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Förord 
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Likolo. Under arbetets gång har jag kontinuerligt fått hjälp och stöd av företagets ägare och 
Vd Kristiina Starck. Ett stort tack till dig! 
Jag vill även tacka Anders Håkansson som varit min handledare under detta examensarbete. 
Hjälp med ritningar i Alias har jag fått av Isabelle Andersson, super mycket tack! 
Tack till Hans-Erik Svensson på Rexroth Bosch Group för boken som donerades till 
Universitetsbiblioteket. 
Slutligen även tack till Universitetslektor Ove Isaksson vid institutionen Tillämpad fysik, 
maskin och materialteknik som tipsade om bra studiematerial angående hydraulik. 
 
 
 
 
 
Annica Isaksson Luleå den 14 juni 2008 



 

Sammanfattning 
 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som är den avslutande delen av 
högskoleingenjörsprogrammet Teknisk Design som har utförts under 10 veckor våren 2008.  
I dag finns en mängd kundvagnar i olika utföranden i butikerna. Ett behov är inte tillgodosett, 
det är att handla med barnvagn samt att ha flera barn med sig. Företaget Likolo kom på en idé 
med en kundvagn med en lyftfunktion för barnvagnen och en ståbräda för barn. Denna idé 
patenterade företaget som nu vill ha hjälp med att färdigställa kundvagnen. Det finns en del 
brister som måste förbättras, så som storlek på korgen och själva lyftanordningen. Företaget 
vill också ha hjälp med materialval, hållfastheten, att standardkomponenter används i största 
möjliga mån och säkerheten som ska uppfylla SIS standard. Dessutom ska kundvagnen även 
anpassas till dagens konsumenter som handlar på stormarknader, där både dagligvaror och 
kapitalvaror inhandlas.  
 
Arbetet har utförts med olika metoder som använts i olika steg, så det blivit systematiskt, 
metodiskt och självdokumenterande. Metoderna har använts för att samla information, 
bestämma, undersöka och hitta lösningar på den befintliga kundvagnen. Det slutgiltiga 
resultatet modellerades upp i Alias som ger en tredimensionell bild av produkten. Genom 
förbättringar av designen resulterade arbetet i en kundvagn som uppfyllde de krav som ställts 
på den.



 

Abstract 
 
This report is a Bachelor of Engineering degree thesis in Technical Design and it has been   
accomplished during ten weeks in the spring of 2008. Today there is a numerous amount of 
shopping trolleys of different designs and functions out in the stores. But there is a need that 
has not been met yet, which is to be able to do grocery shopping with a pram and at the same 
time bring additional children with you. The company Likolo came up with an idea of a 
shopping trolley with a lifting device for the pram and a platform for standing children. This 
idea was protected by patent by the company, which wanted help to conduct the trolley. There 
were some imperfections that needed attention and better solutions, like the size of the basket 
and the solution of the lifting device. The company also wanted help with the choice of 
material and its strength, ensuring that preferably standardized components are used and that 
safety fulfils the Swedish Standard SIS. The shopping cart should also be adapted to suit the 
customer today, who shops at big shopping malls, where both groceries and other products 
can be purchased. 
 
The work has been carried out by using different methods, systematically and self 
substantiatingly. These methods have been used to gather information, determine, examine 
and finding solutions to the problems with the current shopping trolley. A 3-D model was 
created in Alias. By improving the design the work has resulted in a shopping trolley which 
complies with the demands that were put on it. 
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1 Inledning 
Detta examensarbete är den avslutande delen av högskoleingenjörsutbildningen Teknisk 
Design 180 hp vid Luleå tekniska universitet. 

1.1 Bakgrund 
Idag finns många olika kundvagnar, men ett behov är inte täkt, nämligen att handla med en 
barnvagn eller att ha flera barn med sig. Detta behov såg företaget Likolo som tog patent på 
en kundvagn som har en lyftanordning som lyfter barnvagnen ca 3 cm från golvet och därmed 
gör det lättare att handla när varor läggs i en korg framför eller större varor läggs under 
korgen. Medföljande syskon kan stå på en ståbräda. 

1.1.1 Företaget Likolo 

Företaget Likolo startades av Kristiina Starck i augusti 2007, men företaget etablerades redan 
i slutet av 2005 när dess första och största produkt patenterades, Likolo shoppingvagn. 
Kristiina, som själv är småbarnsmamma, utvecklar, marknadsför och säljer enkla, smarta och 
användarvänliga innovationer/produkter som är till för att underlätta dagliga rutiner för, först 
och främst, småbarnsföräldrar. 

1.1.2 Problembeskrivning 

Den befintliga funktionsmodellen (bild 1 och 2) fungerar så att en barnvagn ställs framför 
kundvagnen. Varvid kundvagnen skjuts in under underredet på barnvagnen så långt att 
handtaget från barnvagnen tar i kundkorgen. Handtaget kan fästas med kardborreband framtill 
vid kundkorgen. Vid sidan av handtaget som styr kundvagnen som är i den främre delen finns 
en spak som med kraft från armen dras bakåt. Denna spak är försedd med en vajer som är fäst 
i en platta som då lyfts uppåt via länkarmar till ett högre läge. Detta medför att barnvagnen är 
i ett upphöjt läge med dess hjulaxlar vilande mot plattan, vilket medför att barnvagnens hjul 
inre tar i marken. Därmed kan man köra både kundvagnen och barnvagn samtidigt. Varor 
placeras i kundkorgen och det finns även plats för skrymmande varor under kundkorgen.  
 
För att sedan fälla ned barnvagnen från det upphöjda läget finns en blockerbar gasfjäder som 
styrs med en ventil för ett mjukare nedlyft. Ventilen styrs via en vajer till ett handtagsreglage 
som är fäst på undersidan av spaken. 
 
Ett problem är att armkraften som krävs vid lyft när barnvagnen är på är stor, till skillnad från 
när kundvagnen är tom. En till nackdel är att vajern som är fäst på spaken lätt skadas vid både 
transport och hantering. Vajern skulle kunna läggas inuti rören för att minska dessa risker, 
men då finns fortfarande problematiken med att kraften som behövs från armen vid lyft är 
väldigt stor. 
 
Ett annat problem, eller önskemål från företaget, är att underredet borde ha en höjd för att 
underlätta placering av långa och skrymmande varor där. I dag är höjdskillnaden 5 cm mellan 
underredet och plattan. Ett ytterligare problem är klämrisken när plattan fälls ned mot 
underredet. 
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Bild 1. Befintlig funktionsmodell 
 

 
Bild 2. Befintlig kundvagn 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att använda sig av de kunskaper som utbildningen gett och tillämpa dem 
i detta examensarbete. 
Målet är att designa en kundvagn som ska användas av barnfamiljer när de handlar med 
barnvagn. Kundvagnen ska vara så funktionell som möjlig och enkel att tillverka. Den 
slutgiltiga kundvagnen kommer att modelleras i Alias som ger en tredimensionell bild som 
företaget Likolo kan använda att visa för sina tänkta kunder.  

1.3 Avgränsningar 
Modellering kommer att ske i Studiotools Alias efter mått och med små toleranser så att den 
är möjlig att föra över till Unigraphics NX där ritningar kan tas fram. Varför den inte överförs 
direkt är att inte tillräckligt med kunskap hur denna överföring ska ske finns. Patentet ger 
avgränsningar som måste följas. Inga beräkningar gjordes av det koncept som slutligen valdes 
på grund av tidsbrist, utan istället gjordes en kartongmodell av konstruktionen.  
 
Likolo har redan gjort mätningar angående till exempel bredd mellan kassor och hur stora de 
vanligaste barnvagnsmodellerna är, och därför behövs inga sådana mätningar utföras. Det 
finns idag också flera barnvagnar som har trehjul, och det går säkert att finna en lösning för 
dessa vagnar också. Det kommer dock inte att vidareutvecklas i detta arbete, utan i så fall 
arbetas fram senare av företaget. 
.
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2 Teori 
 

2.1 Material 
Många kundvagnar är idag tillverkade av stålrör och trådgaller som på ytan är elförzinkad och 
skyddad med klarlack (ref. 8). 
 
Ett tänkbart material att tillverka kundvagnen av eller i alla fall delar av den är att använda 
polymera material så kallad plast. Dessa styva material indelas i icke smältbara material så 
kallade härdplaster och de smältbara så kallade termoplaster. Även de icke styva alltså de 
elastika materialen delas i i smältbara material det vill säga termoelaster och icke smältbara 
det vill säga elaster. 
 
Härdplast är ett polymert material vars långa molekylkedjor försetts med tvärbindningar, 
materialet är förnätat. Materialet härdas, alltså görs hårt med hjälp av en härdare, ett ämne 
som tillsätts för att skapa tvärbindningar och därigenom göra ämnet hårdare. 
 
En termoplast är ett polymert material med förgrenad eller linjär molekylstruktur, som vid 
uppvärmning mjuknar och då blir plastiskt. Anledningen att materialet mjuknar är att de 
krafter som håller samman molekylkedjorna är så svaga att uppvärmningsenergin räcker för 
att lösa upp krafterna och om ytterligare värme tillförs smälter materialet. När materialet är i 
det plastiska eller i det smälta tillståndet kan det bearbetas till olika slags produkter. Det 
tillverkas mer produkter av termoplast än av härdplast idag.  
 
Det finns idag en ganska ung kategori av polymerbaserade material, så kallade polymera 
legeringar eller blandningar. Dessa består av två eller fler termoplaster, ofta blandat med lite 
av en elast eller en termoelastplast. Numera kan både härdplaster och termoplaster armeras. 
 
Eftersom materialutvecklingen gått framåt har det ökat möjligheterna med att kunna använda 
ett enda material i mer komplexa konstruktioner. Även de så kallade basplasterna börjar få 
bättre egenskaper att de kan ersätta dyrare material. Ett exempel på det är propenplaster som 
utvecklas med en katalysatorteknik som ger förbättrade egenskaper. 
 
En viktig parameter när man dimensionerar och väljer material är slagsegheten. Dålig 
slagseghet ger sprödhet och sprickor som kan uppstå såväl när detaljen monteras som under 
hela användningen. Produktens egenskaper måste stämma överens med viktiga parametrar så 
som geometriska mått, färg samt tålighet mot värme och kemikalier (ref. 6). 
 
 

2.2 Tillverkningsmetoder 
Metall kan bland annat djuppressas, klippas, svetsas, lödas, bockas och gjutas. För 
kundvagnar är det vanligt att svetsa trådkomponenter och använda trådgaller. Härdplaster 
finns som både fasta och flytande material och kan då bearbetas med högtrycksmetoder eller 
lågtrycksmetoder. De härdplaster som är vanligast i det dagliga livet är i regel flytande och 
bearbetas därför vid atmosfärstryck. Termoplast formas oftast vid högt tryck. 
Plastbearbetningsmetoderna kan indelas i huvudmetoderna: gjutning, strängsprutning, 
formsprutning och pressning.  
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2.3 Hydraulik 
Hydraulik är överföring av krafter och rörelser med hjälp av vätskor. Detta sker med hjälp av 
en hydraulpump tillförs energi från en drivmotor som till exempel från en elektrisk motor. 
Pumpen suger vätskan från en tank och pumpar den vidare till ett organ som till exempel kan 
vara en cylinder som då utför ett mekaniskt arbete. Vätskan som cirkulerar i systemet har en 
bestämd hastighet som bestäms av volymströmmen och tvärsnittsarean (ref. 2).  
 
För att det ska blir rimliga storlekar på komponenterna som används så måste 
strömningshastigheterna vara höga. Höga hastigheter gör att det blir större förluster, detta 
medför att det är ofördelaktigt att överföra energi på långa sträckor (ref. 1). 
 
Det finns olika komponenter att välja på när lämpliga system ska användas, bland annat 
pumpar, motorer och cylindrar. Komponenterna kan bland annat vara mekaniskt styrda, 
hydrauliskt styrda och elektriskt styrda. Sen kan varje komponent delas upp ytterligare i en 
mängd olika variationer som till exempel en pump kan vara vingpump, kuggpump, kolvpump 
och skruvpump, dessa kan sedan ytterligare delas in i om det ska vara en innertyp eller 
yttertyp och om det ska vara axialt eller i radialt läge.  
 
De verkställande organen alltså t ex en motor kan vara roterande motor med kugghjul, 
vingmotor, kolvmotor, skruvmotor eller vridmotor. Sen används ventiler i hydraulsystemets 
flödesvägar, som har till uppgift att styra fluiders storlek och riktning men framför allt öppna 
och stänga vägar (ref. 1). 

2.4 Svensk Standard SIS 
Svensk standard, SIS kan fås som märkning om produkten uppfyller uppsatta krav. För 
kundvagnar gäller Svensk Standard SS-EN 1929-1, den finns i tre delar. Den första delen 
heter ”Kundvagnar-Del 1: Krav samt provning avseende kundvagnar med eller utan barnsits”. 
Den andra delen SS-EN 1929-2: 2004 heter ”Kundvagnar-Del 2: Krav samt provning 
avseende kundvagnar med eller utan barnsits avsedda att användas även på rullramper”. Den 
tredje delen EN 1929-3 är europeisk standard och heter ”Basket trolleys-Part 3: Requirements 
and tests for basket trolleys with additional goods carrying facility (ies), with or without a 
child carrying facility”. 
 
Regler som gäller i den första delen är bland annat at totala lastvikten inte får överstiga 160 
kg. Vagnen måste vara försedd med en slags låsning så att den kan vara i ett stilla läge. 
Diametern på hjulen ska inte vara mindre än 120 mm. Kundvagnen ska vara märkt med 
tillverkarens namn eller logga, tillverkarens adress samt kundvagnens modellnamn. Volymen 
av kundkorgen skall vara märkt med antal liter som den rymmer. Max lasten för kundvagnen 
skall vara utsatt i kilo. Den ska vara försedd med månad och år när den är tillverkad och även 
ha numret och datumet från SIS dokumentet. 
 
Förutom dessa märkningar ska ett flertal tester och inspektioner som finns beskrivna hur de 
ska genomföras med i licensavtalet. Vagnen ska bland annat stabilitets testas utan last och 
med last i olika vinklar. Tester och inspektioner ska sedan utföras med jämna mellanrum, 
minst var sjätte månad. Dessa inspektioner ska också innehålla en översyn på hjulen. 
Tillverkaren måste skicka medföljande instruktioner för underhåll och genomgång och hur 
eventuella reparationer ska genomföras. I instruktionerna måste det även stå hur ofta en 
översyn bör göras (minst var sjätte månad). Det ska också stå i instruktionen att vagnarna bör 
regelbundet underhållas av kompetent personal. 
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3 Metod 
Det finns flera metoder att använda vid produktutveckling. Dessa metoder används i vissa 
steg, detta för att det ska ske systematiskt och metodiskt och blir då även 
självdokumenterande. 

3.1 Informationsinsamling 
För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt bör information om produkten insamlas först. 
Detta hämtas från litteratur, tidskrifter och Internet. 

3.1.1 Grundinformation 

Företaget ger den första grundläggande informationen, företagen har ofta stor kännedom inom 
ämnet. 

3.1.2 Konkurrentanalys 

Konkurrenternas produkter studeras och analyseras. Både negativa och positiva egenskaper 
och funktioner kan komma att visas. 

3.2 Problembestämning 
För att identifiera och klargöra problemen används problembestämning. Detta görs för att 
formulera, nivåbestämma och eventuellt avgränsa problemet eller problemen. Till hjälp kan 
olika metoder användas, i detta projekt har frågemetoden använts. 

3.2.1 Frågemetoden 

Denna metod går ut på att frågor ställs om produkten, svaren till dessa ger information om 
problemen. Exempel på frågor är: 
 
Vad är problemet? 
Varför existerar problemet? 
Var finns problemet? 
När uppstår problemet? 
Varför uppstår problemet då? 
Vem berörs av problemet? 
Varför berörs de av problemet? 
Hur vanligt är problemet? 

3.3 Problemundersökning 
Denna metod används för att fördjupa sig i problemet. Kriterier tas fram och indelas i krav 
och önskemål som produkten ska uppfylla. Dessa kriterier delas sedan upp efter hur viktiga de 
anses vara för produkten. Det kan även hända att något nytt problem kommer upp med hjälp 
av dessa kriterier och att problemformuleringen då kan komma att ändras. 

3.3.1 Funktionsuppdelning 

En uppdelning av de funktioner som produkten bör ha, med andra ord vad produkten ska 
användas till och vilka egenskaper den bör ha. Dessa funktioner ska även ta hänsyn till både 
utseende, design och miljöaspekter. Med miljöaspekter menas dels att det bör vara 
miljövänligt material men även att produkten ska klara de miljöer som den är tänkt att brukas 
i. Funktionerna delas upp i huvudfunktioner som är vad produkten främsta 
användningsområde är och sedan i delfunktioner och stödfunktioner som är till hjälp för 
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huvudfunktioner. Stöd och delfunktioner kan även tillsammans bilda en huvudfunktion eller 
stödfunktion. 

3.3.2 Kriterieviktning 

Huvudfunktionerna, delfunktionerna och stödfunktionerna jämförs med varandra för att se 
vilka kriterier som anses viktigast för produkten. 

3.4 Problemlösning 
När problemen är fastställda kan problemlösningen börja, detta görs bland annat med olika 
metoder för att få fram flera lösningar för att sedan kunna välja den mest optimala lösningen.  

3.4.1 Brainstorming 

En kreativ metod som eftersträvar så många tänkbara lösningar som möjligt. Denna metod 
kan utföras individuellt men görs med fördel i grupp om 5-15 personer med en utsedd ledare. 
Bäst resultat fås också om de olika medlemmarna i gruppen har olika ålder, bakgrund och 
erfarenheter för att få olika infallsvinklar och synsätt på lösningar. Gruppen sitter i ca 45-60 
minuter och eftersträvar många idéer. Tanken med denna metod är att gruppen ska stimuleras 
av varandras kreativitet genom att kombinera, förbättra och utveckla idéerna. I denna metod 
är negativ kritik absolut förbjuden! (Ref. 3) 

3.4.2 Osborns Idésporrar 

I denna kreativa metod används materialet från brainstormingen och frågor och motsatser 
ställs så som: Kan det göras tvärtom? Längre? Kortare? Omplacera? En fråga i taget ställs på 
problemet eller förslaget. Följdfrågor ställs till exempel till frågan ”Göra tvärtom?” ställs 
följdfrågor som kan vara; Motsats? Upp och ned? Åt andra hållet? In och ut? (Ref.3) 

3.4.3 Inspiration 

Inspiration kan tas från andra produkter som har andra användningsområden för att se om 
dessa kan användas eller omarbetas till funktioner som passar produkten. 

3.4.4 Skissgenerering 

De idéer som framkommit sammanställs i olika förslag som sedan bildar koncept som 
gestaltas som skisser. Dessa koncept ska passa de kriterier som sällts på produkten. 

3.4.5 Alias modellering 

Den optimerade och slutgiltiga lösningen modelleras sedan upp i Studiotools programmet 
Alias. Detta blir en tredimensionell bild med riktiga mått och väldigt fotorealistisk. Bilden kan 
läggas upp på olika bakgrunder för att se ännu verkligare ut. Detta är en bild som med fördel 
kan visas till tänkta kunder. Filen kan även överföras till programmet Unigraphics NX där 
konstruktionsritningar kan tas fram. 
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4 Genomförande 
Genom att systematiskt använda metoder i vissa steg uppnås det bästa resultatet. De olika 
metoderna som har använts har alla valts ut för att de passat bäst för detta arbete. 

4.1 Informationsinsamling 
För att få ett bra underlag är det viktigt med grundlig informationsinsamling. Därmed minskar 
risken för felbedömningar i ett senare skede. 
 
4.1.1 Grundinformation  
Grundinformationen gav företaget Likolo, materialet bestod förutom att undersöka den 
befintliga funktionsmodellen, av patentet, SIS-bestämmelser och olika mått som Likolo själv 
mätt upp. Namn på tänkta tillverkare och kostnadsramar gavs också. Special vagnar som 
kunder beställer brukar ligga på 3500-5000. Därför bör kundvagnen kosta ca 1500 i 
tillverkningskostnader. 
 
Den nuvarande och befintliga kundvagnen är en funktionsmodell som fungerar på så sätt att 
en barnvagn ställs framför kundvagnen. Varvid kundvagnen skjuts in under underredet på 
barnvagnen så långt att handtaget från barnvagnen tar i kundkorgen. Barnvagnens handtag 
kan fästas med kardborreband framtill vid kundkorgen. Vid sidan av handtaget som styr 
kundvagnen finns en spak som med kraft från armen dras bakåt. Denna spak är försedd med 
en vajer som är fäst i en platta som då lyfts uppåt via länkarmar till ett högre läge. Detta 
medför att barnvagnen är i ett upphöjt läge med dess hjulaxlar vilande mot plattan som 
medför att dess hjul inte tar i marken. Därmed kan man köra både kundvagnen och barnvagn 
samtidigt. Varor placeras i kundkorgen och det finns även plats för skrymmande varor under 
kundkorgen.  
 
För att sedan fälla ned barnvagnen från det upphöjda läget finns en blockerbar gasfjäder från 
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB, som styrs med en ventil för ett mjukare nedlyft. Ventilen 
styrs via en vajer till ett handtags reglage som är fäst på undersidan av spaken. 
 
Kraften från armen som krävs för att dra spaken är inte stor vid ingen last, problemet är att 
betydligt större kraft krävs med barnvagnen på. Det blir också problem med att ha ett 
vajersystem vad gäller både transport skador och hanteringsskador. Vajern skulle kunna 
läggas inuti rören för att minska skador vid transport och användning men kraften blir den 
samma vid själva lyftet. 
 
Ett annat problem eller ett önskemål från företaget eftersom de fått indikationer från kunder är 
att underredet borde ha samma höjd som plattan vid läge där den ej användas för handling 
med barnvagn för att rymma långa och skrymmande varor. Ytterligare en risk finns med 
själva plattan när den fälls ned mot underredet nämligen klämrisk. 
 
Underredet är utbyggt framtill så att det finns plats för även medföljande större barn att stå vid 
handling. Barnen står då på en platta mellan kundkorg och handtag. Denna platta har en sådan 
höjd att den som handlar med kundvagnen inte stöter eller slår i med fötterna när vagnen 
skjuts framåt.  
 
Den nuvarande funktionsmodellen har testats i två butiker vid denna tidpunkt (juni 2008), 
Bauhaus och Ica Maxi. Där har utvärderingen varit i stort sett positiv, några negativa punkter 
som framkommit och bör förbättras är: 
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 Den känns svårmanövrerad på grund av sin tyngd. 
 Lyftet av barnvagnen är tung. 

 

4.1.2 Konkurrentanalys  

. 

 

Sökningar på Internet och besök i butiker visar att det idag inte 
finns någon lösning på att enkelt kunna handla med barnvagn. Det 
finns lösningar för att handla med barn, men inte med barn i 
barnvagn, och alla dessa lösningar kräver att barnet lyfts över från 
vagn eller bil. Detta är ett problem om barnet sover. För riktigt små 
barn finns en lösning med en mjukare stol där barnet lyfts ur och 
placeras med bra översikt från föräldern. (Se bild nr 3). Men det 
bästa vore om barnet kunde ligga i sin egen vagn. 

Bild nr 3, kundvagn 
med barnstol 

Det finns andra lösningar för att handla med barn, men även här krävs att du lyfter upp barnet 
och i dessa lösningar måste barnet vara lite större. (Se bild 4). I vagnen som är som en bil 
(bild nr 5) måste barnet vara något år eftersom det sitter själv och det är svårt att ha uppsikt 
för föräldern. I denna lösning finns dock ofta ett bälte där barnet spänns fast. Även i lösningen 
där barnet sitter i en sits som fälls ut måste barnet vara lite större, annars tippar barnet lätt åt 
sidan eftersom det inte finns något skydd på sidorna. I denna lösning kan barnet vara något 
mindre än lösningen som är en bilmodell, eftersom föräldern har bättre uppsikt över barnet. 
(Se bild nr 6). 
 

    

 
 

Bild nr 4 Modell Kiddo. Bild nr 5. Bilvagn 
för barn. 

Bild nr 6. Vagn 
med stolsits. 

Det finns några konkurrenter, två av de största och marknadsledande är tyska Wanzl och 
franska Caddie. De erbjuder ett stort antal varianter med flera valmöjligheter för både 
kundvagnar och kundkorgar. De har i dagsläget ingen produkt som medger handling med 
barnvagn. De två konkurrenterna har snarlika produkter med varandra och båda ligger i 
framkant med sina produkter. 
 
Tyska Wanzl startades av att Rudolf Wanzl ritade och patenterade en kundvagn runt 1950. 
Den har i stor sett inte ändrats så mycket under alla dessa år, men däremot har företaget vuxit. 
Idag är Wanzl den största tillverkaren av kundvagnar i världen i alla fall enligt dem själva. 
(ref. 7). De säljer ca 1.8 miljoner olika sorters kund tillbehör per år (de har bland annat korgar 
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och hyllsystem också). De har genom alla dessa år fortsatt att utveckla och sälja produkter för 
att underlätta för både butiksägare och kunder som handlar. I dag har Wanzl över 3300 
anställda i sju produktions faciliteter i Tyskland, Frankrike, Tjeckien och Kina. De samarbetar 
med en internationell återförsäljningskedja. De tillverkar även bagagevagnar till flygplatser 
och har börjat etablera sig inom för dem nya områden så som industrin och hotellservice. 
(Bild 7) 
 

 
Bild 7: Konkurrent, det tyska företaget Wanzl. 
 
 

 

Franska Caddie bildades år 1928 och är ett företag som 
tillverkar butiksutrustning och har en stor tillverkning av 
kundvagnar. De tillverkar vagnar för handling och förvaring 
som bland annat används inom detaljhandeln, industrin, 
hotellvärlden, inom sjukvården och på flygplatser. Företaget 
har idag enligt deras hemsida (ref. 8) ca 1000 anställda i 
fabriker lokaliserade i Frankrike, Portugal och Kina. De 
samarbetar med 120 återförsäljare runt om i världen. (Bild 8). 

   Bild 8: Konkurrent,  
det franska företaget Caddie. 

 
Det finns även svenska tillverkare som till exempel Heijel AB som finns i Gnosjö och 
LFORM Logistics AB som finns i Järfälla. LFORM har viss tillverkning och importerar även 
kundvagnar som säljs vidare. 
 

4.2 Problembestämning 
Det finns metoder för att formulera och nivåbestämma problem. För detta examensarbete har 
följande metoder använts. 

4.2.1 Frågemetoden 

Denna metod går ut på att frågor ställs och svaren används till problembestämningen. 
 
Fråga 1. Vad är problemet? 

 Det finns inga nuvarande kundvagnar som tillåter handling med barnvagn. 
 Den patenterade lösningen är tung att lyfta. 
 Kundkorgarna är för små. 
 Själva lyftanordningen ligger för oskyddad, vajern skadas lätt både vid transport och 

också vid användning. 
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2. Varför existerar problemet? 
 Ingen av tillverkarna har funnit någon bra lösning, alternativt inte sett att det funnits 

något behov. 
 Lyftanordningen är handanpassad. 
 Kundkorgarna måste samsas om platsen för vagnen utan att vagnen blir för lång och 

därmed svår styrd och ej hanterbar. 
 Själva lyftanordningen som är patenterad har idag en lösning som går från handtaget 

till en bottenplatta via en lös vajer. Vajern blir lång och oskyddad. 
 
3. Var finns problemet? 

 Ingen har idag en bra lösning på problemet med att handla med en barnvagn. 
 Kundvagnskorgen måste bli så stor som möjligt, är idag i minsta laget. 
 Kundvagnen bör för förvaring vara stackbar. 
 Lyftanordningen bör få en annan lösning eftersom dagens kabel lätt skadas vid både 

användning och transport. 
 Idag är lyftanordningen något upphöjd, men bör vid ”vanligt läge” vara i samma höjd 

som vagnen för att den ska kunna användas till att lägga långa varor på. 
 
4. När uppstår problemet? 

 När långa saker ska inhandlas. 
 När kundvagnen ska förvaras. 
 När kundvagnen ska användas och vid transport. 

 
5. Varför uppstår problemet då? 

 Vid vanligt läge har själva plattan och vagnen inte samma höjd, detta medför att det 
blir svårare att placera långa och skrymmande varor. 

 Säljarna, alltså butikerna vill att kunden ska köpa så mycket som möjligt och inte 
hindras av en för liten kundvagnskorg. 

 Vid transport till butikerna bör varje vagn vara så platt som möjligt för billigare och 
säkrare transport. 

 
6. Vem och varför berörs de av problemet? 

 Kunderna när de ska handla om de inte kan placera önskade saker i kundvagnen eller 
om den blir för svårstyrd eller svårhanterbar. 

 Butikerna som vill att kunderna ska kunna fylla sina kundvagnar med mängder av 
varor. 

 Butikerna som vill av förvaringsutrymme att vagnen ska vara stackbar. 
 Säljaren/tillverkarna vill att vagnen ska ha så mången standard komponenter som 

möjligt och att den ska vara enkel att tillverka för att hålla kostnaderna nere. 
 Säljaren/tillverkaren att kundvagnen ska vara så platt som möjligt för att inte vara 

skrymmande vid transport. 

4.2.2 Problemformulering 

Nuvarande problem finns i att kundvagnen bör få en maximalt stor kundkorg. Kundvagnen 
bör vara stackbar för förvaring. Själva lyftanordningen bör ses över eftersom nuvarande 
lösning med en vajer lätt skadas vid användning och transport. När kundvagnen är i vanligt 
läge bör den ha samma höjd på både under kundkorgen och också plattan. Den bör kunna 
fällas ihop och enkelt monteras ihop så att den blir minimalt skrymmande vid transport. 
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4.3 Problemundersökning 
Uppdragsgivaren bidrog med information om problemen som finns eftersom feedback från 
testkörning med en funktionsmodell fåtts från en butik. (De ville att kundvagnarna skulle vara 
stackbara och kundkorgarna större). Vid transport hade redan en vajer skadats, så den 
lösningen har ett problem. Så efter problem bestämningen gjordes undersökningar av 
problemen med olika metoder. 

4.3.1 Funktionslistning 

Kriterier tas fram och delas in i huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion (bilaga 1). 

4.3.2 Kriterieviktning 

Kriterierna från funktionslistningen viktas i en matris (bilaga 2) mot varandra för att få fram 
en rankning av vilka funktioner som är viktigast. Dessa funktioner ställs sedan upp i ett 
funktionsträd och merittalen beräknas (bilaga 3). Merittalen är viktiga inför när man ska vikta 
de olika koncepten mot varandra. I detta arbete kommer viktningen att användas som stöd i 
designprocessen. 

4.3.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation upprättades (bilaga 4), där både krav och önskemål specificerades. Det 
är lätt att under arbetets gång stämma av med den så att inget glöms bort eller blir förbisett. 

4.4 Idéverksamhet 
Det finns många olika metoder för att uppbringa idéer och sedan bearbeta dessa vidare. 

4.4.1 Kreativa metoder 

Tillsammans med Kristiina Starck som är VD och ägare av Likolo och väl insatt i kundvagnen 
gjordes brainstorming. Den utfördes i delar, bestående av plattan (bilaga 5), lyftanordning 
(bilaga 6), kundkorg (bilaga 7), stackbar (bilaga 8) och handtag (bilaga 9). Varje del 
bearbetades och diskuterades senare. 
 
Osborns idésporrar användes efter det, och diskussioner och förslag på hur lösningar kan 
kombineras och förbättras tog vid. 

4.4.2 Inspiration 

Inspiration hämtades från olika produkter, bland annat lyftanordningen hos en kontorsstol och 
hos lyftbord.(Se bild nr 9). För själva utformningen av kundkorgen hämtades inspiration från 
bland annat kylskåp, tvättkorgar och utdragbara skafferier. 
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4.5 Skissgenerering av kundvagnsutformning 
Olika skisser togs fram på kundvagnsutformningen och idéer på detaljer skissades upp (bilaga 
10). Alla bilder med olika lösningar visades och diskuterades med företaget. De valde ur 
första utkastet åt vilket håll de ville att designen skulle bearbetas. Vinnande bild var förslag 
nummer 3 (bilaga 10, sida 2 av 4). Denna design fortsatte att utvecklas i kombination att även 
lösningar för lyftfunktioner bearbetades parallellt. Fler mer bearbetade skisser togs fram 
(bilaga 11).  

4.5.1 Konceptförslag 

Förslag på lyftanordningen bearbetades. Först erhölls ritningar från Claes Ohlsson på hur en 
domkraft fungerar, det är en lösning som är väldigt kraftfull och kompakt. Problemet visar det 
sig är att hitta tillverkare i Sverige. Företag som Clas Ohlsson tillverkar sina produkter 
utomlands och har inga möjligheter att göra speciallösningar. Kontakt togs med företaget 
Cowab AB som sålde produkter med olika slags gaslyftar t.ex. höj- och sänkbart skrivbord 
och kontorsstolar. Men detta företag var bara återförsäljare för utländska produkter och 
tillverkar inga egna. Edmo Lift AB är ett företag som tillverkar egna lyftvagnar och lyftbord, 
men även deras minsta lyftanordning skulle blir för stor för kundvagnen. Tre olika 
grundkoncept valdes ut. Nedan följer en kort förklaring av varje koncept. 
 

 Koncept 1”Kundvagn med gasfjäder och pedaler”. 
Samma mekaniska lösning som idag fast vajern som sitter fast i plattan fästs i en pedal som 
placeras under ståbräda. Denna ståbräda måste vara vikbar men ändå luta mot stommen när 
den är nedfälld. Detta för att inte barn ska komma åt pedalen och oavsiktligt sänka plattan 
som vagnen vilar mot. Det svåra med denna lösning är att få användaren att förstå var pedalen 
finns. Men detta problem kan lösas med att fästa tydlig information på kundvagnen och eller 
bredvid på synlig plats. 
 
Till ned släppet av plattan kan samma gasfjäder (Art nr 9397 A131, C40, L204, F1200) från 
Lesjöfors Stockholms Fjäder AB, som finns på dagens lösning fästas, men blir liggande under 
plattan och fästs i ytterligare en pedal. De två pedalerna blir bredvid varandra, de måste 
tydligt markeras till exempel med pilar och färg eller ”UP” och ”DOWN” med grön och röd 
pedal. Här är det viktigt att symboler väljs som har tydlig semantik så att användaren förstår 
direkt (ref. 5). 
 
Plattan blir som dagens lösning försedd med en länkarm som via vajrar dras uppåt vid pedals 
nedtryckning som gör att gasfjädern aktiveras. Anledningen varför pedaler väljs istället för 
spak är att kraften från benen är ofta starkare än kraften i armarna. Själva ned sänkningen 
kommer med hjälp av gasfjädern bli mjuk. Gasfjädern har en ventil som kopplas via vajer till 
pedal som gör att gasfjädern släpper trycket. 
 
Fördelen med denna lösning är att barnen inte kommer åt lyftanordningen och att det blir en 
billig lösning jämfört med att använda en hydraulisklösning där dyrare komponenter används. 
Nackdelen är att det blir svårt att intuitivt förstå hur den fungerar och det finns även risk för 
skrapning av underredet med risk att gasfjäder och eller vajrar bli skadade. 
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 Koncept 2 ”Kundvagn med hydraulisk lösning”. 

En hydraulisk lösning med en cylinder ”Hydraulcylinder 204” letades fram ur en katalog 
(ref.4), den tålde kyla vilket många hydrauliska lösningar inte gör så bra eftersom de 
innehåller olja. Kontakt togs med Hans-Erik Svensson på Rexroth Bosch Group som var 
mycket hjälpsam. Det är ett världsledande företag inom hydraulik. Cylindern som hittats 
kunde passa och kopplas ihop med antingen motor, batteri eller någon slags handpump. Fick 
tips om att företaget Terling AB tillverkar handpumpar. 
 
Beräkningar för cylindern: 

 
Tabell 1 Beräkningar för cylindern. 
 
Denna cylinder skulle passa i både storlek och klara tillräcklig kraft. Den är liten och kompakt 
och placeras under kundkorg på sidan av underredet. Ett skyddshölje byggs runt som är 
öppningsbart och försett med perforering för att kylas. 
 
Handpumpen kopplas via vajrar till pedaler som placeras under ståbrädan. Även i detta 
koncept är det viktigt med information var pedalerna finns och att de ligger skyddade så att 
det inte finns risk att barn kommer åt dem. Ståbrädan blir vikbar och vilar mot underredet på 
sidorna och cirka 5 centimeter som är invikt från sidorna. 
 
Fördelar med cylindern: 
Enkelt lyft för användaren. Tål hög last. 
Nackdelar: Det blev en förhållandevis dyr lösning, ca 1300 kr exklusive moms, beroende på 
hur många som köps in, plus kostnad för handpump. Om lösningen inte håller är den dyr att 
byta och visst underhåll krävs. 
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 Koncept 3 ”Kundvagn med mekanisk lösning framtill”. 
Det blev en helt mekanisk lösning. Företaget ville helst ha en mekanisk lösning i den främre 
delen av vagnen. Efter mycket fundering fanns en lösning som involverade vajrar, pedal och 
en slags vagga som gör lyftet. 
 
Två vaggor är fäst i hållare som via vajrar och hjul trycks upp när pedalen trycks ned. När 
pedalen är nedtryckt fästs den i ett spår. Vid nedsänkning trycks och förs pedalen ur spåret 
och sänks ned till ursprungsläget. Detta medför att vaggorna återgår till ursprungsläget och 
dess form gör att nedsänkningen görs mjukare än en plan lösning skulle ha gett. 
 
Eftersom pedalen är fäst framtill så kommer vagnen att sättas på plattan och med hjälp av 
pedalen lyfts plattan uppåt i ett snett läge. Barnvagnen kommer att luta lite snett inåt, inget av 
dess hjul kommer att ta i golvet men eftersom höjningen blir ca fyra centimeter på ena sidan 
så blir det vara ca 1-2 centimeters lyft vid det andra hjulparet. 
 
Problemet här blir också att få användaren att förstå hur den fungerar, alltså att hitta pedalen. 
Men detta problem kan lösas med tydlig information. En av fördelarna med detta koncept 
jämfört med de andra är att lyftanordnings funktionen är långt placerad från medföljande 
barn. 
 
Fördelar: Billig. 
Nackdelar: Vaggorna måste specialtillverkas, men borde för en mekanisk verkstad inte vara 
något problem. 
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4.6 Idéutvärdering 
Alla tre idéer skulle funka. Den sista idén satt långt inne och innan den kom fram tog Likolo 
kontakt med en konsultfirma Global Sun Engineering. Även de försökte finna lösningar, de 
kom på en lösning, en bra sådan men som inte täcktes av patentet. De tre förslagen har alla 
fördelar och nackdelar och det blir upp till företaget vilket koncept förslag som ska gå till 
vidare utveckling. Eftersom uppdragsgivaren är med i varje steg med att tycka till om de olika 
koncepten och ge sina åsikter , så har koncepten inte bedömts på något annat sätt. 

4.6.1 Avstämning med företaget 

Likolo tyckte att den hydrauliska lösningen var bra men var rädd att slutpriset för hela 
kundvagnen skulle bli för högt. Den bästa lösningen enligt företaget var koncept 3 den helt 
mekaniska lösningen. Därför blir det den som vidareutvecklas. Utseendemässigt tilltalades 
företaget av en vagn, denna design fortsatte att bearbetas till ytterligare förslag. (Se bild 10). 
 

 

 

  
   

Bild 10, Olika design koncept 

16 



    liKolo  

4.6.2 Vidareutveckling av kundvagnen 

Kundvagnen kommer ha samma bredd och längd som funktionsmodellen. Bredden är 
anpassad så att den ryms igenom kassan, och längden så att en barnvagn ryms på 
lyftanordningen. Vid handtaget ganska nära kundkorgen kommer ett rör fästas med lämplig 
yta som ska fungera som handtag till de stående barnen. Företaget vill att kundvagnen ska 
tillverkas med trådkorg och underredet ska också vara med trådgaller. En tillverkare har 
hittats som kan ta fram de delar som utgörs av trådarbeten. Den kommer att vara stackbar 
genom att bakre trådgallret är vikbart uppåt. Vikningen sker i mitten och fälls uppåt. Hela 
kundvagnen kommer att smalna av framåt vilket gör stackbarheten möjlig. Eftersom Likolo 
har tittat på de vanligaste barnvagnarna och arbetat efter dessa mått, bestämdes det att 
eventuella lösningar för att passa ytterligare modeller, såsom trehjulingar, i så fall kommer att 
bearbetas vid annat tillfälle för företaget. 

4.6.3 Vidareutveckling av detaljer 

Detaljer bestäms i samråd med företaget, att en klämma ska fästas på handtaget där kunden 
kan fästa sin inköpslista. Krokar ska finnas på sidan så att kunden har möjlighet att hänga till 
exempel en handväska där. Underredet bör få ett ytskikt av något slags gummi så att glidning 
av föremål förhindras. Vid kundkorgens främre del som är närmast barnvagnen ska förses 
med tjockare gummi list som ska minska skaderisken på barnvagnen. Även den främre delen 
av plattan ska förses med gummilist som skyddar mot stötar och skador. Handtaget ska vara 
greppvänligt och mjukt men detta är en detalj som kommer att köpas färdig för att få ned 
kostnaderna och handtaget kommer förses med ett kundvagns lås. Ett av hjulen eller vid 
handtaget kommer det att finnas en bromsanordning. Men detta får företaget välja av 
tillverkarna. En reklam plats fästs på kundkorgen, med möjlighet att fästa reklam åt båda 
sidor. 

4.6.4 Ytterligare avstämning med företaget 

Företaget valde en design på kundvagnen och är nöjd med förslaget, vill att denna ritas upp i 
Alias. De vill också ha små toleranser så att den kan överföras till Unigraphics NX sen. 

4.7 Pappmodellsbygge av lyftanordningen 

En modell byggdes i kartong (skala 1:1), den byggdes och justerades och mättes i flera 
omgångar. På så sätt kunde själva höjden som plattan ska lyftas och storleken på vaggorna 
som ska göra lyftet mätas. (För bilder se bilaga 12) 
 
Första försöken gjordes med en stav som gör själva lyftet, men där finns en osäkerhets faktor 
att staven skulle hålla. Vid tunga lyft finns risk för att den böjs eller på lång sikt går av. Därför 
användes istället en vajer som fästs i en pedal. Pedalen trycks ned och drar då i vajern som gör 
att vaggorna höjs och därmed trycker upp plattan cirka fyra centimeter. På så sätts höjs 
vagnen som lutar lite snett inåt och ingen av dess hjul rör marken. Vid maximal nedtryckning 
för man pedalen åt sidan som då trycks in i ett spår och av dess självikt låses fast i ett upphöjt 
spår längst in. 
 
När plattan sen ska fällas ned, trycker man pedalen lite ned för att komma ned till det lodräta 
spåret och för den i sidled till ursprungsläget. Vaggornas form gör att nedfällningen dämpas 
något jämfört med om de varit plana. Med användarens egen kraft släpps alltså plattan ned, 
användaren får med sin kraft hålla emot så att det blir en mjuk nedfällning. Men även om 
användaren inte förstår eller inte orkar hålla emot så blir det inget kraftigt fall eftersom plattan 
endast höjts fyra centimeter. 
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4.8 Alias modellering 
Kundvagnen modellerades upp i Studiotools programmet Alias med små toleranser för att 
vara möjlig att överföra till NX för att ritningar ska kunna tas fram. Alias filen kan användas 
till att rendera olika tredimensionella bilder som kan se fotorealistiska ut. Renderingar kan 
göras med riktiga foton som bakgrund eller att bakgrunder modelleras som gör att bilden ser 
ännu verkligare ut och ger en bra bild på hur stor produkten är i verkligheten. Filen kan också 
användas till att rendera olika detaljer som behöver visas bättre eller som behöver framträda 
mer. De renderade bilderna är ett bra komplement att visa upp för tänkta kunder. 
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5 Resultat 
Det slutgiltiga resultatet löser företagets tidigare problem med att vara tung vid lyft eftersom 
lyftet nu sker med kraften från benet via en pedal istället för som tidigare med kraften från 
armen via en spak. Hjulens storlek valdes till 120mm vilket medför att den är mer lättstyrd. 
Själva vikten på kundvagnen kommer att bli mindre på grund av slankare konstruktion och 
lättare material än dagens funktionsmodell vilket bidrar till att göra den lättare att manövrera. 
Hela kundvagnen är avsmalnande så att den är stackbar. Hela underredet med plattan har 
samma höjd vid vanligt läge vilket underlättar för dem som handlar utan barnvagn och vill 
placera skrymmande varor där. Vajern som används i den slutgiltiga versionen av kundvagnen 
är mycket kortare än i den befintliga funktionsmodellen. Dessutom ligger den helt under 
plattan, med ramen som skydd vilket minskar skaderisken. 

5.1 Val av tillverkningsmetod 
Företaget vill att kundkorgen och underredet ska tillverkas med svetsade trådar eller 
trådgaller. Hjulen kommer att köpas färdiga av någon tillverkare. Det finns en mängd olika 
hjul på marknaden, en tillverkare som har stor kvantitet är till exempel företaget Moving AB 
så därför borde det inte vara något problem att finna fyra kullagrade hjul varav eventuellt ett 
av dem förses med en låsning. Företaget får själva välja vilket alternativ som de vill: låsning 
på ett av hjulen eller att en låsning finns vid handtaget.  

5.2 Val av ytbehandlingsmetod 
Kundvagnen blir tillverkad av stålrör, L-formade balkar och trådgaller. Ytan på dessa kommer 
att förslagsvis bli el-förzinkad och skyddad med klarlack för att tåla väder och vind. 
 
Tekniska Data  
 Längd: 1500mm (Underrede + platta) 
 
Höjd: 1030mm 
 
Bredd: 630mm 
 
Underredets längd: 650mm 
 
Plattans bredd bak: 420mm 
 
Plattans bredd fram: 280mm 
 
Plattans längd: 850mm 
 
Kundkorgs volym: 83 liter  
 
Hjul: 4 länkhjul (4 kullagrade hjul med 125 mm diameter) 
 
Handtag: Mjukt och greppvänligt. 
 
Tillval: 
Färg på handtag, krokar och reklamskylt 

19 
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5.3 Bilder på det slutgiltiga resultatet 
Det slutgiltiga resultatet ritat i Alias.(Bild 11 och 12.) 

 

 

 

Bild 11 Slutgiltiga resultatet. 

Bild 12 Slutgiltiga resultatet. 
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Barnvagnen förs med handtaget 
mot kundkorgen där den fästs med 
kardborreband. Vid korgen finns 
även plats för reklam åt båda sidor. 
(Bild 13) 

Bild 13, reklamplats. 

 

 

Plattan lyfts med hjälp av en pedal. 
När pedalen trycks ned så lyfts 
plattan ca 4 cm. Plattan lutar snett 
inåt och pedalen låses fast i ett spår. 
(Bild 14) 

Bild 14, pedalen. 

Under kundvagnen finns två vaggor 
som lyfter plattan uppåt. Dessa sitter 
fast mellan hållare och är 
sammanbundna med en stång. Vajern 
som löper från pedalen via hjul till 
stången gör lyftet möjligt. Vaggornas 
form gör att nedfällningen av plattan 
görs mjukare. (Bild 15.) 

 

Bild 15, vaggorna. 
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Kundvagnen har plats för två stående barn. Ett handtag för barnen finns att hålla i framför 
kundkorgen. (Bild 16) 

Bild 16, plats för stående barn. 

 

 

Handtaget är försett med en 
klämma där handlingslista kan 
fästas. Finns även krok för till 
exempel handväska.  
 
Baksidan är vikbar uppåt för att 
den ska vara stackbar. Hela 
kundvagnen är avsmalnande för 
att detta ska vara möjligt. 
(Bild 17) 

Bild 17, plats för handlingslista. 
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6 Diskussion 
 
Vid funktionslistningen var det svårt att avdela i huvudfunktion med tanke på om den bara 
skulle användas till handling med barnvagn eller om kundvagnen skulle kunna anpassas till 
olika butiker eller olika koncept så som att underlätta förflyttning av både väskor och barn vid 
flygplatsterminaler. Detta val påverkar viktningen och i sin tur val av koncept för vidare 
utveckling. 
 
Kravet enligt SIS-standard är att hjulen inte får vara mindre än 120mm. Men eftersom 
hållarna till hjulen bygger på ytterligare beroende på vilket hjulsort som används så måste 
eventuellt en mindre dimension användas för att kundvagnen ska gå under underredet på 
barnvagnar. Företaget skulle kunna utföra alla tester som SIS kräver och visa på att allt annat 
utom hjulen uppfylls och att det för denna innovation krävs ett något mindre hjul än kravet. 
 
Det var svårt att kombinera både SIS-krav, önskemål från företaget och vad som var möjligt 
ur tillverknings synpunkt. Designmässigt skulle det vara roligare med rundare former men det 
blir då ofta dyrare och svårare att tillverka. I dagsläget letar företaget efter en tillverkare som 
kan göra hela kundvagnen, annars kommer den troligtvis delas upp genom att en tillverkare 
gör kundkorg och övriga tråddetaljer och en annan tillverkare gör den mekaniska 
lyftfunktionen. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kundvagnen i butik. 

 
.
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Bilaga 1 Sida 1 (1) 

Funktionslistning 
 
Huvudfunktion  Delfunktion 
 
A) Medge lyftanordning  B) Förvara skrymmande varor 
      (för barnvagn)  C) Förvara många varor 
   D) Medge ståbräda 
 
Stödfunktion 
 
E) Medge stackbarhet  F) Medge planhet (underredet) 

G) Underlätta förvaring 
   H) Tåla väta 
   I) Tåla kyla 
 
J) Medge lättstyrdhet  K) Erbjuda handgrepp 
   L) Kvarhålla last 
   M) Minimera tyngd 
 
N) Medge säkerhet  O) Medge stabilitet 

P) Fördela tyngden 
Q) Minimera klämrisk 

 
R) Minimera kostnader  S) Underlätta tillverkning 
   T) Minimera delar 
   U) Medge standardkomponenter 
 
V) Underlätta underhåll  W) Underlätta montering 
   X) Underlätta transport 
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Bilaga 2 Sida 1 (1) 

Funktionsviktning 
 
Medge lyftanordning 
 B C D Σ Vikt 
B 1 2 0 3 3/9 
C 0 1 0 1 1/9 
D 2 2 1 5 5/9 

B Förvara skrymmande varor 
C Förvara många varor 
D Medge ståbräda 

 
 
 
 E J N R V Σ Vikt 
E 1 2 0 0 2 5 5/25 
J 0 1 0 0 0 1 1/25 
N 2 2 1 2 2 9 9/25 
R 2 2 0 1 2 7 7/25 
V 0 2 0 0 1 3 3/25 

E Medge Stackbarhet 
J Medge lättstyrdhet 
N Medge säkerhet 
R Minimera  kostnader 
V Underlätta underhåll 

 
 
Medge stackbarhet 
 F G H Σ Vikt 
F 1 0 0 1 1/9 
G 2 1 0 3 3/9 
H 2 2 1 5 5/9 

F Medge planhet 
G Underlätta förvaring 
H Tåla temperaturskiftningar 

 
Medge säkerhet 
 O P Q Σ Vikt 
O 1 2 2 5 5/9 
P 0 1 0 1 1/9 
Q 0 2 1 3 3/9 

O Medge stabilitet 
P Fördela tyngd 
Q Minimera klämrisk 

 
Medge lättstyrdhet 
 K L M Σ Vikt 
K 1 0 2 3 3/9 
L 2 1 2 5 5/9 
M 0 0 1 1 1/9 

K Erbjuda handgrepp 
L Kvarhålla last 
M Minimera tyngd 

 
Minimera kostnader 
 S T U Σ Vikt 
S 1 2 2 5 5/9 
T 0 1 0 1 1/9 
U 0 2 1 3 3/9 

S Underlätta tillverkning 
T Minimera delar 
U Medge standardkomponenter 

 
Underlätta underhåll 
 W X Σ Vikt 
W 1 0 1 1/4 
X 2 1 3 3/4 

W Underlätta montering 
X Underlätta transport 
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Funktionsträd med viktning   Bilaga 3 Sida 1 (1) 
 Medge planhet 
 
 

1/9 15/2025  
 
 
 

Medge 
lyftanordning

1 1 

Medge 
stackbarhet 

5/25 15/225

Förvara 
skrymmande 
varor 

3/9 3/9 

Medge 
säkerhet 

9/25 27/225

Förvara 
många varor 

1/9 1/9 

Medge 
lättstyrdhet 

1/25 1/225

Medge 
ståbräda 

5/9 5/9 

Minimera 
kostnader 

7/25 7/225

Underlätta 
underhåll 

3/25 15/225

Underlätta 
förvaring 

3/9 45/2025 

Tåla tempskiftn.. 

5/9 135/2025 

Medge stabilitet 

5/9 135/2025 

Fördela tyngd 

1/9 27/2025 

Minimera 
klämrisk 

3/9 81/2025 

Erbjuda 
handgrepp 

3/9 3/2025

Kvarhålla last 

5/9 5/2025

Minimera 
tyngd 

1/9 1/2025

Underlätta 
tillverkning 

5/9 35/2025

Minimera delar 

1/9 7/2025

Medge 
standardkomp. 

3/9 21/2025

Underlätta 
montering 

1/4 15/900

Underlätta 
transport 

3/4 45/900
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Bilaga 4 Sida 1 (2) 
 

Kravspecifikation 
 
Krav/Önskemål Specifikation 
 
 1. Geometri 
K Medge lyftanordning 
K Finnas utrymme under vagn. 
K Vara stackbar. 
K Stor varukorg. 
K Vikt så låg som möjligt 
Ö Kompakt 
K Handtag - passa alla händer 
K Minsta hjul diameter: 120mm. 
Ö Rymma 2 barn på ståbräda. 
 
 2. Kinematik 
K Livslängd: 7-10 år 
 
 3. Krafter 
K Tåla stötar 
K Tåla vibrationer 
K Maximal last: 160 kg 
 
 4. Material 
K Tåla korrosion 
K Tåla temperaturskiftningar 
K Tåla kyla: ner till -50ºC 
K Tåla värme: upp till +50ºC 
Ö Låg vikt 
 
 5. Säkerhet 
K Får ej välta eller tippa 
K Kunna stanna 
K Ej klämrisk. 
K Ej utsätta användare eller barn för fara. 
 
 6. Ergonomi 
K Optimal arbetshöjd 
K Greppvänliga handtag. 
K Vara lättstyrd 
K Lätt lyftfunktion. 
 
 7. Kvalitetskrav 
Ö Underlätta tillverkning. 
Ö Enkel att montera. 
Ö Minimera delar. 
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Bilaga 4 Sida 2 (2) 
 
K Kunna serie tillverkas. 
 
 8. Underhåll 
Ö Underlätta underhåll. 
K Enkel montering. 
Ö Enkel rengöring. 
K Många standardkomponenter. 
 
 9. Kostnader 
Ö Minimera kostnader. 
Ö Använda standard komponenter. 
Ö Enkel transport. 
 
 10. Miljö 
K Miljövänligt material 
 
 11. Design 
Ö Utmärkande design 
Ö Färg på handtag som tillval. 
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Bilaga 5 Sida 1 (2) 

Kreativa metoder för plattan 
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Bilaga 5 Sida 2 (2) 

Kreativa metoder för plattan 
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Bilaga 6 Sida 1 (1) 

Kreativa metoder för lyftanordningen 
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Bilaga 7 Sida 1 (2) 

Kreativa metoder för kundkorg 
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Bilaga 7 Sida 2 (2) 

Kreativa metoder för kundkorg 
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Bilaga 8 Sida 1 (2) 

Kreativa metoder för stackbarheten 
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Bilaga 8 Sida 2 (2) 

Kreativa metoder för stackbarheten 
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Bilaga 9 Sida 1 (3) 

Kreativa metoder för handtag 
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Bilaga 9 Sida 2 (3) 

Kreativa metoder för handtag 
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Bilaga 9 Sida 3 (3) 

Kreativa metoder för handtag 
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Bilaga 10 Sida 1 (4) 

Designskisser 
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Bilaga 10 Sida 2 (4) 

Designskisser 

 
Förslag nr 3 
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 Bilaga 10 Sida 3 (4) 

Designskisser 
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Bilaga 10 Sida 4 (4) 

Designskisser 
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Bilaga 11 Sida 1 (3) 

Designskisser 
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Bilaga 11   Sida 2 (3)
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Bilaga 11 Sida 3(3) 
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Bilaga 12 Sida 1 (1) 

Pappmodellbygge 
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