utforma hjälpmedlet, så att det blir anpassat för 
människan på bästa möjliga sätt. Genom att ha människan i centrum behöver det inte finnas 
någon rädsla för att produkten ska vara skadlig för användaren. Det finns många faktorer som 
kännetecknar en äldre människas rörelsemönster som är beroende av sin rollator. Exempelvis 
så tar de kortare steg än vad en ung människa utan rollator gör, hastigheten när de går är även 
den oftast reducerad. Många känner att de är instabila under gång även om de har en rollator 
att stödja sig emot, därför går de mer bredbent än människor som inte har problem med 
balansen. Går de bredbent får de en större understödsyta vilket resulterar i bättre balans. Detta 
är några av de viktiga aspekter som prototypen kommer utvecklas efter för att inte 
rörelsemönstret på något sätt ska kunna hämmas av hjälpmedlet.

2.2 Principkonstruktion
I principkonstruktionsarbete eftersträvas en principiell lösning eller produkt, efter ett visst 
behov. Målet är att komma fram till en ändamålsenlig, konkurrenskraftig och efterfrågad 
principlösning till behovet eller produkten. Modellen bygger på fem områden där 
arbetsmomenten upprepas. De fem områdena är produktdefinition, produktundersökning, 
kriterieuppställning, framtagning av produktförslag, utvärdering av produktförslag och 
slutligen presentation av produktförslag.
Då kriterieuppställning görs fås krav och önskemål på den eftersträvade lösningen eller 
produkten. Prioriteringar mellan olika kriterier genomförs också.
Framtagning av produktförslag går ut på att få fram principiella lösningar, vilka klarar av den 
nämnda uppgiften. Produktens verkningssätt, uppbyggnadssätt och totalutformning bör 
framgå. Text, skisser, bilder, attrapper, modeller och dylikt kan åskådliggöra de principiella 
lösningarna.
Utvärderingarna är till för att bedöma och granska de framkomna förslagen, så att förslag som 
uppfyller kriterierna kan väljas ut för att gå vidare till nästa steg.
Presentation av valt produktslag görs genom att det valda förslaget modelleras, man utför 
beräkningar och ritar skisser. Förslagets fördelar, nackdelar och kriterieuppfyllelser 
kommenteras (Olsson, 1995).

3
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2.3 Primärkonstruktion
Målet i primärkonstruktionsfasen är att få fram en primär, preliminärt användningsriktig 
produkt enligt Olsson (1995). Fem områden innefattas av denna modell. Dessa är 
produktutkast, komponentval, detaljkonstruktion, produktsammanställning och slutligen 
tillverkning och utprovning av primärprodukt.

I komponentvalet skall delarnas storlekar och fabrikat bestämmas. I vissa komponentval går 
det enkelt på grund av erfarenhet och rutin och i andra fall måste mer tid läggas på 
alternativen.
Detaljkonstruktionen behandlar de unika komponenterna som skall ingå i produkten, hur 
dessa skall utformas och vilket material som är lämpligt att använda.
Både del- och totalsammanställningar görs på den framkomna primärprodukten och 
kriterieuppfyllelser kontrolleras i delen produktsammanställning.

2.4 OWAS
Denna metod används för att analysera en arbetsposition för att få ut ett värde på 
arbetsställningen eller arbetsplatsen. Detta värde kommer att indikera om åtgärder eller 
förändringar krävs. Arbetsställningen analyseras och observeras för att sedan sammanställas i 
ett formulär. Metoden är objektiv och tar inte hänsyn till psykosociala förhållanden 
(Karwowski & Marras, 1999).

2.5 RULA
Liksom OWAS används RULA för att analysera arbetsställningar. Ju större belastningen är 
desto högre siffra blir det. RULA fokuserar mer på överkroppen, metoden går att använda på 
arbete som är både dynamiskt och statiskt (McAtamney & Corlett, 1993).

3. Principkonstruktion 
I principkonstruktion utförs en definition av produkten. I slutet av avsnittet görs en 
presentation av 10 produktslag. Av dessa 10 förslag görs en sållning för att få kvar två förslag, 
dessa två fås fram genom att kraven ställs mot förslagen för att se vilka som uppfyller 
respektive inte uppfyller kraven. Nu finns det endast två intressanta lösningsförslag kvar, 
noggrannare skisser ritas för att sedan kunna utvecklas ytterligare i primärkonstruktion.

3.1 Produktdefinition 
Avsnittet behandlar den produktdefinition som behöver kartläggas för att ta fram förslag till 
prototypen. Delar som tas upp under produktdefinitionen är exempelvis produktens 
omfattning, dess huvuduppgift, platser och miljöer, vilka som ska använda produkten och de 
ekonomiska villkoren för produkten.

4
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3.1.1 Produkten
De delar som prototypen kommer att vara beroende av och/eller kommer att bestå av ses 
nedan, mer ingående förklaring om varje område kommer tas upp löpande under rapporten. 
• Rollator 
Rollatorn som används för utformade av prototypen är modellen Carl-Oskar av tillverkaren 
Human Care, se figur 3.1. 

Figur 3.1. Rollator Carl-Oskar. Hämtad från: http://www.humancare.se/Page/Product/7/Carl-Oskar.aspx

• Skidor
• Konstruktion mellan skida och rollator

3.1.2 Processen
Huvuduppgiften är att underlätta för användaren att föra fram rollator i snö.
Deluppgiften är att rollatorn ska kunna framföras på alla underlag även där det inte är snö.

3.1.3 Omgivning
Produkten ska kopplas med rollator och ska användas på de platser där snö föreligger.

3.1.4 Människan
Brukaren är den person som använder rollator. Hemtjänsten, taxichauffören, anhöriga är de 
som påverkas av produktens användning.

3.1.5 Ekonomi
Framställningskostnaderna får inte överstiga 400kr. Ut mot kund kan en marginal på 20% 
läggas på för att en vinst på produkten ska kunna utvinnas.

4. Produktundersökning och kriterieuppställning
Då detta är en ny typ av produkt är det lämpligt att ta reda på nuläge samt vad som tidigare 
har gjorts inom det aktuella området. Det som eftersträvas är en produkt med så stort 
nyhetsvärde som möjligt, dock bör en första nyhetssökning ha skett innan en fördjupning sker 
i tekniska lösningsalternativ. Benchmarkning bör dock hållas på en grundläggande nivå, för 
att inte hindra möjligheterna till ett brett nytänkande.

5
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4.1 Historik
Idag finns några alternativ för brukaren av rollator då det är snöunderlag. Dels kan man få en 
rollator med större hjul eller använda sig av färdtjänst. Spark är också ett alternativ, men 
används främst i de delar av landet där snö ligger under längre perioder.

4.2 Erfarenhet och brister
Inköpet av en rollator med större hjul är dyrare för användaren och hjälper bara till en viss del 
vid snöunderlag. I de fall där personer åker färdtjänst istället för att använda sin rollator blir 
konsekvensen att brukaren får mindre motion. Ännu en aspekt är att kommunerna får lägga ut 
mycket pengar på färdtjänst. Sparken kan endast användas på hårt packad snö eller is. Den 
kan inte transporteras av färdtjänsten och inte heller tas med in i butiker, affärer, bibliotek och 
liknande.

4.3 Produktions-, marknads- och ekonomisk bakgrund
Vid undersökning har inga liknade alternativ av produkten hittats.

5. Kriterieuppställning
När ett konstruktionsarbete ska genomföras finns det mål som är uppsatta för hur 
konstruktionen ska fungera och vilket syfte som produkten avser att fylla. För att nå denna 
målsättning utarbetas kriterier som består av krav och önskemål. Dessa är nödvändiga för 
framtagningsprocessen av konstruktionen men även för utvärdering av produktförslag. För att 
kunna se alla krav och önskemål i sin helhet se under bilaga 1, Kriterieuppställning.

6. Parvis jämförelse metod
En matris där önskemålen viktas mot varandra ställs upp för att få fram de fyra viktigaste 
önskemålen. Viktningen utförs för att det är svårt att tillgodose samtliga önskemål när 
prototypen skall tas fram. Däremot är det bra att ta med de som anses som viktigast. En 
sammanställning har gjorts över alla önskemål som viktningsmatrisen består utav. Se den 
kompletta sammanställningen under bilaga 2, Sammanställning av önskemål vid parvis 
jämförelse. 
Se viktningsmatrisen i bilaga 3, Viktningsmatris önskemål.
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7. Framtagning av lösningsförslag
Nedan följer en presentation av de två lösningsförslag som har valts att arbeta vidare med för 
prototypframställning. Övriga lösningsförslag finns under bilaga 4, Lösningsförslag.  

Förslag 9 - 4 skidor. 
I denna lösning monteras en skida på varje hjul, vilket innebär att de främre hjulen kan rotera 
fritt. Skidorna är placerade något ovanför hjulens lägsta punkt, vilket gör att rollatorn kan 
framföras på alla underlag. En fjäderanordning monteras vid de främre hjulen för att förhindra 
att skidorna spårar vid snöunderlag. Skidorna skruvas fast vid centrumhålet på hjulet där den 
befintliga hjulbulten byts ut. Ett fjädersystem gör att skidan håller sig i horisontalläge under 
färd. Längden på skidorna är anpassade, så att de inte skall sticka ut framför eller bakom 
rollatorn. Denna lösning uppfyller alla krav. Se figur 7.1 nedan.

Figur 7.1. Förslag 9 - 4 skidor.

Förslag 10 - draglinelösning.
Denna lösning påminner om lösning nr 8, men istället för en pedal som ändrar skidorna från 
aktivt till passivt läge skall detta ske med hjälp av en draganordning. I denna lösning 
monteras skidorna på utsidan av rollatorn med hjälp av ett länkarmssystem. Skidorna går att 
fälla upp och ned med hjälp av en draganordning. I uppfällt läge tar skidorna minimal plats, 
vilket är bra då rullatorn skall fällas ihop för exempelvis transport. I nedfällt läge är skidorna 
placerade något ovanför hjulens lägsta punkt, vilket gör att rollatorn kan  framföras på alla 
typer av underlag. Denna konstruktion tar även hänsyn till de främre hjulens svängradie. 
Även denna lösning uppfyller alla krav. Se figur 7.2 nedan.

Figur 7.2. Förslag 10 - draglinelösning. Vänster bild, hjälpmedel aktivt. Höger bild, hjälpmedel passivt.
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7.1 Utvärdering
Av de tio lösningsförslag som presenteras gick sex förslag vidare till en viktning mot 
önskemålen, önskemålen finns sammanställda i stycke 6.1. Detta gjordes i en bostonmatris, se 
bilaga 5, Bostonmatris principiella lösningsförslag för information om vilka förslag som gick 
vidare. I bostonmatrisen används en poängskala mellan 1-10, där 10 är bäst och 1 är sämst. 
De lösningar som fått över 80 i poängsumma går vidare till primärkonstruktion.

8. Primärkonstruktion
Produktutkastet har i det här fallet redan utarbetats i principkonstruktionen. Vidare skall här 
bestämmas produktens helhet, vilka ingående delar som bygger upp produkten och om dessa 
delar är färdiga eller unika. Eventuellt korrigeras eller kompletteras produktkriterierna, vilka 
togs fram vid principkonstruktionen i kapitel 4, som består av önskemål och krav.

8.1 Produktutkast
För att se de komponenter hjälpmedlet kommer att bestå av se bilaga 6, Sprängskiss 
vinterhjälpmedel för en detaljerad ritning. 

8.1.1 Hjälpmedlets anpassning till omgivningen
Hjälpmedlet är konstruerat så att den inte ska sticka ut i framkant eller i bakkant, detta är för 
att undvika att köra in i saker eller att andra människor går in i skidorna. När skidorna är i 
nedfällt läge kommer rollatorn att bli bredare, eftersom skidorna sitter på utsidan av rollatorns 
hjul. Bredden på rollatorn kommer att öka med 22cm på vardera sida om rollatorn. Se figur 
8.1, avstånd mellan rollator och vinterhjälpmedel.

Figur 8.1. Avstånd mellan rollator och vinterhjälpmedel.
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8.2 Komponenter
Det finns två olika typer av komponenter:
KONSTRUKTIONSKOMPONENTER: ”klara produktdelar som genom att de byggs in i 
produkten kan nedbringa tid  och kostnader för konstruktionsarbetet”. 
KONSTRUKTIONSDETALJER: ”Unika produktdelar som specialkonstrueras för var 
enskild produkt”. 	


8.3 Materialval
För att veta vilka material som ska användas till framställande av prototypen har relevanta 
material listats med information i form av pris, densitet, tillverkning, hållfasthet och 
livslängd. Med hjälp av dessa fakta har en bostonmatris satts upp för att få fram vinnande 
material. De material som kom över en gräns på 34 poäng var stål och aluminium vilka valdes 
som prototypmaterial. För fullständig information om materialen som viktades i 
bostonmatrisen se bilaga 7, Materialval + materialvalsmatris.

8.4. Komponentval
De komponenter som används är främst standardkomponenter. Alla komponenter har ritats 
upp i Catia V5 för att få en överskådlig bild och kunna kontrollera funktionen hos den 
monterade prototypen. De flesta delarna är specialtillverkade till prototypen för bästa resultat, 
men de har ofta utvecklats med befintliga standardkomponenter som inspirationskälla.
Under konstruktionskomponentval görs en POME, det är en förkortning för de krav som finns 
på komponenten gällande process, omgivning, människa och ekonomi. För detaljerad 
information se bilaga 8, POME.

8.4.1 Konstruktionskomponentval av skida
Skidans uppgift är att rollatorn ska kunna glida på snön med hjälp av denna. Skidan måste 
kunna ta upp samma krafter som rollatorn utan att gå sönder. 

Vald skida
En skida från Stiga har valts att arbeta med. Denna skida används idag till en deras snowracer 
”Curve”. Anledningen att vi valde denna, är dels för det är lättare med en befintlig skida som 
redan är tillverkad samt att den uppfyllde de krav som finns på skidan. Se figur 8.1, skida 
”Curve”.

Figur 8.1. Skida ”Curve”
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8.4.2 Konstruktionskomponentval av skruvar och muttrar
Skruvar och muttrar kommer att användas för att fästa ihop de olika delarna på hjälpmedlet.

Valda skruvar och muttrar
De valda skruvarna är av typen insex .

8.4.3 Konstruktionskomponentval av draghjälp vid uppfällning
Det kommer att behövas hjälp med att dra upp skidan till uppfällt läge. Denna draghjälpen vill 
vi ha med tanke på att äldre har en nedsatt hand/arm-styrka och kan behöva hjälp att dra upp 
skidan. Om användaren kan få hjälp med att dra upp skidan halvvägs är det en fördel då 
användaren slipper böja sig ner.

Valt draghjälp
När skidan hittades bland Stigas sortiment hittades även en fjäderbelastad vinda. Vindan 
används till att snurra in snöret som används för att dra snowracern. Vindan har en dragkraft 
på 15 N.

8.4.4 Konstruktionskomponentval för fastlåsning av skidan i uppfällt läge
När skidan är uppfälld, behövs det en anordning som håller den på plats.

Valt fäste till fastlåsning av skidan
Vi har valt att använda ett fäste som Human Care idag använder till sina rollatorer för att 
användaren ska kunna fästa sin käpp på rollatorn. 

8.4.5 Konstruktionskomponentval av brickor
Fästet till länkarmen består av två delar. Mellan dessa delar kommer det att ligga brickor där 
skruven ska gängas igenom.

Vald bricka
Vi valde en bricka för M5x16 skruvar i rostfritt stål samt syrafasta plana brickor för M8. 

8.4.6 Konstruktionsdetaljval till ”fäste rollator”
För att fästa stödröret på rollatorn krävs ett fäste. Detta fästet kommer att tillverkas just för 
detta ändamålet.
Valt fäste
Ett fäste har tillverkats för att passa de krav och önskemål som finns. De är tillverkade ur ett 
rör i konstruktionsstål. Se bilaga 6, Sprängskiss vinterhjälpmedel för vidare förklaring. 
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8.4.7 Konstruktionsdetaljval till stödrör
Stödröret på konstruktionen ska bestå av två delar som ska vara sammanlänkade med någon 
form av gångjärn. Anledningen till att stödröret består av två delar är för att det måste kunna 
vikas när skidan ska fällas upp och ned. 

Valt stödrör
Se bilaga A4 (övre del) och bilaga A10 (undre del). Det valda materialet på stödröret är av 
aluminium 25x3 mm (6060 T6). I ändarna på de båda delarna kommer det att finnas ett hål 
borrat rakt igenom där en M8x40 skruv ska fästas. Stödröret har haft olika utseende under 
arbetes gång. Se bilaga 9, Stödrör - Förslag.

8.4.8 Konstruktionsdetaljval till främre samt bakre fäste till länkarm
Länkarmen ska fästas på samma sätt som stödröret är fäst och helst med samma typ av 
komponenter. 

Valt främre samt bakre fäste till länkarm
Samma fästen som används till stödröret kommer att användas. Länkarmen behöver fästas i 
två delar på rollatorn, dessa delar ligger inte i höjd med varandra. Därför det kommer de delar 
som svetsas fast på fästet att se olika ut för att de ska ligga i linje med varandra. Fästena är 
tillverkade i konstruktionsstål. Se bilaga A5 och A6 för att se ritningar på främre samt bakre 
fästet.  

8.4.9 Konstruktionsdetaljval till gångjärn samt låsning av stödrör
När skidan är i nedfällt läge krävs det att det finns en låsning av de två delarna på stödröret. 
Det ska vara enkelt att lossa stödröret. Exempelvis genom att en spärr förs åt sidan eller 
dylikt. 

Valt gångjärn samt låsning av stödrör
Konstruktionen består av ett gångjärn med en fjäderbelastad låskolv. Gångjärnet är till för att 
stödröret ska kunna vika sig vid uppfällning av hjälpmedlet, samt stoppa rören från att vinkla 
sig mer än 180˚ när hjälpmedlet fälls ner. Gångjärnet fästes i de båda delarna på stödröret med 
två insexskruvar, se bilaga 6, sprängskiss vinterhjälpmedel. Innanför gångjärnet kommer det 
att finnas en låskolv som pressas nedåt med hjälp av en fjäder. Detta innebär att när skidan 
fälls ner och stödrören är i 180˚ vinkel kommer låskolven pressas ned av fjädern och 
konstruktionen är därmed låst, se figur 8.1 nedan. Gångjärnet kommer att fräsas ut ur en rund 
aluminiumstång 50 mm (6082 T6). Se ritningar på bilaga A7 samt A8.
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Figur 8.1. Gångjärn med låskolv (gul).

8.4.10 Konstruktionsdetaljval till länkarm
Vi har valt att använda oss av en länkarm för att konstruktionen inte ska kunna förflytta sig i 
x-led (skidans färdriktining) och y-led (normalens horisontella riktning gentemot x, dvs 
skidans riktning in och ut från rollatorn) . Länkarmen ska sitta fast på två ställen i rollatorn 
samt i skidan. 

Vald länkarm 
Länkarmen har tillverkats så att den uppfyller kraven på konstruktionen. Den består av fyra 
runda rör som är sammansvetsade. Materialet är aluminium 25x3 mm (6060 T6). Se bilaga 
A9. Länkarmen har haft tre olika utseende under arbetes gång, se utvecklingen i bilaga 10, 
Länkarm - Förslag.

8.4.11 Konstruktionsdetaljval fäste till länkarm
De fästen som finns på de andra ställena på konstruktionen ska kunna appliceras även här. 
Möjligt att de behöver konstrueras om en aning men grundprincipen ska följas. Fästena ska i 
sin tur kunna svetsas fast på skidan. 

Valt fäste
Vi har valt att utforma dessa fästen som de övrig fästena. Materialet skiljer sig då dessa är 
tillverkade ur en rund aluminiumstång för att bli så lätta som möjligt. Mellan de båda delarna 
(bilaga A11 och A13) som fästet består av ska det sitta en bricka (bilaga A12). På skidan ska 
det sitta en aluminiumbalk som fästet svetsas fast på. 
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8.4.12 Konstruktionsdetaljval fäste till stödröret
Stödröret ska fästas på skidan. I änden på stödröret finns det borrade hål där en M8x45 
insexskruv ska sitta, vilket ska passa ihop med fästet. Fästet ska sedan kunna svetsas fast på 
skidan. 
Valt fäste
Fästet har konstruerats och tillverkats för just detta ändamål. Det finns vissa likheter mellan 
detta fäste och de andra i konstruktionen. Fästet är gjort av en aluminiumstång ∅ 50 mm 
(6082 T6). Se bilaga (A14).

8.4.13 Konstruktionsdetaljval gods på skidan
Eftersom skidan är i HD polyetenplast går det inte att svetsa fast delar vilket finns ett behov 
av. Därför måste en mellandel fästas på skidan så att svetsningen går att utföra. 

Vald mellandel
Vi har valt att tillverka denna mellandel ur ett kvadratiskt aluminiumrör 35x35x2 mm (6060 
T6). För att minimera vikten ytterligare har det sågats ur gods på var sida och därefter bockats 
samt svetsats ihop. Se bilaga (A15). 

9. Detaljkonstruktion

De fästen till hjälpmedlet som är fästa på rollatorn är tillverkade i konstruktionsstål medan de 
fästen som är fästa vid skidan är tillverkade i aluminium. Anledningen till att det skiljer sig i 
materialval på fästena är de krav som finns på hållfasthet och vikt. När de första fästena 
utformades blev materialvalet stål för att garantera hållfastheten. Även de andra fästena skulle 
vara i stål fram tills att det beslutades att det blir för tungt på skidan. Balken som sitter på 
skidan ändrades till aluminium från stål för att minska vikten, samtidigt ändrades även 
materialet på fästena eftersom att dessa två delar svetsas samman. Består delarna av två olika 
material går dessa inte att svetsa. Det är en stor viktskillnad mellan järn och aluminium, järns 
densitet är 7,87 kg/dm³ och aluminiums densitet är 2,70 kg/dm³. Därav lämpar aluminium sig 
bäst i detta fall då hänsyn måste tas till vikten.
Länkarmen samt stödröret är gjort i aluminiumrör att väga så lite som möjligt. 
Återanvändningen av aluminium är mycket hög, vilket uppfyller kraven att produkten ska 
tillverkas av material som lätt går att återanvända eller återvinna. Till alla delar och 
komponenter har material och legeringar valts som klarar utomhusmiljö utan att det 
korroderar. Aluminiumet legeras framförallt för att få en bättre hållfasthet. Däremot kan 
legeringar medföra att korrosionsbeständigheten inte blir lika bra som tidigare, därför är det 
viktigt att inte välja en legering som innehåller stora halter av magnesium eftersom de 
hämmar korrosionsbeständigheten.
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9.1 Skidan
För att konstruktionen ska fungera och bli stabil är det viktigt att skidorna har en bredare 
understödsyta än vad vanliga slalomskidor har. Den valda skidan som är av materialet HD 
polyeten (svart) är uppböjd både fram och bak för att rollatorn ska kunna transporteras både 
framåt och bakåt. Skidans bredd är 12cm samt 88cm lång.

9.2 Skruvar och muttrar
De valda skruvarna är insexskruv syrafast M5x16, insexskruv syrafast M8x40 samt 
insexskruv syrafast M8x45, muttrarna är låsmutter syrafast M8. Anledningen till valet av 
syrafasta muttar och skruvar är för att de galvaniska spänningarna kan göra att skruvarna 
annars korroderar sönder....”Står metaller med hög galvanisk spänning mellan sig i kontakt 
med varandra och att det finns en elektrolys vid kontaktstället (ex. vis regnvatten med lite 
salter och andra föroreningar i) så uppstår en ström med elektronvandring från anoden till 
katoden. D.v.s. det oädlare materialet ”offrar sig” tills det så småningom blir sönderfrätt”. 
(http://www.bevego.se/NR/rdonlyres/58179F30-0825-47ED-A702-19F22C3D720D/0/
Aluzincpl%C3%A5t.pdf)

9.3 Brickor
Vi valde en bricka för M5x16 skruvar i rostfritt stål samt syrafasta plana brickor för M8.
I sprängskissen finns en mutter som kallas nr17. Denna är tillverkad i aluminium plåt 6060. 
Se bilaga A12.

9.4 Fästen
Fästena är tillverkade i två olika material, Aluminium 6082 T6 och i konstruktionsstål. De 
som är tillverkade i konstruktionsstål hittas på bilaga A1, A2 samt A3. Del A1 och A2 sätts 
ihop med två insexskruvar av storlek M5x16. Del A3 svetsas fast i botten på del A2. Mått och 
dimensioner framgår i ritningarna. Också de fästen (bilaga A5 och A6) som används till 
länkarmen är tillverkade i konstruktionsstål eftersom de svetsas ihop med likadana fästen som 
visas i bilaga A1, A2 och A3. 
De fästen som är tillverkade i aluminium är de som sitter fast nere på skidan (bilaga A11 och 
A13).
Se bilaga 6, Sprängskiss för vidare förklaring. 

9.5 Stödrör
Se bilaga A4 (övre del) och bilaga A10 (undre del), här framgår de mått och dimensioner som 
röret är tillverkat efter. Det valda materialet på stödröret är av aluminium 25x3 mm (6060 
T6). I ändarna på de båda delarna kommer det att finnas ett hål borrat rakt igenom där en 
M8x40 skruv ska fästas.
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9.6 Gångjärn
 Gångjärnet kommer att fräsas ur en rund aluminiumstång 50 mm (6082 T6). Se ritningar med 
mått på bilaga A7 samt A8. Det fästes sedan på stödröret med hjälp av två syrafasta 
insexskruvar M8x40 som går genom de förborrade hålen i stödröret. Låskolven är tillverkad 
av konstruktionsstål. 

9.7 Länkarm
Länkarmen består av fyra runda aluminium rör som är sammansvetsade. Aluminiumet är av 
typen 25x3 mm (6060 T6). Dimensioneringen av länkarmen var kritisk, eftersom skidan 
måste kunna fällas upp och ned. Se bilaga A9. 

9.8 Mellandel på skidan
Godset som ska sitta på skidan där delar ska kunnas fästas är tillverkat ur ett aluminiumrör 
35x35x2 mm (6060 T6). Dimensioneringen har gjorts enligt bilaga A15 för att minimera vikt 
samt ge en tillräckig hållfasthet.

9.9 Inköpslista
En inköpslista med prisuppgifter sammanställts för de material och komponenter som har 
använts vid framställande av prototypen. Se bilaga 11, Inköpslista.
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10. Resultat
Syfte och mål med examensarbetet var att en funktionsprototyp skulle framställas. En 
slutgiltig prototyp har tillverkats, den är helt funktionsduglig och ergonomiska beräkningar 
(se bilaga 12, ergonomi) har genomförts på prototypen. Se bild 12.1 för den klara prototypen 
samt bilaga 6, Sprängskiss för alla delar. 

Bild 12.1. Slutgiltig produkt. Bilden är tagen i samband med de ergonomiska testerna.

De ergonomiska beräkningarna verifierar en förbättring gällande framkomligheten med 
rollator. De beräkningar som gjorts då hjälpmedlet inte är monterat samt då hjälpmedlet är 
monterat har sammanförts i en tabell för att resultaten ska kunna jämföras, se tabell 12.1, 
sammanställning. De olika testerna som har utförts är ergonomiska beräkningar i form av 
OWAS samt RULA och mätningar med hjälp av en dynamometer för att kunna beräkna 
kraftåtgången i Newton. 

Tabell 12.1, sammanställning

Mätningar
Utan 

hjälpmedel 
monterat

Med hjälpmdel 
monterat

OWAS, bild 1 & 
4 

Action Category 
3

Action Category 
1

OWAS, bild 2 & 
5

Action Category 
3

Action Category 
2

OWAS, bild 3 & 
6

Action Category 
3

Action Category 
1

RULA, bild 1 & 
4

Action Category 
4

Action Category 
1

RULA, bild 2 & 
5

Action Category 
4

Action Category 
2

RULA, bild 3 & 
6

Action Category 
4

Action Category 
2

Drag uppför 
snövall

83N 32N

Drag i snö plan 
mark

48N 18N

En aspekt som vi har tänkt på som inte fick försämras eller hämmas när hjälpmedlet är 
monterat är användarens kroppshållning. När rollatorn har testats av testpersonen bekräftades 
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att inga försämringar av kroppshållningen har påträffats, snarare så har kroppshållningen 
förbättrats. Genom att skidorna har placerats på utsidan av hjulen så påverkas inte det 
naturliga gångmönster, som fås vid gång med rollator. Se bilaga 12, Ergonomi för att läsa om 
hela studien.

10.1 Patent
En nyhetsgranskning av prototypen har utförts av patentbyrån AWA Patent. Resultatet av 
nyhetsgranskningen var positivt då det inte fanns något patent som kan sätta stopp för 
examensarbetets berörda prototyp. För en mer utförlig beskrivning av patentet se bilaga 13, 
Patent. Nyhetsgranskningen skulle aldrig kunna finansierats om det inte vore för Almi 
företagspartner som tilldelade projektet ett innovationsstöd på 17500:-, 15000:- var avsatta för 
nyhetsgranskning och 2500:- för kontakt vid en eventuell försäljning av prototypen. 

10.2 CE-märkning
CE-märkning är något som prototypen måste gå igenom om den ska ut på marknaden, genom 
att produkten CE-märks innebär det att den är säker för användaren att använda. Då CE-
märkning är mycket tidskrävande så har det inte hunnits med under examensarbetet. CE-
märkning måste till exempel innehålla kliniska tester under utformandets gång, vilket vi inte 
har kunskap att utföra. Det som har gjorts är att de riktlinjer som finns gällande CE-märkning 
har redogjorts i bilaga 14, CE-märkning. Här går det att läsa om de regler och lagar som 
gäller för medicintekniska produkter. 

10.3 Workshop
När hjälpmedlet börjat ta form och man fått en principiell bild av hur prototypen skulle 
komma att se ut hölls en workshop tillsammans med rollatoranvändare. Workshopen hölls på 
Hälsoteknikcentrum Halland, som också hjälpte oss att hitta de användare som utgjorde 
workshopgruppen. Under workshopen hölls en presentation av hjälpmedlet och arbetet. 
Användargruppen fick löpande under worshopen ställa frågor. Användarna var mycket 
engagerade och ville gärna komma med idéer och påverka till en bra prototyp. Som en följd 
av workshopen skapades ett antal nya intressanta förslag. Det var efter detta mötet som 
prototypen ändrade utseende när det gäller länkarm och stödben. För att få en fullständig 
beskrivning av hela workshopen se bilaga 15, Workshop. 

10.4 FEM-analys
Noggranna beräkningar har utförts i Catia V5 för att verifiera att delarna håller för de 
belastningar som de utsätts för. Alla de delar som beräkningarna har utförts på klarade av de 
belastningar som de kan bli utsatta för då produkten sätts i bruk. Se bilaga 16, FEM-analys 
för alla kompletta beräkningar.
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11. Diskussion
Här beskrivs de reflektioner som finns kring projektet. Det slutgiltiga resultatet kommer att 
diskuteras, vilka krav som är uppfyllda samt vilka i gruppen som har gjort vad i projektet. 
Genom att reflektera över projektet som helhet fås en bild över vad vi är nöjda med samt vad 
vi hade velat göra bättre eller på ett annat sätt. Projektet har innefattat alla de moment som var 
tänkt att beröra innan projektet startade. Genom projektet har vi lärt oss hur viktigt det är med 
en god kommunikation inom gruppen, allra helst när den har bestått av tre studenter. Att 
kunna dela upp och organisera arbetet om vem som ska göra vad var absolut nödvändigt. 
Skulle alla tre vara med under samtliga moment, så skulle tiden för projektet inte räcka till. 
Därför har en god struktur varit ledord genom hela arbetet. 

11.1 Är kraven uppfyllda?
De krav som är uppsatta på prototypen är alla uppfyllda. För att uppfylla alla kraven har vi 
många gånger under projektets gång gått tillbaka och tittat på kraven för att inte glömma 
något under utvecklingens gång. I samband med att kraven fastställdes, så preciserades också 
de önskemål som fanns på produkten. Önskemålen viktades sedan mot vandra för att de 
viktigaste önskemålen skulle tillgodoses. De fyra önskemål som visade sig vara viktigast är:
1. Produkten ska inneha en färdbroms samt en parkeringsbroms.
2. Rollatorn ska inte bli mer svårhanterlig med skidorna på än utan skidor
3. Hjälpmedlet ska snabbt kunna ändras mellan aktivt och passivt läge.
4. Skidorna ska lätt kunna monteras på och av.
Alla dessa fyra önskemål blev tyvärr inte uppfyllda. De önskemål som inte blev uppfyllda var 
önskemål 1 och 2. Önskemål nummer 1 blev inte uppfyllt av den anledningen att tid inte 
fanns att utveckla en färdbroms samt parkeringsbroms. Det fanns tankar om att en broms till 
hjälpmedlet kunde kopplas på ursprungsbromsen. Dock var detta mer komplicerat än vad vi 
hade trott. Skulle vi använda oss av den lösningen hade vi fått ändra hela konstruktionen på 
den bromsen som idag finns på Carl-Oscar. 
Önskemål nummer 2 är svårt att bedöma om vi har lyckats uppfylla det eller inte. Tittar vi på 
hur det är att köra rakt fram med hjälpmedlet aktiverat så sker en förbättring på 260%, detta 
framgår i ergonomidelen under bilaga 12, Ergonomi. Ska användaren däremot svänga då 
hjälpmedlet är aktiverat krävs det att användaren lyfter rollatorn i bakkant, riktar in den 
riktningen hon ska åt och sedan sätter ner bakändan igen. Detta lyft är inte något som innebär 
stora problem, då rollatorn är mycket lätt i den bakre delen eftersom 90% av vikten ligger i 
den främre delen. 
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11.2 Problem som har uppstått eller ändringar som har utförts
Under arbetets gång har vi inte stött på några större problem, som inte kunnat åtgärdas. 
Problem med funktionsmåt på ritningarna till dess att prototypen fungerar utan anmärkningar 
i Catia. 
När prototypen var klar och ihopmonterad upptäcktes ett fel som kommer att kräva en 
modifiering. Det visade sig att prototypen inte har den funktion som är önskvärd. För att 
enkelt åtgärda detta kan en led vid stödrörets slut låsas i vridriktningen. Men om detta görs, så 
försvinner en av prototypens fördelar, nämligen att skidan, länkarmen och stödröret ska lägga 
sig längs med rollatorn i uppfällt läge. Se figur 13.1.

Figur 13.1. Skidan och konstruktionen ligger längs med rollatorn.

Om man väljer att ha en fast infästning så kommer skidan att ligga vinkelrät mot rollatorn och 
den kommer inte att kunna fällas ända upp. Detta är ett problem som kommer att arbetas 
vidare med efter att examensarbetet är slutfört. 
En ändring som har gjorts på prototypen efter att den blev monterad är att det fäste som skulle 
låsa fast skidan i uppfällt läge inte kommer behövas. Från början var detta tänkt att användas 
för att inte skidan skulle falla ner till aktivt läge när användaren ville ha hjälpmedlet passivt. 
Men vid monteringen upptäcktes att den draganordningen som hjälper till att dra upp skidan 
till passivt läge räcker för att hålla kvar skidan. 

11.3 Hur går vi vidare
Vi är alla i gruppen överens om att vidarutveckla produkten. Redan den 20/5-2011 ska 
gruppen åka till Stockholm till Human Cares huvudkontor och träffa deras konstruktörer, för 
att undersöka om ett intresse finns av ett eventuellt samarbete. Det vi är mest intresserade av 
är att produkten ägs av projektgruppen fram tills dess att ett patent har tagits. Enligt Almi och 
AWA Patent som vi har talat med när det gäller försäljning av prototyp eller någon form av 
royalties, har vi fått veta att om att vi ska ha ett patent på produkten för att kunna göra den 
största vinsten. Efter det positiva resultat som föll ut av nyhetsgranskningen, har gruppen 
beslutat att ett patent skall tas så fort medel finns för att finansiera detta. Det känns som att vi 
har tagit rätt beslut gällande den frågan då vi inte vill släppa iväg idén utan att vi får något för 
den. Vi har beslutat att behålla produkten och eventuellt starta företag kring produkten. Vi 

19



  HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad  • www.hh.se

   

villi inte riskera att gå miste om en produkt som har potential att slå igenom på 
hjälpmedelsmarknaden. 

11.4 Hur har arbetet fördelats
Då projektet är ett programöverskridande projekt har arbetsfördelningen fördelats så att 
biomekanikingenjören har ansvarat för de delar som berört de biomekaniska delarna så som 
ergonomi, med assistans från de två maskiningenjörerna. Utformande av krav samt önskemål 
i principkonstrution har hela gruppen stått för. Efter detta momentet började arbetsuppgifterna 
att delas upp för att effektivisera arbetet. Ritningar i Catia har framförallt Linus stått för, 
medan Fredrik har stått för kontakten med AWA Patent och Almi. Huvudansvaret för 
verkstadsaktiviteterna i form av tillverkning av delar och montering har Linus haft med 
assistans av de andra gruppmedlemmarna. Sofie har haft huvudansvaret för 
rapportskrivningen med assistans av Fredrik och Linus. Denna fördelningen kändes som en 
naturlig fördelning då alla fick göra det som de var bra på. Trots denna uppdelning har alla 
hela tiden haft en god inblick i arbetets samtliga aktiviteter. Idéer har bollats fram och tillbaka 
mellan deltagarna och råd har getts och tagits emot. I det stora hela så har alla varit 
involverade lika mycket i arbetet och samarbetet har fungerat mycket väl. 

12. Kritisk granskning
Till största del har arbetet utförts efter Fredy Olsons metoder som han lär ut i sin litteratur. 
Denna valdes då maskiningenjörerna har erfarenhet av dessa metoder och de lämpade sig bra 
för uppgiften. Även modellerna OWAS och RULA har implementerats i arbetet. 
Innan projektet startade lämnades en projekplan in med tillhörande tidsplan. Denna har varit 
nyttig för att tidsmässigt veta hur vi ligger till. Det vi inte förutsåg när den skrevs var att 
tillverkningen skulle ta längre tid än vi räknat med, därför blev det många fler timmar i 
verkstaden än vad som räknats med. 
I vissa fall har vi tagit hjälp av utomstående personal och elever på Högskolan i Halmstad för 
att få andras synpunkter och synvinklar på projektet. 
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Bilaga 1. Kriterieuppställning

Funktionskriterier
(K) 	
 Skidorna får inte förhindra att rollatorn ska kunna fällas ihop när de sitter monterade.
(K) 	
 Skidorna ska kunna sitta fastmonterade under hela vintersäsongen.
(K) 	
 Skidorna måste klara av rollatorns maxlast på 125 kg. 
(K) 	
 Produkten ska kunna framföras på alla underlag som rollatorn är avsedd för, inklusive 
	
 snö när skidorna är monterade. 
(Ö) 	
 Skidorna ska lätt kunna sättas på och av.

Driftskriterier
(K) 	
 Produkten ska kunna klara av ett temperatursintervall från -40 grader till +40 grader. 
(K) 	
 Skidorna ska klara av alla typiska vinterväder så som snö, regn och is. 
(K) 	
 Skidorna ska ha en livslängd på minst 5 år vid användning i vinterväglag. 
(K)	
 Det skall ej krävas utbildning för montering eller demontering av skidorna på 
	
 rollatorn. 

Personsäkerhetskriterier
(K) 	
 Användaren ska inte kunna snubbla på skidorna. 
(K) 	
 Det ska inte finnas någon klämrisk när skidorna är monterade.
(K) 	
 Skidorna får inte vara vassa så användaren eller andra personer kan skada sig på dem.  
(Ö) 	
 Vid snöunderlag och skidornas parkeringsbroms är aktiverad ska inte rollatorn kunna 
	
 förflytta sig.  

Ergonomikriterier
(Ö) 	
 Produkten ska inte bli mer svårhanterlig med skidorna på än utan skidor.
(Ö) 	
 Vikten på skidorna inklusive fästanordning får inte överstiga 1 kg/par.
(Ö) 	
 Skidorna får inte resultera i att det blir tyngre att styra rollatorn.
(Ö) 	
 Användarens kroppshållning ska inte försämras när skidorna är monterade på 
	
 rollatorn. 
(Ö)	
 Den hopvikta rollatorn med skidor ska inte ta större plats än en hopvikt rollator utan 
	
 skidor.

Estetiska kriterier
(K) 	
 Skidornas färg ska vara neutral och passa ihop med de färger som finns på 	
rollatorn.

Allmännakonstruktionskriterier
(K) 	
 Produkten ska tillverkas så användaren själv kan justera så den kan användas på 
	
 både snö och barmark. 
(Ö) 	
 Standardkomponenter skall användas där så är möjligt.
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Framställningskriterier
(K) 	
 Produkten skall vara möjlig att tillverka.

Avyttringskriterier
(K) 	
 Skidornas förpackning ska kunna distribueras enligt den vanliga 
	
 transportstandarden som finns på lastpallar m.m.   
(K) 	
 Skidornas förpackning måste tåla normala stötar och slag under transport. 

Elimineringskriterier
(Ö) 	
 Produkten ska kunna återvinnas eller återanvändas.

Framställningekonomiska kriterier
(Ö) 	
 Den totala framställningskostnaden får inte överstiga 400 kr i dagens penningvärde. 
(Ö) 	
 Den lönsamma marginalen ska vara på minst 20% baserat på framställningskostnader 
	
 på 400kr.  

Bruksekonomiska kriterier
(Ö) 	
 Försäljningspriset ska vara anpassat så den offentliga sektorn och privatpersoner ska 
	
 vilja införskaffa produkten.     
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Bilaga 2. Sammanställning av önskemål vid parvis jämförelse

(A). 	
 Produkten ska inneha en färdbroms samt en parkeringsbroms.
(B). 	
 Skidorna ska lätt kunna monteras på och av.
(C). 	
 Vid snöunderlag och då skidornas parkeringsbroms är aktiverad ska inte rollatorn 
	
 kunna förflytta sig.
(D). 	
 Rollatorn ska inte bli mer svårhanterlig med skidorna på än utan skidor
(E). 	
 Vikten på skidorna inklusive fästanordning får inte överstiga 1 kg
(F). 	
 Hjälpmedlet ska snabbt kunna ändras mellan aktivt och passivt läge.
(G). 	
 Användarens kroppshållning ska inte försämras när man använder rollatorn och 
	
 skidorna är monterade. 
(H). 	
 Den hopvikta rollatorn med skidor ska inte ta större plats än en hopvikt rollator utan 
	
 skidor.
(I). 	
 Standardkomponenter skall användas där så är möjligt.
(J). 	
 Produkten ska kunna återvinnas eller återanvändas.
(K). 	
 Den totala framställningskosnaden får inte överstiga 400 kr i dagens penningvärde. 
(L). 	
 Den lönsamma marginalen ska vara på minst 20% baserat på framställningskostnader 
	
 på 400kr.
(M). 	
 Försäljningspriset ska vara anpassat så den offentliga sektorn och privatpersoner ska 
	
 vilja införskaffa produkten.
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Bilaga 3. Viktningsmatris önskemål 
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A B C D E F G H I J K L  Pi Ki
A -0 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 22 22/144

B -2 2 0 2 1 1 1 2 1 1 2 3 14 16/144
C -4 0 2 0 1 1 1 1 1 1 5 9 9/144

D -2 2 1 1 2 2 2 2 1 7 18 18/144
E -8 0 0 1 1 0 1 1 9 5 5/144

F -4 1 2 2 2 2 1 11 17 17/144
G -6 2 2 2 2 1 13 16 16/144

H -11 1 1 2 1 15 9 9/144
I -13 0 1 2 17 7 7/144

J -10 2 2 19 13 13/144
K -16 1 21 6 6/144

L -15 23 8 8/144
144 1.00Summa

Sida 1
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Bilaga 4. Lösningsförslag
Förslag 1 - Luftkuddelösning
Denna lösning består av en luftkudde som är fäst under rollatorn. Luftkudden blåses upp av 
användaren med hjälp av en pump som är placerad på ramen på rollatorn. Denna uppfyller 
alla krav.

Förslag nummer 1 - Luftkuddelösning.

Förslag 2 - Plattlösning.
Denna lösning består av en skida som är fast monterad framtill på rollatorn samt två skidor 
som är fast monterade vid respektive bakhjul. Skidorna är monterade något högre än hjulens 
lägsta punkt, vilket medför att rollatorn rullar på hjulen då det är barmark. Denna uppfyller 
inte krav 1 då skidan längst fram tar emot hjulen då rollatorn skall fällas ihop och förkastas 
därför.

Förslag nummer 2 - Plattlösning, sedd uppifrån.
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Förslag 3 - Ballonglösning.
Denna lösning baserar sig på samma princip som ett par snöskor, d.v.s. att öka bärigheten på 
hjulen med hjälp av en uppblåsbar konstruktion som är fäst på ramen ovanför hjulen. 
Användaren kan pumpa upp konstruktionen då man skall gå genom snö. Denna uppfyller alla 
krav.

Förslag nummer 3 - Ballonglösning.

Förslag 4 - Klicklösning.
Denna konstruktion består av två stycken skidor förbundna med varandra på ett visst avstånd. 
Då hjälpmedlet skall användas skjuts rollatorn upp på skidorna där de fästes vid respektive 
hjul med hjälp av en låsanordning. Denna lösning liknas vid en spark då framhjulen är låsta 
under gång och användaren får lyfta rollatorn för att ändra riktning. Detta hjälpmedel 
uppfyller inte krav 4, då skidorna inte kan framföras på alla typer av underlag.

Förslag nummer 4 - Klicklösning.
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Förslag 5 - Hisslösning. 
I detta förslag monteras en stor skida som går att fälla upp och ned under rollatorn. Denna 
lösning uppfyller inte krav 1 då skidorna är i vägen när rollatorn skall fällas ihop.

Förslag nummer 5 - Hisslösning.

Förslag 6 - Jacklösning.
Detta förslag påminner om förslag 4 men skidorna har uttag för hjulen vilket gör att rollatorn 
kan framföras på både snö och fasta underlag. Denna lösning liknas vid en spark då 
framhjulen är låsta under gång och användaren får lyfta rollatorn för att ändra riktning. Denna 
konstruktion uppfyller alla krav.

Förslag nummer 6 - Jacklösning.
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Förslag 7 - Kardborrelösning.
Även detta förslag påminner om lösningsförslag 4 men innehåller inte några fästen, utan 
skidorna fästs vid hjulen med hjälp av kardborreband. Denna lösning liknas vid en spark då 
framhjulen är låsta under gång och användaren får lyfta rollatorn för att ändra riktning. Detta 
förslag uppfyller inte krav 4, då skidorna inte kan framföras på alla typer av underlag.

Förslag nummer 7 - Kardborrelösning.

Förslag 8 - Pedallösning.
Denna lösning har skidorna placerade på utsidan av rollatorn. Vid aktivt (nedfällt) läge 
placeras skidorna precis ovanför hjulens lägsta punkt vilket gör att rollatorn kan framföras på 
alla typer av underlag. I passivt (uppfällt) läge är skidorna inte i vägen för användare. Växling 
mellan aktivt och passivt läge sker med hjälp av en pedal placerad framtill på rollatorn. Denna 
lösning uppfyller alla krav. 

Förslag nummer 8 - Pedallösning. 
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Bilaga 5. Bostonmatris principiella lösningsförslag

BostonmatrisBostonmatris KriterierKriterierKriterierKriterierKriterierKriterierKriterierKriterierKriterierKriterierKriterierKriterierKriterier Sum
ma

SkidkonstruktionSkidkonstruktion A B C D E F G H I J K L M  

Lösningsförsl
ag

1 3 8 7 1 7 2 3 7 6 7 5 1 1 58

Lösningsförsl
ag

3 3 2 7 1 9 4 3 9 6 7 8 1 1 61
Lösningsförsl

ag
6 3 8 7 5 5 6 5 7 8 7 7 3 3 74Lösningsförsl

ag 8 6 5 7 7 3 7 6 7 7 7 6 5 5 78
Lösningsförsl

ag
9 6 7 7 6 5 8 6 7 7 7 6 4 4 80

Lösningsförsl
ag

10 6 5 7 7 3 8 7 8 8 7 6 6 6 84

De lösningsförslag som fick över 80 poäng är lösningsförslag 9 och 10, resterande förslag finns underbilagor.
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Bilaga 7. Materialval + materialvalsmatris
Nedan ses de kriterier som materialen delas in i. Det är även dessa kriterier som 
Bostonmatrisen utgör. Gränsen är satt till 34 poäng där material över det värdet går vidare 
som material lämpliga att använda till prototypen. I bostonmatisen jämförs materialet med ett 
av kriterierna och ger detta poäng efter lämplighet. Efter varje kriterie finns förklaring till hur 
poängen ges. 

Pris: Med detta anses pris på material i kr/kg eller kr/meter (profil). 10 är billigt och 1 dyrt.

Aluminium:
Pris: 16500 sek/ton
Källa: Finansportalen. http://www.finansportalen.se/ravaror.htm hämtad 14/5-2011.

Stål: 
Pris: 3500 sek/ton
Källa: lme. http://www.lme.com/steel/latest_price.asp hämtad 14/5-2011.

Titan:
Pris: 128000 sek/ton
Källa: e24. http://www.e24.se/business/ravaror/rekordstort-sug-efter-titan_60449.e24 hämtad 
15/5-2011.

Kolfiber:
Pris: 2840000 sek/ton
Källa: Biltema. http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Kolfibervav/ 
hämtad 15/5-2011.

Plast (nylon):
Pris: 28500 sek/ton
Källa: alibaba. http://price.alibaba.com/price/priceLeafCategory.htm?
spuId=100072178&categoryId=100001684 hämtad 15/5-2011.

http://www.finansportalen.se/ravaror.htm
http://www.finansportalen.se/ravaror.htm
http://www.lme.com/steel/latest_price.asp
http://www.lme.com/steel/latest_price.asp
http://www.e24.se/business/ravaror/rekordstort-sug-efter-titan_60449.e24
http://www.e24.se/business/ravaror/rekordstort-sug-efter-titan_60449.e24
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Kolfibervav/
http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Kolfibervav/
http://price.alibaba.com/price/priceLeafCategory.htm?spuId=100072178&categoryId=100001684
http://price.alibaba.com/price/priceLeafCategory.htm?spuId=100072178&categoryId=100001684
http://price.alibaba.com/price/priceLeafCategory.htm?spuId=100072178&categoryId=100001684
http://price.alibaba.com/price/priceLeafCategory.htm?spuId=100072178&categoryId=100001684
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Densitet: Hög densitet på materialet får ett lågt betyg och låg densitet får ett högt betyg.

Aluminium:
Densitet: 2700 Kg/m^3
Källa: Björk, K.

Titan:
Densitet: 4500 kg/m^3
Källa: Björk, K. 

Stål:
Densitet: 7800 kg/m^3
Källa: Björk, K

Kolfiber:
Densitet: 1770 kg/m^3
källa: epotex. http://www.epotex.se/page/141/159/31 hämtad 15/5-2011.

Plast (nylon):
Densitet: 1130 kg/m^3
källa: Björk, K. s.60

Tillverkning: Här avses hur enkel materialet kan sammanfogas. 10 är enkelt och 1 svårt.

Aluminium: 
Tillverkning: Kan lödas, svetsas och limmas. 
Källa: Profilgruppen. http://www.profilgruppen.se/?
id=606&ao=telekom&aid=34&l2=583&ctx=583hämtad 14/5-2011.

Titan:
Tillverkning: kan svetsas
Källa: Björk, K. s.58

Stål:
Tillverkning: kan svetsas
Kolfiber:
Tillverkning: kan limmas

http://www.epotex.se/page/141/159/31
http://www.epotex.se/page/141/159/31
http://www.profilgruppen.se/?id=606&ao=telekom&aid=34&l2=583&ctx=583
http://www.profilgruppen.se/?id=606&ao=telekom&aid=34&l2=583&ctx=583
http://www.profilgruppen.se/?id=606&ao=telekom&aid=34&l2=583&ctx=583
http://www.profilgruppen.se/?id=606&ao=telekom&aid=34&l2=583&ctx=583
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Källa: wikipedia. http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolfiberhämtad 15/5-2011.

Plast (nylon):
Tillverkning: -

Hållfasthet: Sträckgräns och deformation tas här i beaktande. Ett material med bra 
egenskaper får ett högt betyg och ett med dåliga egenskaper ett lågt betyg.

Aluminium: 
Hållfasthet: 70-700 Mpa 
Källa: Profilgruppen. 

Stål:
Hållfasthet: 350-1100 Mpa
Källa: Björk, K.s.33

Titan:
Hållfasthet: 410-1150 Mpa
Källa: Björk, K. s.58

Kolfiber:
Hållfasthet: 4410 Mpa
Källa: epotex.

Plast (nylon):
Hållfasthet: 55 Mpa
Källa: Björk, K. s.60

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolfiber
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kolfiber
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Livslängd: Hur länge materialet behåller sina ursprungliga egenskaper, räknat i år. 10 är lång 
livslängd och 1 en kort tid

Aluminium:
Livslängd: Lång, mycket god korrosionshärdighet
Källa: Björk, K. s.70

Titan:
Livslängd: mycket lång, mycket god korrosionshärdighet. Bättre än aluminiums.
Källa: difference between, http://www.differencebetween.net/object/difference-between-
aluminum-and-titanium/ hämtad 14/5-2011.

Stål:
Livlängd (rostfritt): lång, god korrosionshärdighet.

Plast (nylon):
Livslängd: mycket lång, mycket god korrosionshärdighet
Källa: siltech. http://www.siltech.co.nz/nylon-coating.aspx hämtad15/5-2011.

Kolfiber:
Livslängd: mycket lång, mycket god korrosionshärdighet.
Källa: wikipedia. http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://
en.wikipedia.org/wiki/Carbon_(fiber)hämtad15/5-2011.

Bostonmatris

Kriterier

Pris Densitet Tillverkning Hållfasthet Livslängd Summa

Material

Stål 9 2 8 8 7 34
Aluminium 8 7 7 7 8 37

Titan 3 5 5 9 9 31
Kolfiber 1 8 2 10 10 31

Plast (Nylon) 6 9 1 3 6 25

http://www.differencebetween.net/object/difference-between-aluminum-and-titanium/
http://www.differencebetween.net/object/difference-between-aluminum-and-titanium/
http://www.differencebetween.net/object/difference-between-aluminum-and-titanium/
http://www.differencebetween.net/object/difference-between-aluminum-and-titanium/
http://www.siltech.co.nz/nylon-coating.aspx
http://www.siltech.co.nz/nylon-coating.aspx
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_(fiber
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_(fiber
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_(fiber
http://translate.google.se/translate?hl=sv&langpair=en%7Csv&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_(fiber
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Bilaga 8. POME
Krav på skidan 
• Process
	
 Skidan ska klara av en last på 125kg. Den ska ha uppböjda kanter både fram och bak 
	
 för att lätt kunna föras över kanter, mindre snöhögar och dras baklänges. 
• Omgivning
	
 När hjälpmedlet används befinner sig användaren utomhus. Skidan ska då inte göra 
	
 det problematiskt att vistas i en miljö med andra människor. 
• Människa 
	
 Kanterna på skidan får inte vara vassa så användare eller andra människor kan skära 
	
 sig.
• Ekonomi
	
 Skidornas pris önskas inte överstiga 300:-/par

Krav på skruvar och muttrar
• Process
	
 Skruvarna ska ha de dimensioner och längder för att klara av att hålla ihop delarna. 
	
 Skruvarna ska monteras med insexverktyg och de ska vara rostfria.
• Omgivning
	
 Ska klara av utomhusmiljö utan att rosta.
• Människa
	
 Om möjligt ska samma typ skruvar och muttrar kunna användas för att skruva ihop de 
	
 olika delarna. 
• Ekonomi
	
 Skruvarna och muttrarna ska ha ett lågt inköpspris och klara belastningen. 

Krav på draghjälpen
• Process
	
 Snöret som hjälper till att dra upp skidan ska sitta på någon form av fjäderbelastad 
	
 vinda. Den ska vara så pass liten att den går att fästa på rollatorn.
• Omgivning
	
 Klara av utomhusmiljöer. 
• Människa
	
 Snöret får inte försämra framkomligheten eller kunna utsätta användaren för fara då 
	
 linan är spänd.
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• Ekonomi
	
 Bör inte överstiga 15:-/st.

Krav på fästet som låser fast skidan
• Process
	
 Fästet ska kunna fästas på ramen till rollatorn utan att det begränsar rollatorn eller 
	
 hjälpmedlets funktioner.
• Omgivning
	
 Klara av utomhusmiljöer.
• Människa
	
 Det får inte finnas någon klämrisk för användaren eller annan person. 
• Ekonomi
	
 Bör inte överstiga ett pris på 5:-/st.

Krav på brickan
• Process
	
 Brickan ska passa insexskruv M5x16. 

• Omgivning
	
 Måste klara av utomhusmiljö för att undvika korrosion. 

• Människa
	
 En standardbricka skall användas. 
• Ekonomi
	
 Ett lågt inköpspris med bra kvalité.

Krav på fästet
• Process
	
 Fästet ska ha gängor där M5x16-skruvar ska passa. Fästet ska knipa åt runt rollatorns 
	
 ram genom att skruvarna dras åt. Det ska finnas två skruvar, en på vardera sida om 
	
 fästet. Fästet ska kunna fästa stödröret med hjälp av att det går en insexskruv igenom 
	
 röret som sedan låses med en låsmutter med en bricka emellan.
• Omgivning
	
 Fästet får inte korrodera vid utomhusmiljö.
• Människa
	
 Får inte finnas någon klämrisk.
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• Ekonomi
	
 Ett lågt framställningspris på max 8:- st.

Krav på stödröret
• Process
	
 Stödröret måste vara delat i två delar, en övre del samt en nedre del, som ska vara 
	
 sammanlänkade med ett gångjärn. De två yttre delarna på stödrören ska sitta fast i 
	
 ledade fästen för att upp- och nedfällningen ska gå att utföra. 
• Omgivning
	
 Stödröret får inte korrodera vid utomhusmiljö.

• Människa
	
 Det får inte finnas någon klämrisk.

• Ekonomi
	
 Ett lågt framställningspris.

Krav på främre samt bakre fäste till länkarm
• Process
	
 Fästet ska knipa åt på samma sätt som fästet till stödröret gör. Fästet ska besitta 
	
 samma funktion som fästet till stödröret har, se 10.6.1.
• Omgivning
	
 Fästet får inte korrodera vid utomhusmiljö.
• Människa
	
 Får inte finnas någon klämrisk.
• Ekonomi
	
 Ett lågt framställningspris på max 8:-/st.

Krav på gångjärn samt låsning av stödrör
• Process
	
 När skidan fälls ner hade det underlättat om låsningen skedde automatiskt. Sedan när 
	
 skidan ska fällas upp igen ska en sprint dras ut och låsningen släpper för att benet ska 
	
 kunna fällas ihop. 
• Omgivning
	
 Låsningen får inte korrodera  vid utomhusmiljö. Låsningen ska sitta så skyddad som 
	
 möjligt.
• Människa
	
 Det ska vara enkelt att låsa och låsa upp stödröret. 
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• Ekonomi
	
 Ett lågt framställningspris.

Krav på länkarmen
• Process
	
 Länkarmen ska sitta i ledade fästen för att skidan ska kunna fällas upp och ner. Dess 
	
 uppgift är att förhindra att konstruktionen rör sig i x-led (skidans färdriktining) och
	
  y-led (normalens horisontella riktning gentemot x). 
• Omgivning
	
 Länkarmen får inte korrodera vid utomhusmiljö.

• Människa
	
 Vikten får inte överstiga 0,5 kg, det är för det får inte bli för tungt för användaren.

• Ekonomi
	
 Lågt inköpspris, inte högre än 70:-/meter.

Krav på fästen
• Process
	
 Fästet ska knipa åt på samma sätt som fästet till stödröret gör. Fästet ska besitta 
	
 samma funktion som fästet till stödröret har, se 10.6.1.
• Omgivning
	
 Fästet får inte korrodera vid utomhusmiljö.
• Människa
	
 Får inte finnas någon klämrisk.
• Ekonomi
	
 Ett lågt framställningspris på max 8:-/st.

Krav på fästet
• Process
	
 Fästet ska passa ihop med M8x45 insexskruvar.

• Omgivning
	
 Fästet får inte korrodera vid utomhusmiljö.

• Människa
	
 Får inte finnas någon klämrisk.
• Ekonomi
	
 Ett lågt framställningspris på max 8:-/st.



  HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad  • www.hh.se

   

Krav på godset
• Process
	
 Det ska gå att svetsa i godset. Det ska vara minst 3,5 cm högt för att alla fästen ska 
	
 kunna fästas.
• Omgivning
	
 Godset får inte korrodera vid utomhusmiljö.

• Människa
	
 Godset får max väga 0,75 kg.
• Ekonomi
	
 Ett lågt framställningspris.
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Bilaga 9. Stödrör - Förslag
Nedan följer utvecklingen av stödröret. Information om var version finns under bilderna.

Nr 1: Detta var det första försöket att göra en länkarm som skulle fungera ungefär som låsningen på skaftet till en golvmopp 
(teleskoprör). Fördelen med denna var den enkla konstruktionen med endast två rör i olika dimension som gled i varandra. 
Nackdelen var dock att denna form av stödrör inte kan fällas ihop så långt som vi behöver och därav förkastades denna.
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Nr 2: Här hämtades inspiration från ett gångjärn på en annan del av rollatorn. Denna lösning fungerar relativt bra men 
låsningen till röret saknades på denna. Den omarbetades dock senare.
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Nr 3: Denna lösning fungerade utmärkt då länkarmen roterade i en sned bana jämfört med rollatorn. Problem uppstod dock 
med vinklar som låste sig och vi fick än en gång tänka om.
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Nr 4: Detta är en slutgiltig lösning som bygger vidare på lösning nr 2. För att skidan skall vrida sig in mot rollatorn i sitt 
översta läge så är gångjärnet förskjutet något nedåt. Denna lösning innehåller även en låsning mellan rören i form av en 
fjäderbelastad kolv.
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Bilaga 10. Länkarm - Förslag
Här följer utvecklingen av länkarmen. Information om var version finns under bilderna.

Nr 1: Utformades som ett v, där inspiration hämtades från en länkarm till en bil eller dylikt. Den symmetriska formen gör 
den väldigt lämplig att ta upp krafter i olika riktningar. Problemet med denna är att det bara blir en fästpunkt vid skidan 
vilket gör denna olämplig att använda om det blir en vridning av skidan, exempelvis om någon sparkar till den.
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Nr 2: Denna utgick från föregående form, men ”spetsen” breddades så att två fästpunkter till skidan kunde få plats. Denna 
behöll styrkan från den föregående formen men blev samtidigt bättre vid vridningar.
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Nr 3: Detta är den slutgiltiga länkarmen som används i den färdiga prototypen. Länkarmen ändrades till denna form då det 
insågs att det var problem med att vissa vinklar låste sig mot varandra vid skidan. 
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Bilaga 11. Inköpslista

1

Materialkostnader

Storlek Antal á-pris Summa

Insexskruv M5x45 mm syrafast (MC6S A4) 2 8,46 kr 84,6 kr

Insexskruv M5x40 mm syrafast (MC6S A4) 10 8,36 kr 83,6 kr

Insexskruv M4x16 mm syrafast (MC6S A4) 20 1,96 kr 39,26 kr

Mutter M8 syrafast (A4 DIN985) 12 2,31 kr 27,74 kr

Bricka 8,4x16 syrafast (BRB A4) 20 0,69 kr 13,9 kr

Fjäder 5xd18 2 3,45 kr 6,9 kr

Aluminiumrör d25x3 mm (6060 T6) 2,8 m 62.5 kr/m 175 kr

Aluminiumrör 35x35x3 mm (6060 T6) 1 m 37.44 kr/m 37,44 kr

Aluminiumstång d50 mm (6082 T6) 0,3 m 275.6 kr/m 82,68 kr

Stålstång d50 mm (2172-06/2142-06) 0,2 m 400 kr/m 80 kr

Plattstål 30x40 mm (S235JR) 0,2 m 84 kr/m 16,8 kr

Skida HD Polyeten 2 150 kr 300 kr

Dragvinda HD Polyeten 2 150 kr 300 kr

Summa tot 1 248 kr

Priser på skruv, mutter, brickor och aluminiumprofiler är hämtat från IMAB AB. Pris på 
stålprofiler är  taget från http://helenspricelist.solidcomponents.com/Default.aspx. Pris på 
Plattstål är hämtat från http://www.begroup.com/sv/BEGroupsverige/Produkter/Stal_ror/
Sortiment/Stangstal/Varmvalsad/Plattstal/ Priser på skidor samt dragvinda kommer från Inter 
Sport, Halmstad. 

http://helenspricelist.solidcomponents.com/Default.aspx
http://helenspricelist.solidcomponents.com/Default.aspx
http://www.begroup.com/sv/BEGroupsverige/Produkter/Stal_ror/Sortiment/Stangstal/Varmvalsad/Plattstal/
http://www.begroup.com/sv/BEGroupsverige/Produkter/Stal_ror/Sortiment/Stangstal/Varmvalsad/Plattstal/
http://www.begroup.com/sv/BEGroupsverige/Produkter/Stal_ror/Sortiment/Stangstal/Varmvalsad/Plattstal/
http://www.begroup.com/sv/BEGroupsverige/Produkter/Stal_ror/Sortiment/Stangstal/Varmvalsad/Plattstal/
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Bilaga 12. Ergonomi
Ergonomiska beräkningar i form av OWAS och RULA är utförda, samt att tester med hur stor 
kraftåtgång som krävs. Dessa beräkningar görs både med och utan hjälpmedlet. Det är tre 
tester gjorda då hjälpmedlet inte är monterat. Exakt samma tester ska utföras med samma 
förutsättningar då hjälpmedlet är monterat. Testerna kommer utföras utomhus vid hockey 
arenan Tyrs Hov i Tyringe, eftersom det inte finns snö utomhus när testerna ska utföras fås 
detta av ismaskiner som slipat isen i arenan. Av denna snö kommer det att byggas upp vallar 
samt snötäckta vägar. För validering av resultaten har fem mätningar gjorts på varje test, 
anledningen till att fem mätningar har utförts var för att inget test såg lika dant ut eftersom 
snön ändrade utseende var gång eftersom det blev spårigt. 

Ergonomi mätning 1, utan hjälpmedel. 
För att testa hur påfrestande det är att köra rollatorn i snö har test utförts i pudersnö samt hur 
det är att köra upp för en snövall. Det är två olika tester som utförts och det första innebar att 
köra över en snövall. Det andra testet är för att se hur stora krafter det krävs för att köra i snö 
på plan mark. För att mätningarna ska kunna analyseras så fotograferas hela händelsen steg 
för steg.
När testerna utförs är det viktigt att testpersonen gör en bedömning av hur svårt respektive lätt 
det är att köra med rollatorn, eftersom vissa faktorer kan vara svåra att verifiera med hjälp av 
ergonomiberäkningar. 

Snövall
Snövallen uppmättes till 20 centimeter på sitt högsta ställe. Testpersonen kom gående mot 
vallen från ca 50 cm avstånd. När vallen mötte rollatorns framhjul startar ett lyft av rollatorn, 
detta för att den körde fast och inte kom över vallen. Samtidigt som rollatorn lyfts upp 
kommer den att föras framåt rakt utanför kroppen. Här sker stora påfrestningar i ländrygg 
samt armarna. När lyftet är i sitt mest kritiska läge upplevs en svårighet att hålla balansen utan 
att tippa framlänges. Testpersonen är tvungen att gå upp på tå för att klara av att slutföra lyftet 
och sätta ner rollatorn igen framför kroppen på vallen. 
För att kunna lyfta upp rollatorn över snövallen, som i detta fall bestod av hård packad snö, 
krävdes en större muskelkraft.  Det är tveksamt om en äldre människa med nedsatt 
muskelstyrka klarar detta. Testpersonen upplevde detta lyft som mycket påfrestande, trots att 
det är en frisk kvinna på 25år.
De rollatoranvändare som tillfrågats, tycker att det är ytterst besvärligt med snövallar, att de 
istället håller sig inomhus för att de inte orkar lyfta rollatorn. 
För att få ett uppmätt värde för hur påfrestande lyftet är kommer bilderna som togs under 
testet att analyseras med ergonomimetoderna OWAS och RULA. 
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Tre fotografier (bild 1, 2 och 3) har analyserats när testpersonen ska gå över en vall på ca 20 
centimeter som kan tänkas bildats av en snöplog. Rollatorn som behöver lyftas upp på vallen 
väger 11,3 kg.

Bild 1.

Bild 2.
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Bild 3.

OWAS
I tabell 1 framgår vad resultatet blev. Under Action Category blev det en 3:a på alla tre 
ställningarna. Se de bilder som analyserades ovan. En 3:a på action category innebär: - 
”corrective measures as soon as possible” (korrigerande åtgärder så snart som möjligt). 

Tabell 1, resultaten från de ergonomiska beräkningarna av OWAS.

Av detta resultatet dras slutsatsen att arbetsställningarna är ett ergonomiskt problem som 
måste åtgärdas snarast möjligt. 

RULA
I analysen RULA analyseras samma bilder som i OWAS, se bild 1, bild 2 och bild 3 åter ovan. 
I RULA fokuseras det framförallt på det dynamiska arbetet i överkroppen.
En framräknad action level påvisade en 4:a. En 4 står i detta fallet för: - ”indicates 
investigation and changes are reqires immediatly”. Alltså ska en utredning och förändringar 
ske genast. Se resultatet i tabell 2.
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Tabell 2, restultaten från de ergonomiska beräkningarna av RULA.

Resultatet av detta test indikerade att en förändring borde ske under en snar framtid. 

Drag uppför vall utan hjälpmedel
För att kunna få veta hur stor kraft det behövs för att dra rollatorn upp för en vall utan 
hjälpmedlet monterat så användes en dynamometer till dessa mätningarna. Dynamometern 
kopplades på i framänden av rollatorn och så drogs ett jämnt drag. För att få ett så tillförlitligt 
värde som möjligt utfördes testet fem gånger. Se tabell 3 för alla värden. Medelvärdet för 
testet blev att det krävdes en kraft på 8,3kg, alltså ca 83N. 

Tabell 3, drag uppför vall utan hjälpmedel.

Antal 
mätningar

Uppmätt värde 
(kg)

1 7,3

2 9,2

3 8,4

4 7,9

5 8,8

Slutsats
Ska rollatoranvändarna kunna ge sig ut när det är snö är det nödvändigt att hjälpmedlet ska 
underlätta för användaren att ta sig över snövallar. I dagsläget är ergonomin inte acceptabel. 
Analysen som görs när hjälpmedlet är monterat bör ha en lägre ”action category” och ”action 
level” än den som framgick av test utan hjälpmedel. Samt att det bör krävas en mindre 
kraftåtgång än 83N.

Gång på plan mark i snö utan hjälpmedel
Rollatorn körs i pudersnö som ligger ojämn med en snöhöjd på 5cm till 10cm på sina ställen. 
Här körde två testpersoner rollatorn genom snön och båda två upplevde att det var svårt och 
krångligt att köra genom snön, då det var svårt att parera hjulen. Hjulen sjönk ner i snön och 
det resulterade i att det blev svårt att förflytta rollatorn. 
För att veta vilka krafter som behövde appliceras för att köra igenom snön användes 
dynamometern.  Mätningarna gjordes utan att någon kraft sköt på rollatorn. För att få ett så 
tillförlitligt värde som möjligt gjordes testet fem gånger även här, sedan räknades ett 
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medelvärde fram. Det uppmätta värdena framgår i tabell 4. Dynamometern uppmätte ett 
medelvärde på 4,8 kg vilket blir ca 48N.

Tabell 4, drag på plan mark i snö.

Antal 
mätningar

Uppmätt värde 
(kg)

1 4,5

2 5,1

3 3,9

4 5,4

5 5,3

Ergonomi mätning 2, med hjälpmedel.
De båda testerna utförs en andra gång, denna gången är hjälpmedlet monterat. 
Analysmetoderna som används är OWAS och RULA samt att mätningar görs med en 
dynamometer för att få fram kraftåtgången. OWAS och RULA analyserar gång över en vall 
medans dynamometern används på både gång på plan mark samt gång över en vall.
Mätningarna utfördes på samma plats som de mätningar utan hjälpmedel gjordes, detta för att 
mätningarna skulle få samma förutsättningar.

Snövall
Se stycke ”Snövall” ovan för mer information om testplatsen. 
Bilderna som analyseras ses nedan (bild 4, bild 5 och bild 6).

Bild 4.
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Bild 5.

Bild 6.

OWAS
I tabell 5 framgår vad resultatet blev. Under Action Category blev det en 1:a på bild 4 och bild 
6, på bild 5 blev det en 2:a. Se de bilder som analyserades ovan, bild 4, 5 och 6. En 1:a på 
action category innebär: - ”No corrective measures” (ingen korrigerande åtgärder behövs). En 
2:a på action category innebär: - ”Corrective measures in the near future” ( korrigerande 
åtgärder behövs inom den närmaste framtiden). 
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Tabell 5, resultaten från de ergonomiska beräkningarna av OWAS.

Work Phase Back Arms Legs Load/Use of 
Force

Action 
Category

Bild 1
Bild 2
Bild 3

2 1 7 2 3
2 1 5 2 3
2 1 5 2 3

OWAS
Work Phase Back Arms Legs Load/Use of 

Force
Action 
Category

Bild 1 2 1 7 2 3
Bild 2 2 1 5 2 3
Bild 3 2 1 5 2 3

Work Phase Back Arms Legs Load/Use of 
Force

Action 
Category

Bild 1
Bild 2
Bild 3

2 1 7 2 3
2 1 3 2 3
2 1 5 2

OWAS

Work Phase Back Arms Legs Load/Use of 
Force

Action 
Category

Bild 1 1 1 7 1 1
Bild 2 2 1 7 1 2
Bild 3 1 1 7 1 1

RULA
I analysen RULA analyseras samma bilder som i OWAS, se bild 4, bild 5 och bild 6 ovan. I 
RULA fokuseras det framförallt på det dynamiska arbetet i överkroppen.
En framräknad action level påvisade en 1:a för bild 1. Bild 5 och bild 6 fick en action level 2. 
En 1:a står i detta fallet för: - ”indicates thats posture is acceptable if it is not maintained or 
repeted fore long periods”(ställningen är acceptabel om den inte upprepas långa perioder). En 
2:a står för: -”indicates further investigation is needed and changes may be 
reguired”(indikerar att det krävs vidare undersökningar och en förändring kanske blir 
nödvändig) . Se resultatet i tabell 6.

Tabell 6, restultaten från de ergonomiska beräkningarna av RULA.

RULA
Bild 4 Action level 1
Bild 5 Action level 2
Bild 6 Action level 2

Drag uppför vall med hjälpmedel
Drag med en dynamometer gjordes upp för vallen då hjälpmedlet var monterat. Fem 
mätningar gjordes för att värdet skulle bli så tillförlitligt som möjligt. Medelvärdet blev 3,24 
kg, alltså behöv det en kraft på ca 32N för att gå med rollatorn över en vall. Se tabell 7 för 
alla värden.

Tabell 7, drag med hjälpmedel upp för vall.

Antal 
mätningar

Uppmätt värde 
(kg)

1 3,2

2 3,3

3 3,5

4 3,3

5 2,9
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Slutsats
Det blev en tydlig förbättring på alla tre testerna när hjälpmedlet var monterat. Kraftåtgången 
har mer än halverats vid drag uppför vallen. På de ergonomiska testerna förbättrades action 
level och action category avsevärt. Från att en förändring var tvungen att ske omgående till att 
den var godkänd. 

Gång på plan mark i snö med hjälpmedel
När hjälpmedlet var monterat kördes rollatorn genom snön på samma plats som den kördes 
utan hjälpmedel, alltså var förutsättningar desamma som vid den förra mätningen. Fem 
mätningar gjordes med dynamometern för att värdet skulle bli tillförlitligt. Tillskillnad från 
förra mätningen i snö på plan mark sjönk inte rollatorn ner i snön. Nu gled rollatorn fram med 
hjälp av hjälpmedlet. Nedan i tabell 8 finns alla mätvärdena. Medelvärdet för mätningen blev 
1,88 kg, den kraft som behövs är ca 18N

Tabell 8, drag med hjälpmedel på plan mark.

Antal 
mätningar

Uppmätt värde 
(kg)

1 2,1

2 1,7

3 1,5

4 1,9

5 2,2
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Bilaga 13. Patent
Hjälpmedlet som utvecklas under examensarbetet på Halmstad Högskola är något som verkar 
vara unikt på marknaden. Projektgrupen har gjort sökningar på internet och patentdatabaser 
utan att hitta något liknade. Under projektets gång har funderingar kring patent varit uppe för 
diskussion, under samråd med handledaren Martin Persson på Hälsoteknikcentrum beslutades 
att det skulle tittas närmare på detta. 

Almi Företagspartner
När prototypritningarna var klara bokades ett möte med Almi företagspartner för att ansöka 
om ett innovationsstöd för nyhetsgranskning. Under mötet med en representant från Almi fick 
gruppen en genomgång över hur det går till att patentera en produkt och om det är värt 
pengarna som läggs ut när ett patent skall tas. Innan beslut tas om ett patent måste ett beslut 
tas om hur gruppen vill fortsätta med hjälpmedlet efter det att skoltiden är slut. 
Representanten från Almi föreslog att ett möte med rollatortillverkare skulle bokas, där en 
eventuell försäljning av produkten ska presenteras. Antingen kan hela produkten säljas eller så 
ingår gruppen ett samarbete med tillverkaren för att få ersättning i form av royalty (en summa 
pengar för var sålt enhet). 
Under mötet beslutades att innovationsstödet skulle sökas för att få stöd till en 
nyhetsgranskning. Oavsett om prototypen ska säljas eller fortsätta drivas i egen regi är det en 
fördel om en nyhetsgranskning har utförts för att få veta om det finns några konkurrerande 
produkter på marknaden. 
Dagen därpå lämnades ansökan om innovationsstödet in då ett möte skulle hållas om 
beviljande och redan samma dag meddelades besked. Almi ringde och berättade att de ger ut 
ett stöd på 17500:- till projektet som ska gå till en nyhetsgranskning. 

AWA Patent
När beskedet kom om att projektet blivit beviljat ett stöd på 17500:- startades en 
undersökning av de olika patentbolag som finns och offerter samlades in. Det bolag som 
valdes blev AWA Patent, de skulle kunna leverera mest information relativt den budjet som 
finns. Från det att AWA Patent påbörjar nyhetsgranskningen tar det cirka två veckor innan ett 
resultat kan presenteras. I detta fallet antog  AWA Patent att det räckte att göra en mindre 
granskning, då projekterande själva inte hittat någon konkurrent på marknaden samt att det är 
en enkel konstruktion. När resultatet presenteras kommer beslut av projekterande att tas hur 
produktens utveckling ska fortskrida. Ska ett eventuellt patent sökas kommer detta att ske 
snarast. AWA Patent rekommenderade att ett patent skulle tas om nyhetsgranskningen 
påvisade ett positivt resultat. Det är nämligen så att om produkten ska säljas eller presenteras 
för ett eventuellt samarbete med ett företag är det lättare att det blir en affär om en 
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patentansökan lämnats in. Dessutom kunde produkten säljas för ett större belopp om en 
patentansökan lämnats in än om det inte lämnats in en ansökan. 
Ett resultat på nyhetsgranskningen blev överlämnat den 13/5-11. AWA Patent hade funnit tre 
liknande patent, glädjande nog var det inget som satte stopp för att ett patent kan sökas på den 
prototyp som examensarbetet avser. Patentansökan kommer inte att lämnas in innan 
examensarbetet redovisas eftersom det inte finns tillräckligt med medel för att finansiera detta.  

Ett antal stipendier kommer att sökas för att få in pengar till en patentansökan. Detta är något 
som är tvunget för att ha råd att bekosta en patentansökan själva. 
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Bilaga 14. CE-märkning
Säkerheten för människan är en viktig aspekt när en ny produkt ska ut på marknaden. När 
något är CE-märkt betyder det just detta, att det är säkert för människan att använda 
produkten.

Vårt vinterhjälpmedel till rollator ska följa de lagar och regler som gäller för medicintekniska 
produkter för att kunna CE-märka produkten.
Grunden för denna reglering finns i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter och i 
läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11). (Hämtat från http://
www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Vagen-till-CE-market/, 
11/5-2011).

Nedan kommer ett klipp ur lag (1993:584) om lagens tillämpningsområden.(Hämtat från 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:584, 11/5-2011).

"2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift 
ska användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor
1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom,
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en 
funktionsnedsättning,
3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller
4. kontrollera befruktning."

Nedan kommer ett klipp från (LVFS 2003:11) allmänna krav. (Hämtat från http://
www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2003-11.pdf, 11/5-2011).

"1. Produkten skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sett att det inte äventyrar 
patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas eller i förekommande fall andra 
personers hälsa och säkerhet, när de används under avsedda förhållanden och för sitt 
avsedda ändamål. Riskerna med att använda produkterna skall vara acceptabla med tanke på 
fördelarna för patienten och förenliga med en hög hälso- och säkerhetsnivå." 

I läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11 bilaga 9) delas medecintekniska produkter in 
i klasserna, klass I, klass Is (sterile), klass Im (measure), klass IIa, klass IIb, klass III. 
Vägledande information om vilken klass produkten tillhör återfinns i MEDDEV 2.4/1 
Guidlines for the classification of medical devices. (Hämtat från http://ec.europa.eu/
consumers/sectors/medical-devices/documents/guidelines/, 11/5-2011).

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Vagen-till-CE-market/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Vagen-till-CE-market/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Vagen-till-CE-market/
http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Foretag/Medicinteknik/Vagen-till-CE-market/
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:584
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1993:584
http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2003-11.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2003-11.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2003-11.pdf
http://www.lakemedelsverket.se/upload/lvfs/LVFS_2003-11.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/documents/guidelines/
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/documents/guidelines/
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/documents/guidelines/
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/medical-devices/documents/guidelines/
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Bilaga 15. Workshop
Under en workshop som anordnades i samråd med hälsoteknikcentrum Halland fick vi tillfälle 
att träffa rollatoranvändare och ställa viktiga frågor till dem. Först hölls en presentation av 
hjälpmedlet som sedan följdes av en frågestund. Den samlade gruppen fick komma med 
synpunkter på konstruktionen samt ange möjligheter och svårigheter med hjälpmedlet. Hela 
workshopen bandades för att en sammanställning sedan kunde genomföras. 
En man i gruppen sa att han väger 110 kg och tycker att det är mycket viktigt att ha med sig 
sin rollator på vintern för att han är rädd för att trilla och bli liggande. Det är inte lätt att ta sig 
upp när man väger över 100 kg och det dessutom inte finns något att stödja sig på. 

Användarna upplevde att det är svårt att ta sig fram då det är spår i snön och svår att parera 
hjulen. Eftersom framhjulen och bakhjulen inte ligger i linje med varandra utan med 7 
centimetern mellanrum gör detta att det kommer att bli fyra olika spår. Med hjälpmedlet 
kommer användarna att slippa tänka på spår i snön eftersom rollatorn glider över ojämnheter.

Gruppen tyckte inte att skidorna behövdes kunna fällas upp och ner om det medförde problem 
ur konstruktionssynpunkt. Att få ett hjälpmedel som underlättade att ta sig fram i snöväglag 
tyckte de ansågs tillräckligt. Efter en diskussion om hjälpmedlet skulle vara fast nedfällt 
ställdes fördelar respektive nackdelar mot varandra. Gruppen kom då fram till att det vore 
skönt om hjälpmedlet kunde fällas upp och ner eftersom det kan bli problem att ta sig igenom 
dörrposter eller gå i en affär om skidorna alltid är nedfällda. 

Om hjälpmedlet ska kunna fällas upp och ner föredrog gruppen att det inte skulle behövas allt 
för stor styrkekraft, då de har en halverad styrkekraft jämfört med unga friska människor. Men 
att släppa rollatorn och dra med en hand i någon sorts av snöre ansåg de inte som för tungt 
arbete, vi talade om att vikten inte skulle överstiga 2,5 kg per skida. 

Samma rollator som hjälpmedlet riktas till använder de personer som utgjorde gruppen i 
workshopen. De ansåg att det är en bra rollator och betraktar den som sin bästa vän och utan 
den hade de inte kunnat ha ett så pass aktivt och fritt liv som de har idag. Gruppen berättade 
att de inte vill att rollatorn ska modifieras, eftersom de kännes sig trygga med dagens 
utformning. Därför uppskattades det att ingen förändring av rollatorn är nödvändig för att 
kunna använda hjälpmedlet. 

Prototypen kommer att innefatta en del mekanik, vilket kan uppfattas som avskräckande för 
vissa av användarna då det kan kännas krångligt. Efter att ha rådfrågat användargruppen fann 
man att så inte var fallet. 
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Enligt gruppen har de en hel del vänner som har rollator, men tycker att det är genant att 
använda den. Därför är det viktigt att rollatorn inte blir mer iögonfallande med hjälpmedlet 
påkopplat. Med det viktigaste är naturligtvis att den fungerar som den ska. 

 En man i workshopen berättade att han vägde 110 kg och ville därför starkt poängtera att det 
var viktigt att hjälpmedlet håller för hans vikt. Det har projekterande haft med sig under 
utvecklingens gång då hjälpmedlet ska klara av samma laster som den angivna rollatorn 
(Human Care-Carl Oskar)

Gruppen var mycket positiv till hjälpmedlet, eftersom de i dagsläget inte tycker att det 
kommer ut tillräckligt mycket under vinterhalvåret, eftersom rollatorn inte är lämpad för snö. 
Trots att de är aktiva och är ute och promenerar ofta under sommarhalvåret, så tvingas de att 
stanna inne under vintern för att de tycker inte det går att köra med rollatorn i snö. 

Eftersom rollatorn framförs med relativt låg hastighet, så ansåg gruppen att det inte krävs en 
färdbroms när skidorna används.  Däremot hade det underlättat med broms ifall rollatorn med 
hjälpmedlet aktiverat gled ifrån dom i nedförsbacke och de inte orkade hålla emot själva. 
Även ifall den som är ute och går behöver sätta sig ner och vila på rollatorn kunde det vara 
bra med en broms som kunde aktiveras, detta för att de inte skulle kunna börja glida under 
vilopausen. 
En nackdel med att ha en broms till skidorna var att det blir två bromsar att hålla reda på, en 
till hjulen och en till skidorna. Då kunde det inträffa att fel broms användes och en olycka 
kunde inträffa.

Ofta behöver de som använder rollator även använda kryckkäpp. Då är det viktigt att den kan 
åka med på rollatorn. I dagsläget finns det små kryckkäppshållare som går att montera på 
sidan av rollatorn. Det är önskvärt att detta ska vara möjligt också när hjälpmedlet finns på 
rollatorn.

 Påfrestningar på armar och axlar har framkallats vid promenad i snö med rollatorn, det har 
resulterat i smärta och muskelvärk. Detta är något som förhoppningsvis inte ska behöva 
inträffa när hjälpmedlet är monterat eftersom det är meningen att rollatorn ska glida över 
snön.
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Bilaga 16. FEM-analys

Övre fäste (bilaga A3) till stödrör som utsätts för 1850 N tryckbelastning ( Den belastningen har använts då maxvikt = 125 
kg = ca 1250 N. Detta delas på två sidor vilket ger 625 N. Multiplicera med 3 för säkerhetsfaktorn och det blir 1850 N).

Övre stödrör (bilaga A4) utsätts för 1850 N tryckbelastning.

Handberäkning för validering. 
Enheten är i MPa.

Eligt Von Mises blir 
normalspänning mellan 19-38MPa, 
det stämmer överens med 
handberäkningen.

Handberäkning för vanldering. Enheten 
är i MPa.

Eligt Von Mises blir normalspänning 
mellan 22-44MPa, det stämmer överens 
med handberäkningen.
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Fäste (bilaga A5) till skida som utsätts för 1000 N tryckbelastning från sidan. Detta simulerar när skidan stöter mot en 
trottoarkant med 100 kg kraft.

Fäste (bilaga A6) till skida som utsätts för 1000 N tryckbelastning från sidan. Detta simulerar när skidan stöter mot en 
trottoarkant med 100 kg kraft.

Handberäkning för 
validering. Enheten är i 
MPa.

Eligt Von Mises blir 
normalspänning mellan 
8-15MPa, det stämmer 
överens med 
handberäkningen.

Handberäkning för validering. 
Enheten är i MPa.

Eligt Von Mises blir 
normalspänning mellan 10-24MPa, 
det stämmer överens med 
handberäkningen.



  HÖGSKOLAN I HALMSTAD • Box 823 • 301 18 Halmstad  • www.hh.se

   

Gångjärn (bilaga A8) till stödrör som utsätts för som utsätts för 1850 N tryckbelastning.

Nedre stödrör (Bilaga A10) som utsätts för 1850 N tryckbelastning.

Handberäkning för validering. 
Enheten är i MPa.

Eligt Von Mises blir 
normalspänning mellan 
15-30MPa, det stämmer överens 
med handberäkningen.

Handberäkning för validering. 
Enheten är i MPa.

Eligt Von Mises blir 
normalspänning mellan 
22-43MPa, det stämmer överens 
med handberäkningen.
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Bilaga A14: Undre fäste till stödrör som utsätts för 1850 N tryckbelastning.

Handberäkning för validering. 
Enheten är i MPa.

Eligt Von Mises blir 
normalspänning mellan 
18-35MPa, det stämmer 
överens med handberäkningen.
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Bilaga 17

Ritningar A1-A15


































