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Sammanfattning 
Syftet har varit att i en förstudie åt BRIO ta fram ett koncept till en ny barnvagn. Detta koncept 
ska ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete hos företaget. Den nya barnvagnen, som 
benämns resebarnvagn, ska vara ett komplement till BRIO:s nuvarande sortiment ”To Go”. 
Vagnen ska vara en Allt i ett-vagn och ska således vara brukbar i flera skeden av ett barns första 
uppväxtår. Barnvagnen ska vara konkurrenskraftig på en internationell marknad och attraktiv för 
en målgrupp som kallas "On The Go Parent". 
 
Målet för konstruktionen var att den skulle uppfylla krav på minimal vikt (hela barnvagnen 
ska väga under 8 kg), minimal volym (hopfällt läge ska vagnen ha dimensionerna 550 x 400 x 
200 mm) och färre komponenter (färre än 100 stycken). Avgränsningen var att fokusera på 
chassikonstruktionen. Övriga delar skulle bidra med att skapa en helhetsbild av barnvagnen 
men genomgick bara en enklare analys i jämförelse med chassikonstruktionen. 
 
Barnvagnskonceptet, Cubic3 som togs fram har ett chassi i form av en kolfiberlaminerad 
sandwichstruktur. Barnvagnen är att betrakta som en vision till vad som kan tillverkas i den allt 
mer växande barnvagnsindustrin snarare än en färdig produkt som kan sättas i produktion. Cubic3 

blickar fram fem till tio år i tiden för hur barnvagnar kan komma att se ut. Det som kan sägas är 
att barnvagnen har ett innovativt utseende till skillnad för vad som finns på marknaden idag. Den 
har en kropp istället för ett system av ledade rör.  
 
Cubic3 fick en vikt på 8,95 kg, en volym på 745 x 480 x 280 mm i fällt läge och det totala 
antalet komponenter uppgick till 125 stycken. Vidare tester utifrån Europeiska 
säkerhetsstandarden, EN1888:2003 måste göras på barnvagnskonceptet innan den kan tänkas 
sättas i produktion. 
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Abstract 
The purpose was to develop a concept design of a stroller for the Swedish company BRIO and 
this design was to be a foundation for further work. The stroller was to be an all-in-one. This 
meant that it could be used during all of the first years of a growing baby and that parents only 
needed one stroller during this period. The final product was to be suited on an international 
market and attract a target group called “On the Go Parent”. 
 
The main goal of the design was that it should be lightweight (no more than 8 kg for the whole 
stroller), have a minimum volume (the stroller should not exceed the dimensions 550 x 400 x 200 
mm when folded) and include fewer components (less than one hundred). 
 
The main focus was the design of the chassis and secondary work was any relating parts. 
However the final product had to look coherent and stylish. 
 
The final concept design called Cubic3 has a chassis composed of a carbon fibre laminated 
sandwich structure. The concept is more of a future vision with a perspective of five to ten years 
of what a stroller might look like than a finished product. The fibre composite body gives the 
stroller a unique and innovative look compared to contemporary designs. Stroller chassis designs 
of today are usually made up of aluminium tubes which are more skeleton-like. A new material 
for the stroller industry has been introduced, carbon fibre, which has the stiffness and the strength 
benefits along with low weight. 
 
Cubic3´s final weight was 8,95 kg and its volume  745 x 480 x 280 mm in its minimum state. 
The total amount of components was 125. Before Cubic3 is put into production it must 
undergo several tests to see whether it withstands the stress and strengths levels set by the 
European Standard protocol, EN1888:2003.  
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Inledning 
När föräldrar väntar barn så är det aktuellt för dem att införskaffa en eller flera barnvagnar 
beroende på hur den rådande situationen ser ut. En barnvagn är ett hjälpmedel för förflyttning 
av barn och används vanligtvis från det att barnet är nyfött tills det är omkring tre och ett 
halvt år eller kan gå längre sträckor på egen hand.   
 
För barnfamiljer finns det en uppsjö av barnvagnar att välja mellan och på den internationella 
marknaden är antalet varumärken i hundratal. Första frågan som kanske är mest aktuell för 
föräldern kan vara: ”Vilken typ av barnvagn ska man köpa?”. Frågorna är dock många: ska 
man ha en liggvagn, sittvagn, resevagn eller syskonvagn? Det kan vara allt från barnets 
komfortfaktor till föräldrarnas. Det finns flera aspekter som avgör vilken vagn som passar ens 
behov mest. Det ligger till exempel varmt om hjärtat att väga faktorer som säkerhet, funktion, 
ergonomi och design mot varandra. Detta för att införskaffa en vagn som håller länge, och 
som förhoppningsvis kan föras vidare till eventuella syskon eller få ett bra andrahandsvärde. 

Bakgrund  

Företaget BRIO är intresserade av att utveckla en ny barnvagn till sitt nuvarande sortiment 
”To Go”. Det som i stort efterfrågas på marknaden idag, enligt företaget, är att föräldrar ska 
kunna få så stor flexibilitet gällande förflyttning av sina yngsta barn som möjligt. Det talas 
om “On The Go Parent” för det moderna föräldraskapet där “Mobility” och ”Style” är 
nyckelord för deras livsstil. Föräldrar ska ha möjligheten att ta sig runt obehindrat likt sina 
tidigare resvanor men med barnen i sällskap och där vikt och dimensioner på ekipaget är 
minimala. Dessutom ska det vara snyggt. Den nya vagnen går under beteckningen 
resebarnvagn och är enligt BRIO tänkt att lanseras till år 2010. 
 
Marknaden för barnvagnar växer årligen och enligt marknadsundersökningsföretaget 
InterConnection Consulting Group (Wien-Barcelona) kommer marknadsvärdet att växa med 
cirka 2,8 % per år de näst kommande åren. Undersökningen visar också att antalet 
barnvagnar inom EU kommer att ha en tillväxt på 1,5 % per år. Detta skapar ett ”market-
pull” för produktutveckling av nya barnvagnar.  
 
BRIO-koncernen består idag av två verksamhetsområden, affärsområde BRIO och 
leksaksgrossisten Scanditoy. Affärsområde BRIO ansvarar för utveckling av Leksaker (To 

Play), Barnvagnar och bilstolar (To Go) samt möbler (To Be). BRIO driver även ett 
föräldrarforum på Internet, som kallas BRIO Life och leksaksmuseum i Osby sedan 1984 som 
heter Lekoseum. 
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Problembeskrivning 

En resebarnvagn är en lätt kortdistansvagn, med en vikt på vanligtvis mellan fem till tio 
kilogram. Den är i allmänhet en sittvagn med fällbar sits så att barnet kan sitta eller ligga i 
olika bestämda lägen. De flesta vagnarna på marknaden idag har ett chassi med en ganska 
komplicerad fällningsmekanism, ofta bestående av ledade balksystem länkade i någon form 
av kryssformation. Idén med detta är att kunna ge och bibehålla stabilitet i 
diagonalriktningarna, men även att tillåta vagnen att packas ihop på ett enkelt och smidigt 
sätt. 
 
Utmaningen i utvecklingsprocessen för en barnvagn ligger i att hitta en konstruktion som 
tillåter god komfort såväl för barnet (passageraren) under förflyttning, som för föräldern 
(föraren). Konstruktionen ska även kunna fällas ihop till en så liten volym som möjligt vid 
alternativ transport, samtidigt som vikten är minimerad. Barnvagnen ska också tillfredställa 
den Europeiska säkerhetsstandarden EN1888:2003 med tillägg som är förenade med just 
barnvagnar. 
 
Eftersom att resebarnvagnen är tänkt att lanseras till år 2010 ska den ha en trovärdig 
verklighetsanknytning när det gäller materialval och val av fällningsmekanism. 

Syfte & målsättning 

Syftet var att i en förstudie åt BRIO ta fram underlag till en resebarnvagn. Detta underlag ska 
ligga till grund för fortsatt utvecklingsarbete hos BRIO. Den nya barnvagnen, som 
benämns resebarnvagn, ska vara ett komplement till BRIO:s nuvarande sortiment ”To Go”. 
Vagnen ska vara en ”allt i ett”-vagn och ska således vara brukbar i flera skeden av ett barns 
första uppväxtår. Barnvagnen ska vara konkurrenskraftig på en internationell marknad och 
attraktiv för en målgrupp som kallas "On The Go Parent". 
 
Målet för konstruktionen var att den skulle uppfylla krav på: 
 

 Minimal vikt 
 Minimal volym 
 Minimalt antal komponenter 

 
Konstruktionen jämförs mot utvalda konkurrenter på marknaden och resultatet redovisas 
som ett konceptförslag med hjälp av bilder, ritningar och skalmodell. 
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Avgränsningar 

Underlaget till barnvagnskonceptet ska i första hand fokusera på chassikonstruktionen. Med 
chassi menas här den struktur som bär upp och utgör stommen till barnvagnen minus hjul, 
hjulupphängning och handtag. Chassikonstruktionen ska ses över formgivningsmässigt, 
konstruktionsmässigt och produktionsmässigt. Det färdiga chassikonceptet ska påvisa: 
 

 Minimal storlek: En resebarnvagn ska vara så liten som möjligt då den ska vara 
smidig att ta med på resor av olika slag, både i användning och när den fälls ihop för 
förvaring. Volymen ska helst understiga måttet för handbagage på flygplan som 
enligt flygbolaget Ryanair är 550 x 400 x 200 mm 

 Minimal vikt: Den genomsnittliga vikten på en resebarnvagn ligger idag mellan 5 och 
10 kg. Chassikonstruktionen eftersträvas ha en vikt som är så låg som möjligt, helst 
under 8 kg 

 
I andra hand studerades eventuell fjädring, sitsinfästning, hjulupphängning och hjulen. Alla 
dessa ses över formgivningsmässigt. I tredje hand betraktas bromsfunktion, handtag, sits och 
lastytrymme. Dessa kommer dock bara att visualiseras för att ge konceptet ett trovärdigt 
helhetsuttryck. 
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Metod 
I detta kapitel redogörs för vilka olika metoder som använts i processen med att utveckla 
barnvagnskonceptet och dess chassikonstruktion. 

Organisation 

 Examensarbetets organisation bestod av följande personer: 

David Rynde 750708-0310 david@rynde.com 

Oskar Lindkvist 780807-0010 oskar.lindkvist@gmail.com 

Deltagarna i examensarbetet är studenter inom KTH:s civilingenjörutbildning, Design och 
Produktframtagning (270 HP) under inriktningen Industriell Design. Handledare för arbetet 
har varit inriktningens examinator, universitetslektor Carl Michael Johannesson och BRIO:s 
Vice VD Claes von Hauswolff. 

Examensarbetet har skett under en så kallad platt organisation med delad projektledarroll. 
Frågor har diskuterats och beslut har fattats gemensamt inom gruppen och tillsammans med 
handledare. Avstämningsmöten med handledare har ägt rum löpande under projektets gång. 

Planering och upplägg 

För att få uppfattning om arbetets karaktär och omfattning så upprättades en projektplan. 
Denna plan var avsedd att strukturera processen och underlätta planeringen för den utsedda 
tidsperioden. Projektplanen upprättades efter mall av Landqvist [2001] för projektplanering. 
Dess ingående delar var: 
 

 Bakgrund och målsättning 
 Analys 
 Idé/skissetapp 
 Tester och experiment 
 Presentationsskisser 
 Ritningsunderlag 
 Modelltillverkning 
 Utvärdering/Uppföljning 
 Konstruktions och ritningsarbete 
 Prototyptillverkning 

 
Den detaljerade projektplanen redovisas som bilaga 1. 

Tidsplan 

Examensarbetet påbörjades den 13 augusti 2007 och det planerade slutdatumet sattes till 15 
januari 2008. Utifrån projektplanen skapades en tidsplan för att uppskatta tidsåtgången till de 
olika delmomenten. Detta gav även möjlighet för planering av eventuella förutsedda hinder 
som skulle uppstå. Tidsplanen finns redovisad som bilaga 2. 
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Delaktiga parter 

Utöver studenter och handledare har andra personer och experter involverats i 
utvecklingsarbetet. Återkommande personer har varit referenspersoner som kunnat ge 
konstruktiv kritik vid ett flertal tillfällen. Dessa personer var: 
 

 Priidu Pukk, KTH, Professor Maskinkonstruktion 
 Dan Zenkert, KTH, Professor Lätta Konstruktioner 
 Magnus Burman, KTH, Dr., Forskare Lätta Konstruktioner 

Litteratur- och omvärldsstudie 

Olika typer av barnvagnar 

På barnvagnsmarknaden idag finns det ett antal olika modeller att välja mellan. De olika 
modellerna skiljer sig åt och enligt Konsumentverket [2007] kan en uppdelning göras i 
följande åtta kategorier: Liggvagn, Sittvagn, Duovagn, Kombivagn, Sulky, Paraplyvagn, 
Tvillingvagn och Trehjuling. Nedan (se tabell 1) redogörs skillnaden mellan dessa. 
Barnvagnar är idag oftast tillverkade av rörkonstruktioner i aluminium, men också i stål. 
 

Typ  Vikt [kg] Kommentar 
Liggvagn 10 – 15 Används från barnafödsel 

tills det att barnet kan sitta 
(vanligtvis 8 månader) 

Sittvagn 10 Används från och med att 
barnet kan sitta (8 
månader) tills det att den 
kan gå själv (vanligtvis 3,5 
år) 

Duovagn 10 – 15 Komplett vagn med sitt- och 
liggmodul som kopplas på 
chassit 

Kombivagn 10 – 15 Komplett vagn där chassit 
kan göras om till ligg- eller 
sittdel. Mjuk- eller hårdlift 
används som liggdel 

Sulky 5 – 10 Är en enklare variant på 
sittvagn 

Paraplybarnvagn 5 Lättaste barnvagnstypen på 
marknaden. Sittvagn med 
möjlighet till att fälla 
ryggstödet 

Tvillingvagn 10 – 20 Även kallad syskonvagn. 
Kan köpas som ligg-, sitt-, 
duo- eller  kombivagn 

Trehjuling 10 Ofta refererad som jogging-
vagn  

 

Tabell 1 Skillnaden mellan barnvagnar på marknaden 
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Var platsar resebarnvagnen? 
Kategorin: Resebarnvagn nämns inte ovan i tabell 1. Detta kan bero på att dessa vagnar är så 
pass nya på marknaden. Vagnarna som tituleras detta brukar dock hamna i kategorin 
duovagn. Skillnaden är att vikten på vagnen är närmare den av en paraplybarnvagn (det vill 
säga närmare 5-10 kg istället för 10-15 kg). 

Konkurrenter 

För att konkretisera utvecklingsprocessen var det viktigt att ta del av mått och dimensioner 
från andra vagntyper. Det finns ett antal resebarnvagnar på marknaden idag och följande 
konkurrenter valdes ut för analys av dimensioner: Stokke Xplory, Bugaboo Cameleon och 
Bugaboo Bee. Vikt och mått från dessa redovisas i tabell 2. 
 
 Stokke Xplory Bugaboo Cameleon Bugaboo Bee 
 

 

 

 
Vikt [kg] 11,3 9,0 7,7 

Dimensioner [m] 
(Ej fälld) 

H: 0,81 – 1,30 
B: 0,57 

L: 0,72 – 1,30  

H: 0,95 – 1,04 
B: 0,58 

L: 0,73 – 0,93 

H: 1,00 
B: 0,5 
L: 0,91 

Dimensioner [m] 
(Fälld med hjul) 

H: 0,57 
B: 0,49 
L: 0,99 

H: 0,31 
B: 0,60 
L: 0,90 

H: 0,30 
B: 0,43 
L: 0,89 

Dimensioner [m] 
(Fälld utan hjul) 

 
– 

H: 029 
B: 0,50 
L: 0,90 

 
– 

Hjulbas [m] 0,54 0,51 – 

Hjuldiameter [m] 
(Fram) 

0,175 0,15 0,15 

Hjuldiameter [m] 
(Bak) 

0,23 0,29 0,15 

Hjultjocklek [m] 0,038 0,05 0,02 

Sitthöjd [m] 0,5 – 1,00 0,42 0,35 

Handtagshöjd [m] 0,69 – 1,16 0,915 – 1,04 – 

Antal 
komponenter [st] 
(Uppskattningsvis) 

 
– 

 
100 – 150 

 
– 

 

Tabell 2 Vikt och mått på konkurrenter  
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Användare 

Barnavagnsmarknaden är enorm internationellt sett och potentialen att tjäna mycket pengar är 
stor om man vet vad kunderna värdesätter och vill ha. För att ge en bild av vad användarna är 
intresserade av hos en barnvagn användes följande metoder: marknadsundersökningar från 
BRIO, intervjuer och observationer.  
 
Intervjuer 
Nedan redovisas en sammanställning från de intervjuer som utförts med användare och 
butiker. Användarna som intervjuades var föräldrar bosatta i Stockholmsområdet. Nedan 
redovisas de fem, enligt användarna, viktigaste argumenten för valet av en barnvagn: 
 

 Utseendet av vagnen spelade störst roll för vilket val av vagn de gjort 
 Vagnen ska vara underhållsfri 
 Det måste finnas lastutrymme 
 Det ska gå att hänga och förvara saker på vagnen utan att vagnen välter eller tippar 

baklänges 
 Vagnen ska inte ha luftpumpade hjul men ska ha samma komfort som en vagn som 

har luftpumpade hjul 
 

Observationer 
Observationer har utförts för att iaktta hur personer agerar med barnvagnen. Följande fem var 
vanliga företeelser: 
 

 Barnvagnar används som shoppingvagn, där barnet istället bärs av föräldrarna och 
vagnen är proppfull med kassar 

 Oergonomiska lyft – Istället för att ta hiss eller rulltrappa lyfte föräldrarna vagnen 
(med barnet i) vid gång i trappor. Detta skedde ofta i varuhus då det var kö till hissen. 
Om vagnen var mindre lyftes den av ensam förälder, fortfarande med barnet i 

 ”One Handed Grip” – Det var populärt bland föräldrar att använda vagnen med 
endast en hand. Detta gjorde de om de passerade in och ut från dörrpassager, pratade i 
mobiltelefon eller drack en take-away latte. Vagnen styrdes eller drogs med en hand 
medan den andra handen utförde någon annan handling 

 Självständighet – Föräldrar ville oftast klara sig själva och när de blev tillfrågade om 
de behövde hjälp med till exempel att lyfta sin vagn tackade de ofta nej 

Målgrupp 

Den tänkta målgruppen för barnvagnen är den framtida BRIO-kunden. Enligt BRIO kallas de 
för "On The Go Parent" och präglas av nyckelord som "Mobility And Style", det vill säga en 
förälder som är modemedveten och värdesätter mobilitet samt trender. Köparen är 
internationell och är ofta på resande fot, men föredrar att röra sig urbant. Vagnen ska vara 
anpassad för barn som är nyfödda tills de är omkring 3,5 år eller kan gå själva. Detta innebär 
att den nya vagnen ska vara den enda vagnen som föräldrarna ska behöva. 
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Mässan Kind+Jugend 

Kind+Jugend-mässan är ett årligen återkommande expon där företag av barnprodukter kan 
ställa ut. Mässan är endast öppen för branschfolk med inbjudna gäster och senast den 
anordnades var den 13 – 16 september, 2007 på Koelnmesse i Köln, Tyskland. Mässan är en 
utmärkt mötesplats för tillverkare och kunder att skåda kommande trender och få en 
överblick för vad som gäller idag. Mässan är internationell och erbjuder således företag från 
hela världen att ställa ut. Följande trender kunde skådas på utställningen: 
 

 ”3-In-1 System” – En mycket populär egenskap hos barnvagnarna var möjligheten att 
byta sits från sit- till liggdel eller från liggdel till bilbarnstol. Detta kallas för ”3-In-
1”-system eller ”Travel System”. Detta ökar flexibiliteten i vagnen så att föräldrar 
kan välja vilken typ av sits som barnet ska ha. Dessutom ökar det livslängden på 
vagnen då den kan anpassas till ålder och barnets uppväxt 

 Swivelhjul – Många barnvagnar använde sig av vridbara framhjul. Detta i syfte att 
uppnå en mer följsam vagn vid svängningar i trånga utrymmen, något som är vanligt i 
urbana miljöer 

 I en diskussion med designchefen Jon Lake, från företaget Bloom, ansåg han att 
framtiden för barnvagnar låg i fiberkompositer. Det han menade var att tillverkare 
borde inkorporera nya lättviktsmaterial i barnvagnar för att få ner vikten och inte bara 
hålla sig till aluminium. Lake menade även att det fanns fördelar rent designmässigt 
med fiberkompositer då dessa går att forma till mera unika utseenden. En annan 
aspekt som han påpekade var att hjulen väger för mycket och kräver underhåll 

 Mobilitet – Många av utställarna uppmärksammade möjligheten till rörlighet, det vill 
säga potentialen att gå och röra sig som en förälder vill och känner för 

 Style & Customizing – Viktigt bland leverantörerna var att understryka föräldrarnas 
påverkbarhet på vagnen, det vill säga att de kan klä sin vagn med egna kombinationer 
av tyger och färger samt även att köpa accessoarer så att vagnen fungerar efter 
förälderns och barnets behov. 

 
Att göra barnprodukter till en snygg inredningsdetalj var ett tema som kunde skådas. Det var 
mycket mode på mässan och många produkter var designade för att se attraktiva och häftiga 
ut. En försäljare på mässan menade på vikten att få barnprodukterna rumsrena så att det 
passade livsstilen och hemmet som föräldrarna hade valt. 

BRIO’s ”Design Values” 

Till sin produktframtagningsprocess har BRIO tagit fram ett antal värdeord som ska speglas i 
produkters formspråk. Formspråket uttrycker sig med hjälp av fem engelska formuleringar. 
Dessa är: 
 

 Swedish Contemporary – Our roots and our future/Never out of style 

 Resposibility – Care and love 

 Innovation – Think and rethink/Be new 

 Colorful – Joy and play/Bright and strong 

 Durable Favourite – Long love relationship/ reliable friend 
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Det har varit en ambition att inspireras av dessa “design values”. En egen tolkning har gjorts 
av formuleringarna för att översätta och anpassa dem till framtagningsprocessen. Tolkningen 
följer nedan: 
 

 Swedish Contemporary: Modern/Nutida och samtida 
 Resposibility: Att ta ansvar/Visa skyldighet och plikt/Säkerhetstänkande 
 Innovation: Nyhetsvärde som kan industrialiseras och massproduceras 
 Colorful: Förutom den uppenbara översättningen färgstark har detta tolkats som att 

produkten helt enkelt skapar ett intresse (att den är intressant) eller är originell från 
liknande på marknaden/Ska ge ett lekfullt uttryck 

 Durable Favourite: Beständig och varaktig/Hållbar och tidlös. Bra exempel på detta 
är BRIO:s Taxen som funnits sedan 1953 

 
Det viktiga med dessa värdeord var att de fanns med under processens gång och att det kunde 
speglas en koppling till dessa i den färdiga barnvagnen. 

Europastandard och säkerhetskrav 

Det finns säkerhetskrav som ska följas vid konstruktionsarbete. I april 2003 började 
europastandarden EN 1888:2003 ”Child care articles – Wheeled child conveyances – Safety 
requirements and test methods” att gälla för barnvagnar. Den gäller även som svensk 
standard och bakom den står 19 länder (15 EU-länderna tillsammans med Island, Norge, 
Schweiz och Tjeckien) som arbetat fram ett gemensamt säkerhetskrav. Europastandarden 
ställer krav på barnvagnstillverkares provmetoder och kraven ska uppfyllas för att vagnarna 
ska anses vara säkra. 
Till standarden hör också tre tillägg som heter A1, A2 och A3:2005. Tilläggen är lika 
nödvändiga som standarden eftersom det finns ändringar där som är anpassade till ett 
nordiskt klimat. Enligt Anna Strandberg [2007] på Konsumentverket revideras standarden 
just nu för att bland annat höja kraven på handtagens hållfasthet och barnvagnars stabilitet. 
Konsumentverket har tagit emot många anmälningar om handtag som har gått av eller lossnat 
så att barn har fallit ur vagnarna. Nedan följer ett utdrag från Konsumentverkets hemsida 
gällande säkerhet kring barnvagnar som var bra att uppmärksamma vid denna 
utvecklingsprocess: 

 ”För att låsa en sitt- eller liggdel till chassikonstruktionen ska det krävas minst två 

handgrepp. Det är bra om sitt- eller liggdelen automatisk låses till chassit. 

 Om draghandtaget är reglerbart, fråga om det finns någon säkerhetsanordning för 

att förhindra att handtaget kan gå av vid de reglerbara lederna. 

 Om draghandtaget är vändbart - det vill säga att körriktningen kan ändras genom att 

flytta över handtaget i motsatt riktning - bör det ha en säkerhetsspärr för att 

förhindra att vagnen kollapsar vid lyft. 

 Om vagnen har avtagbara hjul, kontrollera att hjulen är lätta att ta av och sätta på 

samt att de har en låsanordning som inte går upp om man kör emot något, till 

exempel en trottoarkant.” 
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Sammanställning av litteratur- och omvärldsstudie 

En sammanställning av den teoretiska referensramen redovisas nedan. 

Identifiering av produktkrav 

För att kunna utveckla chassiet till barnvagnen på ett lämpligt sätt, var det nödvändigt att 
först fastställa vilka krav den valda målgruppen ställde på produkten. Sammanställningen av 
produktkraven gjordes utifrån den informationsinsamling som utförts (det vill säga intervjuer, 
observationer och mässbesök). Dessa var: 
 

 Komfort Barn 
 Komfort Vuxen 
 Hoppfällbar 
 Volymbegränsning 
 Justerbara Handtag 
 Sittlägen 
 Lastutrymme 
 Vikttålighet 
 Bromsfunktion 

 

 Ergonomi 
 Svängbara Hjul 
 Stabil 
 Rostfri 
 Underhållsfri 
 Helst <$300 
 Livslängd 3 år 
 Låg Produktvikt 
 Säkert Uttryck 

 

Med hjälp av en viktningsmatris kunde sedan ett krav viktas i förhållande till de övriga 
kraven (se bilaga 3). De tre viktigaste kraven var att barnvagnen skulle ha en 
volymbegränsning, vara underhållsfri och ha en låg produktvikt.  

Kraven analyserades sedan med hjälp av ett QFD-hus (Quality Fuction Deployment). Detta är 
en metod som vid en kundorienterad produktutvecklingsprocess tar reda på sambandet 
mellan krav från användaren och egenskaper hos produkten (se bilaga 4). Fördelen med detta 
är att man kan få påtagliga riktningar på hur barnvagnen ska konstrueras. 

Analysen som genomfördes visade att man vid konstruktion av barnvagnen skulle få en så 
liten volym som möjligt genom att använda en ledad struktur tillsammans med nitar och 
skruvförband. För att skapa en lätt struktur hade materialvalet även en hög prioritet. 

Kravspecifikation 

Utifrån de analyserade kundkraven från QFD-analysen kunde en kravspecifikation upprättas. 
Kravspecifikationen var ett levande dokument under utvecklingsprocessen som uppdaterades 
genom att krav lades till och togs bort. 
 
Krav på dimensioner  
Alla mått för längd, bredd och höjd är angivna i millimeter. 
 
 Längd Bredd Höjd 
Ej Hopfälld 800 400 1000 

Hopfälld 550 400 200 

Sits 900 300 250 

Sittbredd – 250 – 

Hjul 150 30 – 50 – 

Hjulbas 800 – – 
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Krav på vikt 
Komplett vagn 

Med komplett vagn infattar här chassi, hjul, handtag och sits. Eventuella tillbehör ska inte 
räknas med. Vikt: under 8 kg 
Chassikonstruktion 

Med chassi menas här konstruktionen utan hjul, handtag och sits. Vikt: under 2 kg 
 
Produktionsserie 
Seriestorlek: 20 000 – 40 000 barnvagnar/år 
 
Användarkrav 
 

 Livslängd på vagnen och dess respektive delar ska vara 10 år 
 Inga inbyggda risker för att användaren ska klämma sig, fastna eller skadas 

(exempelvis vassa kanter, hörn och ledade strukturer). Produkten ska vara utformad 
så att användaren inte skadar sig på vagnen vid normal användning 

 Små delar och detaljer får inte utgöra någon kvävningsrisk för användaren 
 Konstruktionen ska upplevas som stadig för användaren 
 Vagnen ska tillhandahålla lastutrymme 
 Sitsen ska innehålla remmar och fästen som ser till att passageraren sitter säkert  
 Ålder för passagerare bör vara från 6 månader upp till 3,5 år, det vill säga tills den 

dagen barnet kan gå längre sträckor utan hjälp 
 Vagnen ska ha tydliga funktioner och vara lätt att fälla ihop 
 Vagnen ska ha en bromsfunktion 
 Sitsen ska kunna vara fällbar från sittläge till fullt liggläge och vice versa  
 Sitsen ska vara utbytbar mot liggdel eller bilbarnstol 
 Sitsen ska vara placerbar fram- eller baklänges 
 Vagnen ska ha en fjädrande funktion 

 
Användarönskemål 
 

 God komfort för användare. I första hand passageraren (det vill säga barnet) och i 
andra hand komfort för förare (föräldrar) 

 Vagnen ska upplevas som följsam och lättkörd (oavsett underlag), exempelvis med 
hjälp av låsbara framhjul 

 Vagnen ska ha ett intuitivt formspråk och skapa så kallad ’Direct impact’ (”Se”-
upplevelse) som följer BRIOs © formspråk 

 Handtagens utformning ska vara greppvänliga och ergonomiska (exempelvis 
justerbara i höjdled)  

 Konstruktionen bör inte avge oljud (exempelvis i form av gnissel från lager) 
 Ska vara lätt att rengöra 
 Vagnen ska vara underhållsfri 
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Belastningskrav 
 

 Belastningskraven ska uppfyllas enligt den svenska och europeiska standarden EN 
1888:2003 ”Child care articles – Wheeled child conveyances – Safety requirements 
and test methods” 

 Utformning och material måste göra strukturen tillräckligt hållfast för att klara ett 
belastningsfall på 500 N 

 Normal belastning ska vara 200 N 
 Utböjningen på konstruktionen får inte vara märkbar vid normal belastning 

 
Krav från miljöpåverkan 
 

 Strukturen ska inte skadas av vibrationer eller framdrivande krafter från normal 
användning 

 Vagnen ska klara för ett nordiskt klimat. Materialet måste därför klara en omgivande 
temperatur på -30ºC till 40ºC (exempelvis kan vissa plaster gå sönder då de kyls ned. 
Detta kan innebära allvarliga konsekvenser om handtaget är av plast och vagnen dras 
uppför en trappa med passagerare i kall miljö) 

 Materialet ska tåla kroppsvätskor 
 Materialet ska tåla solljus och bör inte blekas i det 
 Materialet ska tåla vatten 
 Materialet ska tåla normala rengöringsmedel (exempelvis gulsåpa eller all-rengöring) 

 
I samband med att kravspecifikationen sattes upp skapades en vision som skulle verka som 
en ledstjärna åt produktframtagningsprocessen. Visionen var att skapa en barnvagn i någon 
form av fiberkomposit. Detta i linje med Jon Lakes uttalande, att framtiden för barnvagnar 
ligger i fiberkompositer, skulle studien åt BRIO utföras med utgångspunkt från lättviktiga 
material. 
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Fiberkompositer 

En förkortad redogörelse för de vanligaste kompositmaterialen kommer att redogöras för 
nedan. 
 
Kompositmaterial  
Precis som termen indikerar så innefattar kompositmaterial ett material som är olikt från 
vanliga heterogena material. I nutid så refereras kompositmaterial till material som innefattar 
starka fibrer, korta som långa, men då inneslutna i ett svagare matrismaterial, till exempel en 
styrenplast. Värt att nämna är då att kompositmaterial inte tillhör någon ny teknologi, utan 
finns beskriven sedan lång tid tillbaka. Japanska svärd till exempel innehåller just en mjukare 
järnkärna som omsluts av ett stål som är härdat. 
 

Fibrer och matriser 

Sammanfogningen mellan fibrer och den omslutande matrisen uppstår vid själva 
tillverkningsprocessen av kompositmaterialet. Detta har en fundamental inverkan på 
kompositmaterialets slutliga mekaniska egenskaper. 
 
Fibrer 

Fibrerna består av tusentals filament (minsta beståndsdelen i en fiber), där varje filament har 
en diameter mellan 5 och 15 mikrometer. Detta medför att dessa fibrer kan göras 
producerbara med vanliga textilmaskiner. Fibrer som finns att köpa på marknaden idag är: 
 

 Korta fibrer - Med längder från någon millimeter till några centimeter. Dessa finns 
också som flock (lösa huggna fiberbitar) och matta (sammanbundna huggna 
fiberbitar). Korta fiber används mycket inom formsprutning 

 Långa Fibrer – Kommer ofta som enkelriktad väv eller bara väv (tyg med olika 
fiberriktningar). Klipps till den längd som önskas vid framställningen av kompositen 
som ska tillverkas 

 
Principiella fibrer som finns på marknaden idag enligt Gay/Hoa/Tsai [2003]är: 
 

 Glasfiber (billigt)– Filamenten erhålls genom att glas (silikon, sodiumkarbonat och 
kalciumkarbonat; T>1000°C) dras genom små öppningar i en platta tillverkad av en 
platinalegering. Billigaste fibern, men är dock tyngre och håller ej samma 
hållfasthetsklass som övrig fiber. Olika kvaliteter finns (E-glas, S-glas, C-glas och 
specialglas). 

 Kevlar® (mycket lätt) – Detta är en Aramidfiber, gul i färgen, utvecklad av 
kemiföretaget DuPont de Nemours (USA). Detta är aromatiska polyamider som 
erhålls genom en syntes vid -10°C, varvid dem sedan dras ut till fibrer för att uppnå 
hög e-modul. Olika kvaliteter finns (vanligast vid laminat: Kevlar 29, Kevlar 49 och 
Kevlar149).  

 Kolfiber (hög E-modul eller hög styrka) – Filament bestående av polyakrylnitrat 
(biprodukt vid framställning av bensin) oxideras vid hög temperatur (ca 300°C) och 
hettas sedan upp till 1500°C i en nitrös atmosfär. Efter denna process återstår bara 
hexagonala kolkedjor. Svarta och ljusa filament erhålls. Den höga e-modulen fås 
genom dragning under hög temperatur. Olika kvaliteter finns (Standard, HS, IM, HM 
och UHM) och är populär vid designtillämpningar om man har använt transparent 
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matris vid tillverkningen. Finns till exempel inom cykelindustrin på grund av dess 
höga hållfasthetsegenskaper och låga vikt tillsammans med dess 3D- mönster som 
ofta lyser igenom, vilket ger ett exklusivt intryck. 

 Borfiber (hög E-modul eller hög styrka) – Dessa fibrer består av tungstenfilament 
(diameter på 12μm) och verkar som en katalysator vid reaktionen mellan borklorid 
och väte vid 1200°C. Borfibrerna som erhålls får en diameter på 100 μm 
(tillväxthastigheten är dock på 1 mikrometer per sekund). Dyra fiber! 

 Kiselkaramidfiber (hög värmetålighet, men dyrt) – Principen vid tillverkningen är 
snarlik den till borfiber: Kemisk förångning (1200°C)av metyltriklorsilén blandat 
med väte.  

 
Fiberutformning 

Vid formningen av fiberförstärkningar så kommer fiberriktningen att ha stor betydelse för 
slutmaterialets drag-, tryck-, vrid-, och böjmotstånd. Man pratar vanligen om tre olika 
riktningsområden och enligt Viebke [2003] är dessa: 
 

 Enkelriktad: Enkelriktat garn eller band (se figur 1, till vänster) 
 Biaxial: Vävda eller icke vävda tyger (filtar och mattor) Fibrerna ligger oftast i 90 

graders formationer.(se figur 1, mitten) 
 Multiaxiell: Tyger med fibrer orienterade i olika riktningar, till exempel strumpor 

som använd till rörtillverkning. (se figur 1, till höger) 
 

  
 

 

Figur 1 Exempelbilder över de olika dimensionsprodukterna 

 
Vilken fiber är att föredra?  

Eftersom fibrerna till största del är styrande när det kommer till mekaniska egenskaper för en 
fiberkompositkonstruktion, är valet av vilken fiber som önskas väldigt viktig. Vid 
fiberkompositkonstruktioner där antingen kraven på låg vikt eller hög styvhet är höga eller 
speciella mekaniska egenskaper på vissa platser i konstruktionen krävs, så kan glasfiber 
förstärkas med främst kolfiber eller så kan hela fiberkompositkonstruktionen baseras på 
kolfiber. 
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En konstruktion vinner ofta på att man ändrar på designens utformning istället för att välja 
dyrare fibrer med högre prestanda och tjocka fiberskikt som resultat. Därför kan det vara bra 
att välja en konstruktion som är baserad på sandwichlaminat istället för att utnyttja ett 
enkellaminat helt igenom. Detta kommer att öka hela konstruktionens styvhet och minska 
dess vikt. Vid konstruktioner där minimal vikt eller maximal styvhet krävs kan man välja att 
armera med styvare kolfiberkvalitéer (HM och UHM) alternativt aramidfibrer (Kevlar). Det 
senare skulle dock vara att föredra för fiberkomposit-konstruktioner med hög slagtålighet. 

Vilken fiberutformning är då att föredra? 

Om konstruktionen har högre hållfasthetskrav eller lågt viktkrav bör valet av 
fiberutformning utkristallisera sig till någon form av väv, enkelriktad eller flerriktad 
beroende på konstruktionens utformning. Här bör man också ta med i beräkningarna hur 
kraftflödet genom kroppen ser ut, och möjligen skräddarsy en väv för sitt eget ändamål. 
Detta är dock mycket dyrare än att välja en befintlig vävutformning.  
 
Matrismaterial 

Matrisen, eller även kallad harts är benämningen på det fogmaterial, som ofta med 
tvåkomponentslim, kommer som bas och härdare vilken är viskös som sockerlag. Man väter 
fibrerna, som ska komma till att bli en fiberkomposit, med matrisen. Det som händer i detta 
skede är då att matrisen, som befinner sig i flytande fas att övergå till en solid fas. Detta på 
grund av att monomerer (utgångsmolekylen vid polymerisation, det vill säga bildandet av 
långa molekylkedjor) som blandas med den harts som valts, polymeriseras. Det är detta 
fenomen som kallas härdning. Denna härdprocess kan frambringas på i huvudsak två sätt, 
nämligen via en kemisk process (accelerator), vilken nämndes ovan eller så kan den 
alternativt alstras via en värmeprocess. 
Matrismaterialen omfattas enligt Gay/Hoa/Tsai [2003]av följande tre: 
 

 Polymermatris: Termoplasthartser (PP, PE, PA, PEEK, PU, etc.) och härdplasthartser 
(bakelit, epoxi, silikon, PU, PET, PBT, etc.) Oftast den billigaste matrisen på grund 
av lågt kilopris. 

 Mineralmatris: Silikonkarbid och kol. Kan användas vid höga temperaturer. 
 Metallmatris: Aluminium- och titanlegeringar samt eutektiskt orienterade metaller. 
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Tillverkningsmetoder 
Att tillverka fiberkompositer kan göras på väldigt många olika sätt. Många aspekter kommer 
därför att spela roll vid val av tillverkningsmetod.  Dessa aspekter kan vara 
fiberutformningen, materialen, ekonomin och miljön (vissa matriser innehåller 
lösningsmedel). Mixen av armering och matris bildar egentligen inte något kompositmaterial 
förrän vid sista delen av tillverkningen, det vill säga när matrisen härdat. Efter denna fas är 
det praktiskt omöjligt att modifiera materialet, som kan vara en möjlighet med 
metallegeringar under olika värmeprocesser. Därför är det viktigt att välja rätt 
tillverkningsprocess så att felmarginalen kan minimeras och således ta bort onödiga 
efterbearbetningsprocesser. I och med att det finns väldigt många tillverkningsprocesser för 
fiberkompositer så kommer en bantad sammanfattning av de mest vanliga processerna 
presenteras nedan: 
 

1. Handuppläggning 

Tillverkningsmetod som ar mycket arbetskrävande då allt görs precis som namnet 
antyder, för hand. En öppen form förbereds (sprutning eller pensling) med ett ytlager, 
kallad gelcoat för att sedan lägga på den önskade fibern, ofta i form av matta eller 
väv. Vid flera lager upprepas denna process. Viktigt är dock att nämna att man ska 
lägga på andra lager fiber innan härdprocessen har börjat. Annars kommer 
försvagningar att byggas in i slutmaterialet. Små serier och prototyper passar bäst. 

2. Fiberlindning  

Applied Composites AB [2007] skriver: ”En metod för produktion av rörformade 
komponenter. Epoxiimpregnerad fiber lindas på en roterande verktyg. Genom att 
välja olika lindningsvinklar, styr man egenskaperna hos den slutliga komponenten. 
Efter härdningen avlägsnas verktyget och produkten är färdig för vidare bearbetning. 
Metoden kan automatiseras fullt ut och har hög iterationgrad. Alla typer av fiber kan 
användas, och möjligheterna att skräddarsy egenskaperna hos den slutliga produkten 
är så gott som gränslösa.” 

3. Profildragning/Pultrudering 

En form av extrudering genom arbetsverktygets munstycke med skillnaden att man 
drar ut de hartsimpregnerade fibrerna istället att spruta igenom. Bra metod för 
produktion av kontinuerliga profillängder. Mycket kostnadseffektiv metod 

4. Pull Winding 

En metod som skulle kunna beskrivas som en korsning mellan profildragning och 
fiberlindning. I och med att det med denna metod går att bestämma i vilken riktning 
som tvärfibrerna ligger i, kan du komma åt bättre kraftupptag tvärs profillängden än 
med vanlig profildragning, där fibrerna endast ligger i profillängdsriktningen. Går 
enkelt att automatisera. 

5. Injecering 

Injeceringstillverkning innefattar flera olika metoder för injecering. Genemsamt för 
dessa är dock faktumet att hartsen blandas i förväg och förs in i ett verktyg eller form 
och därefter härdar med fibrerna placerade däruti. Magnusson [2007] skriver:  
 ”RRIM (Reinforced Reaction Injection Moulding) är en metod där armeringen 

blandas i två vätskeströmmar som leds in i verktyget där härdningen sker. 
Armeringen består av oftast av korta glasfibrer och utgör 10-30 viktprocent.  

 SRIM (Structural RIM) är en mer ordnad variant på RRIM där ett torrt 
armeringsmaterial, i form av mattor eller vävar eller en kombination av dessa, 
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läggs in i formen först varefter matrisen injiceras och väter fibrerna. Man erhåller 
ett laminat med bra hållfasthetsegenskaper och en hög ordnad fiberhalt.” 

 
Gemensamt för metoderna är att de ger upphov till låga utsläpp av ohälsosamma 
ämnen. Som matrismaterial används en härdplast, vanligast är att använda polyester 
eller vinylester som matris, men på senare tid har även epoxi börjat användas. 

 
 Vakuum- och tryckinjicering kan liknas vid SRIM då även dessa nyttjar mattor 

eller vävar som medför goda mekaniska egenskaper. Man kan även nyttja 
specialvävar. Vid vakuuminjiceringen placeras armeringen i formrummet varvid 
plastblandningen genom en vakuumpump sugs upp och impregnerar armeringen. 
Med tryckinjicering uppnår man en snabbare formfyllning då plastblandningen 
förs in genom ett relativt högt tryck. 

 RTM (Resin Transfer Moulding) är en metod där injiceringen sker med hjälp av 
en pump”. Denna pump kan i vissa fall konstrueras så att härdplastens två 
komponenter blandas i och med injiceringen. Injiceringsmetoder kännetecknas 
främst genom lägre materialkostnader. 

 
Flödesschemat i figur 2 nedan visar på stegen som alla gjutprocesser går igenom. Att forma 
via gjutprocesser varierar beroende på utformningen av delen, antalet delar och kostnaden. 
Gjutkroppen kan tillverkas av metall, polymerer, trä eller gips. 
 
 

 
 
 
 

Impregnering (blandning) 
 
 

Placering av mixtur på verktyg 
 
 

       Pressning 
 
 

Polymerisation 
 
 

Demontage av form 
 
 

Finishing 
 

Figur 2 Flödesschema för stegen inom gjutprocesser. 

 

Harts Förstärkning 
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6. Pressning 

Det finns i princip två pressmetoder som ofta används och de är kallpressning och 
varmpressning. Precis som namnen antyder så används inom kallpressning 
ouppvärmda pressverktyg och vice versa inom varmpressning. Matrisen hälls direkt 
på fibern som är placerad i formen varvid pressningen från formverktyget sedan 
sprider ut hartsen, väter den och härdning kan sedan ske. 

7. Blåsgjutning 

 
Byta ut befintliga delar – Vad vinner man? 
Om man tittar på vanliga barnvagnar idag, så är dem som oftast uppbyggda med hjälp av stål 
eller aluminiumprofiler som tillsammans bildar ett skelett. Detta skelett verkar som den 
bärande strukturen för hela barnvagnen. Att komma med något innovativt i en skelettstruktur 
medför inte något nyhetsvärde, utan skulle bara medföra en inkrementell innovation. Det vill 
säga en förbättring av en redan existerande komponent med en ny design. Detta skulle kunna 
vara att till exempel byta ut denna aluminium-/stålprofilen mot en rörprofil tillverkad av 
någon form av fiberkomposit med en multiaxiell fiberutformning, så som i 
strumputformning. Vad skulle man då vinna på denna ändring? Möjligen lite vikt, men inte 
tillräckligt för att kunna motivera ett byte av en tillverkningsprocess med stora 
investeringskostnader som följd. Hållfastheterna skulle vara ungefär detsamma likväl som 
kostnaderna för materialen.  
 
En slutsats som Elisabet Magnusson framhåller i examensarbetet, Fiberkompositer i 

barnvagnschassin – En teoretisk analys – juni 2007 är: ”Slutsatsen är att det är möjligt att 

övergå till ett kompositchassi i aktuell utformning men hela chassit bör konstrueras om för 

att nå bästa resultat, vikt och kostnadsmässigt.” Så att bara byta ut materialen för 
rörstrukturer i en skelettkonstruktion leder troligtvis inte till innovationer som blir hållbara 
ekonomiskt i framtiden. För att ta ett barnvagnschassi till en innovativ höjd, där både 
komponenterna och dess arkitektur byts ut eller förbättras, så bör hela chassistrukturen ses 
över. Största problemet med komposittillverkning tillskrivs just kostnader inom 
tillverkningsprocesserna. Detta på grund av att det är ett ungt material i förhållande till stål 
och aluminium som funnits under flera generationer med dess genomarbetade processer. Men 
om det finns intresse för att gå in innovativt i ett relativt nytt materialområde så innefattar det 
också många nyinvesteringar med större risker som följd. Roberts [2006] skriver bland annat 
att hela världens kolfiberindustrier kommer att expandera kapaciteten för korthuggen kolfiber 
från 29750 ton 2006 till 40600 ton till 2008,det motsvarar en ökning på 36%. Långhuggen 
kolfiber antas ändras från 10300 ton 2006 till 18800 ton 2010 och ’Pitch-based’ kolfiber från 
1380 ton 2006 till 2480 ton 2010. Denna marknadsanalys beskriver lysande utsikter för hela 
kolfiberindustrin med följd att priserna på fiber kommer med största sannolikhet dala 
framöver. 
. 
Tänk i materialets tekniska egenskapers riktning – Fiberriktningar  
För att kunna utveckla en chassikonstruktion inom fiberkompositer med hänsyn till 
fibermaterialets egenskaper så bör beräkningar utföras över vilken som är den bästa 
fiberriktningen för den konstruktion som ligger till hands. Även beräkningar som tar hänsyn 
till laster och hållfastheter med avseende på fibrerna bör göras. I och med att detta område 
ligger utanför kompetensområdet för arbetet så har ett samarbete med behöriga personer på 
lätta konstruktioner, KTH upprätthållits under större delen av arbetsgången. Detta för att nå 
en så hög höjd på alla antaganden som gjorts under utvecklingen av chassit till barnvagnen. 
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Sandwichmaterial 
I ovan text beskrivs det att det kan vara bra att välja en konstruktion som är baserad på 
sandwichlaminat istället för att utnyttja ett enkellaminat helt igenom. Men vad är då ett 
sandwichlaminat och hur ser det ut? Enligt Gay/Hoa/Tsai [2003] tillskrivs sandwichstrukturer 
som en stor del av designen hos fiberkompositer i allmänhet. Dem uppträder i nästan alla 
applikationer. Historiskt sett så var de dem första lätta och högeffektiva strukturerna, det vill 
säga flygplanet. I de flesta fallen, så måste man designa dem för specifika uppgifter. Nedan 
kommer sandwichstrukturen tas upp i korthet för att ge en blick om hur materialet fungerar. 
 
En sandwichstruktur är ett resultat från hopfogning eller svetsning av två tunna ytor, eller 
skal, på en viktmässigt lättare kärna som används för att hålla de två skalen isär (se figur 3). 
De är: 
 

 Mycket lättviktiga. Som jämförelse, massan per areaenhet hos domen i Saint 
Peters Kyrkan i Rom (45 meter i diameter) är 2600kg/m2, varav massan per 
ytareaenhet hos samma dom tillverkad av stål – polyuretanskum – sandwich 
(Hanover) är bara 33 kg/m2. 

 Mycket hög styvhet. Separationen av ytskalen ökar dess motstånd mot flexning. 
 Utmärkta temeraturisoleringsegenskaper. 

 
 

Figur 3 Illustration över sandwichstrukturen 
 
Men det finns dock nackdelar också: 
 

 Sandwichmaterial dämpar inte så bra när det kommer till akustik. 
 Vissa kärnmaterial är brandfarliga 
 Risken för buckling är större än hos klassiska strukturer 

 
Materialen som ligger an mot varandra är olikartade i dess egenskaper, där kärnmaterialet bör 
vara så lätt som möjligt. Det finns en mängd olika material som kan sättas ihop för att bilda 
en sandwichstruktur. Det man dock bör undvika är att hartser som består av polyester inte 
fungerar med polystyrenskum, på grund av att det innehåller lösningsmedel, vilket smälter 
skummet. 
 
Fogningen mellan skalmaterialet och dess kärnmaterial sker med hjälp av hartser/lim eller 
vissa speciella fall genom svetsning av skalet till kärnan. Kvaliteten på denna fog är 
fundamental för hur tålig sandwichkonstruktionen blir och hur lång livslängd den får. Man 
brukar säga att: 
    

Skal (material med starka 
mekaniska egenskaper) 

Kärnan (material med 
låga mekaniska 

0.025mm  fogtjocklek  0.2mm 
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Idé- och skissgenerering 

För att ta fram konceptförslag till BRIO gjordes en idégenerering av tänkbara lösningar för en 
barnvagn. Under själva skiss- och brainstormingsessionen var kraven, som tidigare ställts på 
barnvagnen, mer sedda som riktlinjer och inte som definitiva regler. Detta gjordes i syfte att 
inte låsa tänkandet till detaljer och därmed minimera den kreativa skapandeprocessen. 
Genom denna frihet gentemot reglerna kunde åtskilliga handskisser levereras till 
utvecklingsarbetet. Alla skisser gicks sedan igenom med kritiska ögon varpå kraven kunde 
viktas mot formerna och uttrycken. I och med denna viktning kunde flera avvikande idéer 
strykas, men med flera positiva aspekter som slutpoäng. Dessa avvikande idéer spred ljus 
över detaljutformningar som kunde implementeras på de mer realiserbara lösningarna. I och 
med denna urvalsprocess kunde de mer godtagbara idéerna uppdateras. Nedan i figur 4 visas 
ett urval av handskisserna som togs fram och som senare gick vidare för förgyllning i 
formavseende. 
 

 
 

 

 

 

 
Figur 4 Skisser 
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För att få en verklighetsanknytning till lätta konstruktionsmaterial diskuterades idéerna och 
de genererade skisserna med Prof. Dan Zenkert och Dr. Magnus Burman vid Institutionen för 
lätta konstruktioner på KTH. Mötena hjälpe till att forma utvecklingsprocessen för att bättre 
anpassa barnvagnskonstruktionen till ett material såsom kolfiber. 

Förbjudna och tillåtna områden 

Enligt Burman [2007] så kan man konstruera friare med fiberkompositer än man kan med rör 
och balkar av aluminium. Detta därför att det går att rikta fibrerna vid laminering på ett 
sådant sätt att de tar upp krafterna på ett helt andra sätt än aluminiumrör skulle göra. Formen 
för ett barnvagnschassi i fiberkomposit kan således se helt annorlunda ut än konventionella 
barnvagnschassin. Som utgångspunkt krävs egentligen bara att man har kontaktpunkter 
(hjulen), en tyngdpunkt och en plats för handtaget. Där emellan kan barnvagnen se ut hur 
som helst, det hela handlar om hur fibrerna är riktade (se figur 5). 
 

 

 
Figur 5 Utgångspunkt för konstruktion av en barnvagn i fiberkompositer 

 
Det finns dock ytor och områden på en barnvagn som är förbjudna. Dessa är de som är i 
direkt kontakt med användaren, antingen barnet eller föräldern, eller i anslutning till någon 
funktionsyta. Till exempel är området bakom sitsen förbjudet då de ska finnas möjlighet för 
ryggstödet att fällas bakåt. Hänsyn till detta togs därför när konceptförslagen skapades. 

Kontaktpunkt 

Handtag 
Tyngdpunkt 
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Konceptförslagen 

För att inte låsa sig vid en specifik lösning så togs fyra konceptförslag fram. Det ansågs 
viktigt att i denna fas göra kraven som tidigare var uppsatta mer tillgodosedda än i 
handskissmomentet. Aspekterna, fiberkompositer och Ryanair´s handbagage-dimension, 
55x40x20 cm sattes som viktiga värden för fortsatt arbete. Mått för barn kring åldrarna två 
till tre år användes och måtten hämtades från Delft University of Technology. 
 
Enligt den tidigare satta avgränsningen skulle mjuka delar så som sits inte behandlas. Sitsen 
approximerades därför med enklare former för att ge en uppfattning av förhållandet mellan 
objekten. Förtydningen av handskisserna uttrycktes genom att ytmodellera upp idéerna i 
datormiljö. Programmen Rhino 3.0 samt Solid Edge användes och nedan kan fyra utvalda 
koncept ses skapade från dessa. 

Konceptförslag 1 

  
 

Figur 6 Konceptförslag 1 i olika vyer och hopfälld inom 55x40x20-boxen 

 
Konceptförslag 1 (se figur 6) har hämtat inspiration från BRIO:s klassiska dragleksak från 
1953, Taxen (se figur 7). Detta för att alludera till BRIO:s egna formspråk, och därmed även 
ses som en flirt till deras marknadsandelar inom leksakssegmentet. 

 
 

Figur 7 BRIOs dragleksak,Taxen 
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Konceptförslag 2 

 

   
 

Figur 8 Konceptförslag 2 i olika vyer och hopfälld inom 55x40x20-boxen 

 

Konceptförslag 2 (se figur 8) är en direkt utveckling av koncept 1. Detta gjordes efter ett 
möte med Stefan Hallström (fil.dr), verksam vid institutionen för lätta konstruktioner på 
KTH. Han antydde att chassikonstruktionen kunde vinna på att luta mer åt en design som var 
baserad på rörstrukturer då dessa är en avsevärt mycket billigare produkt än en exklusiv, 
”handformad” lösning. Det viktiga var inte bara att ta fram en vagn som var av kolfiber, utan 
en vagn som även använde sig av produktionsmässigt lättillgängliga beståndsdelar och 
metoder. Rör av kolfiber finns som standarkomponenter på marknaden är relativt billiga och 
lätta att få tag på.  
 
Genom att hänsyn har tagits till handbagagemåttet så har fällföljden varit en svår ekvation att 
få ihop för konceptförslag 2. Fällningen går ut på att sitsen som vilar på en u-formad 
infästningsarm (vilken är vridbar 360°), kan lossas och sättas in underifrån. Genom att 
gaffeln fram är ledad så kan denna fällas in under stommen och därigenom låsa 
infästningsarmen. Handtagsstången i sin tur är försedd med en teleskoplösning som medger 
en kortare längd. Handtaget i sin tur fälls till önskad vinkel och därefter så fälls hela 
handtagsstången runt bakre hjulaxeln och slutpositionen kan ses i högra bilden i figur 8. 
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Konceptförslag 3 

 

Figur 9 Konceptförslag 3 i olika vyer och hopfälld 

 
Det tredje konceptet (se figur 9) som togs fram baserades på BRIO:s stol Grow (se figur 10) 
som förebild. Uppbyggnaden centrerades kring en platta som tillät tre rörstrukturer löpa 
genom den. Den mittersta av dessa skulle vara fixt till plattan medan det andra två var 
fällbara. I och med detta kunde fram och bakbenen fällas upp mot handtaget. Handtaget 
kunde i sin tur vinklas till ett vertikal läge och skjutas ihop med hjälp av teleskoplösningen. 
Detta gjorde att volymen minimerades. Under mittenplattan skulle ett förvaringssystem för 
hela vagnen kunna integreras genom att fästa en hopvikbart påse. Påsen skulle kunna vecklas 
ut, när barnvagnen skulle fällas ihop och förvaras, och träs runt hela strukturen. Utrymmet 
under mittenplattan och mellan benen gav möjlighet och bra plats för att spänna upp utrymme 
för förvaring. 
 

 
 

Figur 10 Stolen Grow från BRIO 
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Konceptförslag 4 
 

  
 

 
Figur 11 Konceptförslag 4 i olika vyer och hopfälld inom 55x40x20-boxen 

 
Konceptförslag 4 (se figur 11) togs fram efter att ytterligare handskisser presenterades under 
ett andra möte vid institutionen för lätta konstruktioner på KTH. För att få ett annat 
perspektiv på konstruktionsarbetet och få så bra och snabb feedback på idéerna som möjligt 
visades denna gång handskisserna för Prof. Dan Zenkert. Dan belyste tyngden över att släppa 
allt som har med konventionell design att göra när det kommer till kompositer. Det tjänar att 
tänka utanför det ordinära. Att jobba med ytor är ett stort plus inom fiberkonstruktioner, i 
syfte att ta del av materialets hållfasthetsvärden och priseffektivitet. Detta var lite 
motsägelsefullt med tanke på vad Stefan Hallström tidigare hade sagt innan, men tankarna 
framgick hos båda resonemangen. Dan Zenkert menade att det fanns större innovationshöjd 
med användandet av plana ytor i jämförelse med att ta en konventionell 
barnvagnskonstruktion och byta ut denna mot kolfiberrör. Idén med konceptförslag 4 var att 
med denna design flörta lite med BRIO:s höga stol Sit (se figur 12). 
 

 
 

Figur 12 Höga stolen Sit från BRIO 
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Val av koncept 

Utifrån avstämning med BRIO valdes koncept 1 för vidareutveckling. Anledningen var att 
den kändes mest unik i sitt utseende. 
 
Det fanns dock ett problem med denna enligt Dan Zenkert. Problemet var att de 
fällningsleder som skulle fogas in med fiberkompositen kunde dra på sig vikt och göra hela 
chassikonstruktionen tyngre (framförallt om lederna var gjorda av metall). Det var även 
problematiskt att göra själva övergången mellan fiber och led då detta kunde bli en svag 
gränsyta som under last kunde gå sönder. 
 
Dan menade att man skulle tänka om: ”Gör om konceptet till en platta istället”. Plattan kunde 
vara av typ ”Sandwich” vilket enligt genomgången i tidigare avsnitt visade sig vara väldigt 
vridstyvt. Ska man göra produkter i fiberkomposit så ska man göra så stora detaljer som 
möjligt och så mycket som möjligt i ett stycke och sandwichkonstruktioner är väl lämpade 
för detta ändamål. Helst ska hela barnvagnen vara i ett stycke utan fälleder. 
 
Det stod klart i och med detta att måtten som sattes i avgränsningarna var för begränsade. Att 
göra en barnvagn i ett stycke samtidigt som dimensionerna 55cm x 40cm x 20cm skulle 
uppfyllas var helt enkelt inte möjligt. De dimensionerna ansågs vara för små för att göra som 
hjulbas till barnvagnen. De tidigare satta måtten släpptes. 

Vidareutveckling av koncept 1 

Utifrån diskussionerna med personal från institutionen för lätta kontruktioner skapades en ny 
idé för hur barnvagnen skulle konstrueras. Det bestämdes att chassit skulle vara en basplatta 
istället för en ramstruktur för att bättre anpassa konstruktionen för tillverkning i 
fiberkomposit. Denna platta skulle inte vara fällbar likt de tidigare konceptförslagen utan 
skulle vara en kontinuerlig yta. Nedan visas det utvecklade konceptet (se figur 13) där 
konceptförslag 1 låg som förebild (se figur 7). 

 
 

 

Figur 13 Vidareutvecklig av konceptförslag 1 

 
Basplattan fungerar enligt principen ”allt i ett”-stycke då det är ett chassi som tillåter både 
hjul-, axel- och sitsupphängning. Sitsen i konceptet är tänkt att placeras på skenor, likt en 
flygplansstol, på ovansidan av basplattan. 
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Resultat 
I detta kapitel redovisas det slutgiltiga barnvagnskonceptet som ligger till grund för BRIO:s 
fortsatta utvecklingsarbete. 

Barnvagnskonceptet Cubic
3
 

Barnvagnen kallas för Cubic3 vilket står för Carbon Core Chassis. Namnet syftar till 
uppbyggnaden av chassit som har en skumkärna täckt med kolfiber. Barnvagnen är förberedd 
för ett ”3-in-1”-system. Det slutgiltiga resultatet för konceptvagnen presenteras nedan i figur 
15 och 16. 

 
 Figur 15 Barnvagnskonceptet C3 
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Figur 16 Vagnen framifrån och från sidan 

Hopfällning av vagnen 

  
 

Figur 17 Fällningsförloppeet av barnvagnen 
 
För tillfällig förvaring av barnvagnen räcker det att fälla handtaget. I detta skeende avlägsnas 
först sitsen. Genom att sedan lossa på två säkerhetsspärrar placerade på handtaget kan det 
fällas framåt i en gemensam rörelse. Samtidigt som handtaget fälls viks det dubbelt över sig 
självt för att ta mindre plats (se figur 17). Vid längre förvaring, till exempel vid alternativ 
transport med flyg, kan även hjulen tas av och placeras under barnvagnens chassi i ett tänkt 
förvaringsutrymme (se figur 18). 
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Dimensionerna för vagnen i det hopfällda läget blir 745x460x265 mm. 
 

 
 

 
 

Figur 18 Vid längre förvaring av barnvagnen kan hjulen tas av 
 
Barnvagnens har delats upp i följande åtta delar: 
 

1. Fiberplattan 
2. Momentplattan 
3. Kaninfästet 
4. Sitsinfästningen 

 

5. Hjulaxlarna 
6. Hjulen 
7. Hjulupphängningen 
8. Hjulinfästningen 

 
 
Uppdelningen har gjorts för att tydligare förklara barnvagnen och dess ingående 
komponenter. Enligt avgränsningen har sits och handtag inte berörts. Anledningen till detta 
var att handtaget antogs vara standardkomponenter som BRIO redan hade tillgång till. 
Eftersom att sitsen är tänkt vara utbytbar till valfri enhet lades inget utvecklingsarbete på den. 
Nedan följer en förklaring till vilka barnvagnens ingående komponenter är, hur de hänger 
ihop med strukturen och vad dess funktion är. 
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Fiberplattan 

Grundstrukturen till hela vagnen är den så kallade fiberplattan (se figur 19). Detta är ett 
chassikoncept som består av en kropp i ett fiberkompositmaterial och innesluten i fiberplattan 
kommer fram- och bakaxel samt en så kallad momentplatta att vara. 
 
Material och tillverkning 
Fiberplattan är en sandwichstruktur som består av en skumfylld mittkärna. Skummet är, 
enligt förslag från både Kullgren [2008] och Björknerth [2008], polyuretan. Enligt Tranås-
företaget, Sonoform formsprutas strukturens skumkärna i en metallform. I formen hålls fram- 
och bakaxel samt momentplattan på plats med fixturer sådant att de innesluts på rätt position 
i skumkärnan vid själva tillverkningsskedet. Kolfiberlaminatet som täcker skumkärnan 
tillverkas sedan förslagsvis med hjälp av den vakuuminjiceringsprocess som förklaras i 
kapitlet om fiberkompositers tillverkningsprocesser. 

Figur 19 Fiberplattan 
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Momentplattan 

Momentplattan (se figur 20) är den struktur som är innesluten i mitten av skumkärnan vilken 
i sin tur är omsluten av kolfiber. Det är till denna plattas röraxel som sitsen överför sin last. 
Taket på strukturen, som kallas momentklaffarna, är utformade så att det ligger jämt utmed 
kolfiberlaminatets underkant. Detta gör att momentplattan fixeras till laminatet och hindras 
därmed från vridning från ett moment orsakat av en yttre kraft. 

 
Figur 20 Momentplattan 

Material och tillverkning 
Momentplattan är tänkt att vara en extruderad profil av aluminium med en godstjocklek på 3 
mm (enligt beräkningar från bilaga 5). Denna bearbetas genom följande fyra steg: 
 

1. Kapning av profil till rätt längd 
2. Fräsjobb i syfte att blotta röraxeln  
3. Borrning av hål på fyra ställen på röraxeln 
4. Gängning av ytterdel på varsin sida av röraxeln 

 
Momentplattan utsätts för ett vridande moment i de borrade hålen på röraxeln. Detta är på 
grund av att en sprint fixerar handtagets och sitsens tendens till vridning i denna punkt. 
Sprinten ger upphov till ett hålkantstryck på 640 MPa. Detta värde ligger över 
draghållfastheten för aluminium på 450= MPa, vilket innebär att hålets mantelytan i 
momentplattans rördel kommer att deformeras. För att motverka detta kan en hylsa fästas i 
röraxeln vid de borrade hålen med hjälp av ett svetsförband. Om hylsan har en godstjocklek 
på 7 mm (ytterdiameter, 19 och innerdiameter, 5mm), med en total areahöjd på 10mm, det 
vill säga tre gånger större än höjden på hålkanten, kan hålkantstrycket minskas till 191 MPa. 
Detta tryck ligger långt under draghållfastheten för aluminium och att införa en hylsa skulle 
alltså vara att föredra (se bilaga 6). 
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Kaninfäste 

Kaninfästet är det fäste som är länken mellan sitsupphängningen och handtaget till 
momentplattas röraxel. Fästet kan vridas runt röraxeln för att fälla handtaget till sin hopfällda 
position. Namnet Kaninfäste syftar till de två utstickande öronen från navet (se figur 21). 

 
 

Figur 21 Kaninfästet 

 
Två kaninfästen fixeras på varsin sida av momentplattans röraxel med hjälp av en sprint. 
Sprinten löper genom kaninörat och röraxelns borrade hål för att låsa kaninfästets 
rotationsrörelse relativt momentplattan (se figur 22). Denna sprint är tänkt att monteras (dock 
innan handtagsröret monteras) med hjälp av en fjädrande skruvinfästning inuti hålutrymmet 
som sprinten löper i. Sprinten förflyttas genom att spärrmekanismen placerad uppe på 
handtagets ovansida aktiveras av användaren. Detta medför att kaninfästet går att vrida runt 
röraxeln. 
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Figur 22 Kaninfästet där sprint fixerar rotationen kring momentplattans röraxel 

 
Material och tillverkning 
Materialet för kaninfästet är tänkt att vara aluminium. Fästet gjuts till sin form med 
förslagsvis tryckpressning och efterarbetas sedan genom borrning av hål, diverse polering 
och maskinbearbetning av alla funktionsytor. 
 
För att avgöra om en yttre last kan deformera kaninfästet utfördes en kontrollberäkning (se 
bilaga 7). Ett antagande gjordes att en påtvingad kraft på 500 N trycker längst ut på 
handtaget. Denna kraft kan vara orsakad av till exempel en förälder som vill häva sin 
fullastade barnvagn uppför en trottoarkant. I och med detta uppstår ett vridmoment inne i 
kaninörats vridcentrum. Detta ger upphov till en kraft som påverkar örats yttre del då fästet är 
låst till momentplattans röraxel. Böjspänning för detta lastfall blev 360 MPa vilket ligger 
under sträckgränsen för aluminium som är 435 MPa vilket innebär att örat klarar den 
tryckande kraften. 
 

Kaninfästet 

Momentplattan 

Sprint 

Hålutrymme som 
sprinten löper i 
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Sitsinfästning 

Sitsinfästningen är länken mellan sitsen och kaninfästet (se figur 23). Detta är en 
infästningslösning som finns och används på marknaden idag. Det är ett ”klick-in”-system 
som tillåter att sitsen kan bytas ut mot liggdel eller bilbarnstol. För att vidhålla den 
europeiska standarden så används två spärrmekanismer, en på varje sida av barnvagnen, vid 
lösgörning av sitsen. Dessa spärrmekanismer är integrerade i sitsinfästningen. 
 

  
 

Figur 23 Sitsinfästningen position på barnvagnen och dess utformning 
 
Material och tillverkning 
Materialet för sitsinfästningens rördel är tänkt att vara tillverkad i kolfiber medan resterande 
delar är gjorda av förslagsvis ABS-plast (se figur 24). Rördelen är en pultruderad 
kolfiberprofil som efterarbetats enligt följande tilvägagångsätt: 
 

1. Borrning av hål för nitar 
2. Borttagning av material för spärrmekanism 
3. Fixering av spärrmekanism 

 

 
Figur 24 Sitsinfästningens olika delar 

Plastdetaljer 

Rördel av kolfiber 

Nitar (standardkomponent) 

Spärrmekanism 
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Hjulaxlarna 

Framhjulsaxeln placeras i den främre delen av fiberplattan medan bakhjulshjulsaxeln placeras 
i den bakre delen (se figur 25). Med hjälp av fixturer gjuts dessa fast i skummaterialet. 

 
Figur 25 Framhjulsaxlarna inneslutna i fiberplattan 

 
Material och tillverkning 
Hjulaxlarna är tänkt att tillverkas av standardaluminiumrör med en diameter på 25 mm och 
en godstjocklek på 2 mm. Framaxeln kapas till en längd av 350 mm och bearbetas sedan 
genom att fräsa ut spår på varje kant av röret. Dessa spår ska motverka vridning av 
hjulupphängningen (se figur 26). Bakhjulshjulsaxeln kapas till längder av 480 mm. 
 

 
 

Figur 26 Framhjulsaxlelns urfrästa spår 
 

Framaxel 

Bakaxel 
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Fälgarna 

Framhjulsfälgen har en diameter på cirka 150 mm medan bakhjulsfälgen har en diameter på 
cirka 300 mm. Däcken är en gummiring som träs på fälgen (se figur 27). 
Material och tillverkning 
Materialet för fälgen är tänkt att vara aluminium och dessa kan sandgjutas till befintlig form 
och därefter efterbearbetas till önskad effekt. Gummidäcket gjuts till sin rätta form. 

 
 

 
 
 

 
 

 

Figur 27 Fram- och bakhjul 
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Hjulupphängningen 

Barnvagnskonceptet har en främre och bakre hjulupphängning. I figur 28 visas den främre 
upphängningskonstruktionen som är uppbyggd av 13 stycken komponenter. Dessa är: en 
överdel, två sidostag, fyra plastkomponenter och två fjädrar till dämpningen, en plastbussning 
(som lagerfunktion till hjulet) samt tre popnitar.  
 

 
 

Figur 28 Den främre hjulupphängningen 
 
I figur 29 visas den bakre hjulupphängningen som består av en axel. 

 
 

Figur 29 Den bakre hjulupphängningen 
 
Material och tillverkning 
Materialvalet till den främre hjulupphängningen är förslagsvis ABS-plast, förutom 
standardkomponenter som fjädrarna till dämpningen (fjäderstål) och popnitarna (stål). 
Plastdetaljerna är formsprutade. Den bakre hjulupphängningen är en svarvad aluminiumaxel.

Överdelen 

Sidostag 

Dämpningen 

Plastbussning 

Popnit 
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Hjulinfästning 
I och med att hjulen är tänkta att vara löstagbara, konstruerades en mekanism för detta. 
Mekanismen kallas för hjulinfästning och aktiveras med en hand. Det hela bygger på att 
användaren trycker på en knapp för att låsa upp spärrfunktionen och sedan dra hjulet ur sitt 
läge. När knappen trycks in tvingas en axel att lätta på trycket som ligger på två spärrkulor, 
vilka i sin tur släpper sitt fäste inuti hjulaxeln. Spärrkulans ursprungliga läge är att låsa hjulen 
och hjulupphängningen till hjulaxeln. Samma princip för lösgörning av hjul används för fram 
och bakhjul, med skillnaden att vid framhjulet sitter funktionen i ett hus (se figur 30) och i 
bakhjulet är den i navet (se figur 31). 
 
Material och tillverkning 
Hjulinfästningen är tänkt att efterlikna en låsmekanism som finns som standardkomponent på 
marknaden i skrivande stund. Denna mekanism kallas ”Ball locking mechanism” och finns 
representerad inom cykel och rullstolsindustrin. För lagring vid framhjulen används enradiga 
vinkelkontaktkullager från SKF med beteckningen 7200 BECBP. För bakhjulen används 
enradiga cylindriska fullrullager med beteckningen NCF 3007 CV. 
 

 
Figur 30 Hjulfästning för framhjul 

 
 
 

 
Figur 31 Sprängskiss av hjulfästning för bakhjul 

Knapp Huset för 
hjulinfästningen 



 49

Vikt 

Den totala teoretiska vikten på vagnen blev knappt 9 kg. Denna vikt är uppskattad genom att 
material tilldelades till respektive del hos den datorgenererade barnvagnen. Specificerat i 
stycklistan (se bilaga 9) är alla delar som ingår i konceptvagnen. Verklig vikt för fiberplattan 
i modellen blev 1,0 kg. 

Montering 

Monteringen anses vara moduluppbyggd där olika delar kommer från olika leverantörer. De 
olika modulerna är: 

 Fiberplattan – Denna inkluderar skumkärnan med momentplatta och kaninfästen, 
fram- samt bakaxel. Fiberplattan är kolfiberlaminerad. 

 Hjulen – Dessa inkluderar fälgar med däck, hjulupphängning och hjulfästningen 
 Sitsinfästningen – Kolfiberrör för infästningen, sitsen och handtaget. 

Modell 

Nedan i figur 32 presenteras den slutgiltiga modellen.  
 

  
Figur 32 Den slutgiltiga modellen 

 

I och med att ett datorgenererat chassikoncept hade tagits fram så utnyttjades Solid Edge:s 
inbyggda renderingsmotor för att ta fram så verklighetsliknande bilder som möjligt. Tanken 
med dessa var att de skulle ligga som en grund för den visuella kommunikationen för 
chassikonceptet. Datorgenererade bilder kan dock inte efterlikna en fullskalemodell hela 
vägen och därför fullföljdes ett av projektets mål, vilket var att ta fram en modell i skala 1:1. 
Eftersom det skulle röra sig om en skalmodell och inte en prototyp, så eftersträvades det att 
modellen skulle till utseendet likna den tänkta chassikonstruktionen i största möjliga mån. 
Detta var en stor utmaning med tanke på att denna tillverkningsprocess av 
sandwichkonstruktionen (handuppläggning) i kolfiber inte skulle överrensstämma med den 
tänkta (vacuuminjecering). Hjälp konsulterades på lätta konstruktioner, KTH i och med deras 
gedigna erfarenheter inom området kolfiberlaminering.  
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Fiberplattan 
Själva kärnmaterialet i sandwichstrukturen hos modellen, arbetades fram ur en cellplast vid 
namn: ECOPRIM 2000:J (finns hos välsorterade bygghandlare). Detta är ett mycket lätt 
material som finns i dimensionen, 1185x585x50mm och har en densitet på 28 kg/m3, vilket 
användes flitigt som isolerämne vid husbyggen. En schablon skrevs ut från ritningar i Solid 
Edge, och monterades fast på cellplastskivorna (se figur 33, till vänster). Formen som 
schablonen visade, sågades sedan fram ur detta ämne med hjälp av en bandsåg. Totalt 
sågades 10 stycken profiler á 5 cm ut varvid det sedan skedde håltagning vid alla 
axelpositioner. Alla dessa profiler limmades (se figur 33, till höger) sedan ihop med hjälp av 
det flexibla konstruktionslimmet PL 200 (Flemco). Efter lite spackling och slipning av 
skarvar och ojämnheter så var själva skumkärnan klar och byggandet av sandwichstrukturen 
kunde gå vidare till kolfiberlamineringen. 
 

  
 

Figur 33 Till vänster ses schablonen och till höger ses limningen av profilerna 

 

Efter invägning av Epoxibas plus härdare (1:5 i blandförhållande) kunde skumkärnan rikligt 
penslas med Epoxilimmet, vilken hade en härdningstid på 20 min. Kolfiberduken (plain 
weave 600g/m2, bygger 0,6 mm vid handlaminering) som hade skänkts till chassiprojektet av 
lätta konstruktioner, lades i detta läge ovanpå epoxilimmet och täcktes i sin tur av en 
plastfilm på cirka 0.2 mm tjocklek. Med en spatel arbetandes ovanpå plastskiktet, fördelades 
epoxilimmet ut över hela den kolfibertäckta ytan. En annan funktion som spateln medförde 
var att förpassa de mycket små luftbubblor som fanns inneslutna i materialet till kanterna. 
Just detta visade sig vara den största utmaningen då dessa små luftbubblor innebär estetiska 
defekter på ytan efter att härdprocessen gelat. Ju mer noggrant arbete med spateln desto 
mindre efterjobb krävdes. Undersidan laminerades först och ovansidan sist i syfte att träna 
tekniken. Den totala härdtiden för varje lamineringsomgång uppgick till 8 timmar. 
 
Nästa fas innebar att dra bort den tunna plastfilmen, inspektera och sedan göra redo för 
kapning. Eftersom skumkärnan hade gjorts bredare än slutdesignen, innebar kapningen att 
stommen skulle få sin definitiva form. Bandsåg och bandslip visade sig här vara utmärkta 
hjälpmedel. Eftersom den slutliga formen på chassikonstruktionen togs fram med hjälp av 
både bandsåg och bandslip så blottade sig då sidorna med dess skumkärna (se figur 34).  
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Lösningen på detta var att blanda epoxilimmet till ett spackel och applicera detta på de öppna 
sidorna. Blandningen gjordes med microballonger (utfyllnadsmedel, 410 microlight från 
West System) och en svart allbrytpasta (Corpus allbryt, svart). Finisharbetet innebar ett 
omfattande handslipande med våtslippapper, tillsammans med en avslutande klarlackning 
och fastlimning av alla axlarna. 
 

 
 

Figur 34 Fiberplattans blottade sidor efter tillskärning med bandsåg och -slip 

 
Övriga delar 
I och med att modellens alla delar hade modellerats fram i CAD-programmet Solid Edge, så 
var nästa steg således att exportera de berörda CAD-filerna (konvertera till filformatet; *.igs) 
till ytmodelleringsprogrammet, Rhinoserous V3.0. Detta gjordes i syfte att kunna lägga in 
varje del i en simuleringsmiljö för fräsning.  Roland (Model MDX-40) är en tillverkare av 
kompakta 3D-fräsar vilka finns som tillbehör till Rhino. Med RhinoCAM (Mecsoft) anpassad 
för Rhino V 3.0 kunde frässimuleringarna göras och sedan exporteras till fräsen som sköter 
utskriften av genererade fräsbanor. Totalt så frästes 32 stycken delar ut med hjälp av 
Rolandfräsen. 
 
Alla frästa delar arbetades fram ur fräsämnet, polyuretan (hög- och mellandensitet). Detta 
ämne klarar av en viss belastning och påvisar en utmärkt yta vid färgsättning via sprayfärger.  
Alla frästa delar färgsattes just med olika spraykulörer efter en viss polering med sandpapper. 
Efter att alla delar var klara med färgsättning och ytfinish så kunde monteringen av vagnens 
delar ske. I och med att projektet hade avgränsningar så gjordes också bara delar till och med 
avgränsningen. Detta för att tydligt visa på arbetets omfattning och inte lägga fokus på 
oberörda områden. 
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Analys och diskussioner 
Barnvagnskonceptet Cubic3 som är framtaget är att betrakta som en vision till vad som kan 
tillverkas i den allt mer växande barnvagnsindustrin snarare än en färdig produkt som kan 
sättas i produktion. Likheten kan ställas med bilindustrin där konceptbilar tas fram för att ge 
bilindustrin en tankeställare. Vad kan kunderna tänkas vilja ha hos en ny bil, prestanda- och 
utseendemässigt, om tio till tjugo år? Hur tar man sig dit? 
 
Barnvagnskonceptet blickar fram fem till tio år i tiden för hur barnvagnar kan komma att se 
ut och formen vill frambringa ett antal olika tankar hos åskådaren. Det första som kan sägas 
är att barnvagnen har ett unikt utseende till vad som finns på marknaden idag. Den har en 
kropp istället för ett system av ledade rör. Rörstrukturer har ett mer skelettliknande utseende 
medan den kontinuerliga ytan hos en kropp ger ett mer komplett och påklätt uttryck. Det 
andra som kan sägas är att infogandet av nya material i barnvagnskonstruktioner kan ge dem 
bättre egenskaper och prestanda. 
 
Det viktiga med det här arbetet har varit att blicka framåt och ge barnvagnsindustrin en 
tankeställare. Vad söker den framtida kunden hos en barnvagn? Hur ska BRIO möta kundens 
krav? Hur ska barnvagnen tillverkas och av vilket material? Stor energi och möda har alltså 
lags på att försöka hitta den ”rätta” formen på barnvagnen för att ge den det rätta uttrycket 
och utseendet. Arbetet har försökt att ta vara på helheten där fokus har legat på 
chassikonstruktionen. Arbetsprocessen har varit ”utifrån-och-in”, det vill säga att ett 
helhetskoncept har tagits fram för att hitta den rätta formen och därefter har de ingående 
komponenterna analyserats. 
 
Komponenterna har analyserats enligt olika beräkningsmodeller för att kontrollera deras 
hållfasthet under olika belastningsfall. Ett intuitivt angreppssätt har dock använts för 
framtagning av fiberplattan. Här har diskussioner med professorer på KTH:s Institution för 
lätta konstruktioner tillsammans med uppskattningar utifrån barnvagnars utseende från 
markanden idag, legat till grund för arbetet. Vidare tester av olika slag måste göras på 
barnvagnskonceptet innan den kan tänkas sättas i produktion. 
 
Hur kommer det sig att det uppsatta kravet på mått inte har uppfyllts? Anledning till detta är 
att under arbetsprocessens gång ändrades förutsättningarna. De tidiga kraven som sattes upp 
var att barnvagnen skulle understiga måttdimensionerna för så kallade ”Carry-On Luggage”. 
I samband med att materialvalet blev fiberkompositer insågs att utformningen av dessa i 
samband med kraven på måtten inte längre gick hand i hand. Istället för att skriva om de 
uppsatta kraven, sådant att de var anpassade till materialvalet, togs beslut om att vidbehålla 
kravet och motivera att det inte gick. 
 
Hur kommer det sig att vikten på barnvagnen inte överensstämmer med det uppsatta målet? 
Eftersom att fokus under hela projektets gång legat på chassikonstruktionen har övriga delar, 
så som hjulen och sitsen, endast uppskattats till sin form. Dessa skulle kunna i ett senare 
skede optimeras både vikt- och konstruktionsmässigt. Eftersom att ingen optimering har 
utförts påverkar detta den slutgiltiga vikten negativt. 
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Slutsatser 
Barnvagnen som är framtagen är ett koncept och har varit en förstudie åt BRIO som de kan 
bygga vidare på. Konceptet är en idé snarare än en färdig produkt. Dock så har denna idé 
undersökts på tre plan. Dessa var: 
 

1. Materialmässigt genomförbar – En modell tillverkades i kolfiber för att få en känsla 
för materialet och dess egenskaper. Belastningstester måste dock göras 

2. Tillverkningsmässigt genomförbar – Kontakt med företag visade att metoder att 
tillverka vagnen finns och är välbeprövade, även om industrin är mycket ung. Det var 
stor skillnad i tillverkningskostnad mellan olika företag 

3. Formgivningsmässigt slående – Vagnen är unik utseendemässigt och har ett eget 
uttryck. Istället för att vara en skelettkonstruktion har vagnen en kropp som utstrålar 
stabilitet 

 
Vagnen är en ”allt i ett”-vagn och kan således vara brukbar i flera skeden av ett barns första 
uppväxtår. Vagnen har visualiserats med hjälp av CAD-bilder och en fysisk modell. Målet 
för konstruktionen var att den skulle uppfylla krav på: 
 
Minimal vikt 
Den slutgiltiga vikten på vagnen hamnade på 8,95 kg. Målet var att hamna under 8 kg. 
Avgränsade området berörde endast chassikonstruktionen, vilket har medfört att övriga 
delar inte har berörts optimeringsmässigt och är därför endast uppskattade till sin vikt. 
Detta har medfört en högre vikt än önskat. 
 
Minimal volym 
Den slutgiltiga volymen på vagnen blev 745*480*280 mm med hjulen borttagna. Målet 
var att hamna under 550*400*200 mm. Detta för att dimensionen på "carry-on 
luggage"(550*400*200 mm) slopades i ett sent skede i processen på grund av dess 
konflikt med materialvalet. 
   
Färre komponenter 
Det slutgiltiga antalet komponenterna på barnvagnen blev 125 stycken. 
Uppskattningsvis gjordes att en barnvagn från ett  konkurrerande företag innehöll 100 - 
150 antal komponenter. 
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Rekommendationer till fortsatt arbete 
I och med att arbetet är en förstudie är utvecklingsprocessen inte över utan pågående. 
Rekommendationer till fortsatt arbete förklaras nedan. Rekommendationerna kan ses som att 
både vara fortsatta studier för Industriell Design på KTH och rekommendationer till BRIO i 
deras fortsatta arbete. 
 
Test av fiberplattan 
Ett av de viktigaste fortsatta arbetena som skulle kunna göras är att testa konceptet, 
framförallt fiberplattan med ingående aluminiumdetaljer. Testerna kan göras utifrån 
följande metoder: 

 Teoretiska tester – Det finns flera sätt att göra beräkningar på konstruktionen. 
Dessa kan bland annat innefatta att göra FEM-analys på strukturen för att se om 
des hållfasthet är tillräckligt bra och om fiberplattan skulle kunna minska i 
tjocklek 

 Fysiska tester – Att utifrån de testmetoder som är angivna i EN 1888:2003 
kontrollera fiberplattans hållfasthet och stabilitet. Viktigt är även att kontrollera 
samtliga plast detaljer enligt samma metod. Önskan är barnvagnen inte enbart ska 
klara testen med godkänt utan med mycket god marginal 

Det är även intressant att veta gräns fallen, det vill säga i vilka situationer som strukturen 
brister, till exempel: Hur mycket påfrestning klarar momentplattan på fiberplattan innan 
skum kärnan ger efter? Svaret är ju givetvis intressant att veta både teoretiskt och i 
verkligheten. 
 
Omkonstruktion av hjulen 
Enligt BRIO så är de mer fördelaktigt att tillverka hjulen till barnvagnen i plast. Detta 
kräver att en omkonstruktion av fälgarna och däcket görs för att bättre vara anpassa för 
tillverkning i plast. Materialet för däcket ska vara i EVA-plast. 
 
Dämpning 
För att göra stötupptagningsförmågan bättre och öka komforten för barnet skulle det vara 
möjligt att konstruera en dämpning som integreras med sitsinfästningen. Viktigt att tänka 
på vid en sådan konstruktion är att klämrisken måste vara eliminerad. 
 
Konstruktion av sits 
Något som också är viktigt för barnets komfort är sitsen. Det skulle behöva göras en mer 
noggrann konstruktion av sitsen då den framtagna sitsen i konceptet endast varit 
schablonmässig utan större värde mer än estetiska skäl. En smart sits med 
inställningsmöjligheter för olika längder och lägen skulle vara bra. Smarta tyger som 
meshtyger eller sportplagg är intressanta material och bör inte förbises vid val av material 
till sitsen. Det kan tilläggas att under punkt 5 i EN 1888:2003 skrivs att tyger inte får vara 
lättandändligt enligt EN71-2:1993. Inte heller får tygerna krympa om de tvättas enligt 
instruktion.   
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Standardkomponenter 
Flera delar på barnvagnen skulle kunna göras med hjälp av standardkomponenter. Bland 
annat skulle fällmekanismerna på handtaget vara detaljer som redan används på BRIOs 
egna vagnar idag. Att ta reda på och integrera standardkomponenter till vagnen skulle 
minska dess tillverkningskostnad till skillnad på att hitta på egna detaljkonstruktioner. En 
viktig detaljs som skulle vara av intresse att söka reda på är hjulinfästningen. Ett förslag 
på komponent skulle vara så kallade Quick Release Ball Locking Pins. Dessa tillverkas 
bland annat av Reid Tool Supply Company.  
 
Kostnadsanalys 
Den kostnadsanalys som gjorts i samband med förstudien har varit av undersökande natur 
för att ta reda på om företag är villiga att göra en barnvagn i kolfiber. Ambitionen var att 
få fram en offert som kunde redovisa vad det skulle kosta att tillverka barnvagnen. Det 
står nu klart att en närmare och med utförlig analys för tillverkning måste göras för att 
undersöka vad en rimlig kostnad är. Förstudien har i alla fall visat att det är avsevärt 
dyrare att tillverka barnvagnen i Sverige i jämförelse med Kina. 
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Bilaga 1 Projektplanen 
 Bakgrund och målsättning 

Syfte,förväntningar,krav 

 Analys 
Analysmetod, dokumentation, experter konsulteras(referensgrupper?) 

 Idé(-skiss)-etapp 
Dokumentera, redogöra idéerna, idéskisser, mock-ups 

 Tester och experiment 
Testmodeller, vilka ska göras? 

 Presentationsskisser 
Visuell bild av projektets gestaltning 

 Ritningsunderlag 
Förberedande Rhino/Solid edge-arbeten 

 Modelltillverkning 
Skalmodell för känsla och korrektioner 

 Utvärdering/Uppföljning 
Synpunkter på resultat, uppdateringar 

 Konstruktions och ritningsarbete 

Slutgiltiga Solid Edge-arbeten 

 Prototyptillverkning  
Om tid och tillgång till verkstad tillåter 
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Bilaga 2 Tidsplanen 
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Bilaga 3 Viktningsmatris 
 
Utifrån BRIO:s marknadsundersökning bestämdes vilka krav samt önskemål som en 
eventuell användare av barnvagnen kunde tänkas ha på chassiet. De listade kundkraven visas 
i tabell 1. 
 

Y1 Komfort Barn 

Y2 Komfort Vuxen 

Y3 Hoppfällbar 

Y4 Volymbegränsning 

Y5 Justerbara Handtag 

Y6 Sittlägen 

Y7 Lastutrymme 

Y8 Vikttålighet 

Y9 Bromsfunktion 

Y10 Ergonomi 

Y11 Svängbara Hjul 

Y12 Stabil 

Y13 Rostfri 

Y14 Underhållsfri 

Y15 Helst <$300 

Y16 Livslängd 3 år 

Y17 Låg Produktvikt 

Y18 Säkert Uttryck  

 

Tabell 1 Kundkraven 

För att ta reda på vilka av dessa krav som ansågs vara viktigare än övriga, ställdes en 
viktningsmatris upp. I viktningsmatrisen jämförs alla krav parvis. Om ett krav ansågs vara 
viktigare än ett annat gavs det värdet 1, mindre viktigt värdet 0 och om kraven ansågs lika 
viktiga gav värdet 0,5 till båda.  

För barnvagnen lades varje kravs värden ihop till en totalsumma. Viktningsfaktorerna 
beräknades sedan med följande formel: 

W
1

=
Summa Steg

Summa
max

 

där Wi = respektive kravs viktningsfaktor 
Summa = respektive kravs summerade värden 
Summa

max
 = det största värdet av alla kravs summor 

Steg = önskat antal steg på skalan 

För chassikonstruktionen gäller att Steg = 10 och Summa
max

 = 13,5. 
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Tabell 2 Viktningsmatrisen 

De tre viktigaste viktningsfaktorerna var att barnvagnen skulle ha en volymbegränsning (det 
vill säga att den skulle vara så liten som möjlig), att vagnen var underhållsfri och att den hade 
en låg produktvikt. 
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Bilaga 4 QFD 
Att skapa ett QFD-hus är en metod som används vid kundorienterad produktutveckling. 
Förkortningen QFD står för Quality Fuction Deployment. Metoden används för att ta reda på 
sambandet mellan krav från användaren och egenskaper hos produkten. Detta gör att man på 
ett systematiskt sätt kan klargöra vilka egenskaper hos produkten som anses viktigast och 
sedan överföra detta till produktens kravspecifikation. 

I QFD-huset för barnvagnen infogades kundkraven från viktningsmatrisen och dessa krav 
översattes därefter till egenskaper hos chassikonstruktionen. 

Styrkan på sambandet mellan kraven och chassits lösningar angavs sedan i den matris som 
visas nedan, med värdena 9 (starkt), 3 (medel), 1 (svagt) eller tomt (inget samband). För varje 
produktegenskap summerades sedan värdena, och summan viktades med respektive 
viktningsfaktor som togs fram ur viktningsmatrisen. 

 
X1 Ledad struktur          Y1 Komfort Barn   

X2 Produktvikt (5 kg)          Y2 Komfort Vuxen   

X3 Färg-/sifferkodning          Y3 Hoppfällbar   

X4 Ytbehandlning          Y4 Volymbegränsning   

X5 Fjädring          Y5 Justerbara Handtag   

X6 Svetsade lösningar          Y6 Sittlägen   

X7 Nitar/skruvförband          Y7 Lastutrymme   

X8 Få plastdetaljer          Y8 Vikttålighet   

X9 Ställbara handgrepp          Y9 Bromsfunktion   

X10 Antal sittlägen          Y10 Ergonomi   A+K   

X11 Minvolym (fälld)          Y11 Svängbara Hjul   

X12 Hjulupphängning          Y12 Stabil   

X13 Stryktålig          Y13 Rostfri   

X14 Gjutna detaljer          Y14 Underhållsfri   

X15 Volym lastutrymme          Y15 Helst <$300   

X16 Material på struktur          Y16 Livslängd 3 år   

X17 Total lastvikt (25 kg)          Y17 Låg Produktvikt   

X18 Trestegsfällning          Y18 Säkert Uttryck   

 
Tabell 1 Egenskaper hos produkten (till vänster) och kundkraven (till höger) 
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 Hur? X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 

Krav Viktning  

Y1 5 1 0 0 3 9 1 1 0 0 9 0 1 3 1 0 3 0 0 

Y2 3 3 9 9 3 1 0 0 0 9 1 9 1 3 0 9 3 3 9 

Y3 9 9 0 9 1 1 0 9 3 0 3 9 1 1 3 1 3 1 9 

Y4 10 9 0 0 0 3 3 0 0 9 9 9 3 0 1 0 9 3 9 

Y5 2 9 1 3 1 3 0 3 9 9 1 9 0 3 3 0 3 1 3 

Y6 8 9 0 9 0 3 3 9 9 1 9 9 0 0 1 9 1 3 3 

Y7 5 9 1 0 1 1 1 3 3 0 9 9 1 0 1 9 3 9 3 

Y8 9 9 9 0 9 3 9 9 3 0 1 0 9 9 3 9 9 9 1 

Y9 7 9 1 3 3 9 1 9 9 0 0 0 9 9 9 1 9 9 1 

Y10 8 3 9 9 9 9 3 3 3 9 9 9 1 1 3 1 3 0 3 

Y11 5 0 0 3 1 3 0 9 3 0 0 3 9 9 9 9 0 3 3 

Y12 8 9 9 0 1 3 9 9 9 1 1 3 3 9 9 3 9 9 1 

Y13 3 3 9 0 0 3 3 9 0 1 0 3 3 1 3 0 9 1 1 

Y14 10 9 0 0 9 0 3 3 9 1 1 0 9 9 3 0 9 3 1 

Y15 9 3 3 3 9 9 3 3 9 9 9 9 3 3 9 3 9 3 3 

Y16 7 3 1 0 9 3 9 9 9 1 3 3 9 9 9 0 9 0 1 

Y17 10 9 9 0 9 3 9 9 9 1 3 9 3 3 9 1 9 1 3 

Y18 5 3 0 3 3 3 9 9 9 1 3 3 3 9 9 1 9 3 1 

Summa  812 417 336 566 473 512 746 702 339 530 660 507 566 610 360 806 435 398 

Rankning 1 13 17 7 11 9 3 4 16 8 5 10 7 6 15 2 12 14 

 

Tabell 2 QFD 

De viktade värdena visade att man vid konstruktion av chassit skulle fokusera på att få en 
liten volym på barnvagnen genom att använda en ledad struktur och detta genom att 
sammanfoga dem med nitar och skruvförband. För att skapa en lätt struktur hade materialet 
en hög prioritet. 
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Bilaga 5 Dimensionskontroll Momentaxel 
Sandwichlaminatet i fiber och kärnmaterial verkar som hela chassistrukturen för barnvagnen. 
Strukturen har tre stycken inneslutningar i aluminium inuti kärnmaterialet i form av fram och 
bakaxel samt en extruderad momentaxel, i mittdelen av vagnen. I denna momentaxel kommer 
sittdelen att vara länkad till (se figur 1 till vänster). Till vilket gör att lasten kan överföras till 
momentaxeln och därmed sprida ut det moment som kommer att uppstå i form av en utbredd 
lastfördelning, via momentklaffar till en stor del av fiberstrukturen (se figur 1 till höger). 
 
 

 

 

 

Figur 1 Till vänster visas fiberplattan och till höger åskådliggörs lastfördelningen till 

momentklaffarna 

 
För att kunna dimensionskontrollera alla delar så gjordes vissa antaganden under arbetets 
gång. Identifiering av de krafter som påverkar de relevanta delarna gjordes först. En 
jämviktsanalys ställdes därför upp för att se kraftflödet ur en statisk synvinkel. Med en vikt 
antagen till 50 kg (barn + packning) ses med lätthet på grund av symmetrin att varje 
kraftangreppspunkt lastar axeln med 25 kg på varje sida om fiberplattan. För att undersöka att 
denna kraft inte ger uppkomst till för stor uppböjning i mitten av momentaxeln så användes 
ett interaktivt webbprogram [beam-bending applet] (se figur 4 och 5). Här antogs att 
momentaxeln utgjordes av ett rör istället för hela extruderingsprofilen. Med införda värden 
kunde här resultatet plockas fram, vilka visade på ett maximalt böjmoment på ca 5 Nm som 
gav utböjningen i mitten på 97.55μm, vilket får anses vara mycket bra. Vid dynamiska 
svängningar, då ett barn gungar omkring i vagnen approximerades g till 3g, det vill säga tre 
gånger lasten. Vid denna företeelse blev böjmomentet lite under 14 Nm och utböjningen på 
mitten, ca 0.3mm. Detta är okej men måste påpekas att det inträffar under ett mycket kort 
ögonblick. 

Kolfiberlaminatet 

Momentplattan 

M 

F

F 
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Figur 2 Snittvy av mometklaff 

 
För att kunna ta fram en tjocklek på momentklaffarna (se figur 2) i momentplattan så gjordes 
en approximering av ett tänkt extremfall. Detta sattes till att vara den fullastade barnvagnen 
(barn +packning=50 Kg) vilken i springande fart stöter i en trottoarkant. Detta borde tillföra 
att packning och barn vill fortsätta röra sig i hastighetsriktningen efter den rakt centrala stöten 
medan vagnen troligtvis vill stanna kvar vid trottoarkanten. Här gjordes därför ett antagande i 
form av att stöten tillför, som tidigare, 3g till ekvationen.  
 

 
 

Figur 3 Sidovy av vagnen 

 
Momentarmen i detta fall, är den arm, vilken håller upp själva sitsen och har sin fästpunkt på 
momentaxeln, och i detta fall antas vara stelt förenad med momentaxeln. Längden på denna 
arm är satt till 200 mm (se figur 3). Vridmomentet kan därför beräknas till 300 Nm. Håller 
materialet i röraxeln då för denna påfrestning? I detta fall finns ett vridmoment och ett 
böjmoment som påverkar momentaxelns hållfasthet. Aluminium har en brottgräns,

ALU
 på 

435 MPa, och om konstruktionen ska hålla, måste den nu sökta 
max

 hamna under 
ALU

. 

Det vill säga att 
ALUmax

 

 
Enligt Von Mises hypotes för metaller gäller: 
 

22

max
3 vridböj +=  

3 mm 

200 mm 
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22

max
3+=

v

vrid

b

b

WW

M
 

 
Där Wb och Wv är rörsektionens böj- samt vridmotstånd visas enligt: 
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Instoppade värden ger: 
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ALUmax
    MPaMPa 435338  

 
Således inga som helst tendenser till problem! 
 
För att återgå till momentklaffarna så gjordes samma antagande om 3g:s inverkan på 
komponenterna. I detta fall skulle det vridande momentet från ovan på 300 Nm påverka 
klaffarna som en nedåtriktad och uppåtriktad kraft, det vill säga ett kraftpar. En 
approximering gjordes här i form av en fast inspänd balk i och med att klaffarna delades upp 
i två lika delar (2x70mm). Detta medförde också att kraftansamlingen, F halverades till F/2 
och antogs angripa längst ut på klaffen. Detta medförde i sin tur att momentet blev halverat i 
beräkningssynpunkten, det vill säga Mb=150 Nm. I detta fall kommer dock inget vridande 
moment finnas och sätts därför till 0 Nm. 
 

Von Mises formel ändras till: 0
2

max
+= böj  

 
Denna gång är Wb (rektangulärt tvärsnitt):    

6

2
bh

W
b
=  

 
Tjockleken, h löses ut ur ekvationen och beräknas till: 
 

mm
b

M
h

bh

M
MPa

bb
63,20

435

36
0

6
435 4

22

22

2
+=+=  

 
Tjockleken, h på klaffarna kan således sättas till 3mm med en liten inbyggd 
säkerhetsmarginal. 
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Figur 4 Balksimulering(750N) av röraxeln m.h.a. programmet beam-bending applet 

 

 
 

Figur 5 Balksimulering(250N) av röraxeln m.h.a. programmet beam-bending applet 
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Bilaga 6 Hålkantstryck från sprint 
Den vridande funktionen äger rum kring momentplattans röraxel. För att förhindra den 
vridande rörelsen placeras en sprint i momentplattans röraxel (som är fixt chassistrukturen) 
och kaninfästets ena öra (den rörliga delen). Sprinten låser kaninörats vridande förmåga till 
momentplattan men skapar också ett hålkantstryck i det borrade hålet i momentplattans 
röraxel (se figur 1). Detta händer när kaninörat utsätts för ett vridande moment, som till 
exempel när handtaget belastas med en kraft. 

 
Figur 1 Sprinten låser kaninfästets vridning kring momentplattans röraxel 

 
Då en fullastad vagn ska upp för en trottoarkant måste handtaget belastas med en kraft för att 
lyfta framdelen av barnvagnen upp på trottoaren (se figur 2). 
 
Den angripande kraften

1
F  (statisk) på handtaget antas vara: 

 
750

1
=F N 

 
Avståndet 

1
l  mellan momentcentrum och angripande kraft: 

 
1

1
=l  m 
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Figur 2 Den angripande kraften på handtaget är på en meters avstånd från momentcentrum 

 
Momentet 

1
M  kan då beräknas som: 

 
7501750

111
=== lFM  Nm 

 
Avståndet 

2
l  mellan momentcentrum och den kraftbelagda ytan (se figur 3): 

 
2

2
105,2=l  m 

 
Figur 3 Avstånd mellan momentcentrum och den kraftbelagda ytan 

 
Kraften 

2
F  som verkar på ytan blir då: 

 

30000
105,2

750
2

2

1

2221
====

l

M
FlFM  N 

 

750
1
=F N 

1
1
=l  m 

2

2
105,2=l   m 
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Kraften verkar fördelat på halva arean i hålet 
1

A , där: 

 

4712,4735
2

2

2
1

===== hr
hrhb

A  mm2 

 
Trycket på ytarean 

1
A  skapad av en yttre påtvingad kraft blir då: 

 
 

640636
47

30000

1

2 ===
A

F
 MPa 

 
Detta värde ligger över draghållfastheten för aluminium på 450= MPa, vilket innebär att 
utformningen på hålet i momentplattans rördel kommer att deformeras. En lösning på detta är 
att inför en hylsa som ökar upptagningsarean vid hålkanten. Detta gör att kraften fördelas på 
en större yta och där med minskar.  
 
Antag att en hylsa införs som har en höjd på 10 mm, tre gånger större än höjden på hålkanten. 
Kraften verkar fördelat på halva arean i hylsan 

2
A , där: 

 

157105
2

2

2
2

==== hr
hrhb

A  mm2 

 
Trycket på ytarean 

2
A  skapad av en yttre påtvingad kraft blir då: 

 

191
157

30000

2

2 ==
A

F
 MPa 

 
Detta tryck ligger långt under draghållfastheten för aluminium 450= MPa. Att införa en 
hylsa skulle alltså vara att föredra. 
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Bilaga 7 Dimensionskontroll av kaninörat 
För att avgöra om en yttre last kan deformera det så kallade kaninörat utförs en 
kontrollberäkning av lastfallet.  
 
Ett antagande görs att en påtvingad kraft trycker längst ut på handtaget. Denna kraft kan vara 
orsakad av till exempel en förälder som vill häva sin fullastade barnvagn uppför en 
trottoarkant. I och med detta uppstår ett vridmoment inne i kaninörats vridcentrum. Detta ger 
upphov till en kraft som påverkar örats yttre del (se figur 1). 
 

 
Figur 1 Kraften som påverkar kaninfästets ena öra 

 
Den angripande kraften

1
F  på handtaget antas vara: 

 
500

1
=F N 

 
Avståndet 

1
l  mellan momentcentrum och angripande kraft: 

 
1

1
=l  m 

 

Momentet 
1

M  kan då beräknas som: 

 
5001500

111
=== lFM  Nm 

 
Avståndet 

2
l  mellan momentcentrum och den kraftbelagda ytan: 

 
2

2
100,7=l  m 

 

1
500F = N 
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Kraften 
2

F  som verkar på örats kant blir då: 

 

7150
100,7

750
2

2

1

2221
===

l

M
FlFM  N 

 
Böjmomentet beräknas med hjälp av ”beam bending applet” och fås till (se figur 2): 
 

500
b

M  Nm 

 

 
 

Figur 2 Böjmomentet för kaninfästets ena öra beräknas med hjälp av ”beam bending applet” 

och kan avläsas till höger i mittendiagrammet 
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Böjspänningen beräknas då enligt: 
 

b

b

b

W

M
=  

 
Där 

b
W  är tvärsnittet på örat och fås genom: 

 

( ) ( ) 6

2222

1040,1
6

01,001,0

6

025,0015,0

66
==

bhBH
W

b
 m3 

 
Detta ger en böjspänning på: 
 

360
1040,1

500
6

==
b

b

b

W

M
 MPa 

 
Detta värde ligger under sträckgränsen för

ALU
 som är 435 MPa vilket innebär att örat 

klarar en tryckande kraft på 500 N. 
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 Bilaga 8 Offert 
Följande skrift skickades ut till fyra utvalda företag den 23 januari 2008. Dessa företag var: 
 

 Polytec Group, http://www.polytec-composites-se.com/ 
Polytec Group (tidigare Lear Corp.) är ett österrikiskt företag som har en filial i Ljungby, 
Småland. Kontakten med företaget togs efter tips från Dan Zenkert . Kontaktperson på 
Polytec Group blev Stefan Andersson. 
 
 Elitkomposit AB, http://www.elitkomposit.se/ 

Efter tips Anders Pettersson på företaget IP Modeller (Ljungby) togs kontakt med Erik 
Kullgren på Elitkomposit. Företaget är beläget i Uddevalla. Elitkomposit hade under 
våren 2007 ett samarbete med Elisabet Magnusson gällande examensarbetet 
”Fiberkompositer i barnvagnschassin” 
 
 Sonoform AB, http://www.sonoform.se/ 

Dan Zenkert och Magnus Burman tipsade om Sonoform som tillverkar sitt eget 
skummaterial vid RTM-tillverkning. 
 
 Unihoc AB, http://www.unihoc.se/ 

Efter tips från Bo Linkvist kontaktades Uno Söderlund, en av grundarna till Unihoc. 
Företaget tillverkar bland annat bandyklubbor i fiberkompositmaterial. Deras tillverkning 
ligger i Kina (strax norr om Hongkong) och Uno rekommenderad sin taiwanesiska 
kontakt Matt från Alliandecomp som referensperson. 
 

Nedan redovisas det underlag som skickades ut till företagen. Tillägg gjordes efter hand för 
att gör att förtydliga underlaget. Dessa tillägg var: 
 

 Plattan ska ha så lite svikt som möjligt (det vill säga hög styvhet) 
 

 Belastningen ligger som mest på 75 kg (barn + eventuell packning) och den 
lastinfästningen kommer att äga rum i den så kallade momentplattan. Denna kraft 
sprider sig även till fram- och backaxeln 
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Bilaga 9 Stycklista 

  Material Antal [st] Densitet [kg/m^3] Vikt [kg]/st Summa 

Fiberplatta X 1 X 1 1 

Momentplatta  Aluminium 1 2712 0,579 0,579 

Fälg (fram)  Aluminium 2 2712 0,146 0,292 

Fälg (bak)  Aluminium 2 2712 0,553 1,106 

Distans  Aluminium 2 2712 0,033 0,066 

Momentcap ABS-plast 2 1024 0,009 0,018 

Mutter Momentaxel Aluminium 2 2712 0,011 0,022 

Kaninfäste Aluminium 2 2712 0,238 0,476 

Bakhjulaxel Aluminium 1 2712 0,27 0,27 

Framhjulaxel Aluminium 1 2712 0,195 0,195 

Överdel (Hjulupphängning fram) ABS-plast 2 1024 0,028 0,056 

Sidostag (Hjulupphängning fram) ABS-plast 4 1024 0,004 0,016 

Fjäder Överdel (Hjulupphängning fram) ABS-plast 4 1024 0,002 0,008 

Fjäder Underdel (Hjulupphängning fram) ABS-plast 4 1024 0,003 0,012 

Plastbussning (Hjulupphängning fram) ABS-plast 2 1024 0,002 0,004 

Anslutningsaxel (Hjulinfästning fram) ABS-plast 2 1024 0,071 0,142 

Fjädercaps ABS-plast 4 1024 0,007 0,028 

Fjädrar (Dämpning fram) Stål 4 7833 0,003 0,012 

Mutter (fram) Stål 2 7833 0,021 0,042 

Hjulaxel (Hjulinfästning fram och bak) Aluminium 4 2712 0,027 0,108 

Hylsa Hjulaxel (Hjulinfästning fram/bak) ABS-plast 4 1024 0,007 0,028 

Fjädrar (Hjulinfästning fram och bak) Stål 4 7833 0,001 0,004 

Hjulupphängningsaxel (Bak) Aluminium 2 2712 0,178 0,356 

Fjädrar (Hjulupphängning bak) Stål 2 7833 0,009 0,018 

Gummidäck (fram) Gummi 2 1050 0,069 0,138 

Gummidäck (bak) Gummi 2 1050 0,469 0,938 

Ytterdel (Sitsinfästning) ABS-plast 2 1024 0,026 0,052 

Snäppfäste (Sitsinfästning) ABS-plast 2 1024 0,003 0,006 

Hållare till snäppfäste (Sitsinfästning) ABS-plast 2 1024 0,003 0,006 

Toppfäste (Sitsinfästning) ABS-plast 2 1024 0,041 0,082 

Cap till toppfäste (Sitsinfästning) ABS-plast 2 1024 0,013 0,026 

Ram till sits ABS-plast 1 1024 0,75 0,75 

Tyg till sits X 1 X 1 1 

Handtag (Underdel) ABS-plast 2 1024 0,066 0,132 

Handtag (Mellandel) ABS-plast 2 1024 0,034 0,068 

Handtag (Toppdel) ABS-plast 1 1024 0,314 0,314 

Handtagsvinklare ABS-plast 4 1024 0,054 0,216 

Bussvinkelfäste ABS-plast 4 1024 0,026 0,104 

Knapp till bussvinkelfäste ABS-plast 2 1024 0,005 0,01 

Popnitar Stål 26 7833 0,009 0,234 

Lager (fram) X 2 X   0 

Lager (bak) X 2 X   0 

Tumhasp ABS-plast 2 1024 0,008 0,016 

Bussning till handtagsvinklare ABS-plast 2 1024 0,002 0,004 

Summa   125     8,954 
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Bilaga 10 Ritningar 
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