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Intyg
Denna uppsats har 2009-06-23 lämnats in av Henrik Evertsson, Karl Knutsson och Fredrik 
Lind till Högskolan i Skövde som uppsats för erhållande av betyg på sextiopoängsnivån inom 
ämnet integrerad produktutveckling.

Vi intygar att vi för allt material i denna uppsats som inte är vårt eget arbete har redovisat 
källan och att vi inte - för erhållande av poäng - har innefattat något material som vi redan 
tidigare har fått tillgodoräknat inom våra akademiska studier.

Henrik Evertsson  Karl Knutsson   Fredrik Lind
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Sammanfattning
Examensarbetet “Utveckling av rollator” har utförts på institutionen för teknik och 
samhälle vid Högskolan i Skövde på uppdrag av Ahlberg Leber AB i ämnet integrerad 
produktutveckling.

Uppdraget började med en grundlig förstudie av rollatormarknaden och till viss del även 
närliggande marknader. En kundkedja togs fram över de personer som kommer i kontakt med 
rollatorn under dess livslängd och som därför kan anses som intressenter av hur produkten 
utformas. Därefter gjordes ett antal intervjuer och enkäter för att klargöra vilka egenskaper 
som ansågs som viktiga hos en rollator.

Utifrån detta skapades en objektiv kravspecifikation som diskuterades och modifierades något 
efter företagets krav.
 
Välkända metoder såsom t ex brainstorming och brainwriting har använts för att generera 
idéer till projektet. Idégenereringen genomfördes både inom projektgruppen och tillsammans 
med andra studenter. Under genereringen lades fokus på ett antal olika områden, som 
huvudform, tilläggsfunktioner, hopfällningar och helhetslösningar.

Efter att ha arbetat vidare på några olika idéer kunde olika konceptförslag skapas. Dessa 
diskuterades både med företaget och med experter inom framförallt lätta konstruktioner. 
Alla koncept bestod av hopfällningslösningar eftersom det ansågs vara en viktig del av 
utformningen.

Resultatet av examensarbetet blev ett slutgiltigt konceptförslag som utformats med fokus på 
kundernas behov. Den nya generationens rollator har en form som tilltalar ögat, hållfasthet som 
motsvarar framtidens krav och är ergonomiskt utformad för att passa dess brukare. Konceptet 
innebar en rollator som fälls ihop m h a två vinkelräta gångjärn eftersom det ansågs ha flest 
fördelar.



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23 iv

Abstract
This report was produced to compliment the results of  the project “development of  a walker”.
The project was initiated at the department of  Technology and Society at Skövde university; 
and was undertaken on behalf  of  Ahlberg Leber AB, as a final examination project in integrated 
product development.

The project started with an initial pre-study; using existing users and others that may come into 
contact with the product, analyse and diagnose their opinions and input
resulting in an objective product specification and eventually a prototype.

A pre-study led the to the creation of  a number of  different conceptual solutions that were  
analysed and discussed together with the company and different experts, this is to be seen as 
the concept phase of  the project. The conclusion was that two of  the most important factors in 
developing a new walker was ease of  transportation and how the walker could be made smaller.

The size of  the walker and how it could be folded for transportation was of  key importance for 
the next phase of  a new walker.The chosen prototype design was seen to have many advantages 
and consisted of  two rightangled hinges for an optimal folding construction.

The result of  the project was a prototype that was based on a new design with considerable input 
from the users of  the product emphasizing factors such as, ease of  transportation and foldning.

Our new generation walker have a form that is pleasing to the eye, without loosing functionality, 
strength and durability and is still reflecting ergonomically sound principles.
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Förord
Vi, Henrik, Karl och Fredrik, har under en tid arbetat tillsammans och presenterar härmed den 
rapport som redovisar det arbete vi utfört. Det bör nämnas att vi inte är fläckfria. Vårt samarbete 
har haft brister; kunskapsbrist, tidsbrist, järnbrist och i slutskedet även sömnbrist. Men vi tycker 
att vi har lyckats bra ändå. Vi är nöjda med slutresultatet och kan efter slutfört exjobb konstatera 
att vi lärt oss en hel del. 

Eftersom vi fått en del hjälp under examensarbetets gång vill vi rikta ett stort tack till:

Ahlberg Leber AB för att de var villiga att satsa på projektet.

Peter Wieslander och Jenny Bergkvist som varit handledare respektive kontaktpersoner på 
Ahlberg Leber AB.

Jan Skogsmo och Boel Wadman vid IVF för rådgivning angående lätta konstruktioner och 
hopfogningsmetoder.

Hans Nörgård, Mattias Norén och Eiler Karlsson för deras hjälp med svarvning, fräsning och 
svetsning vid färdigställandet av prototypen.

Roger Person för handledning på Högskolan i Skövde

Alla som ställt upp på intervjuer och enkäter.



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23

Innehållsförteckning

 1 Inledning        1

	 	 1.1	Definitioner	av	centrala	begrepp   2

 2 Metod         3

	 	 2.1	Förundersökning      3

	 	 2.2	Idégenerering      6

	 	 2.3	Konceptgenerering     7

	 	 2.4	Konsultering      9

	 	 2.5	Prototyp	och	modell     10

 3 Resultat        11

	 	 3.1	Slutgiltig	utformning     15

 4 Diskussion        24

 Referenslista        25

	 Förteckning	över	figurer     26

 Förteckning över bilagor     27



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23 1

1 Inledning
Idag uppgår antalet personer äldre än 64 år till ca. 1,5 miljoner i Sverige. Enligt 
Hjälpmedelsinstitutet spås en tydlig ökning av antalet äldre i Sverige inom de närmaste åren [1]. 
Det är ett rimligt antagande att antalet äldre som använder sig av rollator för att förflytta sig 
kommer att öka i samband med ökningen av antalet äldre. 

Utöver en ökning av antalet äldre i Sverige spås även en viktökning bland brukare av hjälpmedel, 
vilket ställer högre krav på prestanda hos hjälpmedel. Just antalet äldre, eller rättare sagt, andelen 
äldre i Sverige har lett till att Sverige har blivit Europas rollatortätaste land. Drygt 250 000 
personer använder rollatorer i Sverige idag. 

Det vore därför rimligt att anta att Sverige ligger långt fram i utvecklingen av rollatorer men så 
är inte fallet. Sverige ligger på samma nivå som många andra länder med inhemska tillverkare av 
rollatorer. De svenska tillverkarna har dock visat en tendens som tyder på ett ökat intresse för 
utvecklingen av rollatorer. Detta kan anses positivt eftersom många äldre i Sverige har ett stort 
behov av ett väl fungerande gånghjälpmedel. 

Idag finns det två aktörer som dominerar den svenska rollatormarknaden. Dessa är Dolomite AB 
och Ahlberg Leber AB. Tillsammans upptar de ca 70 % av marknaden. Ahlberg Leber AB räknar 
med att behålla eller öka sin andel av marknaden. Denna beräkning grundas bl a på de fakta att 
traditionen hos upphandlare i olika län är stark samt att upphandlare är hårt styrda av Lagen om 
offentlig upphandling (1992:1528). 

De två ledande aktörerna har också en fördel genom sin storlek. De har en stor, väl utvecklad 
maskinpark och mycket resurser. I och med detta kan de erbjuda ett bredare sortiment och även 
tillverka specialanpassade rollatorer.

Det finns också andra tillverkare på marknaden utöver dessa två, men de är i till stor del inriktade 
på tillverkning av en speciell typ av rollatorer som t ex rollatorer för barn eller lågprisrollatorer. 

Ahlberg Leber AB och Dolomite AB har båda ett brett sortiment som passar en majoritet av 
brukarna och detta är en viktig faktor vid upphandlingar eftersom upphandlare är styrda till en 
speciell leverantör under upphandlingsperioden.  

Företaget Ahlberg Leber AB (uppdragsgivare) presenterar sig själva enligt följande:

Ahlberg Leber AB tillhör en av de största rollatortillverkarna i Skandinavien med kontor och 
tillverkningslokaler i Fjärdhundra, Uppland och i Alvesta, Småland. 

Företagets produkter kännetecknas i stor utsträckning av innovativt nytänkande vad gäller nya 
tekniska lösningar och design. Vår företagsfilosofi är att våra produkter ska kännetecknas av 
en svensk design och av en utvecklad hanterbarhet och kvalitet i syfte att eliminera effekterna av 
brukarens handikapp. Våra produkter ska uppfattas så säkra att brukaren känner sig trygg i 
dagliga situationer. [2]

Ahlberg Leber AB vill utveckla sina produkter och sitt företag kontinuerligt. Därför har de inlett 
ett samarbete med studenter från Högskolan i Skövde för att genom ett projektbaserat arbete ta 
fram en ny rollator för sitt sortiment. 
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1.1	Definitioner	av	centrala	begrepp
Rapportförfattarna, Henrik Evertsson, Karl Knutsson och Fredrik Lind, definieras som 
projektgruppen. Handledare på företaget Ahlberg Leber AB och dessutom firmatecknare, Peter 
Wieslander, definieras som uppdragsgivare. Handledare på högskolan i Skövde, Roger Persson, 
definieras som handledare. 
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2 Metod
Examensarbetet har utförts i enlighet med den tidsplan som skapades i inledningsskedet (se Bilaga 
A - Tidsplan). Denna skapades utifrån de erfarenheter och kunskaper som ingående personer 
i projektgruppen förvärvat under sina studier och under fristående projekt. Tidsplanen avser 
endast de huvudaktiviteter som designprocessen i detta fall kan tänkas innehålla. 

2.1	Förundersökning
Det första steget av examensarbetet var att genomföra en grundlig förundersökning. Dels 
ansågs det viktigt att skapa ett kunskapskapital inom projektgruppen inför fortsatt arbete. Det 
ansågs dessutom viktigt att skaffa sig ett underlag för kravspecifikationen samt ett underlag som 
motiverar en förändring av utformningen av den befintliga rollatorn. 

För att på ett organiserat och effektivt sätt kunna utföra en förundersökning identifierades en 
kundkedja för produkten rollator. De kundgrupper som identifierades var brukare, förskrivare 
och upphandlare. 

Brukare är, enkelt uttryckt, slutkonsumenter av rollatorer. Fokus har till stor del legat på personer 
i ålderssegmentet 60-100 år.

Förskrivare är den personal, inom kommun, landsting eller på privata företag, som ordinerar 
rollatorer till brukare och sedermera anpassar den till varje enskild brukares behov och önskemål. 
Läs mer om anpassning av rollatorer nedan.

Upphandlare är ett samlingsnamn för den personal som arbetar på hjälpmedelscentraler. 
Hjälpmedelscentraler sköter upphandling av rollatorer från tillverkare i enlighet med Lagen 
om offentlig upphandling. På hjälpmedelscentraler finns en grupp med personer som fungerar 
som beslutande organ i frågor rörande upphandling. Denna grupp kallas sortimentgrupp och 
är sammansatt av personer från olika yrkesområden för att skapa en totalt sett stor samlad 
kompetens. Ingående personer kan vara t ex sjukgymnaster, arbetsterapeuter, inköpare, 
hjälpmedelskonsulenter o s v.

Under förundersökningen användes både kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder. 
De kvalitativa metoderna representerades av intervjuer av brukare, förskrivare och upphandlare 
av rollatorer. Resultatet av intervjuerna användes, som tidigare nämnts, för att bygga upp ett 
kunskapskapital inom projektgruppen. 

Med resultatet av de kvalitativa undersökningarna som utgångspunkt utformades den 
kvantitativa undersökningen.  Denna bestod i en enkätundersökning och en viktning, alltså en 
bedömning av vikten av olika egenskaper hos en rollator. Enkätundersökningen gjordes bland 
brukare. Viktningen gjordes bland upphandlare och användes som hjälp att skapa riktlinjer för 
kravspecifikationen.

Figur 2.1 - Kundkedja
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Under kundundersökningen var det av stor vikt för projektgruppen att vara objektiva för att inte 
på något sätt påverka resultatet.

Omvärldsanalys
Parallellt med kundundersökningen gjordes också en omvärldsanalys för att inom projektgruppen 
skapa en uppfattning om det befintliga utbudet av rollatorer. 

Projektgruppen undersökte utbudet hos konkurrerande företag på den svenska marknaden och 
enskilda produkter i de konkurrerande företagens sortiment. 

Denna del av undersökningen genomfördes till stor del med hjälp av Internet. Detta gav 
möjlighet för projektgruppen att undersöka marknader i andra delar av världen och även 
tillverkare i andra delar av världen. 

Projektgruppen fick även hjälp av den lokala hjälpmedelscentralen samt besökte brukare under 
undersökningens gång. 

Undersökning av närliggande områden
Förutom utbudet av rollatorer studerades även utbudet och utformningen av produkter inom 
närliggande områden. Detta gjordes för att få inspiration och idéer till lösningar på problem 
med befintliga rollatorer. Studien av utbudet av rollatorer samt utbudet och utformningen av 
produkter inom närliggande områden resulterade i en sammanställning av bilder, s k mood board, 
på produkter. Denna användes senare som inspirationskälla vid idégenereringen. Den mood 
board som skapades visade också bilder på t ex material, färger och former som kunde tänkas 
verka inspirerande och tongivande vid utformningen av den nya rollatorn. 

Uppdragsgivaren har tydligt uttryckt sin öppenhet för nya material och konstruktionslösningar 
för rollatorn. Utvecklingen för cyklar går fort framåt och fokuserar starkt på framtagning av allt 
lättare och allt starkare konstruktioner. Eftersom detta är egenskaper som tillverkare av rollatorer 
eftersöker ansåg projektgruppen att en undersökning av cykelmarknaden var befogad. Tillverkare 
av cyklar är mycket innovativa i sitt materialbruk och strävar efter konstruktioner som skall klara 
närmast extrema påfrestningar. 

En rollator bör dessutom vara hopfällbar varför det också ansågs viktigt att undersöka produkter 
med denna funktion. Produkter som rullstolar, barnvagnar och lastkärror undersöktes. 

I samband med undersökningen av närliggande områden genomfördes även en översiktlig studie 
av lämpliga material. 

Kvalitativ undersökning
Den kvalitativa undersökningen bestod, som sagt, av intervjuer. En liten del av dessa 
genomfördes som telefonintervjuer eftersom personliga intervjuer i vissa fall skulle ha blivit 
mycket resurskrävande.
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Projektgruppen utformade ett intervjumanus om ca 20 frågor med tyngdpunkt på utformning 
och användning av rollatorer. Kontakter upprättades med olika äldreboenden och servicehus i 
närområdet (Skövde och Lidköping). Med god hjälp av personalen på de olika äldreboenden och 
servicehus som kontaktades kunde ett tjugotal intervjuer med passande brukare genomföras. 
Med passande menas intervjuobjekt med kapacitet att svara för sig själva och sitt användande av 
rollatorer. 

I samband med intervjuerna studerades också brukarnas användande av rollatorerna, den miljö 
de används i samt olika problematiska situationer som kan uppstå i användandet. 

Ett mindre antal personer som inte var brukare av rollatorer, men som kommit i kontakt med 
rollatorer, t ex genom släkt eller vänner, deltog också i undersökningen. 

Utöver dessa intervjuer genomfördes ett tjugotal intervjuer med förskrivare och upphandlare i 
olika kommuner och delar av Sverige samt ett mindre antal spontana brukarintervjuer på Skövdes 
gator och torg.

Resultatet av intervjuerna sammanställdes med en typ av träddiagrammodell. Varje respondents 
enskilda svar delades upp i korta och koncisa påståenden. Projektgruppen försökte behålla 
respondentens ordval och ordalydelse utan att tolka dess svar. Då varje respondents svar delats 
upp i korta påståenden grupperades dessa under ett antal olika kategorier. De svar som berörde 
en viss egenskap hos, del av eller användande av rollatorn och var återkommande bildade en 
grupp. Kategorierna bildades under sammanställningen av intervjuresultatet och var alltså 
baserade på frekvensen av förekomsten av olika uttalanden.

Resultatet av sammanställningen var ett antal kategorier med underliggande grupper av 
påståenden. Exempel på kategorier är handtag, broms, höjdinställning. Dessa var sedan till stor 
hjälp då undersöknings- och viktningsenkät utformades inför den kvantitativa undersökningen.
Denna modell för informationshantering och kvalitativa undersökningar skapades med stöd av 
Lindstedt & Burenius [3]. 

Kvantitativ undersökning
Resultatet av sammanställningen av den kvalitativa undersökningen användes som grund för 
framtagning av en undersökningsenkät avsedd för brukare. Enkäten utformades som en lista 
över påståenden rörande egenskaper hos rollatorn. Brukarna fick sedan ange hur de ställde sig 
till varje enskilt påstående genom att markera en grad på en skala i fem steg som sträckte sig från 
”instämmer inte alls” till ”instämmer helt”. Brukarna fick även i viss utsträckning möjlighet att 
komplettera enkäten (se Bilaga B - Enkät). 

Undersökningen resulterade i statistik över brukarnas uppfattning om rollatorns befintliga, och 
andra önskvärda, egenskaper. 

Med resultatet av förundersökningen som grund skapades också en viktningsenkät som användes 
för att undersöka hur förskrivare och upphandlare bedömer vikten av olika egenskaper hos 
rollatorn (se Bilaga C - Viktning). Viktningsenkäten utformades som en lista över egenskaper 
hos rollatorn. Egenskaperna kategoriserades enligt utförande, köregenskaper, användning, hopfällning, 
tillbehör, logistik, ekonomi och miljö. För varje egenskap i varje kategori fick sedan ett antal 
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förskrivare och upphandlare göra en bedömning av vikten genom att markera ett tal på en skala 
från ett till tio. Undersökningen resulterade i statistik över förskrivarnas och upphandlarnas 
uppfattning om vikten av olika egenskaper hos rollatorn.

Den viktningsenkät som skapades visade sig vara bättre än projektgruppen till en början trodde. 
Detta bevisades genom att sortimentsgruppen på hjälpmedelscentralen i Skövde framförde en 
förfrågan om att få använda enkäten i sitt framtida upphandlingsarbete. 

Med ledning av resultatet från förundersökningen skapades en kravspecifikation för en ny rollator 
(se Bilaga D - Kravspecifikation). Denna användes sedan som vägledning i det fortsatta arbetet. I 
kravspecifikationen nämns både krav på egenskaper som identifierats under förundersökningen 
och krav som uttryckts av uppdragsgivaren. 

Ett av de senare var kravet att rollatorn skulle kunna bära en brukarvikt på 175 kg. Denna 
egenskap har inte viktats av brukare eftersom det var ett av uppdragsgivaren uttryckt önskemål 
för den nya rollatorn. 

2.2	Idégenerering
I starten av projektet inhandlade projektgruppen tre stycken anteckningsblock. Dessa har under 
projektet använts som gemensamma anteckningsblock inom projektgruppen för att samla idéer. 
Anteckningsblocken har roterat inom gruppen och fungerat som ventiler för spontana idéer. 

Projektgruppen har även genomfört idégenereringssessioner inom gruppen. Dessa har renderat i 
en mängd olika lösnings- och utformningsförslag (se Bilaga E - Idéer). 

Under idégenereringsfasen tog projektgruppen hjälp av sex studenter vid Designingenjörsprogra
mmet för att genomföra en s k brainstorming. Syftet var att få nya perspektiv på det rubricerade 
ämnet. Brainstormingen delades in i fyra sessioner; huvudform, tilläggsfunktioner, hopfällningar och 
helhetslösningar. 

Sessionen huvudform syftade till att få fram nya förslag på utformningar av rollatorns huvudsakliga 
form, eller stomme om man så vill. Sessionen tilläggsfunktioner syftade till att få fram nya förslag på 
tilläggsfunktioner eller tillbehör som den nya rollatorn kan tänkas ha. Hopfällning är visserligen 
också en tilläggsfunktion på rollatorn, men denna ansågs så pass viktig att den förtjänade en egen 
session under brainstormingen. Sessionen hopfällning syftade alltså till att få fram nya förslag på 
hopfällningsfunktioner som skulle kunna tillämpas på en konstruktion lik rollatorns. Den sista 
sessionen, helhetslösningar, föregicks av en kort presentation av resultatet av förundersökningen 
samt de problem kring användandet av rollatorn som projektgruppen identifierat. Syftet med 
sessionen var att få fram nya förslag på helhetslösningar för rollatorn där hänsyn skulle tas till 
de olika delarna huvudform, tilläggsfunktioner, hopfällning samt gångmönster för brukare. Resultatet av 
brainstormingen blev ett stort antal skisser under fyra rubriker.

Under idégenereringen beaktades resultatet av förundersökningen. Ur resultatet genererades 
olika lösningar för olika problem. Dessa användes sedan för att skapa nya förslag med olika 
lösningsvarianter.
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2.3	Konceptgenerering
Projektgruppen har under arbetets gång genererat ett antal olika koncept för utformning av en ny 
rollator. Dessa förklaras här nedan. Bilder på de olika koncepten återfinns i Bilaga F - Koncept.

I första fasen framarbetades ett helhetskoncept. Detta har legat som grund när det slutgiltiga 
rollatorkonceptet har tagits fram. Helhetskonceptet är snarare en förklaring av projektgruppens 
mål för det slutgiltiga konceptet än ett produktförslag. Det definieras enligt följande:

En smidig, estetiskt tilltalande och ergonomisk rollator som ska ge alla behövande en större frihet, 
samt utstråla kvalitet och stabilitet.

I följande faser koncentrerade sig projektgruppen sedan på framtagning av koncept som löser 
specifika problem hos befintliga rollatorer. 
Eftersom hopfällningen utgör rollatorns stomme och hela rollatorns utseende beror på vilken 
typ av hopfällning som väljs, har hopfällningen fått en stor plats i konceptgenereringen. De olika 
koncept som framarbetades i andra utvecklingsfasen förklaras nedan.

Två gångjärn
Två gångjärn är ett koncept med en hopfällningsmekanism som bygger på 
två vinkelräta gångjärn, eller ”toalettrulle-principen” som den populärt 
kallats inom projektgruppen eftersom lösningen bygger på en rör-i-rör-
konstruktion. Denna hopfällning, som återfinns i en lite annorlunda 
utformning hos den framgångsrika rollatorn Carl Oskar (se Bilaga K - Carl 
Oskar), ansåg projektgruppen vara en mycket bra lösning i sin helhet och 
många förslag bygger på den principen. 

Skillnaden mellan detta koncept och den befintliga rollatorn Carl Oskar 
är just rör-i-rör-konstruktionen. Detta gör hopfällningsmekanismen 
smidigare och mindre platskrävande. Lösningen är också mer elegant än 
den befintliga lösningen som bygger på två vinkelräta grindar med fyra 
mindre gångjärn på varje grind. 

De två vinkelräta gångjärnen ger rollatorn stabilitet i alla riktningar. 
Rollatorns huvudform, eller rättare sagt positionen för framhjul, bakhjul 
och handtag i förhållande till varandra, ger en naturlig placering av två 
vinkelräta gångjärn. Naturligt är också att stabiliteten i konstruktionen 
ökar med avståndet mellan de två gångjärnen. 

Hopfällningsmekanismen är unik för Ahlberg Leber AB och något av ett 
signum för företagets rollatorer. 

Hydraulisk hopfällning
Projektgruppen har under konceptgenereringsfasen funderat kring ett 
antal lösningar med hydraulisk hopfällning. Detta skulle kunna underlätta 
för brukaren vid hopfällning av rollatorn. Principen bygger på att en 
hydraulisk kolv utför en rörelse vid antingen hopfällning eller utfällning. 

Figur 2.2 - Hopfällning 
med två vinkelräta gång-
järn. 

Figur 2.3 - Hydraulisk 
hopfällning.
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Brukaren skulle då kunna hantera hopfällningen med ett enkelt 
handgrepp och utan att tillföra någon större kraft. 

Kryssfällning
Likt andra konstruktioner, t ex rullstolar, campingstolar och olika typer 
av stativ, bygger några av projektgruppens koncept på kryssfällning. 
Detta är en hopfällningsmekanism som finns hos flera rollatormodeller, 
bland annat hos en konkurrerande produkt från Dolomite AB (se 
Dolomite Futura i Bilaga L - Konkurrerande produkter). Kryssfällningen 
erbjuder en hopfällning som är relativt enkel att hantera för brukaren. 
Hopfällningen tillåter också att rollatorn står i hopfällt läge.

Två hopfällningar
Projektgruppen har framarbetat koncept som kombinerar två typer 
av hopfällningar. På detta sätt skulle rollatorns storlek i hopfällt 
läge optimeras. Idén är att en rollator med hopfällningsmekanism 
enligt Två gångjärn kompletteras med ännu en hopfällningsmekanism. 
Den kompletterande mekanismen tillåter att handtagen fälls ner till 
horisontellt läge och på så sätt minskas rollatorns storlek i hopfällt läge. 

Stege
Några av projektgruppens koncept bygger på en hopfällning av den typ 
som återfinns hos t ex stegar. Denna hopfällningsmekanism är vanlig 
hos rollatorer (se Dolomite Invacare i Bilaga L - Konkurrerande produkter). 
Mekanismen bygger på att rollatorn är uppdelad i två delar som är ledade 
i förhållande till varandra. Konstruktionen är mycket enkel och dess 
enkelhet medför att brukaren finner dess funktion tydlig. 

Projektgruppen har arbetat mycket med utformningen av lastningsutrymmet på rollatorn 
eftersom det, enligt resultatet av förundersökningen, är viktigt med ett stort lastningsutrymme. 
Detta har dock vållat problem eftersom många av projektgruppens koncept bygger på att 
hopfällningsmekanismen flyttas fram för att ge brukaren större gångutrymme. Det utrymme som 
då finns tillgängligt för lastning har därmed blivit mindre. 

Projektgruppens koncept för lastning ämnar lösa den konflikt som uppstår mellan stort 
gångutrymme och stort lastningsutrymme. De förslag som utformades gick ut på att man lastade 
rollatorn framför hopfällningsmekanismen, som på dagens rollatorer. Detta medför dock ännu 
en svårighet; att tillgängligheten för lastningsutrymmet minskas eftersom sitsen har flyttats fram 
och delvis täcker lastningsutrymmet. Lastning framför hopfällningsmekanismen ansågs dock av 
projektgruppen vara den enda möjliga lösningen. Lastning på någon av, eller båda, rollatorns 
sidor skulle medföra en risk för fellastning som ökar vältrisken hos rollatorn. Lastning bakom 
hopfällningen skulle minska gångutrymmet för brukaren.

Idéer och förslag på detaljlösningar har arbetats fram under projektets gång. Projektgruppen har 
koncentrerat sig på att först och främst utveckla rollatorns huvudfunktion och sedan dess olika 

Figur 2.4 - Kryssfällning.

Figur 2.5 - Två olika 
hopfällningar i 
kombination.

Figur 2.6 - Hopfällning 
likt en stege.
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delfunktioner. Detaljlösningar, som t ex infästningar och förband, har kommit i andra hand. Det 
betyder dock inte att de lämnats åt slumpen. 

2.4	Konsultering
Under arbetets gång har ett antal rådgivare konsulterats, främst i fråga om material. Under 
idégenereringsfasen besöktes Jan Skogsmo på företaget Industriforskning och utveckling 
AB (IVF) för konsultering om lättviktsmaterial. Jan Skogsmo arbetar som projektledare 
för projektet Lätta konstruktioner på IVF i Mölndal och är något av en expert på området 
lättviktskonstruktioner. Med på mötet fanns även Boel Wadman som arbetar med olika projekt 
inom plåtformning och har stora kunskaper på området höghållfasta konstruktionsstål. 

Företaget IVF’s verksamhetsområden är produktutveckling, produktionsutveckling och 
processutveckling inom mekanik och elektronik. Företaget presenterar sig själva enligt följande:

IVF är en kunskapsorganisation inriktad mot den tillverkande industrin. Vi arbetar med 
tillämpad forskning och utveckling som syftar till att direkt kunna stärka våra kundföretags 
konkurrenskraft. IVF utgör också en brygga mellan industrin och universitetens grundforskning. 
Med IVF som partner kan ditt företag utveckla hela processkedjan mot ökad effektivitet, 
konkurrenskraft och lönsamhet.
 
IVF kan erbjuda forskning och utveckling, rådgivning, utbildning och konsultuppdrag. Vi har 
expertis inom det tillverkande företagets alla kärnprocesser. [4]

Inför mötet tog projektgruppen fram ett antal konceptskisser på rollatorer med olika 
konstruktionslösningar. Projektgruppens avsikt med mötet var att få information om konkreta 
lösningsförslag och vägledning inför kommande konstruktionsarbete i lätta material, framförallt 
olika typer av metaller. Med tanke på gällande sekretessavtal mellan projektgruppen och 
uppdragsgivaren formulerades även ett sekretessavtal inför mötet med Jan Skogsmo och Boel 
Wadman på IVF. 

Främst diskuterades sammanfogningsmetoder av rör. Det var av stor vikt för projektgruppen att 
få information om hur tillverkning av en rörkonstruktion i höghållfast material kunde gå till och 
om den ens var möjlig i detta fall. Jan Skogsmo och Boel Wadman var mycket samarbetsvilliga 
och föreslog sig själva som rådgivare under fortsättningen av examensarbetet. De erbjöd även 
företagets tjänster i form av hållfasthetsberäkningar och kostnadsberäkningar i viss utsträckning. 
Resultatet av mötet blev alltså att företaget IVF ställde två personer till projektgruppens 
förfogande för rådgivning under examensarbetets gång.  

De material som diskuterades var aluminium, höghållfast stål samt höghållfast rostfritt stål. Dessa 
material erbjuder helt olika möjligheter vad gäller tillverkning och prestanda. 

Aluminium är en lätt metall. En konstruktion av aluminium tenderar därför att bli relativt lätt. 
Aluminium har dock ej samma hållfasthet som stål varför aluminiumkonstruktioner ofta måste 
ha större dimensioner än stålkonstruktioner. Aluminium är dessutom en relativt mjuk metall och 
kräver därför speciella metoder för ytbehandling för att inte ge avfärgning på omgivande material 
eller repas. Sammanfogning av aluminiumrör kan dock göras ganska enkelt. Verktygen som 
används är dock inte de samma som för sammanfogning av stålrör. Det kan därmed bli kostsamt 
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att byta material, från stål till aluminium, i en konstruktion.
 
Höghållfast stål är starkt, men segt. Vissa höghållfasta stål klarar belastningar upp till 2000 MPa. 
Att stålet är så starkt medför dock svårigheter. Ett rör av höghållfast stål är svårt att bearbeta 
genom t ex bockning. Det är fullt möjligt, men det kan vara kostnadskrävande att investera i 
verktyg som klarar detta. Det samma gäller för svetsning av höghållfasta stål. 

Höghållfasta rostfria stål har i stort sett samma egenskaper som höghållfasta stål. Skillnaden är 
det rostfria materialets korrosionsbeständighet. Detta material är även dyrare än det höghållfasta 
stålet. 

Gällande för de flesta höghållfasta eller lätta metaller är att svetsning gör materialet svagare, 
till skillnad från vanligt stål. I en stålkonstruktion är svetsarna ofta starkare än det omgivande 
materialet. I en lättviktskonstruktion av aluminium eller höghållfast stål är svetsarna typiskt 
svagare är det omgivande materialet. En konstruktion av höghållfast stål är dessutom betydligt 
styvare än en konstruktion i vanligt stål. Detta gör att påfrestningarna koncentreras till svetsarna 
eftersom den omgivande konstruktionen inte böjs lika lätt som mjukare stål och därför inte kan 
dämpa påfrestningarna.

Eftersom rollatorn är en konstruktion som bör klara stora påfrestningar och som, i dagens läge, 
är en rörkonstruktion är det viktigt att undersöka möjligheten till användning av höghållfasta 
eller lätta material. De rör som ingår i konstruktionen måste sammanfogas på något sätt och 
det är rimligt att anta att svetsning är ett bra alternativ. Jan Skogsmo och Boel Wadman på IVF 
föreslog ett antal olika sammanfogningsmetoder av rör som kunde tänkas användas i den aktuella 
konstruktionen (se Bilaga G - Sammanfogningsmetoder). 

2.5	Prototyp	och	modell
För att man lättare ska kunna skaffa sig en bild av de olika konceptens för- och nackdelar har två 
liknande modeller tillverkats. Dessa representerar två olika lösningar på hopfällning för rollatorn, 
nämligen Två gångjärn och Kryssfällning. Dessa två koncept har av projektgruppen ansetts vara de 
starkaste kandidaterna till den slutgiltiga utformningen. Koncepten har sedan vidareutvecklats 
parallellt för att se vilket som fungerar och passar bäst till det slutgiltiga rollatorkonceptet. 
Modellerna har tillverkats med hjälp av PVC-rör. 
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Figur 2.7 (ovan) - Modell

Figur 2.8 (vänster) - Modell i hopfällt 
läge.
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3 Resultat
Förundersökningsfasen ledde projektgruppen till ett antal slutsatser. En av dessa var att det inte 
direkt är brukarna som driver utvecklingen av rollatorer framåt. Det är tillverkare av rollatorer, 
under press av hjälpmedelscentralerna. Hjälpmedelscentralerna formulerar, som tidigare nämnts, 
kravspecifikationer som ligger till grund för valet av rollatorleverantör. Den leverantör som sedan 
bedöms uppfylla kravspecifikationen bäst blir förhandsvald leverantör till hjälpmedelscentralen. 

Värt att anmärka är att varje hjälpmedelscentral utvecklar en egen kravspecifikation. Dessutom är 
traditionerna, som tidigare nämnts, ofta styrande när det gäller formulering av kravspecifikation 
och slutligen val av rollatorleverantör. Hjälpmedelscentraler omprövar knappt sitt förhandsval av 
leverantör inför varje upphandling. En verklig omprövning sker troligtvis endast om felaktigheter 
hos den aktuella leverantören upptäckts. Projektgruppen anser dock att en omprövning bör göras 
inför varje upphandling. Projektgruppen anser också att hjälpmedelscentralerna bör göra en 
grundlig undersökning av utbudet av rollatorer och inte bara jämföra de största konkurrenternas 
produkter. För att kunna erbjuda brukarna de bästa rollatorerna på marknaden krävs kännedom 
om befintliga produkter. 

Projektgruppen har under förundersökningen erfarit att upphandlare, förskrivare och brukare 
skiljer sig drastiskt i sina önskemål och krav gällande rollatorn. Brukare tenderar att bedöma 
rollatorn ur ett ytterst praktiskt och simpelt perspektiv. Det viktiga för en brukare kan för en 
upphandlare eller förskrivare förefalla oviktigt eller i alla fall sekundärt. Brukare bedömer t ex inte 
gångmönster då de ser på en rollator. De bedömer oftare egenskaper som trygghetsstöd och möjlighet 
att lasta/fästa en tidning på rollatorn. 

Projektgruppen tror, med förundersökningen som bakgrund, att brukare i allmänhet är mycket 
nöjda med rollatorn så som den är idag. Rollatorn fyller brukares alla uttalade behov. Många 
brukare vill eller kan dock inte framföra sina åsikter om den befintliga rollatorn. Många brukare 
är rädda att framstå som otacksamma inför ”samhället”. En del brukare är kanske oförmögna 
att uttrycka sig i tal och/eller skrift. Därför är det svårt att tillfullo undersöka brukares krav och 
behov. 

Förskrivare uppfattar rollatorn på ett helt annorlunda sätt. Förskrivare har kunskaper om hur 
brukare borde använda rollatorn för att den på bästa sätt skall fungera som ett hjälpmedel. De är 
dock medvetna om att många brukare använder rollatorn på ett felaktigt sätt, men att rollatorn 
utgör ett stöd och en trygghet även om den används fel. 

Många förskrivare lägger vikt vid det gångmönster som rollatorn erbjuder. De menar att en 
bra rollator fungerar som ett stöd och en avlastning för brukaren. Brukaren skall då gå ”inne” i 
rollatorn, nära rollatorns mitt, med stöd för kroppsvikten rakt under axlarna. Brukaren skall alltså 
stödja sig på handtagen och handtagen skall ha sitt centrum i en tänkt lodlinje från brukarens 
axel. Handtagens höjd skall ställas in så att brukaren kan gå helt upprätt, med svagt böjda armar, 
då han/hon använder rollatorn. På detta sätt bidrar användandet av rollatorn också till en mer 
upprätt gång för brukaren, vilket kan anses vara positivt eftersom många brukare har en krökt 
gångställning (främst äldre) som inte är ergonomiskt riktig.
  
Förskrivare lägger också vikt vid handtagens utformning. Det är viktigt med ergonomiska 
handtag, men det är även viktigt med möjligheter till variation av utformning av handtag för att 
kunna anpassa rollatorn för t ex reumatiska brukare. 
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Förskrivare har ansvar för instruering av rollatorn för brukare. De lägger därför också viss vikt 
vid enkelheten hos en rollator. Funktionerna hos en rollator bör vara tydliga och självklara. 

Förskrivare anser att hopfällning av rollatorn bör vara möjlig för brukare, men många tror att 
brukare inte kommer att utnyttja funktionen även om den görs väldigt enkel. 

Förskrivare anser att höjdinställning av handtagen på rollatorn bör vara enkel och tillgänglig 
för förskrivare. Det är dock ej nödvändigt att höjdinställning är tillgänglig för brukare eftersom 
förskrivare ställer in rollatorn korrekt vid ordination. Om brukare själva kan ändra inställningen 
kan rollatorns funktion försämras. Om inställningen är tillgänglig för brukare finns risken att den 
dessutom ändras av t ex taxichaufförer eller brukares anhöriga. Detta kan göra att rollatorn efter 
ominställning inte längre är anpassad till den specifika brukaren. 

Upphandlares synpunkter går isär. Detta beror troligtvis på att ingående personer i gruppen 
upphandlare har olika bakgrund, kompetens och befattning. En upphandlare kan vara en inköpare 
på en hjälpmedelscentral, en arbetsterapeut eller sjukgymnast ingående i en sortimentgrupp, en 
tekniker på en hjälpmedelscentral eller en hjälpmedelsassistent. Synpunkter ifrån upphandlare 
skiljer sig därför kraftigt från varandra. Inköpare lägger ofta tonvikten vid priset/kostnaden 
för en rollator. Det är för en inköpare också viktigt med logistik och volymrabatter. Inköpare 
tenderar att jämföra olika rollatorleverantörer generellt utifrån deras ekonomiska erbjudanden, 
inte utifrån olika produkters prestanda eller funktioner. De glömmer, enligt vad projektgruppen 
erfarit, inte sällan att ta med brukares och förskrivares åsikter i sina beräkningar. 

Arbetsterapeuter eller sjukgymnaster som ingår i sortimentgrupper kan sägas vara 
sortimentgruppernas länkar till verkligheten. Arbetsterapeuter och sjukgymnaster för fram krav 
och önskemål från brukare. Dessa handlar ofta om ergonomi och användbarhet samt praktiska 
frågor som förvaring av rollatorer i förråd, transport av rollator i personbil och i viss mån 
underhåll.
 
Tekniker på hjälpmedelscentraler sköter underhåll och rekonditionering av rollatorer som 
befinner sig i hjälpmedelscentralens förråd. Tekniker framför ofta åsikter om underhåll, 
rengöring, driftsäkerhet och kvalité. 

Idag finns det i huvudsak två typer av rollatorer; inomhus- och utomhusrollatorer. Skillnaden 
mellan dessa båda typer är ganska tydlig. Inomhusrollatorer har små hjul med en diameter ≤ 200 
mm. Detta gör inomhusrollatorn smidig att använda i trånga utrymmen såsom i bostaden och 
affärer. Utomhusrollatorn har stora hjul med en diameter ≥ 230 mm. Detta gör utomhusrollatorn 
lämplig i svårare terräng såsom på grusvägar, gräsmattor och stenbeläggningar. 
Idag är Ahlberg Leber AB den kanske främsta tillverkaren av storhjulingar. Deras modell Carl 
Oskar (se Bilaga K - Carl Oskar) har stora hjul (300 mm) och är något av en symbol för företaget. 
Carl Oskar är väl lämpad för utomhusbruk, men samtidigt mycket svåranvänd inomhus. 

Ahlberg Leber AB:s modell Fellow Standard är en småhjuling. Denna modell är mycket lättanvänd 
inomhus och i trängre utrymmen, men samtidigt svåranvänd och ostadig utomhus. Här finns 
alltså en konflikt ty många brukare önskar använda rollator både inomhus och utomhus. 
Lösningen är att ordinera två rollatorer till dessa brukare; en inomhus- och en utomhusrollator. 

Till följd av landstingens stramare ekonomiska svängrum blir detta alltmer ovanligt och fler och 
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fler brukare får därför nöja sig med en rollator. 

Projektgruppen propagerar för ordinering av både inomhus- och utomhusrollatorer, alternativt 
en allroundmodell, för de brukare som så önskar. Med bakgrund av den undersökning som 
Hjälpmedelsinstitutet gjort och som publicerats i rapporten, Rollatorns betydelse för kvinnor i ordinärt 
boende (2003), hävdar projektgruppen att ordinering av hjälpmedel utifrån brukares önskemål och 
behov skulle vara en lönsam investering för det svenska samhället. Denna undersökning visar 
att om endast 0,4 % av de 250 000 brukarna undgår benbrott genom bruk av rollator så skulle 
kostnaden för rollatoranvändning mer än väl sparas i på ett år. 

Bland stor- och småhjulingar finns två typer av handtag; framåt- och bakåtvända. Bakåtvända 
handtag kan sägas vara de traditionella. Dessa handtag kan jämföras med handtagen på ett 
cykelstyre, en rullstol eller en skottkärra. Framåtvända handtag blev en trend bland tillverkare 
av rollatorer för ett antal år sedan. Man motiverade då den moderna utformningen med 
undersökningar av användning av rollatorn som påvisade positiva effekter med framåtvända 
handtag. Idag säger undersökningar att det inte finns några effekter som skulle motivera 
framåtvända handtag. Framåtvända och bakåtvända handtag är likvärdiga. Det är dock värt att 
notera att bakåtvända handtag är tydligare, rent semantiskt. Få produkter som medger grepp har 
framåtvända handtag, många produkter har bakåtvända handtag. Det är således mer naturligt, 
eller mer självklart, att greppa ett bakåtvänt handtag. 

Även om det blir alltmer ovanligt att brukare ordineras två rollatorer måste hänsyn tas till det 
faktum att många brukare idag faktiskt har två rollatorer. Med detta faktum följer vissa problem. 
Brukare som har två rollatorer förvarar oftast en rollator i bostaden (inomhusrollatorn) och 
en rollator utanför, men i anslutning till bostaden, (utomhusrollatorn). De brukare som bor i 
lägenhetshus förvarar ofta sin utomhusrollator i trapphuset; antingen på nedre plan i anslutning 
till ut- och ingång eller direkt utanför sin bostad, beroende på om det finns hiss i huset. 

Problemet är att rollatorer är skrymmande och platskrävande. Projektgruppen erfar att förvaring 
av rollatorer i trapphus eller lägenhetskorridorer kan verka störande för människor boende i det 
hus, eller människor ansvarande för det hus, som avses. Dessutom kan det av brandsäkerhetsskäl 
vara olämpligt att förvara skrymmande föremål i trapphus eller lägenhetskorridorer då dessa 
föremål kan vara i vägen vid en eventuell utrymning av byggnaden. 

Genom en grundlig förstudie kunde projektgruppen identifiera en rad problem som finns 
med befintliga rollatorer och användandet av dessa. Sammanställd dokumentation och statistik 
återfinns i Bilaga H - Viktningsresultat och Bilaga I - Enkätresultat. De problem som identifierats 
följer i en sammanställning nedan.

•	 Brukare anser att det är svårt att forcera hinder, t ex trottoarkanter, snövallar, trösklar, 
med rollatorn. Detta problem förekommer främst bland brukare av rollatorer med små 
hjul. 

•	 Om rollatorns hjul är för stora tenderar den att bli svårstyrd och klumpig. Både hjulens 
diameter och bredd påverkar styrbarheten hos rollatorn. 

•	 Brukare anser att rollatorn är skrymmande då den inte används eller då den används i 
trånga utrymmen, alltså i huvudsak vid förvaring i eller utanför bostaden. 

•	 Brukare anser att det är svårt att fälla ihop rollatorn. Många brukare har aldrig fällt ihop 
en rollator trots att de i många situationer säkert varit i behov av denna funktion.  

•	 Brukare har ingen nytta av hopfällningen på en rollator om rollatorn inte kan stå upprätt 
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i hopfällt läge. Rollatorns tyngd är för stor och dess form är normalt ej sådan att brukare 
utan vidare kan lyfta och bära rollatorn i hopfällt läge. 

•	 Brukare får med de flesta befintliga rollatorer ett felaktigt gångmönster, en gångställning 
som inte är ergonomiskt riktig. Rollatorerna belastas då felaktigt och fungerar ej till fullo. 

•	 Befintliga rollatorer är för klena för att klara framtidens belastningskrav. Viktökning bland 
brukare ställer högre hållfasthetskrav på rollatorer.

•	 Viktiga delar såsom broms på befintliga rollatorer tenderar att gå sönder och medföra 
nedsatt funktionalitet hos rollatorn. 

•	 Möjligheterna att lasta rollatorer med t ex matkassar, väskor o dyl., är relativt små. 
Möjligheterna till variation i lastning är också små. De flesta rollatorer utrustas med en 
ståltrådskorg som ej är tillräcklig i fråga om volym och som är oflexibel. 

•	 Bromsarna har ojämn och ofta dålig verkan. Många bromsar har ofta bara två lägen; av 
och på. Detta beror oftast på positioneringen av bromsklossens angreppspunkt. 

•	 Greppens och handtagens utformning på befintliga rollatorer kan medföra att brukare 
använder rollatorn felaktigt. Många brukare greppar framåtvända handtag på ett felaktigt 
sätt. 

•	 Rollatorer blir statiskt laddade då de används på vissa underlag. Projektgruppen erfar att 
ett underlag som t ex stengolv bidrar starkt till denna effekt. 

•	 Rollatorer kan i de flesta fall inte fällas ihop med korgen monterad. Detta gör att 
hopfällningen ytterliggare försvåras. 

Utifrån de erfarenheter som projektgruppen förvärvat under förstudien har följande punkter 
ställts upp, med ledning av de krav och önskemål som brukare, upphandlare och förskrivare 
uttryckt. Punkterna berör utformning och användning av rollatorn. 

•	 Rollatorn bör förenkla hindertagning för brukare.
•	 Rollatorn bör vara stabil.
•	 Rollatorn bör vara smidig. 
•	 Rollatorn bör vara enkel att fälla ihop, för brukare och övriga.
•	 Rollatorn bör ha funktionsdugliga tillbehör.
•	 Rollatorn bör vara försedd med en korg eller liknande tillbehör som möjliggör och 

förenklar lastning. 
•	 Rollatorn bör vara lätt att bromsa.
•	 Rollatorns hjul bör rulla lätt.
•	 Rollatorn bör tillverkas i miljövänliga material.

Med ledning av resultatet av förstudien har ett koncept för en ny rollator tagits fram. Konceptet 
syftar till att lösa de problem som upplevs hos befintliga rollatorer. Det framtagna konceptet 
skall också, enligt projektgruppens önskan, bidra till en större estetisk medvetenhet inom 
hjälpmedelsindustrin.
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3.1	Slutgiltig	utformning
Nedan presenteras den nya rollatorns slutgiltiga utformning. Varje avsnitt förklaras ingående. För 
bättre förståelse av projektgruppens formuleringar och resonemang bör läsaren ha bilderna av 
den slutgiltiga utformningen (Bilaga J – Slutgiltig utformning) som stöd. 

Figur 3.1 - Planschen som visar den slutgiltiga utformningen. 

Gångmönster
För att läsaren skall få en uppfattning om vad som menas med gångmönster följer en kort 
förklaring.

Brukaren skall enligt rekommendationer från sjukgymnaster och arbetsterapeuter gå inne i 
rollatorn och med sin tyngdpunkt i hjulcentrum (mitt emellan fram- och bakhjul samt mitt 
emellan höger- och vänsterhjul). Vid korrekt gångmönster är brukarens axlar placerade rakt 
ovanför handtagen och brukaren bör då ha svagt böjda armar. Förutsatt ett korrekt gångmönster 
är det relativt lätt för brukaren att stödja sig mot rollatorn vid ett eventuellt fall. 
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Figur 3.2 - Gångutrymme Figur 3.3 - Gångutrymme sett från sidan och i jämförelse med 
en ny konkurrerande produkt (se Dolomite Melody i Bilaga L - 
Konkurrerande produkter). 

Genom att ge brukaren större gångutrymme möjliggör man ett bättre (rekommenderat) 
gångmönster. Detta har gjorts genom att flytta fram sits och hopfällningsfunktion relativt 
handtagens placering. I och med detta minskar dessutom risken för brukare att slå i benen i 
rollatorns hopfällningsmekanism vid användande. Det nya konceptet möjliggör och främjar ett 
korrekt gångmönster. 

Brukarvikt
Rollatorn är unik i det avseende att den är anpassad till en brukarvikt som överstiger dagens. 
Detta på grund av att Sveriges och hela västvärldens befolkning blir allt tyngre. Därför har den 
nya rollatorn utformats för att klara framtidens krav på belastning. Det är möjligt att den ökade 
brukarvikten kan öppna dörrar till andra marknader, främst USA.

För att klara de stora påfrestningar som en större brukarvikt medför, har materialet i rollatorns 
rördelar valts till höghållfast stål. Dessutom har svetsar på kritiska delar av konstruktionen tagits 
bort och ersatts av andra hopfogningsalternativ.  

Hopfällning
Hopfällningsmekanismen är en vidareutveckling av den befintliga lösningen på modellen Carl 
Oskar. Denna modell är typisk för Ahlberg Leber AB och de är ensamma om den på marknaden.
Dessutom gör den möjligt för rollatorn att stå i hopfällt läge, vilket projektgruppen anser vara 
en förutsättning för att ens ha en hopfällningsfunktion. Det känns onödigt för brukaren att 
kunna fälla ihop rollatorn om denne sedan inte kan hantera den i hopfällt läge. Med denna 
hopfällningsfunktion kan brukare dessutom variera bredden på rollatorn, vilket underlättar 
användande i trånga utrymmen och passager (t ex bussar och tåg).  

För att kunna göra hopfällningsfunktionen mindre har en ”rör-i-rör”-lösning valts. Detta 
gör hopfällningen smidigare och stabilare, samtidigt som det är en mer elegant lösning på 
hopfällningsfunktionen och bidrar till en enkel, avskalad design. Den nya rollatorn blir även 
mindre i hopfällt läge än sin föregångare Carl Oskar och är betydligt lättare tt rengöra.

Genom att göra hopfällningen stabilare får hela rollatorn en helt annan kvalitetskänsla, tack vare 
att den inte ruckar eller vrider sig. 

Hopfällningens låsmekanism är konstruerad så att man endast behöver påverka låsningen i 
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samma riktning som hopfällningen. Låsspärren frigörs samtidigt som man fäller ihop rollatorn 
till antingen helt eller delvis hopfälld. Bandet som används för att frigöra låsspärren är rött för 
att framhäva dess funktion, samtidigt som den är delvis gömd för att bara synas när brukaren, 
taxichauffören, eller anhöriga ska använda den. 

Då rollatorn fälls ut hörs ett klickande ljud som markerar att rollatorn är helt utfälld och att 
spärren gått i.

Lastning 
Rollatorväskan är unik för den nya rollatorn och mycket arbete har lagts vid dess design. Den 
medför hopfällning av rollatorn då den är monterad och är konstruerad för att vara platsoptimal i 
hopfällt läge. Till skillnad från en skrymmande korg gör väskan det möjligt för brukaren att alltid 
ha med sig ett stort förvaringsutrymme till rollatorn. 

Väskans framkant är flexibel för att göra det enklare komma in i väskan och ge brukaren 
möjlighet att förvara och transportera större föremål, så som toalettpapper. Den ska också göra 
det möjligt för brukaren att ställa i en lastad matkasse i väskan.

Väskan är avtagbar och fungerar mycket bra som förvaring även då den inte är monterad på 
rollatorn. Dess hårda sidor gör att väskan får en naturligt lätthanterad form när man bär den. 
Montering av väskan på rollatorn är mycket enkel och kan hanteras av brukare. 
Väskan är försedd med två handtag. Handtagen fäster på insidan av väskan vilket medför att de 
faller till ett naturligt läge inuti väskan då de inte används. Detta gör att handtagen inte är i vägen 
då väskan är monterad på rollatorn.

Väskan är tänkt att tillverkas i ett nylonliknande material. Sömnad sker troligtvis hos 
uppdragsgivarens kontakt och leverantör i Asien.

Rollatorn har en fästanordning på sitsen där man kan förvara mindre skrymmande föremål. 
Denna lösning gör det möjligt för brukare att lasta rollatorn med t ex en tidning utan att då 
behöva använda korgen. 

Hjul
Hjulstorleken har valts till 250 mm i diameter. Detta är större än hos dagens småhjulingar som 
har svårt att forcera även de minsta hinder, såsom trösklar.
Hjulen är dock mindre än hos de flesta av dagens storhjulingar som är ganska klumpiga och 
svårstyrda. Hjulen har även minskats i tjocklek för att ytterliggare förenkla styrningen och 
reducera vikten. 

I hjulen används dubbla kullager för att fördela trycket på fler lager samt göra rollatorn lättrullad.
Hjulen ska, som på de flesta rollatorer på marknaden, tillverkas i polyuretan med två olika 
hårdheter; en mjukare variant till däcket och en hårdare till fälgen.

Fälgarna har utformats för att underlätta rengöring och spara material. De runda mjuka formerna 
ger också ett lagom ”snällt” intryck. Fälgarna uttrycker heller inte speciellt hög fart vilket passar 
rollatorn som produkt.
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Stabil/smidig
Känslan av stabiliteten var den faktor som i förundersökningen framgick som viktigast hos 
en rollator. För att ge rollatorn en känsla av stabilitet och styrka har diametern på rören i 
konstruktionen ökats till 30 mm från tidigare 25,2 mm. Detta kan tyckas vara en liten förändring 
men det gör en stor skillnad på rollatorns uttryck. För att de större dimensionerna inte skulle öka 
rollatorns vikt har väggtjockleken tagits ner till 0,9 mm. 

Projektgruppen har valt att tillverka knutpunkterna samt fram- & bakgafflar som pressgjutna 
detaljer. Detta ger rollatorn en lägre tyngdpunkt och därmed en stabilare rollator.

Det framgick också av förundersökningen att rollatorns smidighet är viktig. Projektgruppen har 
därför arbetat hårt med motsatsparet stabil/smidig och koncentrerat sig på en utformning som 
ger en känsla av stabilitet och som erbjuder en faktisk smidighet. Självklart ger utformningen 
inte bara en känsla av stabilitet, utformningen är stabil och är dimensionerad för att klara en 
brukarvikt som är högre än på dagens rollatorer.
 
Det som gör att rollatorn upplevs som smidig är en kombination av rollatorns vikt, dess 
möjlighet till variation av bredden, hjulens utformning och friktionen i de lager som väljs.

Rollatorns vikt har minskats genom att rörkonstruktionen är i höghållfast stål. Bredden på hjulen 
har minskats till 30 mm, att jämföra med de flesta andra modeller som har en hjulbredd runt 45 
mm. Detta ger både en lägre vikt och mer lättsvängda hjul.  

Ytterligare en faktor som gör den nya rollatorn smidigare och mer lättsvängd är det bättre 
gångmönstret. Det medför att rollatorn inte manövreras framför brukaren som tidigare. 
Brukaren går istället i mitten av rollatorn vilket gör att momentet som krävs för att svänga samt 
svängradien blir mindre.Med den hopfällningsfunktion som valts kan brukaren variera bredden 
på rollatorn, vilket underlättar användandet i trånga utrymmen. Exempel på detta är kassan i 
affären, på en trång trottoar samt på bussar och tåg.

Hopfällningen gör också rollatorn mer lätthanterlig då den skall fällas ihop eftersom den står i 
hopfällt läge. Detta gör att brukaren slipper problem som är vanliga hos många andra rollatorer 
vars naturliga position i hopfällt läge är liggande. Brukare finner det svårt att hålla uppe den typen 
av rollator samtidigt som den skall fällas ut eller ihop. Med den nya lösningen slipper brukaren 
böja sig ner för att lyfta rollatorn t ex då brukaren ämnar transportera den i en bil.

Handtag
Greppytorna på de nya handtagen är utformade av Ergonomidesigngruppen, men handtagen är 
modifierade för att passa den nya rollatorns utseende och form.

De nya och ergonomiskt utformade handtagen medför en variation i användandet. De är 
tillverkade i mjukt polyuretan vilket ger en skön yta att greppa. Polyuretanet känns ungefär som 
gummi och ger ett bra grepp i alla väder. 

Den nya rollatorns grepp löper bakåt. Bakåtvända handtag ger bättre igenkänning och det 
blir tydligare för användaren hur hon/han skall använda rollatorn. Möjligheten att hålla fel i 
handtagen minskas också med bakåtvända handtag eftersom det nya handtagets bakre del slutar 
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tvärt och därför inte inbjuder till grepp.  

Handtagen har utformats främst ur ett ergonomiskt perspektiv. Genom detta har de fått 
en organisk form, som inte helt överensstämmer med formen på rollatorns övriga delar. 
Projektgruppen anser dock att formen på handtaget lättar upp den enkla och strama formen på 
rollatorn. 

För att ge åskådaren en uppfattning om att handtaget faktiskt är en naturlig del av rollatorn har 
bromshuset utformats för att fungera som en estetisk brygga som förbinder handtagets organiska 
form med de övriga delarnas strikta och raka form. 

Broms
Bromsfunktionen är baserad på en enkel vajerkonstruktion som är vanlig hos dagens rollatorer. 
Det har visserligen uppstått en del problem hos tidigare modeller med att bromsvajern blir slak 
efter ett tags användande, men detta kan enligt uppdragsgivaren avhjälpas med en vajer av högre 
kvalitet och dessutom med ett något större tvärsnitt. 

Bromsklossen är vänd i förhållande till motsvarande detalj på Carl Oskar för att undvika att den 
hugger fast vid inbromsning, vilket tidigare var ett problem. Bromsen på Carl Oskar har i stort 
sett bara två lägen, antingen full bromsverkan eller ingen bromsverkan. Detta medför vissa 
problem i användandet. Framförallt i nedförsbacke då brukaren behöver använda bromsen 
släpande för att rollatorn inte ska åka ifrån denne.

Då bromsspaken på den nya modellen trycks mot handtaget ökar kontaktytan mot däcket 
successivt och därför också friktionen och bromsverkan. Detta ger möjlighet till en jämnare och 
mer varierad bromsverkan.

Bromsspaken är precis som handtaget utformat av Ergonomidesigngruppen och har anpassats 
något till den nya modellen. Den har i bakre änden en böj som går ut utanför handtaget så att det 
ska vara lätt för brukaren att lägga i parkeringsbromsen.

Bromsklossen är tänkt att tillverkas i aluminium genom gjutning

Höjdinställning
För att rollatorn ska passa så många brukare som möjligt krävs det att handtagen är reglerbara 
framförallt i höjdled, men till en viss del även radiellt. Det som beaktats vid utformningen av 
höjdinställningen var följande. 

För det första bör rollatorn vara enkel att justera axiellt (i höjdled) och radiellt för förskrivare och 
anhöriga Det finns dock en fördel i att göra detta svårare för brukarna. Många i kundsegmentet 
är dementa och kan inte ta instruktioner om rätt höjdinställning. Häri ligger uppenbarligen en 
konflikt. Inställningsmöjligheterna bör göras lätta för förskrivare, men något svårare för brukaren.
Inställningen på den nya rollatorn är i grunden enkel att använda, men ändå tillräckligt 
komplicerad att för att dementa inte ska kunna ändra på den själva. 

För det andra bör ställning tas till om höjdinställningen ska vara steglös eller inte. Fördelen med 



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23 21

en steglös inställning är att man kan anpassa höjden exakt till brukaren. Problemet är att det är 
svårt att ställa in de olika handtagen i samma höjd när man inte har någon referens, vilket kan 
leda till en felaktig belastning hos brukarna.

Den tredje aspekten som bör beaktas är att vatten bör förhindras från att rinna ner i 
konstruktionen via handtagsröret. Om vatten samlas i handtagsröret påskyndas konstruktionens 
korrosion. 

Lösningen som valts liknar den som finns på slangar och parasoll. Fördelen med detta är att 
det är en elegant lösning som inte sticker ut från det övriga formspråket. Det är också lätt och 
smidigt för förskrivare och anhöriga att ställa in höjden på rollatorn. Det är bara att vrida på 
låsningsringen och dra handtaget till önskad höjd.  Inställningsmöjligheten för brukare blir 
däremot svårare genom en inte lika självklar lösning som på tidigare rollatorer. De brukare som är 
tillräckligt friska för att en egen inställning av höjden ska vara motiverad förstår också oftast hur 
lösningen fungerar. 

Den nya höjdinställningen kan användas både steglöst och med bestämda höjdinställningar. 
Detta är möjligt eftersom det finns anvisningar i handtagsröret och en liten klack på den gängade 
detaljen som låser handtagsröret i dess anvisningar. 

Problemet med vatten som rinner längs med handtagsröret ner i konstruktionen har lösts genom 
att en gummidamask har placerats längst upp på vredet som trycker mot handtagsröret. En annan 
lösning på problemet som fanns i utvecklingsskedet var att handtagsröret placerades utanpå 
konstruktionen (se Bilaga E - Idéer, sida 2, överst till höger). Problemet med detta var dels att 
det skulle bli svårare att lösa hållfasthetsmässigt, men också att höjdinställningen på sitsen och 
handtaget inte bör följa varandra exakt. Brukare med handtagen placerade 15 cm högre än andra 
brukare bör inte ergonomiskt sett använda en 15 cm högre sits. 

Sits
Sitsen är främst utformad för att ge så stor sittkomfort som möjligt. Det har dock funnits andra 
krav vid utformningen. För att hopfällningen ska fungera, samtidigt som en stor sittyta har varit 
viktig på grund av brukarvikten, har sitsen utformats asymmetriskt. En liten försänkning i sitsen 
placerad utanför eller i periferin av sittytan fungerar som en mugghållare. För att skapa balans i 
sittytans asymmetri har mugghållaren placerats på den högra sidan. Dess storlek har anpassats 
efter befintliga mugghållare och bör passa för de flesta muggar. Mugghållarens färg skiljer den 
från sitsen och gör den tydlig och dess botten är försedd med ett skikt av friktionsmaterial likt 
gummi.

När kroppen åldras minskar rörligheten och musklernas styrka. Detta medför att även de enklaste 
uppgifterna som att resa sig från sittande ställning kan bli mycket krävande. Sitsen är därför 
relativt högt placerad så att brukaren slipper böja på benen onödigt mycket för att sätta sig ned 
och resa sig upp.

Sitsen är tänkt att tillverkas i ett vulkaniserande plastmaterial likt dagens sits. Detta gör att den blir 
mjuk och behaglig att sitta på.
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Design
Projektgruppen har i sitt designarbete strävat efter en ren och avskalad form som uttrycker 
styrka, stabilitet och smidighet. Projektgruppen har även strävat efter en tidlös form som kan 
stå sig i konkurrensen med nya produkter under lång tid. Problemet med en restriktiv och enkel 
form är att den ofta uppfattas som opersonlig eller tråkig. 

Den formen som valts kräver ett noga genomtänkt val av ytstrukturer, färger och mönster för att 
ge den nya rollatorn en personlighet. Projektgruppen har även experimenterat med andra element 
som går att variera, såsom sitsen, handtagen och väskan.
 
Projektgruppen har valt att låta formen följa och lyfta fram funktionen hos de olika detaljerna, 
men designen har inte lämnats åt slumpen utan har noga arbetats fram för att lyfta fram 
de funktioner som gör rollatorn unik. Projektgruppen har t ex lagt ner mycket arbete på 
utformningen av sitsen eftersom denna är en stor del av rollatorns utseende. Den enkla och 
avskalade formen är noga avvägd med tanke på den stora målgruppens varierande smak. Sitsen 
bryter, liksom handtagen, av rollatorns strikta form. Sitsens form är asymmetrisk vilket ger den 
ett uttryck av en näst intill organisk form. 

Ahlberg Leber AB kan sägas tillverka högkvalitativa, påkostade och pålitliga rollatorer. Deras 
rollatorer har ett speciellt uttryck eller förmedlar en viss känsla, som projektgruppen valt att 
kalla AhlbergLeberkänslan. Denna känsla, precis som alla känslor, är mycket abstrakt och 
svårförklarad, men är ändå så stark att den bör nämnas. Projektgruppen har i designarbetet 
försökt överföra denna känsla till den nya rollatorn. Projektgruppen vill att personer som 
kommer i kontakt med den nya rollatorn ska känna att det är en rollator från Ahlberg Leber AB. 

Självklart har hopfällningsmekanismen en stor del i denna känsla, eftersom den är speciell för 
företaget. Men hopfällningen är inte det enda som spelar in. Även stabilitet, kvalité, pålitlighet och 
funktionalitet är signifikanta egenskaper för Ahlberg Leber AB’s rollatorer. 

Då projektgruppen arbetade med utformningen av fälgarna/hjulsidorna till rollatorn betraktades 
flera aspekter. Fälgarna/hjulsidorna skulle t ex vara enkla att rengöra och inte ansamla smuts. 
En mer luddig faktor som betraktats är uttryck av fart. Det är viktigt att en mobil konstruktion 
uttrycker ”rätt” fart. Inom bilindustrin är detta av stor vikt. En låg bil uttrycker högre fart än en 
hög bil och därför görs sportbilar låga. En rollator bör, enligt projektgruppen, uttrycka gångfart 
och i det uttrycket spelar fälgarnas/hjulsidornas utformning stor roll. 

Eftersom rollatorn skall användas av både kvinnor och män är det viktigt att varje designelement 
innehar könsneutralitet. Detta innebär t ex att rollatorn inte skall färgsättas med färger som kan 
uppfattas som typiskt manliga eller typiskt kvinnliga. Det är också viktigt att hänsyn tas till de 
olika färgernas uttryck i övrigt. Vissa färger kan ge åskådaren signaler som inte uppfattas som 
positiva vid användande av en rollator. Färgsättningen är också ett verktyg som används för att 
framhäva eller dölja funktioner. Vissa element på rollatorn bör färgsättas med en intensiv färg för 
att synliggöras eller med en dämpad färg för att göras mindre synliga. 

Förmågan att uppfatta färger försämras med åldern. Projektgruppen har därför valt att färgsätta 
rollatorn med färger som äldre med lätthet uppfattar och kan göra skillnad på. 

Rollatorns chassi är gult. Gul ur ett psykologiskt perspektiv symboliserar t ex sol, värme och 
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glädje. Färgen ger rollatorn ett positivt och fräscht uttryck. Gul är dessutom en könsneutral färg. 
De tre smidda detaljerna knutpunkt, fram- & bakgaffel är av samma material och i samma färg. 
På detta sätt får åskådaren en uppfattning om att detta är viktiga delar i rollatorns konstruktion. 
Det blir också tydligt att dessa tre punkter hör samman och binder samman konstruktionen, samt 
att smuts och eventuella skador på ytan inte syns lika väl.

Hjulen är färgsatta med två olika nyanser av grå. Den grå färgen gör att smuts som ansamlas på 
hjulen inte syns så väl. Dessutom blir det tydligt att däck och fälg är av olika hårdhet.

Tillverkning/montering
Den nya rollatorns konstruktion gör den relativt enkel att tillverka och montera. Konstruktionen 
bygger som sagt på raka rör. Dessa raka rör tillverkas i höghållfast stål av ett utomstående företag 
och köps in på samma sätt som råmaterial köps in till företaget idag. Genom detta krävs minimal 
bearbetning av det höghållfasta materialet. Endast kapning, svetsning och borrning är nödvändig 
och alltså inte bockning vilket är det svåraste bearbetningssättet av höghållfasta material. 
Företaget har idag erfarenhet av, och resurser för, svetsning, borrning och kapning och dessa 
moment för inte med sig några svårigheter i tillverkningen för företaget. 

Genom konstruktionen i raka rör kan sammanfogningen av rollatorns olika delar göras enkel.  
De olika delarna sammanfogas till största del med enkla skruvförband. Skruvförbanden gör 
det också möjligt att vid tillverkning kontrollera vinklar mellan olika sammanfogade detaljer. 
Skruvförbanden möjliggör även byte av vissa detaljer på rollatorn. 

Projektgruppen har strävat efter att göra olika detaljer, som fästs på rollatorns högra respektive 
vänstra sida, symmetriska för att underlätta tillverkning. Genom att göra detaljer symmetriska 
kan samma detalj monteras på båda sidor av rollatorn och man behöver då alltså bara tillverka en 
sorts detalj till rollatorns båda sidor. 

Logistik
Den nya rollatorn är mindre platskrävande än befintliga rollatorer i Ahlberg Leber AB’s 
sortiment. Detta gör det möjligt att transportera ett större antal rollatorer på varje lastpall. 
Erforderligt lagerutrymme blir dessutom mindre. 

Modellbygge
Projektgruppen har även tagit fram en skalenlig modell av den nya rollatorn. Modellen visar den 
slutgiltiga utformningen för den nya rollatorn. Modellen är dock förenklad i vissa avseenden. 
Detaljer som ej är direkt synliga på rollatorn har utelämnats från modellen. Projektgruppen har i 
övrigt strävat efter en så verklighetstrogen modell som möjligt. 

Den nya rollatorn är en rörkonstruktion. De rör som projektgruppen föreslagit är av höghållfast 
stål. Eftersom höghållfast stål är svårbearbetat har projektgruppen valt att använda normalhållfast 
stål till modellen. Projektgruppen har med hjälp från uppdragsgivaren fått tag på rör med rätt 
dimensioner. De rör som använts i modellen är cylindriska rör i dimensionerna 30×1, 36×1,5, 
28×1,5, 20×1,5 och plattovala rör i dimensionen 80×15×2. Dessa rör har sedan bearbetats 
genom kapning, svarvning och fräsning enligt de konstruktionsritningar som projektgruppen 
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tagit fram. Bearbetning har skett i den verkstad som finns tillgänglig för studenter på Högskolan i 
Skövde, på Skövde Maskinkonstruktion (SMK) i Skövde samt på Euromation AB i Skövde. 

Några av den nya rollatorns detaljer är tänkta att pressgjutas. Projektgruppen gjorde dock 
bedömningen att pressgjutning var otänkbart för modellbygget. Dessa detaljer har därför tagits 
fram ur stålgods genom fräsning och svarvning. Berörda detaljer är knutpunkter, framgafflar samt 
bakgafflar. Fräsning och svarvning av dessa detaljer har gjorts på Kavelbrogymnasiet i Skövde 
med projektgruppens konstruktionsritningar och modeller i datormiljö som grund. 

Handtaget på den nya rollatorn skall industriellt tillverkas genom gjutning. Projektgruppen 
har dock ej tillverkat någon gjutform för tillverkning av handtagen. Ett av handtagen har 
tillverkats genom friformsframställning. Detta gjordes på Design- och Konstruktionsmässan 
som en demonstration av den aktuella framställningsmetoden. Det andra handtaget har tagits 
fram på Kavelbrogymnasiet i Skövde genom fräsning i ett skummaterial. Handtagen har sedan 
spacklats, slipats och lackerats. Stor vikt har lagts vid färgvalet för handtagen då dess yta skall ha 
ett gummiliknande utseende. Projektgruppen har valt en svart, matt lack. Denna lack fungerar 
mycket bra som substitut för ytan på en svart gummidetalj. 

Däck och fälgar har tagits fram i två olika material. Fälgen har frästs i nylonplast. Däcket har 
svarvats i ett skummaterial. Nylonplasten som används till fälgen är vanligt förekommande 
inom tillverkning av fälgar och hjul för farmaceutisk användning. Materialet är mycket hårt och 
dessutom smuts- och vattenavvisande. Skummaterialet som använts till däcken är något mjukare 
än nylonplasten och tillåter i större utsträckning efterbearbetning. Fräsning och svarvning har 
gjorts på Kavelbrogymnasiet i Skövde. Fälgar och däck har efter framtagning spacklats, slipats 
och lackerats. Projektgruppen har strävat efter att ge fälgar och däck utseende som påminner om 
de material som idag används i liknande detaljer. 

Den nya rollatorn är försedd med en väska. Projektgruppen har, på egen hand, sytt denna väska i 
ett grovstickat tyg som är vanligt inom möbelindustrin. Tyget har impregnerats för att avvisa fukt 
och smuts. Väskans styva gavlar är tillverkade i Plexiglas. 

Övriga mindre detaljer på den nya rollatorn har tillverkats i skummaterial, aluminium, plast och 
stål genom konventionellt hantverksarbete. 



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23 25

Sammanfattning

Figur 3.4 - Foto som visar den nya rollatorn.

Den nya rollatorns fördelar kan sammanfattas i en lista enligt nedan:

•	 Den nya rollatorn är ergonomiskt förbättrad, både ur ett brukar- och förskrivarperspektiv.
•	 Den nya rollatorn ger ett uppdaterat och modernt intryck.
•	 Den nya rollatorn ger ett stabilare och säkrare intryck än föregångaren Carl Oskar.
•	 I jämförelse med den befintliga rollatorn Carl Oskar är den nya rollatorn av lägre vikt, 

billigare att tillverka, mer produktionsvänlig, mindre utrymmeskrävande (både i hopfällt 
och utfällt läge), underhållsmässigt förbättrad och stabilare ur ett hålfasthetsperspektiv.

Den nya rollatorn har itererats fram i en designprocess där tekniskt nytänkande, ergonomi, 
material- och tillverkningsteknik, kostnadsanalysering, form och färg har varit ingående delar. 
Resultatet är väl genomarbetad produkt som, med utgångspunkt i ursprungsprodukten Carl 
Oskar, är början på en ny generation av förbättrade och estetiskt uppdaterade hjälpmedel. 
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4 Diskussion
Projektgruppens examensarbete har resulterat i ett nytt rollatorkoncept med tillhörande 
dokumentation. Rollatorkonceptet representerar en ny generation rollatorer i Ahlberg Leber 
AB’s sortiment. Den nya generationens rollator har en form som tilltalar ögat, hållfasthet som 
motsvarar framtidens krav och är ergonomiskt utformad för att passa brukarna. 

Konceptet är på sätt och vis moduluppbyggt. Med en mindre ansträngning skulle en hel 
produktfamilj kunna skapas utifrån den nya rollatorn. Genom små förändringar på olika detaljer i 
konstruktionen kan rollatorn anpassas för att motsvara befintliga småhjulingar, storhjulingar, låga, 
höga, breda och smala rollatormodeller. 

Projektgruppen gjorde under förstudien klart att behovet av en allroundrollator är stort. Brukare 
behöver en rollator som bl a är stabil och smidig, lätt och svår att anpassa, och som kan lastas 
med stor och liten last. Projektgruppen har därför tvingats göra kompromisser eller avvägningar 
mellan olika önskade egenskaper. Den nya rollatorn har därmed snarare blivit en vidareutveckling 
och förbättring av den befintliga modellen Carl Oskar i Ahlberg Leber AB’s sortiment än en 
nyutvecklad modell olika alla andra. Detta betyder dock inte att projektgruppen har misslyckats 
i sitt produktutvecklingsarbete. Projektgruppen har, enligt sin egen uppfattning, skapat ett 
koncept för en ny allroundrollator, oöverträffad i fråga om hållfasthet, ergonomi och estetik, som 
representerar en ny generation av en mycket framgångsrik rollatormodell. 

Den nya rollatorn har inte den låga vikt som projektgruppen till en början önskade. Det ansågs 
närmast omöjligt att förena de båda egenskaperna tåla hög brukarvikt och vara lätt utan att använda 
orimligt dyra material i rollatorns konstruktion. Projektgruppen har prioriterat stabilitet och 
hållfasthet i rollatorns konstruktion eftersom detta är värden som föregångaren Carl Oskar 
innehar. Projektgruppen har gjort den nya rollatorn smidig genom att minska hjulens diameter 
samt genom att möjliggöra ett bättre gångmönster. 

Även om den nya rollatorn inte på alla sätt motsvarar de önskemål som projektgruppen till 
en början ställde upp kan projektet betraktas som lyckat. Den nya rollatorn överträffar sin 
föregångare Carl Oskar på alla sätt. Den nya rollatorn har en lägre vikt, är smidigare, tål högre 
belastning, är enklare att montera och tillverka, är mer ergonomisk, har större möjligheter till 
anpassning efter brukare, är mer flexibel och dessutom platsoptimal både i fråga om användning 
och logistik. 

Projektgruppen är nöjd med sitt slutresultat och tror att den nya rollatorn kommer bli ett 
inspirerande och lönsamt tillskott i Ahlberg Leber AB’s sortiment. 

Företaget Ahlberg Leber AB ingår numera i Human Care HC Sweden AB.

Den nya rollatorn har i skrivande stund ej introducerats som en produkt på marknaden, men 
resultatet har används som en inspirationskälla vid framtagning av nya produkter. Human Care 
HC Sweden AB har bland annat lanserat en uppföljare till modellen Carl Oskar där vissa tekniska 
lösningar och designelement är gemensamma med projektgruppens rollator.



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23 27

Referenslista

[1] Helin, S. (2004) Äldrestatistik. Hjälpmedelsinstitutet. Tillgängligt på Internet: http://
www.hi.se/butik/pdf/04328.pdf  [Hämtat 04.05.27].

[2] Ahlberg Leber AB (2004). Om företaget. Ahlberg Leber AB. Tillgängligt på Internet: http://
www.ahlbergleber.com/Sidor/om_main.htm [Hämtat 04.03.20].

[3] Lindstedt, P. & Burenius, J. (1999) Skapa oöverträffat kundvärde, hur du praktiskt går till väga. 
Nimba AB.

[4] IVF (2004). Arbetsområden. IVF.  Tillgängligt på Internet: http://www.ivf.se/ivfTemplates/
WorkArea____185.aspx [Hämtat 04.03.31]



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23 28

Förteckning	över	figurer

Figur 2.1 - Kundkedja. Egen figur.

Figur 2.2 - Hopfällning med två vinkelräta gångjärn. Egen figur. 

Figur 2.3 - Hydraulisk hopfällning. Egen figur. 

Figur 2.4 - Kryssfällning. Egen figur.

Figur 2.5 - Två olika hopfällningar i kombination. Egen figur. 

Figur 2.6 - Hopfällning likt en stege. Egen figur. 

Figur 2.7 - Modell. Eget foto. 

Figur 2.8 - Modell i hopfällt läge. Eget foto. 

Figur 3.1 - Planschen som visar den slutgiltiga utformningen. Egen figur.

Figur 3.2 - Gångutrymme. Egen figur. 

Figur 3.3 - Gångutrymme sett från sidan och i jämförelse med en ny konkurrerande produkt. 
Egen figur. 

Figur 3.4 - Foto som visar den nya rollatorn. Eget foto.
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Förteckning över bilagor

BILAGA A – TIDSPLAN

BILAGA B – ENKÄT

BILAGA C – VIKTNING

BILAGA D – KRAVSPECIFIKATION

BILAGA E – IDÉER

BILAGA F – KONCEPT

BILAGA G – SAMMANFOGNINGSMETODER

BILAGA H – VIKTNINGSRESULTAT

BILAGA I – ENKÄTRESULTAT

BILAGA J – SLUTGILTIG UTFORMNING

BILAGA K – CARL OSCAR

BILAGA L – KONKURRERANDE PRODUKTER
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Bilaga A

Bilaga A - Tidsplan
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Bilaga A
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Bilaga A
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Bilaga B

Bilaga B – Enkät

enkät

In
st

äm
m

er
 in

te
 

al
ls

N
eu

tr
al
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st

äm
m

er
 h

el
t

för brukare av rollatorer
1 Jag har ett behov av att kunna lasta  1 2 3 4 5

saker på min rollator idag.  

2 Jag har behov av att lasta följande saker på min  1 2 3 4 5
rollator…

…paraply      
…handväska     

…matkasse      
…drickaback     

…tidning      
Annat:      
       

3 Möjligheterna att lasta saker på min rollator  1 2 3 4 5
borde vara bättre.  

4 Jag har ett stort behov av tillbehör i form av…  1 2 3 4 5
 

…bricka      
…käpphållare      
…ringklocka      

…steghjälp för trottoarer      
…hållare för syrgastub      

…ryggstöd      
…släpbroms      

…steghjälp för trappor      
…väska      
…korg      

Annat:      
       

5 Jag vill ha möjlighet att ställa in bredden  1 2 3 4 5
på min rollator.  

6 Jag fäller ofta ihop rollatorn själv.  1 2 3 4 5
  

7 Jag tycker att det är enkelt att fälla ihop rollatorn  1 2 3 4 5
själv.  



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23 2

Bilaga B

8 Rollatorn bör i hopfällt läge lätt rymmas i…  1 2 3 4 5
 

…bakluckan på en herrgårdsvagn      
…bakluckan på en småbil      

…ett mindre förråd      
…en garderob med standardmått      

Annat:      
       

9 Det är viktigt att rollatorn kan stå upp i hopfällt  1 2 3 4 5
läge.  

10 Jag upplever att ergonomiskt utformade  1 2 3 4 5
handtag är bra.  

11 Det fungerar bra att använda en rollator med  1 2 3 4 5
stora hjul inomhus.  

12 Jag upplever att rollatorn skakar när jag går med  1 2 3 4 5
den utomhus.  

13 Jag upplever att det är svårt att ta sig fram på  1 2 3 4 5
ojämnt underlag som t ex snö, gräs, grus.  

14 Jag tar mig uppför trottoarkanter genom att…  1 2 3 4 5
 

…lyfta hela rollatorn      
…lyfta framhjulen först      

…gå baklänges      
…lyfta en sida i taget      

Annat:      
       

15 Jag upplever en risk att falla med rollatorn…  1 2 3 4 5
 

…framåt      
…bakåt      

…åt sidan       

16 Jag upplever att rollatorn är för lätt.  1 2 3 4 5
  

17 Jag upplever att rollatorn är för tung.  1 2 3 4 5
  

18 En tung rollator är en stabil rollator.  1 2 3 4 5
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Bilaga B

19 Jag anser att rollatorn är för bred.  1 2 3 4 5
  

20 Jag anser att rollatorn är för smal.  1 2 3 4 5
  

21 Det är problematiskt att ta sig fram med rollatorn… 1 2 3 4 5
 

…i affärer      
…på toaletter      

…i köket      
…på trottoaren      

…i hissen      
Annat:      
       

22 Jag har ett behov av att använda sittdynan på  1 2 3 4 5
min rollator.  

23 Jag upplever att sittdynan är för liten.  1 2 3 4 5
  

24 Jag upplever att sittdynan är bekväm att sitta på.  1 2 3 4 5
  

25 Jag har behov av ett ryggstöd när jag sitter på  1 2 3 4 5
rollatorn.  

26 Jag upplever att sittdynan är i vägen när jag…  1 2 3 4 5
 

…går med rollatorn      
…ska lasta korgen      

…ska diska eller tvätta händerna      
Annat:      
       

27 Jag upplever att det är enkelt att använda bromsen.  1 2 3 4 5
  

28 Jag upplever att det är enkelt att använda  1 2 3 4 5
parkeringsbromsen.  

29 Det uppstår ofta fel på bromsarna.  1 2 3 4 5
  

30 Jag anser att utseendet på en rollator är vikigt.  1 2 3 4 5
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Bilaga B

31 Jag skulle önska följande saker på framtidens  1 2 3 4 5
rollator…

…namnbricka      
…hopfällbar korg      

…stötdämpare      
…stöldskydd      

…anpassning för inom-/utomhusbruk      
…hållare för uppfällt paraply      

Annat:      
       

32 Det är svårt att rengöra rollatorn.  1 2 3 4 5
  

33 Rollatorn är i vägen när man inte använder den.  1 2 3 4 5
  

34 Rollatorn kan skada inredning i hemmet.  1 2 3 4 5
  

35 Det är svårt att svänga med rollatorn.  1 2 3 4 5
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Bilaga C

Bilaga C – Viktning

viktning
av egenskaper hos rollatorer
Sätt ett kryss för varje egenskap. 10 betyder absolut 
nödvändigt och 1 betyder helt oviktigt.

Yrke:           

Utförande 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Körhandtagens utformning
Körhandtagens placering
Körhandtagens semantik - visar på rätt sätt att 
hålla
Design (formspråk)
Färg
Möjlighet att välja färg

Köregenskaper 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stabil
Gångmönster
Smidig
Hindertagning
Hjulen - lättrullade
Hjulen - storlek
Stötdämpning

Användning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Höjdinställning - tillgänglig för brukare
Höjdinställning - tillgänglig för förskrivare
Bromsar - justering
Bromsar - lätta att bromsa
Avstånd körhandtag/broms
Bruksanvisning - brukare
Information vid utprovning
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Bilaga C

Hopfällning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Enkel att fälla ihop för brukare
Enkel att fälla ihop för anhöriga och övriga
Liten i hopfällt läge
Står upprätt i hopfällt läge

Tillbehör 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Samma tillb. till olika modeller
Funktionsdugliga tillbehör
Sits/bricka nyttjas i kombination
Varierat utbud
Käpphållare
Korg

Logistik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lätt att stapla/förvara
Ekonomi           
Pris
Miljö           
Miljövänliga material
Möjlighet till återvinning
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Bilaga D

Bilaga	D	–	Kravspecifikation

N/Ö  Krav      Viktning 

Generella krav
N   Medge stöd för brukaren   10
N   Följa gällande standard *   10
N   Medge grepp mot underlag   10
Ö   Skapa konkurrensfördelar   8   

Krav på broms
N   Medge hastighetsminskning   10
Ö   Medge låsning av broms   10
Ö   Tillåta varierad bromsverkan   6   

Krav för användande
Ö   Medge sittmöjlighet    9
Ö   Medge hopfällning    9
Ö   Underlätta hopfällning   9
Ö   Främja korrekt gångmönster   9
Ö	 		 Underlätta	radiell	förflyttning		 	 8
Ö   Tillåta medförande av last   8
Ö   Underlätta ändrande av kroppsposition 8
Ö   Underlätta hindertagning   7
Ö	 		 Underlätta	identifiering	 	 	 6
Ö   Underlätta rengöring    6
Ö   Tillåta kombinering med andra hjälpmedel 5
Ö   Motstå vibration er    4
Ö   Förhindra statisk elektricitet   4
Ö   Tillåta variation i användande   3
Ö   Medge stöldskydd    2   

Ergonomi
Ö   Medge ergonomiskt användande  9
Ö   Tillåta anpassning till brukaren  9   

Utformningskrav  
Ö   Utstråla stabilitet    9
Ö   Inneha kvalitet 9
Ö   Erbjuda stabilitet    8
Ö   Utstråla smidighet    8
Ö   Utstråla hållbarhet och kvalitet  8
Ö   Optimera totalvikt    7 
Ö   Tilltala ögat     7
Ö   Motverka smutsansamling   6
Ö  Bära hög vikt (175 kg)** -
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Bilaga D

Krav på tillverkning  
N   Medge industriell tillverkning  10
Ö   Underlätta tillverkning   5   

Miljökrav  
Ö   Minimera miljöpåverkan   6
   
 
   

Förklaringar

 * Gällande standard ges av uppdragsgivaren.
 ** Av uppdragsgivaren angivet önskemål. 
 
 N - nödvändiga egenskaper
 Ö - önskvärda egenskaper
 
 Viktning - bedömning av vikten av olika egenskaper grundat på kundanalysen 
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Bilaga E

Bilaga E – Idéer
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Bilaga E
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Bilaga E



Utveckling av rollator

H. Evertsson/K. Knutsson/F. Lind 2009-06-23 1

Bilaga F

Bilaga F - Två gångjärn
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Bilaga F

Bilaga F – Hydraulisk hopfällning
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Bilaga F

Bilaga F - Kryssfällning
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Bilaga F

Bilaga F – Två hopfällningar
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Bilaga G

Bilaga G – Sammanfogningsmetoder
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Bilaga H

Bilaga H - Viktningsresultat
Rangordnade medelvärden av viktningen med sjukgymnaster, arbetsterapeuter och arbetande 
vid hjälpmedelscentraler, genomförd med hjälp av viktningsenkät  i Bilaga C. Fallande 
rangordning med den enligt respondenterna viktigaste egenskapen överst.

Stabil 9,94
Funktionsdugliga tillbehör 9,64
Höjdinställning - tillgänglig för förskrivare 9,58
Enkel att fälla ihop för anhöriga och övriga 9,50
Information vid utprovning 9,44
Bromsar - lätta att bromsa 9,39
Gångmönster 9,23
Smidig 9,14
Avstånd körhandtag/broms 9,08
Körhandtagens placering 9,06
Bruksanvisning - brukare 9,00
Hjulen - lättrullade 8,92
Enkel att fälla ihop för brukare 8,89
Miljövänliga material 8,72
Möjlighet till återvinning 8,67
Körhandtagens utformning 8,64
Korg 8,61
Hindertagning 8,56
Pris 8,50
Bromsar - justering 8,31
Liten i hopfällt läge 8,17
Samma tillb. till olika modeller 7,94
Hjulen - storlek 7,86
Käpphållare 7,81
Körhandtagens semantik - visar på rätt sätt att hålla 7,72
Sits/bricka nyttjas i kombination 7,28
Lätt att stapla/förvara 7,17
Stötdämpning 6,81
Står upprätt i hopfällt läge 6,75
Varierat utbud 6,33
Design (formspråk) 5,67
Höjdinställning - tillgänglig för brukare 5,58
Färg 3,25
Möjlighet att välja färg 2,56
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Bilaga I

Bilaga I - Enkätresultat
Sammanställt resultat av enkätundersökning bland brukare genomförd med hjälp av enkät i Bilaga B. 
Procentsatser angivna i heltal. Medelvärden angivna med en decimals noggrannhet. 

Rollator
Dolomite 58%
Ahlberg Leber
Pile
Samhall 33%

Etac
Vet ej 8%

 
Snittålder 84,75 år

Fördelning mellan könen 83% kvinnor - 17% män 

Påståenden Värde*
Jag har ett behov av att kunna lasta
saker på min rollator idag. 4,6

Jag har behov av att lasta följande saker på min
rollator…

…paraply 3,5
…handväska 3,9

…matkasse 3,5
…drickaback 1,3

…tidning 3,9

Möjligheterna att lasta saker på min rollator
borde vara bättre. 3,2

Jag har ett stort behov av tillbehör i form av…
 

…bricka 3,8

…käpphållare 2,1

…ringklocka 2,2

…steghjälp för trottoarer 2,9

…hållare för syrgastub 1

…ryggstöd 2,4

…släpbroms 3,5

…steghjälp för trappor 2,6

…väska 4,2

…korg 4,6
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Jag vill ha möjlighet att ställa in bredden
på min rollator. 2

Jag fäller ofta ihop rollatorn själv. 2,25

 

Jag tycker att det är enkelt att fälla ihop rollatorn
själv. 3,2

Rollatorn bör i hopfällt läge lätt rymmas i…
 

…bakluckan på en herrgårdsvagn 4,2
…bakluckan på en småbil 4

…ett mindre förråd 3
…en garderob med standardmått 2,3

 
Det är viktigt att rollatorn kan stå upp i hopfällt
läge. 4,3

Jag upplever att ergonomiskt utformade
handtag är bra. 4,5

Det fungerar bra att använda en rollator med
stora hjul inomhus. 2,7

Jag upplever att rollatorn skakar när jag går med
den utomhus. 2,17

Jag upplever att det är svårt att ta sig fram på
ojämnt underlag som t ex snö, gräs, grus. 4,1

Jag tar mig uppför trottoarkanter genom att…
 

…lyfta hela rollatorn 5
…lyfta framhjulen först 4,1

…gå baklänges 1
…lyfta en sida i taget 1,5

Annat:
...undvika trottoarer 5**
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Jag upplever en risk att falla med rollatorn…
 

…framåt 2
…bakåt 1,2

…åt sidan 1,5

Jag upplever att rollatorn är för lätt. 1,7
 
Jag upplever att rollatorn är för tung. 2

 
En tung rollator är en stabil rollator. 4

 
Jag anser att rollatorn är för bred. 2

 
Jag anser att rollatorn är för smal. 1,2
 
Det är problematiskt att ta sig fram med rollatorn… 2

 
…i affärer 2,8

…på toaletter 2,1
…i köket 2,3

…på trottoaren 1,8
…i hissen 1,8

Jag har ett behov av att använda sittdynan på
min rollator. 3,9

Jag upplever att sittdynan är för liten. 3,3

 
Jag upplever att sittdynan är bekväm att sitta på.
 3,6

Jag har behov av ett ryggstöd när jag sitter på 
rollatorn. 2,9

Jag upplever att sittdynan är i vägen när jag… 2

 
…går med rollatorn 1,4

…ska lasta korgen 1,8

…ska diska eller tvätta händerna 1,4
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Jag upplever att det är enkelt att använda bromsen. 4,3
 
Jag upplever att det är enkelt att använda
parkeringsbromsen. 4,6

Det uppstår ofta fel på bromsarna. 1,1

 
Jag anser att utseendet på en rollator är vikigt. 3,8
 

Jag skulle önska följande saker på framtidens
rollator…

…namnbricka 4,7
…hopfällbar korg 3,2

…stötdämpare 1,7
…stöldskydd 4,4

…anpassning för inom-/utomhusbruk 3,9
…hållare för uppfällt paraply 4,5

Annat:
…bättre däck 5**

Det är svårt att rengöra rollatorn. 2,3

Rollatorn är i vägen när man inte använder den. 2,9
 
Rollatorn kan skada inredning i hemmet. 3
 
Det är svårt att svänga med rollatorn. 2
 

* Medelvärden av respondenternas svar, angivna med en decimals noggrannhet.
** 1 respondent
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Bilaga J – Slutgiltig utformning
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Bilaga K – Carl Oskar
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Bilaga L

Bilaga L – Konkurrerande produkter

   

Dolomite Futura                                                                  Dolomite Melody

Dolomite Invacare


