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In Sweden there are 560 000 disabled people over  
the age of 16, half of those are in use of some kind 
of mobility device. 
Living with a disability means that due to injury or 
illness you are having trouble functioning without 
devices or assistance in your daily life and has a 
big impact on the independence of the disabled 
user.
The everyday life for disabled parents with young 
children are different depending on the type of 
disability and mobility device. 
Today there is no alternative to the stroller for 
the disabled user who use mobility advises. This 
causes problems when the disabled person on 
there own have/want to move the child.

The following statement have been the 
cornerstone for this project: How to make it 
possible for a wheelchair user to move a child, in 
the 0-2 year, for longer distances with a focus on 
independence and safety for both adult children?

Due the process, of industrial design, this question 
and problem have been solved during 10 weeks. 
The process have contained parts as meeting 
with users, analyzing, concept development, 
evaluations, mock-up making, testing, shape 
& color development etc. This in the end have 
resulted in a full scale model of the appearance of 
a proposed product.

The result is a stroller witch can be connected to 
the users specific wheelchair due two one time 
adjustments. The solution gives the user capability 
to move and steer the wheelchair and stroller at 
the same time. It also gives the user free space in 
the lap and avoid labor on the users body.
The solution is mainly solving the problems of 
moving an infant, but is working as good for 
moving children up to two years old.
The stroller and wheelchair creates a tandem 
witch have a breaking point in between the 
products. This makes it possible to move over 
smaller curbs by pulling the adjustable handle on 
stroller.
The stroller can also be used separately due two 
extendible rear wheels. This makes it possible for 
a walking partner to use the same stroller and fits 
better for a indoor use for the disabled user.

A product like this would give the chance to the 
wheelchair users to be more involved in there 
childs first years. It would be one step further to 
an independent life and hopefully bring a scoop of 
confidence. I see this product as one of many that 
could be developed and help in a disabled persons 
everyday life. 
By bringing this subject to the table I hope that 
more people become aware of this users situation 
and may also see the opportunities developing 
product and devices in this subject.
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Designhögskolan i Umeå

Designhögskolan är en akademisk utbildning 
som utbildar blivande industridesigners. En 

industridesigner jobbar med att designa tjänster 
och produkter för industriell tillverkning. Studierna 
på Designhögskolan sker i kunskapsetapper och i 
projektform. 

Hjälpmedelscentrum Norr

Hjälpmedelscentrum Norr är en del av 
Västerbottens läns landsting. Västerbottens läns 
landsting är landsting för de 259 663 invånarna 
i Västerbottens län. Västerbottens läns landsting 
ansvarar, som alla landsting, främst för hälso- och 
sjukvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård har 
landstinget även ett ansvar för den regionala 
utvecklingen i länet och regionen. Landstinget 
står också för allmänna kommunikationer mellan 
länets kommuner och bedriver även kulturell 
verksamhet. 
Vid Hjälpmedelscentrum Norr i Umeå finns 

hjälpmedelskonsulenter för bland annat 
rörelseområdet. Hjälpmedelskonsulenterna ger 
råd och stöd till förskrivare i hjälpmedelsfrågor. 
Förskrivarna bedömer behov, provar och lämna 
ut hjälpmedel/medicinteknisk produkt till en viss 
namngiven patient. 

ALMI företagspartner

ALMI:s uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse 
i näringslivet genom finansiering i kombination 
med rådgivning. Målet är att fler innovativa 
idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler 
livskraftiga företag startas och utvecklas samt att 
fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt.
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Inledning
Genom att söka på internet i jakt efter intressanta 
ämnen för mitt examensarbeten kom jag in på ett 
forum för funktionshindrade. Väldigt snart förstod 
jag att efterfrågan av en alternativ barnvagn för 
rörelsehindrade med förflyttningshjälpmedel var 
efterfrågad. 

Några dagar senare tittade jag på tv och råkade 
slå på en dokumentär om funktionshindrade varav 
en av dem var nybliven mamma och satt i manuell 
rullstol. Innan födseln av sitt barn upplevde hon 
inga större problem att röra sig i lägenheten. Efter 
födseln förflyttade hon barnet genom att lägga 
det i knäet och hon berättade att hon väldigt 
snabbt upptäckt en liten tröskel, varav denna i 
kombination med den armaktivitet som krävs för 
att förflytta sig i rullstol samt barnets rörelser, 
nästan resulterade i att barnet föll i golvet.

Funktionshinder är en nedsättning av en 
kroppsfunktion antingen fysisk, begåvningsmässig 
eller psykisk. Fysisk nedsättning av kroppsfunktion 
handlar oftast om nedsatt motorik med förlust 
av rörelseförmåga som följd. Att leva med en 
funktionsnedsättning innebär att man på grund 
av skada eller sjukdom har svårt att fungera 
utan stöd eller hjälp i sitt dagliga liv. Alla med 
funktionsnedsättning har rätt att få stöd och 
service för att kunna leva ett så självständigt och 
meningsfullt liv som möjligt.

I Sverige finns det kring 560 000 rörelsehindrade 
över 16 år, varav hälften av dessa använder någon 
form av förflyttningshjälpmedel, exempelvis en 
rullstol.

Det jobbar ständigt olika organisationer med att 
förbättra förutsättningarna för utsatta grupper i 
samhället, en av dessa grupper är rullstolsburna. 
Trots detta sker inte utvecklingen tillräckligt 
snabbt och det är fortfarande en lång väg kvar att 
gå. Alla människor har rätt till ett självständigt liv, 
detta är dock långt ifrån sanning i dagens läge. 
Att bli förälder är en naturlig del av livet som 
ställer höga krav på självständighet, du skall inte 
bara ta hand om dig själv utan även ett litet barn. 
Som rullstolsburen innebär det i många fall att du 
är i behov av en annan människas assistans under 
vissa moment. Nedan kan du se ett utdrag från en 
blogg som tar upp problemen kring rullstolsburnas 
avsaknad av självständighet som i detta fall ledde 
till nekad pappaledighet.

Veronica är tre och halv månad gammal, och 
hennes pappa har äntligen fått veta att han kan 
vara föräldraledig. Benny fick i november veta 
av Eskilstuna kommuns arbetsmarknads- och 
familjenämnd att hans ”begränsade möjligheter 
att på egen hand vara föräldraledig bedöms 
inte negativt påverka det kommande barnets 
behov av trygga och goda förhållanden”. Kort 
sagt: En rullstolsburen pappa anses inte vara lika 
viktig för barnet som en gående mamma. Benny 

visste att han inte skulle klara av att ta hand om 
barnet helt själv, att han behöver en stödperson 
som hjälpte till med de saker han inte klarar. 
Som rullstolsburen kan han inte göra precis allt 
som en baby behöver hjälp med, till exempel 
att köra barnvagn. Kommunen ifrågasatte inte 
hans hjälpbehov; det var inte därför de nekade 
stödpersonen. Det de beslutade var helt enkelt att 
Benny inte var viktig för barnet. För att han var 
man, och därmed andra klassens förälder? För att 
han var rullstolsburen, och därmed andra klassens 
medborgare? Förmodligen både och.

Vardagen för småbarnsföräldrar med 
rörelsehinder som använder någon form 
av förflyttningshjälpmedel ser olika ut 
beroende på vilken typ av rörelsehinder samt 
förflyttningshjälpmedel personen i fråga 
använder. Att förflytta sig är dock något vi alla har 
gemensamt.
I dagens situation finns det inget alternativ till 
barnvagn för rörelsehindrade som använder 
förflyttningshjälpmedel. Detta orsakar problem 
då den rörelsehindrade på egen hand ska 
transportera barnet.

Problemformulering
Hur kan en rullstolsburen person förflytta sig & 
ett barn i 0-2 årsålder, under längre sträckor med 
fokus på självständig- & säkerhet för såväl vuxen 
som barn?
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Målgrupp består först och främst av rullstolsburna 
personer som är i behov av att förflytta ett barn 
(i 0-2 års ålder) under längre sträckor, samt 
barnet ifråga. Även den rullstolsburnas sambo 
är inkluderad i målgruppen i och med att denna 
samspelar i den rullstolsburnes vardag.
Den rullstolsburna är primär användare, barnet 
sekundär, den rullstolsburnes sambo tertiär.

Den rullstolsburna

Den största delen av den rullstolsburna 
målgruppen är föräldrar. Men det skulle lika väl 
kunna vara en rullstolsburen mor- eller farförälder 
som skulle sitter barnvakt under en eftermiddag.

Det finns ett flertal anledningar till att sitta 
i rullstol. Det kan vara medfött eller komma 
senare under åren med en sjukdom eller 
olycka. Oberoende av orsak så handlar det 
om ett rörelsehinder. En person med samma 
rörelsehinder som en annan kan vara så gott som 
frisk, medan den andra kan vara mycket sjuk och 
mer begränsad i sin vardag. Alla rörelsehinder är 
med andra ord individuella.

Den kortväxta - Den som i vuxen ålder är mindre 
än 150 cm räknas idag som kortväxt. Gemensamt 
för i stort sätt alla typer av kortväxthet är att de 
möjligheter som i regel påverka längdtillväxten 
saknas. Samtliga former av kortväxthet är ärftliga.

Reumatikern - Reumatoid artrit (RA eller 
ledgångsreumatism), är en inflammatorisk 
sjukdom som oftare drabbar kvinnor än män. 
Symptomen kommer ibland smygande med värk, 
stelhet och svullnader i händer och fötter.

Den förlamade - Förlamning är total förlust av 
muskelfunktion för en eller flera muskelgrupper. 
Förlamning kan orsaka förlust av känsla eller 

förlust av rörlighet i det drabbade området. 
Förlamning kan vara lokaliserad eller generell, 
eller det kan följa ett visst mönster. De flesta 
förlamningar orsakas av nervsystemet (dvs 
ryggmärgsskador). Men det finns former av 
förlamning som orsakas av andra faktorer. 

Den som saknar en eller fler kroppsdelar - Att 
sakna kroppsdelar kan uppstå vid födsel eller vid 
amputation. Amputation innebär att en kroppsdel 
är i såpass dåligt skick, på grund av sjukdom eller 
skada, att den behöver avlägsnas från kroppen.  

Användare

Den äldre - Ålderdom innebär att man genom 
åldrande blir “gammal”. En frisk, gammal 
människa har ofta inte samma ork och styrka 
som hon hade som ung. Dessutom är andelen 
individer som lider av sjukdom högre bland äldre 
människor, än hos yngre.

Barnet

Det nyfödda barnet - Ett nyfött barnet har inte 
utvecklat speciellt mycket muskler eller balans. 
Därför är det nyfödda barnet i behov av otroligt 
mycket stöd, speciellt vid nacken. Vikt 3-7 kg och 
längd 44-57 cm.

Det ettåriga barnet - Då barnet fyllt 1 år har det 
utvecklat såpass mycket muskler och balans för 
att kunna sitta upp. Beroende på barnets fysik och 
utveckling kan även vissa barn stå med hjälp av 
stöd eller gå på egen hand. Vikt 7-13 kg och längd 
68-84 cm.

Det tvååriga barnet - Vid två års ålder kan de 
flesta barnen gå och springa på egen hand. Vikt 
13-18,5 kg och längd 78-97 cm.

Mer ingående fakta om barn och deras behov 
samt utveckling finner du under Bilaga 1 längre 
bak i rapporten.

Den gående

Den gående personen i detta projekt är i regel den 
rullstolsburnes sambo och/eller barnets andra 
förälder. Men skulle även kunna vara någon annan 
som samspelar i den rullstolsburnes liv. 

Researchfas
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Miljön är oftast det som sätter stopp för den 
rullstolsburne. Trappor, höga kanter ojämn mark 
osv. För att den rullstolsburna skall få tillgång 
till ett självständigt och socialt liv gäller det 
att miljön och förflyttningsmedel samspelar. 
Förflyttningshjälpmedlet av barn skall i regel klara 
av det som rullstolar i dagens miljö klarar av.
Flera bilder av den befintliga miljön finner du 
under Bilaga 2 längre bak i rapporten.

I regel så finns det tre kategorier som styr 
framkomligheten för en rullstolsburen person. 
Dessa är underlaget, nivåskillnaden och 
utrymmet.

Underlaget - Underlaget kan vara allt ifrån slät 
asfalt, grusiga vägar, kullersten, is/snö, gräs, 
skogsvägar etc.

Nivåskillnaden - Detta handlar om trottoarkanter, 
trösklar, ramper, fåror eller en elkabel eller annat 
som kan ligga i vägen. Även nivåskillnaden från 
marken in till en buss om ramp skulle saknas.

Utrymmet - Utrymmet handlar mycket om 
bredder och ytor. Kan vara dörrbredder, trängsel 
bland mycket folk, bord och stolar som står tätt 
intill varandra på en caféteria eller att snika runt 
ett hörn i en smal korridor.

Omgivning Researchfas

Stå-rullstol - Denna rullstol ger användaren 
möjlighet att resa sig upp. Både för att kunna nå 
men även för att sträcka ut på benen. Rullstolen är 
än så länge inte stor på marknaden.

Rullstolar

Val av rullstol beror oftast på vilket 
funktionshinder och dess grad, samt personlighet 
och livsstil. 
Under Bilaga 3 längre bak i rapporten finnder du 
en funktionslista av en rullstol.

Den aktiva rullstol - Denna rullstol är till för den 
aktiva brukaren. Den är liten och smidigare för 
bra framkomlighet och transport, samt lätt i vikt 
för att underlätta lyfta, exempelvis i och ur bilen. 
Karaktäristiskt för en aktiv rullstol är att de har en 
fast ram och fälls ihop då man fäller ryggen mot 
stolssittsen.

Allroundrullstol - Denna rullstol är en 
standardrullstol som dem flesta känner igen 

dem. Rullstolen är inte fullt lika liten och smidig 
som den aktiva rullstolen. Denna rullstol har en 
kryssram som fäller ihop den i bredd.

Komfortrullstol - Denna rullstol är stor och inte 
alls smidig. Den är till för de brukare som inte är 
fullt så aktiv och mer lämplig för hemmabruk.

Produkter Researchfas
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Rullstolstillbehör

Tillbehören till en rullstol kan vara många. 
Beroende av användarens behov kan han eller hon 
mer eller mindre skräddarsy sin rullstol.  Nedan tar 
jag upp de tillbehör som skulle kunna komma att 
påverka utformningen på förflyttningsmedlet.

Elmotor - Dessa kan kopplas till rullstolen och styrs 
genom en joystick fram på armstödet. Motorerna 
kan var placerad på sidan av båda hjulen eller 
under rullstolens sits ihop med batteriet.

E-move - Det finns även en annan typ av 
“elmotor” kallad E-move. Denna går ut på att 
användaren tar fart med som vanligt med hjälp av 
däcken men får en ökad kraft vid rörelsen.

Free-wheel - Detta är ett hjul som monteras fram 
på rullstolen och ersätter de två länkhjulen. Detta 
ökar användarens framkomlighet i och med dess 
storlek gentemot länkhjulen.

Förflyttningsmedel av barn

Produkter som den rullstolsburna idag har kunnat 
använda sig av för att förflytta sitt barn är en 
barnvagn, bärsele, sjal eller någon typ av bälte 
som håller barnet på plats sittandes i knäet.

Barnvagn - Barnvagnen är en produkten som inte 
belastar användarens kropp men tenderar ofta till 
att ta upp stort utrymme. 

Bärselen & sjalen - Dessa är produkter som 
bygger på att användaren skall bära barnet nära 
intill kroppen. Produkten är på så vis smidig i sin 
storlek och tar inte mycket plats. Bärselen har 
någon form utav knäppfunktion medans sjalen 
knyts ihop.

Produkter
Bälte - Detta är en lösning där föräldern har 
barnet sittandes i knäet och med hjälp av ett bälte 
kan säkerhetställa att barnet sitter fast och på så 
vis har möjlighet att kunna släppa barnet.

Egna gjorda lösningar - Det finns även 
användare som gjort eller fått hjälp med att göra 
speciallösningar som passar just dem. Detta 
hjälper bland annat Hjälpmedelscentraler till med. 

Bilbarnstol - Produkten är främst till för bilfärd 
men kan även användas till att förflytta barnet 
utanför bilen. Man kan då bära dem i handtaget, 
fästa på en barnvagnsställning. En ny variant är att 
bilbarnsstolen har egna hjul och förlängt handtag.

BB babysäng - Detta är en produkt som används 
på sjukhusen strax efter förlossning. Den används 
både som babysäng och som förflyttningsmedel.

Funktionslista av en barnvagn samt en 
produktanalys finner du längre under Bilaga 4-5 
längre bak i rapporten.

Researchfas
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Under projektet har jag haft möjlighet att träffa tre 
livsglada användare som tagit sig tid att beskriva 
deras vardag som rullstolsburen förälder.

Kristina Kindberg - Kristina har sedan födseln en 
CP-skada. Hon är idag tvåbarns mor till två sönder 
på 4 och 20 år och bor ihop med sambo som även 
han har en CP-skada. 
Kristinas CP-skada gör att hon är spänd och 
spastisk i kroppen samt har dålig balans i över- 
kroppen i sittande position. Både hon och hennes 
sambo har assistans dygnet runt. Assistenterna 
har hjälpt dem att förflytta barnen då dem var 
små, detta med hjälp av barnvagn.
Kristina använder idag en manuell rullstol med 
hjälpmotor men ska snart få en permobil med 
skrytsamma 6 hjul som ger en liten svängradie. 
Hon kommer då att bli av med sin hjälpmotor och 
kommer att använda den manuella rullstolen som 
ett kompliment till permobilen.

Då barnen var små använde Kristina ett bälte 
i midjan som hjälpte henne att sitta på plats i 
rullstolen då hon skulle lyfta upp barnen från 
golvet. Detta fungerade dock bara då barnen 
kunde sitta eller stå på egen hand. 
Amningskudden kom till stor nytta under barnens 
spädbarnsålder. Hon placerade kudden i knäet 
och barnet ovanpå. Detta gjorde att barnet låg 
stabilt i knäet. Då hennes äldsta son var liten 
testade hon att ha honom i en bärsele på kroppen. 

Detta var något han inte alls uppskattade och hon 
lade alternativet åt sidan. Däremot har de båda 
sönerna gillat att sitta i knäet då dem var stora nog 
att kunna sitta upp själva.

Harry Ranta - Harry var med om en bilolycka 
vid 18 års ålder och lever idag med en 
ryggmärgsskada som gjort honom förlamad ifrån 
bröstkorgen och nedåt. Han är idag 42 år gammal 
och har en son på 4 år och lever ihop med sin 
sambo. De har även planer på ett andra barn.
Harry har genomgått en lyckad operation som gett 
honom tillbaka rörligheten i armarna. Hans händer 
har en något sämre rörlighet vilket resulterar i att 
han mer eller mindra håller fingrarna infällda mot 
handflatan. Greppförmåga med fingrarna har han, 
men försämrad.

Harry färdas med bil och har två rullstolar som 
han byter mellan. Hemma har han en aktiv rullstol 
med “E-move” (manuell eldrift) och i takboxen på 
bilen har han en allroundrullstol för bruk utanför 
hemmet. Rullstolen med “E-move” beskriver han 
är för tung att lyfta i och ur bilden varje dag.

Möte med användare
I och med att Harry inte kunde klara av att sköta 
om sonen helt och hållet under pappaledigheten 
fick han och sambon beviljat anhörighetsstöd 
vilket innebar att sambon kunde vara hemma med 
Harry och hjälpa honom med det han själv inte 
kunde klara av.

Då sonen var yngre använde sig Harry av 
en hemmagjord lösning som en kompis 
hade konstruerat för sin fru i rullstol. Denna 
konstruktion har underlättat otroligt under 
sonens lägre ålder och gjorde att Harry var mindre 
beroende av sambon. Konstruktionen är gjord 
av en krysstols (allroundstol) underrede och har 
fästen att fästa på ramen framtill på rullstolen 
och en yta uppe på för att placera en babysitter. 
Med hjälp av två roterbara hjul framtill blev 
konstruktionen lätt att manövrera och följde 
rullstolens rörelser.
Då han hade konstruktionen kopplad till rullstolen 
med “E-move” kände han knappt av den, vilket var 
mycket underlättande under promenader.

Researchfas

Annika Andersson - Annika var med om en 
bilolycka för 5 år sedan och blev då förlamad från 
bröstkorgen och nedåt. Hon har idag en son på 1½ 
år, sambo och hund. Det kommer även ett till barn 
till sommaren.
Annika har ingen bra balans i överkroppen 
och beskriver det som en känsla av att sitta på 
en kulled. Hon har även en liten nedsättning 
i händerna men det är inget hon märker av i 
vardagen. 

Från det att sonen själv kunde sitta upp har hon 
haft honom sittandes i hennes knäet. Under 
längre sträckor kan hon få ont i benen av sonens 
tyngd trots att hon är förlamad i benen. Hon 
beskriver det som en lite obehaglig känsla. 
Då sonen var liten testade hon både bärsjal och 
bärsele. Hon hade dem då löst åtsittande så att 
sonen  vilade mot knäet för att motverka att hans 
tyngd skulle få hennes överkropp ut balans och på 
så vis “dra ner” henne.

Annika har även en till rullstol hemma med 
“E-move”. Om Annika ska skall lyfta sonen vill hon 
gärna ta stöd med andra handen för att få balans. 

Annika färdas i bil och kan inte själv lyfta in sonen 
i bilbarnstolen. Idag när han är lite större får han 
själv klättra in i bilbarnsstolen från hennes knä.

Annika har köpt en barnvagn men tyckt att den 
är för tung och otymplig att använda. Hon tycker 
även att det är problematiskt att komma nära 
barnet i barnvagnen, samt att bromsen befinner 
sig nere vid hjulen. 

Under Bilaga 6-7 längre bak i rapporten finner 
du ett påhittat scenario av hur en morgon för en 
rullstolsburen förälder skulle kunna se ut, samt ett 
flödeschema.
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Intervju
I och med att ingen av mina användare för 
projektet har spädbarn för närvarande beslöt jag 
mig för att ta kontakt med två småbarnsföräldrar. 
Jag ställde frågor som ledde till diskussion samt 
lät dem testa på hur det var att sitta i rullstol 
och att förflytta ett barn. Texten nedan är en 
sammanfattning av mötet.

Då man ska ut med barnet behöver man ha 
med sig ett flertal barnartiklar så som blöjor, 
tvättlappar, ombyteskläder, termos med vatten, 
nappflaska, vällingspulver, nappar, leksak, 
skötbädd och ibland en salva etc. 

Gemensamt för båda mammorna är att deras barn 
spenderar mycket tid i babysittern. Babysittern är 
lätt att ta med sig från rum till rum, ger föräldern 
avlastning och ger barnet en bättre sikt då det är 
en mer eller mindre sittandes ställning. 
Lisa berättar att hennes son spenderar även korta 
stunder på golvet och att hon ibland har honom i 

bärsele. Han spenderar även mycket tid på golvet 
då skötbädden är där och han får ligga och vädra 
sig utan blöja. Golvet är bra att ha honom då han 
ska ligga på magen. Men mestadels så sitter han i 
Babysittern. Angelica håller med.

Då barnet är litet behöver det mycket stöd, man 
brukar hålla en hand under rumpan och en under 
huvudet. Lisa och Angelica beskriver att redan 
efter 2-3 månader så klarar barnen av att hålla 
huvudet någorlunda. Angelica säger att det ofta 
räcker med att hålla finger under huvudet. Men 
man måste fortfarande vara försiktig och göra 
långsamma rörelser.

Sedan Lisa och Angelica blev föräldrar har den 
största förändringen vart deras egentid, vilket dem 
beskriver som nästan lika med noll. 
“Det är svårt att göra saker då man måste gå runt 
och bära barnet för att han ska vara nöjd. Man är 
uppbunden” säger Angelica.

“Detta måste vara riktigt svårt även för en van 
person” säger Angelica angående att köra rullstol 
och barnvagn.

“Barnet vill fara framåt då jag tar kraft med 
överkroppen för att få kraft att öppna dörren” 
säger Lisa.

Researchfas

Genom insamlade research har jag skapat 
fokusområden, dessa visualiseras på bilden till 
höger.
För att komma fram till dessa skapade jag en 
problem listning samt analyserade materialet. 
Problemlistningen samt kravlista och funktionslista 
för produkten finner du under Bilaga 8-10 längre 
bak i rapporten.

Produkten skall först och främst vara anpassad 
för den rullstolsburna förälderns, men det finns 
även önskemål att den skall kunna användas av en 
gående person.
Produkten behöver vara liten och smidig för att 
öka framkomligheten samt belasta användaren så 
lite som möjligt.
Produkten kommer först och främst att fokusera 
på att förflytta spädbarn då dessa är svårare att 
hantera än sittandes barn. Lösningen skall i andra 
hand anpassas efter de sittande barnen.
Produkten skall främst behandla förflyttning under 
längre sträckor. Men jag kommer även att titta på 
hur man kan förenkla momentet att lyfta i och ur 
barnet ur produkten.

Dessa kriterier kommer även att användas för att 
bedömma koncepten i ett senare skede.

Fokusområden

Ta lite
utrymme

Minimal 
kroppsbelastning

Lättillgänglighet 
till barn

Klara 
nivåskillnader

Bära/lyfta 
barn

Låg kroppsbelastning

Förflytta barn under 
längre sträckor

Researchfas
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Produktvisionen är att användaren skall befinna 
sig i en trygg och säker situation då han/hon 
förflyttar ett barn. Samt ge användaren den 
rörelsefrihet de behöver för att själva ta sig 
framåt.
För att se fler positioneringsdiagram se Bilaga 11.

Jag vill ge användaren en upplevelse av lätthet 
och självklarhet då han eller hon ser och använder 
produkten. 
Kännslan av användandet av produkten skulle 
kunna liknas vid tyngdlöshet. Se kollaget ner till 
höger på denna sidan.

Begränsad rörlighet 
för förälder & barn

Farligt

Maximal rörlighet för 
förälder & barn

Säker

Vision

Sittandes/liggan
des i knä

Barnvagn

Sjal/bärsele

Produktvision Researchfas
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Med research i bakhuvudet och konstaterade 
fokusområden satte idégenereringen igång. Detta 
resulterade i ett flertal workshops, enkla modeller 
och ett mångfald skisser.
Alla idéer har sedan kategoriserats till ett flertal 
alternativ och principer. 
Mer detaljerat om workshop samt skisser finner 
du under Bilaga 12-13 längre bak i rapporten.

Idégenerering Konceptfas Koncept Konceptfas

Slutligen skapades 4 olika koncept baserat 
på idégenereringsmaterialet. Det som skiljer 
koncepten åt är hur de är kopplade eller inte 
kopplade till rullstolen. 

Gemensamt för alla koncept är placeringen av 
barnet, vilket är så nära användaren som möjligt 
med god sikt över barnet. 

För de större barnen vid 2 års ålder finns även 
en idé om att barnet då kan sitta framför benen 
på användaren för att inte skymma användarens 
sikt. Detta påverkar dock rullstolens tyngdpunkt 
och kan göra rullstolen svår att manövrera. Nästa 
steg är att ta reda på hur mycket det påverkar 
rullstolens köregenskaper och se vad som är 
möjligt.

1 2

3 4



24 25

Harry:  Bra att använda hemma. Tyngd på länkhjul blir tungt.
Annika:  Tung att köra. Smidig & lätt. Tar ingen plats att ha extra.
Mikael:  Viktfördelning måste ställas in för att köra med eller utan b.
Micke: Väldigt framtungt (länkhjul) svårstyrd. Även för trotoar.

 
Harry: Kan både använda ute & inne.
Annika: Stabil & smidig. Kan kombinaras med den fria lösningen.
Mikael: Mest manövrerbar & stolen friare.
Micke: Bättre med hjul.

 
Harry: Bra på promenad eller i affär. Klumpig/stor svängradie.
Annika: Inte bra om blir bredare. Bra att sambo kan använda med.
Mikael: Svårt att komma upp för trotoarer.
Micke: Bättre med hjul.

 
Harry: Bra hemma för Sara & mig. Bökigt över trottoarkant.
Annika: Svår att styra & få med sig. Bra att ha hemma.
Mikael:
Micke:

KonceptfasUtvärdering av koncept

N
Underlätta vid försämrad styrka   5  2,5  0  0
Underlätta vid försämrad motorik   -  -  -  -
Underlätta vid försämrad greppförmåga  -  -  -  -
Underlätta vid försämrad rörlighet   5  5  5  5
Underlätta vid försämrad balans   5  5  5  5
Underlätta vid försämrad känsel   -  -  -  -
Underlätta vid kognitiv dysfunktion   -  -  -  -
Underlätta vid avsaknad kroppsdel   -  -  -  -
Underlätta vid korta kroppsdelar   5  5  5  5
Underlätta vid deformerade kroppsdelar  -  -  -  -
Klara nivåskillnad (10 cm)   10  5  2,5  0
Klarar bredd (60 cm)    10  10  2,5  10
Minimal rotationsvinkel    10  2,5  2,5  2,5
Anpassningsbar till rullstolar   -  -  -  -
Anpassad efter tyngd av barn   0  5  10  10

NO
Erbjuder fria händer (under förflyttning)  10  10  10  0
Erbjuda sikt (över barn)    5  5  5  5
Underlätta lyft (av barn)    5  5  5  5
Medge innåtvänd position (av litet barn)  5  5  5  5
Erbjuda utåtvänd position (av större barn)  5  5  5  5
Underlätta lyft (av barn från golv)   -  -  -  -

Ö
Användbarför gående    0  0  10  10
Medge liggposition (för barn)   5  5  5  5
Medge sittposition (för barn)   5  5  5  5
Erbjuda förvaringsutrymme   -  -  -  -

ÖO
Underlätta vid försämrad syn   -  -  -  -
Underlätta vid försämrad hörsel   -  -  -  -
Erbjuda bromsning    -  -  -  -
Underlätta lyft (av produkt)   10  5  0  0
Erbjuda lätttilgänglighet (till justeringar)  -  -  -  -
Erbjuda lätttilgänglighet (till förvaring)  -  -  -  -
Möjliggöra komprimering   -  -  -  -
Medge dämpning    -  -  -  -
Tåla slitage     -  -  -  -
Tåla väderförhållanden    -  -  -  -
Erbjuda skydd (från vind)    -  -  -  -
Erbjuda skydd (från regn)    -  -  -  -
Erbjuda skydd (från sol)    -  -  -  -

SUMMA     100  85  82,5  77,5

BARN (TYNGD)
Passas stort som litet barn    0   5 10   10
Barn 0-6 månader   10 10 10   10
Barn 6-12 månader     0   5 10   10
Barn 12-18 månader     0   5 10   10
Barn 18-24 månader     0   5 10   10

RULLSTOLSBUREN 
Produkten tillför ingen “onödig” vikt  10   5   0     0

GÅENDE
Kan användas av gående     0   0 10   10

MILJÖ
Passar i alla miljöer   10   5   5     0
Utomhusmiljö   10 10 10     0
Affärsmiljö    10   5   0     0
Hemmamiljö   10   5   0   10

SUMMA (OMRÅDE)   20 15 25   20
SUMMA (TOTAL)   60 60 75   70

1

1

1
2

2

2

3

3

3

4

4

4

Koncept 2 är det vinnande konceptet utifrån 
kriterier och användarperspektiv då det är den 
bästa helhetslösningen. Konceptet kommer 
även att kombineras ihop med Koncept 4 för att 
möjliggöra följande kriterier:

-    Säkerställa en enkel och säker frånkoppling    
     av ekipaget.
-    Möjliggöra hemmabruk.
-    Möjliggöra att en gående sambo skall kunna    
     använda samma barnvagn.

Konceptval Konceptfas

Samtliga koncept har utvärderats på 3 olika sätt 
för att säkerhetställa att rätt koncept slutligen 
blir valt. Jag har utvärderat mot funktionslistan, 
muntligt ihop med 4 stycken användare, samt mot 
mer detaljerade krav vad gäller användare- och 
miljö (se diagrammet i nedre högra hörnet på 
föregående sida). Samtliga utvärderingar har gett 
olika resultat. För att se att “Scenario utvärdering” 
underlag, se Bilaga 14 längre bak i rapporten. 

Användarnas röst har vägt tyngst under 
utvärderingen. Summeringen av deras åsikter 
läser du nedan.

Koncept 1 - Framtungt och gör att en stor del av 
vikten hamnar på länkhjulen. Detta gör rullstolen 
svårmanövrerad samt svår att komma över 
ojämnheter.

Koncept 2 - Potential att klara av ojämnheter, 
samt att kombinera med alternativ 4, vilket skulle 
underlätta att placeringen barnet i vagnen, sparar 
pengar, samt spara utrymme då även sambon kan 
använda samma barnvagn.

Koncept 3 - Tar bort belastningen från rullstolen 
men innebära sämre framkomlighet vad gäller 
dess bredd, samt att över ojämnheter.

Koncept 4 - Svårmanövrerad men lämpar sig för 
hemmabruk utan ojämnheter.

4

2

+
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För att kunna utveckla och utvärdera 
konceptet på ett trovärdigt sätt har jag byggt 
funktionsprototyper som jag sedan placerat en 
docka med rätt vikt och längd på för en 1½ - 
2-åring. Detta för att möjliggöra att en användare 
kan utvärdera konceptet. Nedan visas en bild av 
den första prototypen.

Test och feedback

Under utvärderingen av konceptet har jag 
bedömt följande kriterier - utrymme, närhet till 
barnet samt hur barnvagnen klarar av mindre 
nivåskillnader.

Utrymme - Smidghetsmässigt fungerade 
konceptet bra. Annika kunde exempelvis ta 
sig igenom klädbutiker, en snurrdörr, ned för 
en rulltrappa, in och ut ur en butikshiss med 
utrymme för två extra passagerare.

Närhet till barnet - Åtkomlighet till barn var inga 
problem. 

Nivåskillnader - Uppför trottoarkanter gick det 
bra, men nedför tippade barnvagnen över. I och 
med att barnets vikt låg utanför hjulet på just 
denna konstruktion.
Fästets placering spelade också roll då det gjorde 
att barnvagnen och rullstolen slog i varandra 
snabbare än om man skulle placerat det längre 
ned. Det gick bättre att rulla baklänges ned för 
trottoarkanten.

Utvärdering av prototyp
Vidareutveckling

Efter testet gick jag tillbaka till verkstaden för 
att förbättra konceptet. Jag sänkte fästpunkten 
mellan rullstolen och barnvagnen för att få 
en rörligare led av ekipaget. Jag flyttade fram 
barnvagnens framhjul så att barnets tyngd 
placerades innanför barnvagnen för att undvika att 
barnvagnen riskerar att slå över vid nivåskillnader. 
Nedan ser du en bild av vidareutvecklingen av 
barnvagnen.

Test

Denna modellen var betydligt mycket bättre att 
ta sig upp och ner för mindre trottoarkanter med. 
Dock kom barnet väldigt nära mig just utifrån 

den specifika position barnet var placerad i då jag 
skulle ta mig ner för en kant.

Feedback

Jag hade även ett möte med en användare för att 
få feedback på konceptet. Han kunde tyvärr inte 
sitta i rullstolen kopplad till barnvagnen av olika 
anledningar. 

En summering av den feedbacken jag fick av Harry 
utifrån att han fick se modellen samt se mig testa 
den var att den såg bra ut och antagligen skulle 
fungera mycket bra för honom. 
Han tyckte inte att det skulle vara något problem 
vad gäller att komma upp eller ner för lägre 

trottoarkanter då han nämnde att han aldrig skulle 
vilja utföra det momentet då han har sitt barn 
med sig. Han refererade till avfasade kanter som i 
stort sätt finns överallt där han håller till. Han såg 
med andra ord inga som hellst problem vad gäller 
nivåskillnader.

Då jag pratade med Kristina angående mindre 
trottoarkanter svarade hon likadant, att hon 
skulle anpassa sin tur till avfasade kanter för att 
underlätta turen samt öka säkerheten för henne 
och barnet.

Konceptfas
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DetaljeringsfasDetaljer
Då konceptet nu bestämts har jag gått vidare 
och undersökt de olika detaljerna i konceptet. 
Exempelvis vilken typ av chassi samt hur det fälls 
ihop, vilken typ av barnsitts som skall appliceras 
på chassit, hur hjulen skall fällas upp och ner, 
vilken typ av dämpning barnvagnen skall ha, 
vilken typ av fästa som skall säkra barnvagnen mot 
rullstolen samt vart barnartiklar ges möjlighet att 
förvaras. 

Samtliga alternativ och beslut finner du under 
Bilaga 16-21 längre bak i rapporten.

Till höger ser du en miniatyr modell som byggdes 
för att få en bättre helhets bild av slutkonceptet 
under utvecklingen.

Utseende
Analys av formuttryck

För att bestämma formuttrycket av produkten har 
jag utgår ifrån att produkten skall kommunicera 
följande kriterier:

- En upplevelsen av lätthet och självklarhet
- Mobilitet
- Passa in i stads- och hemma miljö
- Kompletera rullstolens formuttryck
- Förmedla barnets “värde”

Utifrån dessa kriterier har jag beslutat att 
produkten skall utrycka en minimalistisk känsla 
med inslag av smidighet och vänlighet.
Det minimalistiska uttrycket för att framhäva 
upplevelsen av lätthet och självklarhet och på 
samma gång kompletera rullstolens detaljerade 
och komplicerade uttryck.
Smidighet för att kommunicera produktens 
användningsområde. Detta inkluderar även ett 
uttryck av riktning av produkten för att tydliggöra
mobiliteten av produkten. 
Produkten skall även kommunicera någon form 
av vänlighet (mjukhet) som skall reprecentera 
barnets närvaro. Detta för att personer i 
omgivningen skall förstå att produkten innehåller 
ett barn och på så sätt öka säkerheten.

Under Bilaga 24 finner du formanalyser samt 
moodboards.

Sportigt

Naturligt

Classiskt

Minimalistiskt

Kliniskt

Industriellt

Futuristiskt

Business

Detaljeringsfas
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Utvärdering

Efter att ha bestämt riktlinjerna för det visuella 
formuttrycket av barnvagnen skapade jag skisser 
i sidovy för att sedan utvärdera med hjälp av 
studenter på skolan för att finna ut vilket eller 
vilka alternativ som stämde bäst överrens med 
riktlinjerna. Samtliga skisser finnder du under 
Bilaga 25.

Nedan ser du några av skisserna som utvärderats 
och till höger ser du det slutgiltiga alternativet.

Detaljeringsfas

Färgstudie

Jag gjorde även en formstudie då jag frågade 
studenter på skolan vilka färger som stämde bäst 
överens med de olika kriterierna jag tidigare tagit 
fram för barnvagnen. 
Jag undersökte även vilka färger som uppfattas 
vara passande för en flicka och/eller en pojke. 
Sammanfattningen ser du nedan.

En smidig kännsla associerades med klara färger 
så som de utplockade färgerna på bilden till höger. 
Vänliga färger uppfattas dem med en varm ton i, 
ex. offwhite, beige, gul, orange etc.
Minimalistiska färger associerades med neutrala/
basfärger samt ljusa färger.
De färger som upplevdes könsneutrala var 
exempelvis gul, grön, kallt lila samt basfärger så 
som grått och beige.

Utifrån analysen ovan valde jag att gå vidare med 
ett aliminiumfärgat chassi, mörkgrå sits med en 
gul accentfärg, samt svarta detaljer på knappar 
osv.

Utseende



34 35

Ritningar
För att få en bättre känsla av barnvagnens former 
och proportioner i dess verkliga storlek ritade jag 
upp den på ett papper i fullskala. Detta skedde 
parallellt med tekniska lösningar så som teleskop- 
rörslängder, höjd av handtag för rullstolsburen 
samt gående m.m.
Det skedde även en del mindre förändringar för 
att möta tekniskt krav, samt förändringar vad 
gäller utseendet av barnvagnen då vissa former 
uppfattades annorlunda i fullskala till skillnad från 
mindre skisser.

Detaljeringsfas DetaljeringsfasMaterial & tillverkning

Ram: Aliminiumprofil

Förvaring: Vattenavstötande tyg

Framhjul: Uppblåsbar gummi

Sufflett: Vindtätt- & vattenavstötande 
tyg med UV-skydd

Båge: Aluminiumprofil

Bakhjul: Formgjutet gummi

Uppskattad kostnad: 15000 - 25000 SEK

Fälgar: Formgjuten plast med 
aluminium lack

Sits: Vindtätt- & vattenavstötande 
tyg innehållande vaddering

Detaljer: Formjuten ABS-plast

Handtag: Aluminiumprofil
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DetaljeringsfasenProduktnamn Modellbygge
I och med att ordet självklarhet har genomsyrats 
och inspirerat mig genom hela projektet ville jag 
välja ett namn knytet till den innebörden. 
Detta resulterade i ordet “Cursum” som betyder 
självklarhet på latin.

Loggan är minimalistisk med endast en cirkel i 
C:ets öppning. Denna symboliserar barnvagnen 
som är länken mellan barnet och föräldern.

För att avsluta projektet byggdes en utseende- 
modell som skall representera projektresultatet, 
samt visas på examensutställningen på 
Designhögskolan.

Detaljeringsfas

C ursum strollerC
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C ursum stroller
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Körläge vs. tillgänglighet till barnet

Barnvagnen består av två lägen: Körläge och 
ett läge för att få tillgång till barnet. Detta sker 
genom att sitsen höjs och sänks genom chassits 
som består av en teleskopram som enkelt kan 
föras upp och ned med hjälp av en gasfjäder inuti 
sitsens huvudramen. Regleringen görs genom att 
användaren håller inne en knapp på styret och för 
styret/sätet upp eller ned.

Grundfunktioner
Körläge - Detta läget är nödvändigt för att ge 
användaren bra sikt under körning. Läget bidrar 
även med en bättre tyngdpunkt av barnets vikt 
på barnvagnens framhjul istället för rullstolens 
länkhjul som kan försämra köregenskaperna för 
rullstolen.

Körläge

Tillgänglighet till barnet - För att användaren skall 
få tillgång till barnet rent fysiskt krävs att barnets 
sits kommer närmare användaren för att bibehålla 
användarens balans i rullstolen. 

 Tillgänglighet till barnet

Slutresultat

Koppla av & till rullstol

Barnvagnen kan enkelt kopplas till och från 
rullstolen. Detta genom att barnvagnen har 
bakhjul som enkelt kan fällas ned för att 
barnvagnen skall kunna stå på egen hand. 
Detta ger även möjlighet för hemmabruk då 
användaren enkelt kan dra med sig vagnen, samt 
för att en gående sambo skall kunna använda 
barnvagnen.

Koppla på - För att koppla barnvagnen till 
rullstolen drar användaren vagnen (som står 
på alla fyra hjul) mot sig framifrån. Barnvagnen 
klickar då fast med hjälp av två fästen mot 
rullstolens framram. Användaren skjuter sedan 
upp barnvagnens bakhjul ett i taget genom att 
hålla inne en knapp och samtidigt dra upp hjulen 
mot barnvagnen. Barnvagnen är nu redo att köras. 

Kopplad till rullstol

Koppla av - För att koppla av barnvagnen  
upprepar användaren momenten åt andra 
hållet. Dock krävs det att användaren aktivt 
drar två handtag till fästerna uppåt som i sin tur 
släpper taget om rullstolen. En mer detaljerad 
beskrivning om hur fästena fungerar ser du under 
Justeringsmöjligheterna i nästa del.

Självstående
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Nivåskillnader

För att kunna komma upp och ned för mindre 
nivåskillnader finns en rörlig led mellan 
barnvagnen och rullstolen. Med hjälp av denna 
kan användaren häva upp/ner barnvagnen för 
kanter med hjälp av handtaget. Handtaget kan 
med en enkel knapptryckning förlängas och ändra 
vinkel för att ge användaren ett bättre kraftgrepp. 

SlutresultatGrundfunktioner

Steg 1Steg 2

Attachment to wheelchair

Hinge

Handle / lever

Break

Built-in gas spring to adjust seat in height

Sliding rear wheels

Storage for children’s accessories

Adjustment for different wheelchairs

Rail to adjust seat in range
Buttons to adjust handle

Button for adjusting height of the seat

Button to adjusting stroller to wheelchair

Button to fold stroller

Button to lock attachments

Button for releasing seat

Swivelling front wheels

Swivelling rear wheels with locking

Button for sliding down rear wheels

Funktioner
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Barnvagnen kan nu fästat vid rullstolen och Steg 2 
fortsätter därifrån.

Steg 2 - Genom att hålla inne Knapp B, som 
du kan se på illustrationen längst till höger, 
blir benets nästa led fri och  du kan justera 
hjulens längd genom ledens rotation och rörets 
teleskopfunktion.

Anpassad - Justeringarna är nu justerade efter en 
specifik rullstol. Dessa inställningar görs i regel vid 
början av användningen av barnvagnen då man 
köper/hyr den. Justeringarna kan även göras själv 
hemifrån om det skulle behövas.

Slutresultat

Anpassning efter flera rullstolar - Justering efter 
olika rullstolar görs i två steg, varav Steg 1 är att 
justera barnvagnens sekundära ben efter höjden 
av fästpunkten på rullstolen samt efter rullstolens 
rams bredd. Steg 2 är att justera barnvagnens 
sekundära bens lägre del efter marknivån från 
fästpunkten.

Steg 1 - Genom att klicka på Knapp A, som du kan 
se på illustrationen längst till höger, blir leden i 
Steg 1 fri och kan justeras i fästpunktens höjd och 
bredd. För bästa resultat skall barnvagnen fästas 
så långt ner på rullstolens framram som möjligt. 
Men i och med att rullstolar ser olika ut kan det 
lägsta möjliga punkten variera i höjd. 

Steg 1 Steg 2

Justeringar
Justering av handtaget - Handtagets längd kan 
justeras genom en teleskopfunktion. Du styr lätt 
detta genom att hålla in  Knapp A på insidan av 
handtaget. Handtagets höjd kan också justeras. 
Detta sker genom att handtaget roterar kring sin 
egen axel och styrs av att hålla inne Knapp B på 
handtagets insida.

Justering av sittsen - Justeringen av sitsen kan ske 
på tre vis. Det första är att justera vilken position 
barnet skall ha, liggandes, halvliggandes eller 
sittandes. Dessa sker genom rotationsleden som 
sitsen sitter på och styrs från Knapp C.

Det andra sättet att justera sitsen är hur nära 
användaren vill vara barnet. I och med att sitsen 
skymmer mycket av sikten är det mest praktiskt 
att ha sitsen lägre ner och längre ifrån sig under 
själva färden. Men för att på ett snabbt och 
enkelt sätt komma nära barnet vid behov kan 
användaren skjuta barnet närmare sig. Detta 

sker genom att sitsen har en skena runt sig 
som sitsen kan skjutas på steglöst. Genom att 
justera handtaget så att både Knapp A och B på 
handtagets insida trycks mot sitsens fotkant och 
hålla om både handtaget och sitsens skena kan 
användaren styra sitsens läge. 

Det tredje sättet är höjden av barnets sits. Den 
kan enkelt regleras med hjälp av en gasfjäder. 
Dessa förekommer ofta i kontorsstolar. Genom 
rätt balans av gasfjädern kan den underlätta såväl 
höjdjusteringen upp som ned för användaren. 
Denna styrs via Knapp D på handtagets högra 
utsida.

Bromsen - För att förhindra att vagnen rullar då 
man vill att den ska stå stilla finns det en broms 
utanpå handtagets vänstra sida som låser båda 

framhjulen genom en vajer inuti ramen. Denna 
är nämnd som Justering E på översiktsskissen till 
nedan.

Nedan ser du en överblick över följande 
justeringar som utförs via handtaget.

B
A

A

E

C

DB
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Slutresultat

Fästets säkring - Fästet består utav en tvådelad 
cylinder som kramar om rullstolens främre ram 
då ramen slår i en knapp längst in i cylindern. 
På detta vis kräver inte säkringen av fästet 
något extra moment av användaren för att 
spärra. Däremot krävs det att användaren drar 
ett handtag/knapp uppåt som i sin tur utlöser 
knappen inuti cylindern att trycka ut rullens 

framram ur cylindern. Detta för att säkerhetställa 
att barnvagnen endast släpper rullstolen under 
säkra förhållanden.
Då man köper barnvagnen får man två tjocklekar 
av gummi som kan fästas på insidan av cylindern 
för att anpassa diametern till sin rullstols 
rördiameter.

Sitsens fäste - Sitsen fästes mot barnvagnens 
chassi med hjälp av skenan runt om den. 
Skenan placeras i fästet som du kan se nedan på 
illustrationen. Sitsen sitter nu fast och kräver att 
användaren trycker på en knapp för att få loss 
den. På ena sidan av handtaget som är placerat 
ovanpå fästpunkten sitter en knapp som enkelt 
kan tryckas in för att fästet skall sluta klämma 

om skenan och gör den fri att ta loss. Knappen är 
nämnd på illustrationen nedan som Knapp A.

1. Innan

2. Under

3. Efter
A

Komprimering SlutresultatJusteringar
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Storlekar & proportioner
Total bredd 76 cm Total längd 110 cm

Slutresultat

Maximum sitts höjd 100 cm

Total höjd 125 cm

Minimum sitts höjd 78 cm

Total bredd 90 cm
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Scenarion Slutresultat
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Scenarion Slutresultat
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Barnets utveckling

Nyfödd 12 månader 18 månader6 månader 24 månader

Bilaga 1

- Hålla huvudet lite stadigare och snart vrida det åt olika håll
- Lyfta huvudet & snart stödja på underarmarna en stund när de ligger 
på mage
- Sträcka på benen och sparka när de ligger på mage eller rygg.

Barnet mellan 4-6 månader
- Börjar förstå att det är en egen individ
- Blir medvetet om sin förmåga att påverka andra människor - “om jag     
   ropar, kommer pappa”
- Kan vänja sig vid att bara se föräldern på avstånd eller höra rösten
- Börja känna igen saker och situationer
- Hitta föremål som är delvis gömda
- Tycka om att leka med saker
- Visa irritation när en leksak försvinner
- Griper och släpper saker med händerna
- Flyttar saker från hand till hand
- Vill gärna föra handen till munnen för att smaka på olika saker
- Ligga på mage, stödja på sina underarmar och samtidigt hålla i en  
   liten leksak
- Sitta ganska stadigt med stöd
- Öva på att börja förflytta sig. Detta kan ske genom att barnet - Sparkar  
   eller rullar från mage till rygg eller tvärtom

Barn mellan ett och två år brukar

- Se likheter och olikheter
- Förstå “rätt och fel”
- Kunna tänka abstrakt i enkla symboler
- Utveckla och tydligt visa sin egen vilja.
- Säga sina första ord
- Säga åtta till tio enkla ord (ett och ett halvt år)
- Sätta ihop tvåordsmeningar (närmare två år)
- Kunna hämta en sak, till exempel nallen, om man ber om det
- Kunna peka ut kroppsdelar då man till ex. frågar “Var är näsan?”
- Gå
- Börja springa
- Stå på tå
- Sparka boll
- Klättra på soffor och andra möbler och ta sig ner utan hjälp
- Gå upp och ned i trappor med ledstång
- Stapla klossar
- Rita streck
- Ta av mössa och strumpor.

Barn mellan 0-2 månader
Ett nyfött barn har ett stort och tungt huvud i förhållande till sin kropp. 
Det tar någon månad innan barnet kan balansera sitt huvud en liten 
stund. Till dess behöver det stöd av den vuxnes hand.
Barnets händer är knutna den första tiden och kroppsrörelserna är 
oväntade och ryckiga. I slutet av den här perioden lär sig många barn 
att lyfta huvudet en kort stund när de ligger på mage. När banet kan 
ha benen utsträckta bakåt, kan det se och röra sig på ett annat sätt än 
tidigare. Barnet får samtidigt träna nack- och ryggmusklerna.
Barnet blir allt rörligare och kan så småningom vända sig mot ena eller 
andra sidan när det ligger på rygg. Händerna börjar öppna sig. Nästa 
steg är att barnet sträcker ut sina händer för att röra vid saker. Men det 
dröjer innan barnet kan gripa viljemässigt.

Barn mellan 2-4 månader brukar
- Känna igen föremål och persone
- Komma ihåg & vara delaktig i rutiner som att bada eller byta blöja
- Visa känslor tydligare & kan le glatt när det ser en familjemedlem,  
   likaså visa ilska eller bli ledset när man till ex. lägger barnet i sängen.
- Försöka nå saker och gripa med hela handen.
- Suga på händerna eller på leksaker som de får i handen

Pappa äta.
Bil. Mat. 
Lampa.

Katt.

Omgivning
Underlag Nivåskillnad Utrymme

Bilaga 2
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Funktionslista Bilaga 3

HF: Underlätta förflyttning (av person)

Utnyttja armkraft (från användare)
Erbjuda skjuts (från annan person)
Erbjuda rotation
Erbjuder manövrering
Medger stabilitet

Erbjuda bromsning
Medger dämpning

Medge sittyta
Erbjuda stöd (rygg)
Erbjuder stöd (ben)
Erbjuda stöd (fötter)

Erbjuda greppyta (för armkraft)
Erbjuda greppyta (för lyft av rullstol)
Erbjuda greppyta (annan person)

Erbjuda skydd (vatten stänk)

Tåla väderförhållande
Tåla slitage
Tåla tyngd (från användare)

Underlättar avmontering/montering (av hjul)
Möjliggör komprimering (av rullstol)
Underlättar lyft (av rullstol)

Erbjuder justering (av rullstols balans)
Erbjuder justering (av stänkskärm)
Erbjuder justering (av ryggstöd)
Erbjuder justering (av sittyta)

Medger information (av produkt)
Erbjuder luftintag

Funktionslista Bilaga 4

HF: Underlätta förflyttning (av barn)

Erbjuda skjuts (från vuxen)
Utnyttja kraft (från vuxen)
Erbjuder manövrering
Medger stabilitet

Erbjuda bromsning
Erbjuda rotation
Medger dämpning
Medge förvaringsutrymme

Medge liggyta
Erbjuda stöd (rygg)
Erbjuda stöd (ben/fötter)

Erbjuda greppyta (för vuxen)
Erbjuda sikt (över barn)

Erbjuda skydda (från vind)
Erbjuda skydd (från regn)
Erbjuda skydd (från sol)

Erbjuder justering (av greppyta)
Erbjuder justering (av ryggstöd)
Erbjuda justering (av skydd)
Erbjuda justering (av ben-/fotstöd)

Medger information (av produkt)

Tåla väderförhållande
Tåla slitage
Tåla tyngd (från barn & förvaring)

Underlättar avmontering/montering (av liggdel)
Möjliggör komprimering
Möjliggöra lyft (av barnvagn)
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Produktanalys Bilaga 5

Barnvagnen

Bilbarnstolen

Bärselen/sjalen

Bökigt, inte     
smidigt i      
butiker. 

Svårt att   
ha varukorg  
någonstans.

Man är   
fri med   
händerna

Trillar ej av, 
säkert.

Är säkert.

Tar gärna    
en lur i   
  vagnen.

Känns tryggt.Man har   
någonstans  
att lasta   
saker.

Lätt att nå  
barn då det  
sitter.

Tynger ner 
överkroppen

Svårt att hitta 
läge för att ej 
bli framtung.

Oändligt svår 
att ta sig in i.

Broms nere 
vid hjulet.

Tungt & 
otympligt.

Svårt att 
styra, 
behöver 
händerna.

Bökigt 
upp för 
trottoarer.

Kan inte åka i 
rulltrappor.

Tar stort 
utrymme, ex 
i hiss.

LIte jobbig 
att få in i bil.

Kallt, inget  
skydd för    
blåst

Mina barn 
har ej 
uppskattat 
det.

Man kan    
inte få med  
sig så mkt.

Eländig att  
bära pga   
tyngden &  
formen. Slår  
in i benet.

Bökig att    
sätta fast i  
bilen.

Kan lasta    
på  saker på    
vagnen.

Scenario

Morgonen börjar med att Kim & Robin klä iordn-
ing sig. Robin stretar emot och vill hellre sova.

Efter påklädnaden beger de sig mot köket för att 
äta en gemensam frukost.

I och med att Kim & sambo bor i radhus befinner 
sig bilparkeringen ca 40 meter från huset. Robin 
sitter i knäet på vägen dit.

Kim sätter först in Robin i bilen. Kim har svårt att 
lyfta Robin och han får själv hjälpa till och klättrar 
in i bilbarnsstolen.

Kim var för 5 år sedan med om en bilolycka, detta 
bidrog till en förlamning, från bröstkorg & ner. Kim 
& sambo har tillsammans Robin som nu är 1,5 år.

Bilaga 6

Sedan är det Kims tur att ta sig in i bilen.
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Bilaga 7Flödeschema

Kan jag ta upp barn 
från golvet?

Ja

Nej Be annan om hjälp

Tar omväg

Vart placeras  
barnet?

Hur transporterar 
ni er?

Hur kör jag?

Barnvagn

Bil Hjälper barn in i bil

Fungerar 
ramp

Behöver 
du hjälp?

Fäller ihop barnvagn

Tar sig in i

Med en hand

Bärsele/sjal/bälte

Spårvagn

Buss

I knäet

Färdtjänst

Med två händer

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Ja

Tar du
hjälp?

ST
A

RT

Monterar rullstol

Stannar

Lyfter ut rullstol Placerar sig i rullstolLyfter in rullstol Kör/åker

B2

B4

B1

“Tar sig ut”

Lyfter ut barnvagn

Rullar vidare

Fäller ut barnvagn Hjälper barn i barnvagn

SL
U

T

Klarar jag att 
komma upp för 
kant med barn?

Ja

Nej

A1

A2

A1

A2

B2

B4

B1Placerar sig i bilLyfter in barnvagn Monterar isär rullstol

ÅkerPlacerar sig“Tar sig in”

Problemområden
Genom att ha pratat med användare och läst 
på forum har jag skapat en problemlistning 
som jag här gjort en sammanfattning av. Hela 
problemlistningen finner du under Bilaga X längre 
bak i rapporten.

Enligt användaren så handlar det om tre steg som 
är problematiska vad gäller att förflytta ett barn. 
Dessa är följande:

- Ta upp/ned barnet från golv (speciellt   
   spädbarn)
- Bära/lyfta barn (speciellt spädbarn)
- Förflytta barn under längre sträcka

Enligt användaren är det ett svårare eller i vissa fall 
en omöjlighet att utföra ett eller flera av stegen då 
barnet är litet och inte har någon egen balans eller 
styrka, dvs innan barnet kan sitta på egen hand. 
Problemet ligger både i att användarna har svårt 
att greppa spädbarnet runt kroppen och att på 
samma gång ge barnet de stöd kring nacken. 

Det är även svårt eller omöjligt för användaren att 
plocka upp det nyfödda barnet från golvet då det 
först och främst kan vara svårt att nå golvet utan 
att tappa balansen. Att sedan ifrån den positionen 
kunna lyfta barnets vikt och på samma gång ge 
barnet och sig själv stöd för att kunna resa sig upp 
till den sittandes positionen.

Beslut om problemområden

Jag har valt att fokusera på följande 
problemområden:

- Underlätta lyft av barn i och ur produkten
- Förflytta barn under längre sträcka

Beslutet har tagits i och med de olika stegens 
orsker. Att ta upp och ned ett spädbarn från golvet 
handlar om andra problem vad gäller rullstolens 
utformning i nivå med golvet. Detta skulle krävt en 
till typ av produkt vilket jag under detta projektet 
har avgränsat mig ifrån.

Bilaga 8
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Få upp & ner barn från golv

- Kan inte lyfta upp barn från golv

Bära/lyfta barn

- Svårt/kan inte lyfta litet barn (lealöst)
- Svårt/kan inte lyfta sovande barn
- Lyften är ofta långt ifrån kroppen
- Långa lyft är svårt
- Bilbarnstol för baby för tung att bära barn i
- Svårt att lyfta barn med en hand (behöver andra  
  för att hålla i mig)

Vi var hemma båda två första tiden
för att jag ine ville lyfta honom själv, jag 
sjukskriven och pappan
föräldraledig.

Förflytta barn under längre sträcka

- Behöver assistent

Barnvagn
- Broms nere vis hjulet
- För tung & otymplig
- Svår att styra, behöver mina händer till rullstol
- Upptagen med händer
- Bökigt att först få upp vagn för trottoar och     
   sedan mig
- Kan inte ta mig nedför trappor med barnvagn
- Kan inte åka rulltrappa
- Tar stort utrymme exempelvis i hiss
- Lite jobbigt att få in den i bilen
- Kan inte använda barnvagn
- Svårt att lyfta barn då det ligger ner

Bärsele
- Mina barn har ej uppskattat det
- Tynger ner överkroppen
- Svårt hitta läga, blir framtung orkar ej hålla uppe

Sjal
- Blir framtung orkar ej hålla uppe
- Oändligt svår att “ta sig in i”

I knäet
- Stort barn ont att ha i knäet (trots förlamad)
- Han kan trilla, inte säkert för barn
- Vill helatiden vara i knäet, enerverande då ex  
   diska

Problemlistning Bilaga 9 Kravlistning
Följande krav är de som användarna, miljön och 
rullstolen ställer på Produkt X.

Användarna

Underlätta vid försämrad styrka
Underlätta vid försämrad motorik
Underlätta vid försämrad rörlighet
Underlätta vid försämrad balans
Underlätta vid försämrad känsel
Underlätta vid försämrad syn
Underlätta vid försämrad hörsel
Underlätta vid kognitiv dysfunktion
Underlätta vid avsaknad kroppsdel
Underlätta vid korta kroppsdelar
Underlätta vid deformerade kroppsdelar

Medge framåtvänd position (av barn)
Medge liggposition (för barn)
Medge sittposition (för barn)
Medge stödyta (för rullstolsburen)
Erbjuda förvaringsmöjlighet
Erbjuda bromsning
Erbjuda höjdanpassning (rullstolsburen/gående)
Erbjuda greppvänlighet
Erbjuda manövrering (för gående)
Underlätta lyft (av produkt)
Underlätta lyft (av barn)
Erbjuda stadga (av barn)
Erbjuda lätttilgänglighet (till justeringar)

Erbjuda lätttilgänglighet (till barn)
Erbjuda lätttilgänglighet (till förvaring)
Undvika kroppsbelastning
Tåla tyngd (av barn)
Erbjuda utrymme (av barn)
Möjliggöra komprimering
Erbjuda sikt (över barn)

Mått & vikt av barn:
Vikt:   3,5-18,5 kg
Längd:   44-97 cm
Bredd:   16-29 cm

Miljön

Nivåskillnad:   Minimum 10 cm
Utrymme bredd: 62,5 cm bredd   
Rotationsvinkel: Så liten som möjligt

Medge dämpning
Tåla slitage
Tåla väderförhållanden
Erbjuda skydd (från vind)
Erbjuda skydd (från regn)
Erbjuda skydd (från sol)

Rullstolen

Medge fästning (till rullstol)

Följa manövrering (av rullstol)
Medge passning (till rullstol)

Mått på rullstolar:
Toltabredd:  50-80 cm 
Sittbredd:  30-60 cm  
Sitthöjd bak:  43-48 cm (ej dyna) 
Sitthöjd fram:  45-50 cm (ej dyna)

Möjliggöra funktioner (av rullstol)
Möjliggöra funktioner (av rullstolstillbehör)

Bilaga 10
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Funktionslista
HF
Underlätta förflyttning (av barn för rullstolsburen)

N
Underlätta vid försämrad styrka
Underlätta vid försämrad motorik
Underlätta vid försämrad greppförmåga
Underlätta vid försämrad rörlighet
Underlätta vid försämrad balans
Underlätta vid försämrad känsel
Underlätta vid kognitiv dysfunktion
Underlätta vid avsaknad kroppsdel
Underlätta vid korta kroppsdelar
Underlätta vid deformerade kroppsdelar

Anpassad efter barn
Vikt: 3,5-18,5 kg
Längd: 44-97 cm
Bredd: 16-29 cm

Anpassad efter miljön
Nivåskillnad: Minimum 10 cm
Utrymme bredd: 62,5 cm bredd   
Rotationsvinkel: Så liten som möjligt

Anpassbar till olika rullstolar
Toltabredd: 50-80 cm 
Sittbredd: 30-60 cm  
Sitthöjd fram: 45-50 cm (ej dyna)

NO
Följa manövrering (av rullstol)

Erbjuda lätttillgänglighet (till barn)
Erbjuda sikt (över barn)
Underlätta lyft (av barn)
Medge innåtvänd position (av litet barn)
Erbjuda utåtvänd position (av större barn)

Underlätta lyft (av barn från golv)

Ö
Erbjuda anpassningsbarhet (till gående)

Medge liggposition (för barn)
Medge sittposition (för barn)

Erbjuda förvaringsutrymme

ÖO
Underlätta vid försämrad syn
Underlätta vid försämrad hörsel

Erbjuda bromsning
Underlätta lyft (av produkt)
Erbjuda lätttilgänglighet (till justeringar)
Erbjuda lätttilgänglighet (till förvaring)
Möjliggöra komprimering

Medge dämpning
Tåla slitage
Tåla väderförhållanden
Erbjuda skydd (från vind)
Erbjuda skydd (från regn)

Erbjuda skydd (från sol)

Bilaga 11

Beroende av 
annan

Farligt

Självständig

Säkert

Vision

Sittandes/liggan
des i knä

Barnvagn

Sjal/bärsele

Positioneringsdiagram Bilaga 12
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Begränsad rörlighet 
för förälder

Begränsad rörlighet 
för barn

Maximal rörlighet 
för förälder

Maximal rörlighet 
för barn

Vision

Sittandes/liggan
des i knä

Sjal/bärsele

Barnvagn

Bilaga 12 Workshops
Brief

Hur kan du som rullstolsburen förflytta ett paket 
från punkt A till B så nära kroppen som möjligt 
(ditt arbetsområde) utan att belasta varken din 
kropp eller rullstolen?

Hur kan du som gående förflytta ett paket från 
punkt A till B så nära kroppen som möjligt (ditt 
arbetsområde) utan att belasta din kropp?

Hur kan du som rullstolsburen förflytta ett paket 
från golvet till en bordsyta utan att röra ryggen?

Positioneringsdiagram Bilaga 13
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Brief

Hur kan en rullstolsburen person förflytta ett barn 
under längre sträckor?

Brief

Hur kan en rullstolsburen person med dålig balans 
i överkroppen få upp ett spädbarn från golvet till 
knäet?

Bilaga 13Workshop
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Skisser Bilaga 14
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Skisser Bilaga 14
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Skisser Bilaga 14
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92 kg85 kg 93 kg 94,5 kg

89 kg 4 kg 85 kg 9,5 kg

5 kg

80 kg

5 kg

80 kg

3 kg

4 kg

80 kg

5 kg

4 kg

4 kg

80 kg

5 kg

5,5 kg

4 kg

Scenario utvärdering Bilaga 15

Förflyttning av spädbarn

Du är en rullstolsburen förälder och ditt barn är 
bara 3 månader gammalt. Ni har inte vart utanför 
huset på egen hand innan, men nu har en ny 
produkt lanserats som kan hjälpa dig med detta. 
I butiken kan du välja mellan tre modeller. Vilken 
skulle du som rullstolsburen förälder välja till dig 
och ditt barn på 3 månader?

A B C

Förflyttning av 1:åringt barn

Du är en rullstolsburen förälder och ditt barn är 1 
år gammalt. Då ni är ute på egen hand brukar du 
ha barnet i knäet. Det brukar oftast gå bra men en 
gång hände det att barnet föll ur knäet då ni stötte 
emot en oväntad kant. 
Nu har en ny produkt lanserats som kan hjälpa dig 
att förflytta ditt barn. I butiken kan du välja mellan 
tre modeller. Vilken skulle du som rullstolsburen 
förälder välja till dig och ditt barn på 1 år?

98 kg95 kg 99 kg 100,5 kg

92 kg 7 kg 85 kg 15,5 kg

5 kg

80 kg

5 kg

80 kg

3 kg

10 kg10 kg

80 kg

5 kg

4 kg

10 kg

80 kg

5 kg

5,5 kg

10 kg

A B C
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106 kg103 kg 107 kg 108,5 kg

85 kg 22 kg 85 kg 23,5 kg

5 kg

80 kg

5 kg

80 kg

3 kg

18 kg

18 kg

80 kg

5 kg

4 kg

18 kg

80 kg

5 kg

5,5 kg

18 kg

Förflyttning av 2:åringt barn

Du är en rullstolsburen förälder och ditt barn är 
2 år gammalt. Då ni är ute på egen hand brukar 
du oftast ha barnet i knäet för att undvika att de 
springer iväg. Detta börjar dock att bli besvärligt 
då barnet skymmer din sikt.
Nu har en ny produkt lanserats som kan hjälpa dig 
att förflytta ditt barn. I butiken kan du välja mellan 
tre modeller. Vilken skulle du som rullstolsburen 
förälder välja till dig och ditt barn på 2 år?

A B C

Bilaga 15 Aktivitetslistningen Bilaga 16

Placering av barn i barnvagnen

1. Rulla till vagnen
2. Placera barnet i sitsen
3. Koppla fast barnvagnen i rullstolen
4. Fäll upp hjulen på barnvagnen

Upp och ner för ojämnhet med 
barnvagnen

1. Häv i hävarm med en hand
2. Rulla ekipaget framåt med den andra handen
3. Släpp försiktigt hävarmen
4. Tippa upp och fram med länkhjulen
5. Rulla upp rullstolen

Ta med barnvagnen i bilen

1. Spänn lös barnet från barn sittsen
2. Lyft ur barnet från barnsittsen till        
    bilbarnstolen
3. Koppla lös barnsittsen från barnvagnen
4. Lyft in barnsittsen i bilen
5. Fäll ner hjulen på barnvagnen
6. Koppla lös barnvagnen från rullstolen
7. Fäll ihop barnvagnen
8. Lyft in barnvagnen i bilen

Scenario utvärdering
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Ihopfällbara konstruktioner Bilaga 17

Knäledsfunktionen existerar även i flera leder. 
Detta ser du ett exempel på i den nedersta raden 
till höger.

Flerknutsled - Denna typ av konstruktion är mer 
avancerad. 

Övrigt - 

Val av konstruktion

Jag har valt att gå efter en knäledslösning 
inspirerad av STOKKE’s barnvagn (den märkt med 
grön prick). Detta pågrund utav av konstruktionen:

- Är lättförståelig
- Möjliggör justering med enbart en hand
- Justering av sittsen kan enkelt göras i höjdled
- Justeringen av sittsens höjd påverkar även   
   sittsens avstånd till användaren
- Har ett minimalistiskt uttryck

Konceptet kräver att man skall kunna 
minimera det för att få med det i exempelvis 
bagageutrymmet på en bil etc. 

För att kunna ta ett beslut om den mest 
anpassade lösningen för mitt koncept har jag 
tagit reda på vilka olika typer av konstruktioner av 
barnvagnar som existerar idag. dessa är följande:

Kryssled - Denna konstruktion består av två 
stänger som har en fästpunkt på mitten för att 
sedan vikas ihop mot varandra som en sax. Detta 
är en av de mer klassiska lösningarna vad gäller 
barnvagnar.
Kryssleden existerar även vad gäller den andra 
ledden då det gäller barnvagnar. Barnsittsen 
är då spänad mellan de olika stängerna för att 
sedan väcklas ihop på bredden. Denna ser du ett 
exempel på nedan till höger.

Knäled - Denna konstruktion består av två stänger, 
varav den enas ända går emot den andras mitt 
eller den andras ända för att sedan fällas ihop mot 
varandra som en passare.

Barnets sitts är ofta anpassad efter barnets ålder 
och därmed deras behov. Jag är ute efter att hitta 
en sitts som passar både för spädbarn och större 
barnen. Detta för att skapa en mer genomtänkt 
design av barnvagnen som inte kräver extra 
kostnad för konsumenten att köpa flera sittsar till 
barnvagnen än som faktiskt är nödvändigt.

För att kunna bestämma vilken typ av sitts som 
är mest passande för konceptet så har jag kollat 
vad som finns ute på marknaden idag. Dessa är 
följande:

Hårdliften - Hårdliften är en sitts som bara är 
anpassad för liggandes position. Denna är vanlig 
bland de mindre barnen då dem inte kräver någon 
sittande position. Hårdliften ger även ett bra skydd 
från vind och kyla med dess högre kanter samt 
“lock” ovanpå.

Sittandes - Denna typ av sitts är till för dem större 
barnen som kan sitta på egen hand. Sittsen är bara 
anpassad för en sittandes position och har inga 
justeringsmöjligheter.

Bilbarnstolen - Denna typ av sitts är vanligast 
bland de mindre barnen. Sittsen tar inte mycket 
platts då den just är anpassad efter spädbarnets 
storlek till skillnad från hårdliften. Dock 
befinner sig barnet alldrig i en raklång liggandes 
position, utan är mer i en sittandes ställning 
som är bakåtlutad ställning som liknar mer en 
liggandes. Denna typ av sitts har heller inga 
justeringsmöjligheter och är framförallt anpassad 
för för att säkerhetställa säkerheten hos barnet i 
bilen.

Tiltande sitts - Denna sitts liknar en bilbarnsstols 
sittställning. Denna sitts är både anpassad för 
de mindre och större barnen då den enkelt kan 
roteras på dess mitt och på så vis enkelt kan byta 
mellan en mer liggandes vinkel till en sittandes.

Kombisittsen - Denna typ av sitts är en 
kombination av sittande- och liggande ställning. 
Rygg- och fotstöd är nämligen reglerbart och kan 
enkelt ställas in efter behov under promenaden. 

Val av sitts

Jag har valt att gå vidare med den Tilltade sittsen 
för att den:

- Passar både för större och mindre barn
- Har en sittandes och liggandes position, samt ett  
  mellanläge
- Enkelt kan justeras mellan de olika lägena

Sittsar för barn Bilaga 18
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Nedfällbara hjul Bilaga 19

Konceptet skall även kunna vara självstående, dvs 
ha två till hjul. Detta för att kunna möjliggöra en 
enkel och stillsam frånkoppling av barnvagnen 
från rullstolen för såväl rullstolsburen som barn, 
möjliggöra hemmabruk, samt möjliggöra att en 
gående sambo skall kunna använda produkten.

För att kunna bestämma hur hjulen skall komma 
på plats har jag skissat upp de olika alternativen 
som finns. Dessa är följande:

A - Alternativ A går ut på att användaren enkelt 
skall kunna koppla på och av hjulen vid behov. 
Nackdelarna med detta koncept är dock att det 
blir två extra komponenter att hålla reda på 
och ha med sig vilket kräver extra planering och 
eventuellt utrymme för att förvara.

B - Alternativ B går ut på att hjulet redan är fäst på 
ramen, varav ramen enkelt kan förlängas och på så 
vis förlängas för att nå marken. 

C - Alternativ C går ut på att hjulet redan är fäst på 
ramen som är ledad och kräver att hjulet fälls ned. 

Jag har även här skissat på olika alternativ av hur 
Alternativ C kan utföras. dessa är följande:

A - Alternativ A är en 90 graders vinkel från fästet 
ned till hjulet. Nackdelen med konceptet är att 
det kräver ett extra moment, samt tar lite mer 
utrymme än alternatil B.

B - Alternativ B är en vinkladvariant. Fördelen är 
mindre moment och mindre utrymme.

A

AB

BC

Dämpningar Bilaga 20

För att öka komforten och säkerheten för barnet 
i barnvagnen kräver produkten någon typ av 
dämpning. 

Gummidämpning - Denna typ av dämpare finns 
i exempelvis i gångstavar, gummiupphängda 
motorer, sportcyklar (då fjädern lyckats presas till 
max) etc. 

- Möjligheten att reglera dämpningen beroende  
  på barns vikt samt typ av underlag.
- Öka komforten och säkerheten om fjädringen  
   skulle gå i “botten”.

Fjäderdämpning - Denna typ av dämpning 
används ofta framtill på sportcyklar och baktill 
på barnvagnar.  Fjädringen går även att ställa i 
två lägen om man vill ha hårdare dämpning när 
barnet blir tyngre.

Val av Dämpning

Jag har valt att gå med en reglerbar 
fjäderdämpning med stöd av en gummidämpning. 
Beslutet har baserats pga:
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Jag har även skissat upp två alternativ inom 
Koncept B. Dessa är följande:

A - Detta konceptet kräver att användaren 
manuellt spärrar fästet. 

B - Detta konceptet går ut på att barnvagnen 
spärrar sig själv. Då ramen på rullstolen går in i 
fästet och stöter emot en pigg längst in i fästet så 

Fästen Bilaga 21

För att kunna bestämma vilken typ fäste som 
passar bäst för konceptet så har jag skissat upp de 
olika alternativen, dessa är följande:

A - Detta koncepte bygger på att man får ett fäste  
då man köper barnvagnen som man permanent 
sätter fast på rullstolens ram under den period 
som är tänkt att använda barnvagnen. Fördelen 
med detta koncept är att den en gång sätts på 
plats med ordentlig nogramhet.

B - Detta koncept bygger på att barnvagnen och 
fästet är integrerade. Fördelen med detta koncept 
är att det inte blir en extra del att montera på 
rullstolen och att det är enklare att använda 
barnvagnen mot olika rullstolar.

Val av fäste

Jag har beslutat att gå med Alternativ B då det har 
samtliga fördelar:

- Kräver ingen montering
- Integrerat med barnvagnen
- Enklare kan använda barnvagnen mot fler   
  rullstolar

kramar fästet självmant om ramen. För att spänna 
lös barnvagnen krävs dock en manuell gest.

Val av fäste

Jag har valt att gå med alternativ B på grund av 
följande anledning:

- Kräver inget extra moment för att fästa   
   barnvagnen vid rullstolen.

B

A

A

B

Förvaringen av barntillbehör Bilaga 22

För att kunna vara ute med barn under en 
längre stund så kräver det att man har med 
sig barntillbehör, så som blöjor, nappflaska, 
vällingspulver och varmt vatten eller 
barnmatsburkar. Detta är bara några av de saker 
som en förälder behöver ha med sig. 

Jag har tänkt igenom vilka möjligheter som 
finns vad gäller förvaring och åtkommst av 
barntillbehören under förflyttningen av barnet. 
dessa är följande:

A - Detta alternativ går ut på att förvara 
tillbehören bakom barnets sitts. Nackdelen 
är dock att detta kan bli svårt att nå för den 
rullstolsburna.

B - Detta alternativ går ut på att förvara 
tillbehören nere vid framhjulen av barnvagnen. 
Denna placering kan är dock också svår för den 
rullstolsburna att nå.

Val av förvaring av barntillbehören

Jag har valt att gå med Alternativ B av följande 
anledningar:

- Placeringen är smidigare än Alternativ A.

B

A
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Befintliga rullstolar

För att sammanfatta rullstolarnas formuttryck vare 
sig typ av rullstol så har alla mycket detaljer vilket 
lätt gör att rullstolen uppfattas komplex elelr som 
mycket detaljrik, med andra ord blir det “plåttrigt”
Dem aktiva rullstolarna har en något vinklad 
sitts vilket ger dem ett lite sportigare uttryck på 
samma gång som dem oftast har mindra detaljer 
och kan uppfattas lite “renare” än komfort- samt 
allroundrullstolarna.
De flesta rullstolarna är i gråskala medans vissa 
har valt att framhäva utvalda detaljer med hjälp av 
färg. Färgen ger på detta vis en starkare identitet 
till rullstolen. 

Formanalys
Befintliga barnvagnar Sportig

Classisk

Vardaglig Elegant

Bilaga 23
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Imageboard Bilaga 24

Minimalistisk
Få detaljer
Rena ytor
Få färger

Smidig
Riktad
Strömlinjeformat
Markanta linjer
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Bilaga

Mjuk
Naturlig
Omslutande

Vänlig

SkisserImageboard Bilaga 24 Bilaga 25
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Skisser Bilaga 25
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Skisser Bilaga 25
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Material Bilaga 26

Nedan har jag skapat en lista på i vilka material 
olika rullstolar och barnvagnar består utav. detta 
för att öka min kunskap vad gäller material och 
tillverkning av dessa för att sedan kunna ta ett 
beslut av vilka material och tillverkningsmetoder 
mitt barnvagnskoncept skall bestå utav.

Rullstolarna

Ram:  Aliminium (Kolfiber)
Ryggstöd:        (Kolfiber)
Fotstöd: Aliminium (Kolfiber, förstärkt titan)
Krysstag: Aliminium
Sidoskydd: Aliminium
Lack/färg: Kolfiber
Bakaxel: Kolfiber
Chassi:  Krommolybden
Bakaxel: Kolfiber
Fotbåge: Titan/aliminium
Drivringar: Titan (Aliminuim 7075)
Bakrehjul: Titan
Krysstag: Stål
Länkhjul: Fullgummi
Drivhjul: Fullgummi
Klädsel: Nylon, polstrad, tvättbar
Drivaxel:

Barnvagnarna

Chassi:  Aliminium, Kryptonit
Handtag: Konstläder


