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Sammanfattning 

Efter kontakt med företaget Elite Group Sverige AB, som säljer barnvagnar under 

varumärket Crescent Baby, fastslogs att projektgruppen skulle utveckla en trehjulig 

barnvagn som skulle bli Crescents första egentillverkade barnvagn. Endast barnvagnens 

ram behandlas inom avgränsningarna för detta arbete men hänsyn skulle tas till 

infästning för korg och hjul med mera. Crescent Baby önskade att ramen skulle vara 

mindre än konkurrenten Urban Jungel, att ramen skulle ha minst tre unika säljpunkter 

och att antalet unika delar skulle minimeras. 

Arbetet inleddes med informationssökning kring barnvagnar, konkurrenter, oberoende 

tester, europeisk standard och konsumentintervjuer. Därefter utvecklades ett antal 

konceptförslag som lämnades vidare till Crescent. Utifrån dessa koncept valdes det som 

fick namnet Stealth. Stealth utvecklades vidare och CAD-filer, bild och ritningsunderlag 

togs fram för ramen. 

Stealth har en klassisk och väl beprövad upphängning, men applicerad för att passa på 

en trehjuling. Ramen är uppbyggd av aluminiumprofiler och formsprutade plastdetaljer 

som länkar samman profilerna. Ramen är dimensionerad för att vara mindre än Urban 

Jungle och den har ett formspråk hämtat från cyklar. 

Stealth har i nuläget ett antal unika säljpunkter och ramens mått faller innanför de 

maximala mått som satts upp. Antalet unika delar har dessutom hållits nere för att 

förenkla tillverkning. För ett fortsatt arbete måste tillverkningsunderlaget definieras 

ytterligare och de delar som ej behandlats måste utvecklas. 
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Abstract 

After contacting the company Elite Group Sverige AB, who sells strollers under the brand 

Crescent Baby, it was determined that the project group were to develop a three 

wheeled stroller which was going to be Crescents first own developed stroller. Only the 

frame of the stroller was considered within the demarcation of this project however 

care was taken to the placement of the carry-cot and the wheels etc. Crescent Baby 

wished for the frame would be smaller than the competitor Urban Jungle, that the 

frame would have at least three unique selling points and that the number of unique 

parts was to be minimized.  

The work began with information seeking regarding strollers, competitors, independent 

tests, European standards and consumer interviews. After that a number of concepts 

were developed and past to Crescent. From these concepts the one that was to be 

called Stealth was chosen. Stealth was further developed and CAD-files, pictures and 

blueprints were made for the frame 

Stealth has a classic and well tested suspension but now applicable with a three wheeled 

stroller. The frame is made up by aluminum profiles and injection moulded plastic 

details which link the profiles together. The frame is dimensioned to be smaller than 

Urban Jungle and its form is inspired by bicycles.  

Stealth has as of today a number of unique selling points and the frame is smaller than 

the maximum measurements specified. The number of unique parts has also been kept 

at a minimum. To continue the development the specifications for manufacturing have 

to be more defined, and the parts not treated in this thesis has to be developed.  
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1. Inledning 
Som ett sista led i utbildningen Design och produktframtagning skulle ett 

examensarbete om 20 veckor genomföras, arbetet omfattade att ta fram ett koncept för 

en ny barnvagn åt Crescent Baby. Detta arbete utfördes som ett samarbete mellan David 

Thalén och Johan Adolfsson. Arbetet skedde gemensamt men ansvarsområdena 

fördelades ungefärligt enligt följande: David ansvarade för kommunikation med 

Crescent Baby, CAD-framställning, kravspecifikation och rapportskrivning. Johan 

ansvarade för måttsättning och dimensionering, grafiskt materiel, idégenerering och 

fältintervjuer. Projektet var ett produktutvecklingsarbete där de kunskaper som 

förvärvats under utbildningen tillämpades. 

1.1 Bakgrund 
Arbetet inleddes då företaget Elite Group Sverige AB kontaktades. Crescent Baby är 

varumärket för det svenska företag som heter Elite Group Sverige AB med kontor i 

Ulricehamn. Elite Group Sverige AB bildades 2005 och de designar och distribuerar 

barnvagnar och tillbehör i Sverige under varumärket Crescent. Namnet används på 

licens från Crescent cyklar som ingår i Cycleurope-koncernen. Elite Group är ett, än så 

länge, relativt litet företag, och har ännu inte tagit fram någon helt egen barnvagn utan 

låtit andra företag stå för produktutvecklingen i stor utsträckning, men de önskar 

expandera och ha egenutvecklade produkter. Tidigt i projektet gavs även konsultation 

kring en annan produkt och dess tekniska aspekter. Få detaljer var från början styrda av 

Crescent Baby vilket öppnade för relativt fria ramar. 

1.2 Syfte 

Syftet med arbetet var att utveckla en ny barnvagn åt Crescent Baby, där företaget själva 

kunde stå för modell och tillverkning i en större utsträckning än tidigare. Barnvagnen 

skulle fylla ett tomrum som fanns i Crescent Babys dåvarande sortiment och 

förhoppningsvis kunna lanseras på en Europeisk marknad. Arbetet skulle vara en 

produktutvecklingsprocess, med fokus på att underlätta för Crescents egen tillverkning.  

1.3 Mål 

Målet med arbetet var att utveckla och konstruera barnvagnens ramkonstruktion, och 

lösa problemformuleringen "att utveckla en trehjulig barnvagnsram för Crescent Baby." 

Resultatet skulle redovisas i form av en digitaliserad modell, framställd i Solid Edge V20 

[1] med tillhörande grafiskt material, ritningsunderlag och materialval av ingående delar 

och sedan kunna levereras till Crescent Babys fabrik för vidareutveckling mot tillverkning 

och produktion. Aspekter såsom standarder, kundönskemål, säkerhet och 

tillverkningsmöjligheter behandlats för att målet ska vara nått med en färdig 

produktutveckling. 
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2. Teoretisk referensram 
Inom detta kapitel beskrivs de teorier som kommer att användas under arbetet; teorier 

som rör produktutvecklingsprocessen, tillvägagångssätt, avgränsningar och tidsplan.  

2.1 Beskrivning av produktutvecklingsprocessen 
Designprocessen är av sådan natur att framsteg görs genom empiriska undersökningar 

och beslut, det var därför viktigt att det fanns en struktur och en metod för 

arbetsgången. I det stora perspektivet så bestod processen av stegen Analys – Syntes – 

Utvärdering, det var emellertid ingen rätlinjig process utan mer tre faser av arbetet som 

hela tiden överlappade varandra. Se Figur 1 nedan. 

 

Figur 1 Schematisk bild av designprocessen. 

Kronologiskt så inleddes designprocessen med en oinskränkt bakgrunds- och 

informationsanalys, där själva uppgiften breddades och så mycket fakta och intryck som 

möjligt förvärvades. Områden som undersöktes var konkurrenters produkter, lagar och 

bestämmelser, befintliga patent och kundkrav. Den insamlade informationen sållades 

och diskuterades sedan med handledare och berörda på Crescent, uppgiften 

specificerades och avgränsningar gjordes: vilka funktioner och krav skulle resultatet 

uppfylla? När ramarna för projektet var definierade följde idé- och konceptgenerering 

och projektets mest abstrakta fas behandlades. Efter att koncepten presenterats och 

utvärderats av uppdragsgivaren fattades gemensamt beslut om vilket eller vilka koncept 

som skulle arbetas vidare med, och från det här delmålet kom uppgiften successivt att 

smalna av och blev mer detaljerad när arbetet gick mot konstruktion, materialval och 

andra beräkningar. Inom satta avgränsningar skulle slutresultatet vara en god grund för 

framtida produktion och hålla en ingenjörsmässig höjd, samtliga designaspekter skulle 

bestämmas utan genvägar.  

  

Analys

SyntesUtvärdering
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2.2 Tillvägagångssätt 
Gruppen har arbetat i flera gemensamma projekt och även andra utvecklingsprojekt 

som alla har haft en liknande arbetsgång och detta underlättade planeringen och gjorde 

att missförstånd kunde undvikas. Det första steget var att sätta sig in i ett helt nytt 

område och leta så mycket information och intryck som möjligt, detta redan innan 

uppgiften var formulerad. När gruppen indoktrinerat sig i ämnet barnvagnar via befintlig 

marknad, konsumenttester, patent, möte med Crescent Baby och besök i butiker var det 

tid att göra en problemformulering där mål och avgränsningar med arbetet fastställdes 

tillsammans med en tidplan för projektet.  

Med en klarare målbild fortskred bakgrundsarbetet med intervjuer och observationer av 

barnvagnsanvändare i Stockholm. Gruppen ville ta reda på vilka för- och nackdelar 

föräldrarna upplevde med de vagnar de använder, och försökte också sätta sig in i olika 

scenarion där barnvagnen kan vara en belastning, som exempelvis i lokaltrafiken. 

Efter intervjuer och informationssökning följde brainstorming och idégenerering och 

arbetsgruppen tog även hjälp av fokusgrupper för att få flera vinklar och synpunkter på 

problemet, fortfarande på relativt fria premisser. Den här fasen resulterade i otaliga 

skisser och idéer som i efterhand värderades och förädlades till tre genomförbara 

koncept att jobba vidare med. Koncepten visualiserades i form av mer detaljerade 

skisser, enklare CAD och renderingar och sedan sammanställdes en delpresentation som 

visades för Crescent Baby. De olika lösningarna utvärderades och viktades mot varandra 

och sedan fattades ett beslut om vilket koncept, eller vilken kombination av koncept 

som skulle blir embryot till slutresultatet och den färdiga produkten. Här fick Crescent 

en stor del i beslutet med sin branschkunskap. 

Efter detta började ett mer målinriktat arbete där försäljningsaspekten blev en stor del i 

nästa steg i utvecklingen, nämligen vagnens formspråk, följt av och i symbios med 

konstruktionslösningar. De tekniska lösningarna kom att utgöra en stor del av arbetet 

med krav på styvhet, tillverkningsekonomi och utseende. CAD blev i fortsättningen ett 

viktigt verktyg, betydelsefullt för att föra konstruktionen framåt och senare användbart 

för ritningar, viktberäkning och renderingar. CAD-modellerna var till hjälp för att prova 

olika lösningar och upptäcka problem som dittills förbisetts, men för att testa i 

verkligheten krävdes modeller som kan ge svar som inte digitala modeller kan. 

Skalmodeller, funktionsmodeller och slutligen en mock-up hjälpte utvecklingsarbetet 

framåt och visualiserade. 

Sista fasen i arbetet var rapportskrivning med diskussion och självkritik, och 

slutpresentation. 

2.3 Avgränsningar 
I samråd med handledare och uppdragsgivare sattes avgränsningar för projektets 

omfattning. Med inställningen att resultatet ska vara fullständigt men med hänsyn tagen 

till standardkomponenter och element som projektet inte kan styra över, var gränserna 

inte svåra att bestämma. Arbetet ska inte behandla korgen till barnvagnen utan sträcka 

sig till placering och infästning av denna, detsamma gäller förvaringskorgen. Hjul, 
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lagringar, framgaffeln och vagnens handtag är exempel på delar som tillverkas som 

standardkomponenter på fabrik och därför inte ingår i arbetet att titta närmare på.  

I uppgiften ingår barnvagnen som helhet, dess form och konstruktion och alla 

komponenters placering. Ramen ska bestämmas i detalj med rörens material och profil 

och presenteras med ritningsunderlag och anvisningar för tillverkning och montering. 

Plastdetaljer som inte är av standardtyp ska materialspecificeras och måttbestämmas 

och hänsyn ska tas till tillverkning. Förband, borrhål och monteringsdetaljer ska 

redovisas för. Strukturen ska så långt som möjligt var symmetrisk för att minimera 

antalet komponenter och framförallt antalet nya formverktyg. 

2.4 Tidplan 
Tidplanen upprättades i början av projektet och var en uppskattning av hur veckorna 

skulle disponeras, men den syftade ändå till att hjälpa att styra och överblicka projektet. 

I början av varje vecka kontrollerades hur projektet låg till tidsmässigt. Planeringen 

gjordes för 25 veckors tid och medvetet optimistisk med reservation för förseningar, till 

exempel markerades bara en vecka ledigt över jul. Den inledande tidplanen återfinns i 

Bilaga 1. 
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3. Metod 
Under detta kapitel redovisas vilken bakgrundsinformation som har insamlats och de 

metoder som används för att få fram informationen. 

3.1 Informationssökning  
En förhållandevis stor del av projektet vigdes till insamling och analys av information 

kring barnvagnar. Det var viktigt att lära sig om ett nytt område, vad som fanns på 

marknaden och vad som kunde förbättras. Eftersom uppgiften som presenterades av 

Crescent var relativt ospecificerad så krävdes det förvärv av kunskaper inom alla 

områden som rör barnvagnar, en dåligt genomförd bakgrundsanalys kan resultera i 

bakslag senare i arbetet. 

Barnvagnar kan generellt delas in i ett antal klasser. Enligt konsumentverkets hemsida 

[2] finns det: liggvagn som är lämpad för nyfödda barn och endast har en liggdel. 

Duovagnen består av en ram med två olika insatser, en liggdel när barnet är nyfött upp 

till några månader och sedan en sittdel för barn upp till ca 3 år. Kombivagnen har en 

liknande funktion men har istället för två insatser en fast del som fungerar som sittdel. 

När ryggstödet på denna del fälls ned kan en ligginsats eller lift placeras i vagnen som då 

blir en liggvagn. Sittvagn är precis som namnet antyder en vagn som barnet sitter i, dock 

kan ryggstödet fällas så att barnet kan ligga ner och vila. Möjlighet finns även till att 

lägga i en mjuk babylift för att använda vagnen till yngre barn. Sittvagnen används 

normalt från det att barnet kan sitta till det att det blivit ca 3 år. Sulkyn är en enklare 

sittvagn som inte har ett fällbart ryggstöd, och en ännu enklare variant av sittvagnen är 

paraplysulkyn som kan fällas ihop likt ett paraply och tas med på till exempel en resa. 

Trehjuliga barnvagnar har blivit mer populära de senare åren och uppkom under namnet 

joggingvagn då det var tänkt att kunna ta med barnet under motion. De trehjuliga 

vagnarna har sedan utvecklats och finns nu oftast i utförandet av duo- eller kombivagn, 

alternativt sittvagn. Framhjulet är antingen låst eller av swiveltyp. Trehjulingar tenderar 

att vara mer instabila än fyrhjuliga men vinner istället på manövrerbarhet. Ytterligare en 

vagnklass börjar ta form och den benämns ofta cityvagn, denna vagntyp kan vara både 

fyr- och trehjulig och kännetecknas egentligen bara av att den är liten och 

lättmanövrerad. Den sortens vagn som projektgruppen kommer att utveckla ska vara 

någon form av duo- eller kombivagn. 

En tidig tanke som projektgruppen hade var att försöka kartlägga vilka brister som 

barnvagnar har idag och framförallt vad som önskas av regelverk och konsumenter för 

att barnvagnen ska vara säker. Tanken var att försöka utveckla en "bäst i test" vagn. För 

att kunna göra detta måste information samlas in om vilka funktioner en barnvagn och 

framförallt dess ram måste ha för att kunna uppnå detta mål. Den största delen av 

informationen förväntades fås från standarder och kundundersökningar. Nedan 

redovisas denna information.  
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3.1.1 Konkurrentanalys 

I ett tidigt skede undersöktes vilka andra barnvagnsmärken som finns och säljs på den 

svenska marknaden idag. Alla de större märkena togs i beaktande och framförallt de 

trehjuliga kartlagdes. Arbetsgruppen gjorde besök i flertalet butiker för att skaffa sig en 

egen uppfattning om kvaliteten på produkterna, och fick också tillfälle att fråga 

försäljarna om trender och kundernas anspråk. Butikspersonalen hade ofta ett 

personligt engagemang i ämnet barnvagnar och kunde ge bra upplysningar på positiva 

och negativa egenskaper hos olika modeller. Det konstaterades att flera vagnar på 

marknaden har tvivelaktiga konstruktionslösningar och ger ett bristande kvalitetsintryck 

vad gäller ramkonstruktionen, prioriteten ligger snarare på textilier och visuella detaljer. 

Prisskillnaden på barnvagnar är stor och priset kan skilja med en faktor tre mellan 

lågprisvagnarna och de dyraste trendvagnarna. Det var dock tydligt att kunderna är 

beredda att betala för det de vill ha. Analysen visade att Sverige populäraste trehjuliga 

vagn utan tvekan var One Tree Hills Urban Jungle Buggy (Figur 2) den var även något av 

2006 års absoluta modevagn.  

 

Figur 2 Urban Jungle Buggy med liggdel. 

Buggy har fått blandade testresultat men säljer ändå väldigt mycket i Sverige. Crescent 

Baby anser att denna vagn är den största konkurrenten inför en lansering av en ny 

trehjulig barnvagn och därför beställdes ett exemplar så att projektgruppen kunde 

undersöka vagnen närmare. Den huvudsakliga informationen som inhämtades från 

vagnen rörde måtten men även hur olika infästningar och länkelement var 

konstruerade. Övriga konkurrenter som tillverkar trehjuliga barnvagnar är bland andra 

Easy Walker, Quenette, Emmaljunga, Quinny och Teutonia   

Urban Jungle ligger i de trehjuliga barnvagnarnas övre prissegment, och det är i denna 

prisklass som Crescent önskar vinna marknadsandelar. Vagnen är även den 
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konkurrentprodukt som projektgruppen strävar efter att bli lika bra eller bättre på ur ett 

konstruktionsperspektiv. 

2007 års modevagn var enligt tillfrågade handlare och användare Bugaboo Cameleon, en 

mycket kompakt vagn som faller konsumenterna i smaken mest på grund av sina små 

yttermått. Cameleon står för nytänkande och har en del intressanta lösningar men är 

fyrhjulig och ingen huvudkonkurrent i det här arbetet, dock är tendensen mot mindre 

vagnar tydlig och ett krav från Crescents sida var ju också att det färdiga resultatet inte 

skulle ha större dimensioner än Urban Jungle. 

Information och verifikation på att tänkta lösningar fungerar har hämtats från flera 

vagnar och under hela projekttiden har gruppen hållit sig uppdaterad och vidare 

undersökt konkurrenter. Detta främst för att undersöka konstruktionslösningar så som 

swivelinfästningar, fjädringsupphängning, mått, svetsmöjligheter, materialval och 

stabilitet.   

3.1.2. Regler och standarder 

Swedish Standards Institute (SIS) är ett organ som verkar för att införa standarder i 

Sverige, Europa och världen, för att förenkla för konsumenter och tillverkare och för att 

liknande produkter av olika märken ska få samma förväntade egenskaper. För 

barnartiklar och barnvagnar finns ett antal standarder utgivna och som gäller i Europa. 

Den huvudsakliga för barnvagnar har beteckning SS-EN 1888 med tillhörande appendix 

SS-EN 1888/A1, SS-EN 1888/A2 och SS-EN 1888/A3. De här dokumenten styr vad 

barnvagnar ska klara av i form av uthållighet, säkerhet och kvalitet och dessa standarder 

ligger till grund för konsumentverkets och motsvarande europeiska verks tester av 

barnvagnar. Det är alltså av yttersta vikt att barnvagnar som saluförs i Europa uppfyller 

dessa krav. Kraven är inte lagstadgade och ett underkänt test stoppar inte nödvändigtvis 

en försäljning men konsumentverket går i händelse av ett underkänt test ut med 

varningar och krav på åtgärdande och i värsta fall tillbakadragande av produkten. Det 

finns ytterligare standarder som rör själva ligginsatsen till barnvagnar men denna 

standard behandlas ej i denna rapport.  

  



14 

 

I SS-EN 1888 redogörs för ett antal tester som ska utföras i en viss ordning och vad som 

förväntas för att barnvagnen ska klara testet. Dessa tester är mycket noga styrda och 

behandlas i turordning enligt nedanstående Figur 3. 

 

Figur 3 Tabell från SS-EN 1888 som visar i vilken ordning tester ska utföras. 

Det är endast ett fåtal av dessa tester och krav som är av direkt betydelse för 

ramkonstruktionen och som faller inom avgränsningarna för detta arbete och de 

redovisas nedan. 
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Inledningsvis måste den så kallade accesszonen redovisas (Figur 4). Zonen utgör det 

område kring korgen eller sittdelen som barnet kan tänkas nå, och denna zon sätter då 

krav på delar som finns inom zonen. 

 

Figur 4 Accesszonen kring korgen, det vill säga inom den zon som barnet kan tänkas nå. 
Alla mått är i millimeter. 

Vidare så används i testerna så kallade testmassor. Det finns för de relevanta testerna 

tre massor som används och de benämns test mass A, test mass B och test mass C. De 

väger 9, 15 respektive 9 kilo och ska ha dimensionerna enligt Figur 5 nedan. 

 

Figur 5 De tre olika testmassorna som används för de olika testerna. 

Testerna utförs i rumstemperatur och i SS-EN 1888 finns de avvikelser som tillåts för 

temperatur, krafter och mått som gäller redovisade. 

I kronologisk ordning följer nu de tester som utförs och är helt eller delvis relevanta för 

ramkonstruktionen.  
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Inom accesszonen får inte en för hög nivå av giftiga ämnen förekomma, bland dessa 

återfinns till exempel: arsenik, barium, kadmium och bly. Dessa kan främst tänkas 

förekomma vid lackering, målning, i huvudmaterialet eller i textilierna i barnets korg 

eller sits, krav som inte är av omedelbart vara vikt för konstruktionen av ramen men 

som bör tas i beaktande inför lackering och textilval. 

Inom accesszonen får det ej förekomma sprickor eller ihoppressningspunkter mellan 

rörliga delar som kan stängas mer än 12 mm, förutom när vagnen fälls, eller när rörelsen 

opereras av föraren som vid reglering av till exempel ryggstöd. Inom accesszonen ska 

även kontaktkanter och ändar vara rundade enligt Figur 6 nedan, så tillvida inte glappet 

alltid är mindre än 5 mm. 

 

Figur 6 Ovan visas hur kanter och ändar ska vara rundade för att inte kunna skada 
barnet. För ändarna gäller att tjockleken ska vara mindre än 4 mm. 

Inom accesszonen får det inte finnas öppna rörändar, hål, muttrar eller andra detaljer 

som barnets fingrar eller hud kan skadas vid. För att undvika detta så får hål eller 

öppningar inte ha en bredd på mellan 5mm och 12mm för att inte skada fingrar och inte 

större än 25mm och mindre än 45mm för att inte skada barnets fötter. Kraven gäller för 

alla hål eller öppningar djupare än 10mm, och undersöks med för testet framtagna 

testsonder. 

Det får inte finnas små lösa delar eller lätt löstagbara delar som är mindre än vissa 

angivna mått. Detta krav är inte direkt avgörande för konstruktionen och gås därför inte 

närmare igenom (för mer information hänvisas till SS-EN 1888). 
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För mekaniska delar i konstruktionen gäller att de ska klara av att utsättas för en last av 

90 Newton i alla riktningar utan att gå sönder eller flytta sig från sitt naturliga och säkra 

läge. 

Ytterligare ett område som inte direkt är avgörande för ramkonstruktionen, men ändå 

har viss betydelse är att liggdelen för barnet måste ha en inre höjd av minst 150 mm för 

en liggdel med inre längdmått på mindre än 800 mm. 

För de infästningar som sker mellan chassi och ligg- eller sittdel finns krav på en kraft av 

minst 50 Newton krävs för att lösgöra sitsen. Vidare så måste ett av följande villkor gälla: 

det ska krävas två separata aktioner för att lösgöra sitsen och då ska den ena behöva 

bibehållas medan den andra utförs. Alternativt så ska det finns två separata aktioner 

som måste utföras samtidigt och på två olika ställen för att lösgöra sitt- eller liggdel.  

Stabiliteten är nästa viktiga egenskap, och den är extra viktig för trehjuliga vagnar då 

dessa ofta måste ha samma krav på yttermått som fyrhjulingar och därför tippar lättare 

och då oftast i sidled. Kraven för tippsäkerhet kan beskrivas så att barnvagnen ställs på 

ett lutande plan och stoppas med en ribba som är lika hög som hjulaxeln. I vagnen läggs 

testmassa A eller B beroende på om det är sitt- eller liggvagn och sedan lutas planet 12 

grader framåt, bakåt och i sidled. Under detta test får inte barnvagnen välta och ingen 

del av vagnen får lossna eller lossa ur sitt låsta läge. I Figur 7 visas hur testet utförs. 

 

Figur 7 Taget ur SS-EN 1888 en schematisk bild över hur tippsäkerheten testas. 
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Om barnvagnen är utrustad med ett så kallat swivelhjul (se Figur 16) så ska detta ställas i 

det för testet mest ogynnsamma läget. Det innebär att det vrids så att det står vinkelrätt 

mot stoppribban och med kontaktytan mot marken så längt ifrån stoppribban som 

möjligt (Figur 7). Tippsäkerheten testas även vid en simulerad trottoarkant. I detta test 

ställs bakhjulen på en 120 mm upphöjd plattform och sedan appliceras en kraft om 50 

Newton rakt ned och med angreppspunkt mitt på handtaget, Figur 8 visar detta test.  

 

Figur 8 Barnvagnen ställs på en fingerad trottoar och dess tippsäkerhet testas. 

Barnvagnen ska vara lastad med antingen testmassa A eller B. Inte heller i detta test får 

barnvagnen tippa eller på något sätt få försämrad säkerhet. 

För handtaget gäller vissa givna regler. Handtaget är ofta utrustat med en ställbar ände 

så att position och höjd kan regleras. Som första krav ska detta reglage låsa automatiskt 

efter att det används i sin normala position, detta testas genom att en kraft angriper 

handtaget alternerande uppåt och nedåt på så vis att var annan gång lyfts bakhjulen upp 

och varannan gång framhjulen till en höjd av 120 mm ovanför markplan, se Figur 9 på 

näst sida.. Detta utförs under 3000 cykler med en takt av 15 cykler/minut. Efter testet 

får ingen del av barnvagnen ha gått sönder och handtaget ska vara låst i sitt läge under 

hela testet. Om handtaget kan ha olika inställningar så ska testet utföras så att den mest 

ogynnsamma inställningen används. 
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Figur 9 Bilden visar hur testet för handtagets hållbarhet ska utföras. 

I appendix A2 finns ytterligare ett test som ska utföras för att testa handtagets 

dynamiska tålighet, testet utförs så att handtaget utsätts för kraftimpulser i 90 graders 

vinkel mot handtagets fällningsmekanism. Impulsen uppstår genom att testmassa B (15 

kg) släpps från 100 millimeters höjd. Impulsen leds genom en flexibel kabel och angriper 

på handtaget 200 millimeter från handtagets mitt, enligt Figur 10 nedan. Inte heller i 

detta test får handtaget skadas, lossas eller gå sönder. Vagnen ska vara fäst på så vis att 

eventuell dämpning ej kan ta upp impulsen. 

 

Figur 10 Testet som utsätter handtaget för en kraftimpuls. 
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Bromsen är en viktig del för säkerheten och behandlas grundligt i SS-EN 1888 men den 

kommer inte närmare att behandlas i denna rapport och kommer därför inte att 

redogöras här. Däremot är låsningsmekanismen för att låsa fällningsfunktionen viktig 

även om den inte kommer att ingå som en färdig del i resultatet. För låsningen av 

fällningsmekanismen gäller att den måste ha två separata låsningar. Vidare så krävs att 

det ska fordras två separata operationer för att låsa upp en av dem, alternativt att två 

simultana operationen krävs för att lossa den. Åtminstone ett av de två låsen ska låsas 

automatiskt vid uppfällning av vagnen. För att testa detta så ska en kraft om 200 

Newton angripa mitt på handtaget i en rät vinkel mot fällningsriktningen och under fem 

sekunder. Testet ska sedan repeteras med endast en låsning låst. Under testet ska 

testmassa A eller B användas i vagnen och låsningen får inte gå upp och inte heller gå 

sönder. 

Infästningen av sitt och liggdelen testas med testmassa A eller B applicerad, genom att 

vagnen monteras på en roterande platta. Plattan roteras sedan växelvis 100 grader med- 

och motsols och under detta test får inte sitt- eller liggdelen lossa ur sitt låsta läge eller 

påvisa skada (Figur 11). Innan testet ska låsningen ha nyttjats 200 gånger. 

 

Figur 11 Det roterande plan som barnvagnen fästs i och roteras runt för att testa 
infästningen av sitt- och liggdel. 

I utmattningstestet ska barnvagnen ställas på ett rullband och köras över ett antal 

hinder. Rullbandet kör med en hastighet av 5 km/h. Under testet ska testmassa A eller B 

ligga i vagnen och vagnen ska köra över hinderuppsättningen som visas i Figur 12, på 

nästa sida, totalt 72000 gånger. 
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Figur 12 Hinderuppsättningen för utmattningstestet, denna uppsättning ska passeras 
72000 gånger i 5 km/h. 

Barnvagnens dynamiska styrka testas genom att låta barnvagnen rulla ner för ett 

lutande plan på 10 grader 1 meter från ett stopp, Figur 13 illustrerar detta. När 

barnvagnen slår emot stoppet utsätts konstruktionen för påfrestningar och under de 10 

tillfällen som testet utförs får inte vagnen skadas eller sitt- eller liggdelen flyttas från sitt 

rätta läge. Vagnen ska lastas med testmassa A eller B men även med föreskriven last i 

eventuell förvaringskorg som kan tänkas finnas på vagnen. Testet ska utföras både i 

framåt- och bakåtriktning. 
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Figur 13 Riggen där barnvagnens dynamiska styrka testas. 

All information i ovanstående kapitel är hämtat från SS-EN 1888 som ges ut av Swedish 

Standards Institute [3]. 

3.1.3 Oberoende tester 

Ett viktigt beslutsunderlag för kunder, och en god marknadsföringsmöjlighet är de 

oberoende tester av barnvagnar som genomförs. Konsumentverket och motsvarande 

utländska organisationer utför med jämna mellanrum tester enligt SS-EN 1888 för att 

testa barnvagnar som finns på marknaden. Testerna kan även utföras av olika 

intresseorganisationer såsom tidningen Vi Föräldrar. Det finns även olika företag som 

utför tester av mer subjektiv natur, det vill säga användartester, ett exempel på ett 

sådant företag är smartson. Testerna som utförs återges sedan ofta i diverse tidningar, 

och ett dåligt resultat från till exempel konsumentverket kan få stora effekter för 

företaget och produkten. 

Ett antal tester har analyserats för att kartlägga eventuella vanligt förekommande 

brister rörande ramkonstruktionen. Det mest tydliga resultatet var de större 

säkerhetsrisker som var återkommande rörde det faktum att plastinfästningar vid 

ställbara handtag kollapsade vilket får till följd att föraren tappar kontroll över 

barnvagnen. Detta fel inträffade ofta när barnvagnen dras upp eller ner för trappor eller 

på annat sätt lyfts i handtaget. Ett liknande fel uppträdde ibland när 

fällningsmekanismens låsanordning havererade eller utlöste så att barnvagnen kollapsar 

ihop med barnet sittandes i, dessa fel är mycket allvarliga och kan leda till att barn eller 

användare kommer till skada. De här bristerna bör allvarligt tas i beaktande och finnas 

med vid framtagandet av barnvagnen. Projektgruppen har avgränsat sitt arbete så att 

denna plastdetalj ej kommer att utvecklas speciellt för barnvagnen då den enkelt och 

billigt finns att införskaffa från återförsäljare. Det bör dock säkerställas att just denna 

återförsäljare levererar en del som uppfyller ställda krav. 
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Mindre farliga men ändock allvarliga brister var att det fanns håligheter som barnet 

kunde fastna i, antingen i utrymmet mellan chassi och ligg- eller sittdel men även i själva 

korgen där barnet kunde fastna i suffletten eller i veck i tyget. Vissa vagnar hade även 

fått anmärkningar på ojämnheter i chassit och då främst i form av kvarblivet gjutskägg 

på plastdetaljer. 

Vidare har kritik ofta riktats mot bromsen som ibland inte låser ordentligt eller riskerar 

att släppa i lutning. Det allvarligaste felet har dock inträffat på det test som undersöker 

barnvagnens uthållighet genom att låta vagnen rulla över en ojämn yta under längre tid. 

I de tester som gåtts igenom har tre barnvagnar kollapsat eller gått sönder under detta 

test. Två av vagnarnas hjulupphängningar blev så illa förstörda att barnvagnarna ej 

kunde användas för fler tester. Detta resulterade i stora rubriker och nödvändiga 

åtgärder från företagens sida. För att undvika dessa mycket allvarliga fel bör alltså 

ramen byggas tålig och ordentligt dimensionerad.  

Något som även uppmärksammats är att trehjuliga vagnar mot förväntan höll en god 

stabilitet och tippsäkerhet. Trehjuliga vagnar har blivit mer stabila med åren och 

konstruerats så att det uppfyller de krav som SS-EN 1888 ställer. 

Ett, ur säkerhetssynpunkt, irrelevant resultat av testerna visar att de flesta vagnar svajar, 

och ofta i sidled, samt att de knarrar och låter onödigt mycket. Denna iakttagelse gjorde 

även projektgruppen tidigt i projektet under konkurrentanalysen. 

Flera vagnar får även kritik för att de saknar föreskriven märkning eller brister i 

bruksanvisningen. Att slarva med dessa små detaljer kan resultera i att ett i övrigt 

godkänt test ändå får en anmärkning som kommer att uppmärksammas av 

konsumenter, åtgärden är enkel och bör därför inte negligeras. 

Bland de tester som undersöker användarvänligheten ligger oftast anmärkningarna i 

tyngd eller svårighet att fälla ihop vagnen. En del vagnar får även kritik för att de är 

svårmanövrerade. I övrigt fungerar dessa tester mest som en kortfattad beskrivning av 

vagnens funktioner och stor vikt läggs vid dess design. En kritik som dock ibland 

uppkommer är att mindre hjul har svårt att köra i snömodd.  

Testerna är hämtade från konsumentverkets rapport 2006 [4], nedladdningsbara tester 

från Vi Föräldrars hemsida [5] och [6] samt från ett test publicerat i GP i januari 2006 [7] 

och två från smartson [8] och [9]. Ytterligare tester har även granskats men de flesta är 

dock baserade på konsumentverkets rapport så de ansågs onödiga att redovisa närmare. 

3.1.4 Patentverket 

Som en del av arbetet med att analysera konkurrenter och produkter på 

barnvagnsmarknaden genomfördes ett besök på Patent och registreringsverket i 

Stockholm. Internationella patent undersöktes med syftena att undvika att inkräkta på 

befintliga lösningar eller lägga onödig tid och energi på redan lösta problem, samt att se 

vilka områden som kan förbättras. Ett besök på PRV kan vara en bra källa till inspiration 

men det var viktigt att inte bli låst i andras tankebanor och glömma bort själva 

problemet när en så stor samling lösningar uppenbarar sig på en gång. Viktigast var 

emellertid att undvika intrång på befintliga patent. 
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Dokument i databasen rörande barnvagnar och indexerade med stroller eller pram gicks 

igenom, dessa uppgick till flera hundra, och det konstaterades att många var snarlika 

och risken att inkräkta på befintliga patent torde därför inte vara så stor då respektive 

patent omfattar så små områden. Många patent var olika lösningar på 

ramkonstruktionen hos trehjuliga barnvagnar, men inga patent som behandlade en 

struktur där sitsen och tyngdpunkten kan justeras i höjdled påträffades. Det här är ett 

intressant område som kan bli värdefullt ur både konstruktions- och 

försäljningssynpunkt, och det har funnits med i det fortsatta konceptarbetet. Den 

klassiska dressinupphängningen som många fyrhjuliga barnvagnar använder är allmänt 

känd och inte patentskyddad (se Figur 14), men vad viktigare är påträffades inga 

ansökningar där upphängningen integrerats på en trehjulig barnvagn, också ett område 

för konceptarbete. 

 

Figur 14 En klassisk dressinupphängning som är vanlig på fyrhjuliga barnvagnar. 

3.1.5 Fältundersökning 

Onsdagen den 26 september 2007 genomfördes intervjuer med barnvagnsägare i 

Stockholms innerstad i syftet att finna fel och brister hos befintliga barnvagnar och se 

vad som var viktigt vid val av barnvagn, samt finna eventuella förslag på förbättringar. 

Intervjuerna var utformade så att de skulle löpa relativt ostyrda för att på så sätt få de 

intervjuade själva att formulera sig och inte påverka dem med förslag och åsikter. De 

konkreta frågor som dock fanns klara var vilken vagn som föräldrarna använde? Varför 

de valde denna? Hur de upplevde vagnen utifrån säkerhet, användarvänlighet och 

ergonomi? Hur vagnen fungerade i lokaltrafiken och med bil? Hur den rengjordes, samt 

om föräldrarna eventuellt upptäckt faror med vagnen? 

15 personer intervjuades med en fördelning på fem män och tio kvinnor, personerna 

som intervjuades söktes upp på caféer och lekparker i innerstaden. Det visade sig att 

användarna var relativt nöjda med sina vagnar och hade relativt lite att anmärka på, 

något som var lite oväntat. Det var förväntat att det skulle klagas på flera fel och brister 

med de vagnar som fanns och då kanske framförallt på säkerheten och kvalitet, dock 

visade det sig i undersökningen att det ogärna klagades på den vagn som användes just 

nu men flera föräldrar klagade på brister på tidigare barnvagnar de haft. En slutsats man 

kan dra av detta är att det kanske är så att det höga pris som användare betalar för sina 

barnvagnar gör att de ogärna talar illa om den vagn de har just nu för att på så sätt 

rättfärdiga sitt köp. Det visade sig också att de vanligaste grunderna för köp var vad 
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köparen hört från vänner, hur vagnen såg ut, dess storlek och vikt för att passa i främst 

hissar och bilar samt, för vissa, att de fått bra betyg i tester, men det var inte viktigt i den 

utsträckning som var förväntat. Ungefär hälften av de tillfrågade uppgav att priset hade 

stor inverkan på valet av vagn, vilket antyder att det går att hålla en relativt hög prisnivå 

utan att för den skull tappa kunder. En intressant faktor var dessutom att tre av 15 

intervjuade sa att det faktum att en kändis hade en likadan barnvagn hade inverkat på 

valet av barnvagn. Detta innebär alltså att marknadsföring och produktplacering är 

mycket viktigt för igenkänningsfaktorn av barnvagnar. Ingen av användarna hade själv 

upptäckt någon brist i säkerheten hos sin egen vagn som kunde tänkas skada barnet, 

dessutom hade väldigt få något att anmärka på kvaliteten, men på den direkta frågan 

om delar gnisslade eller passade dåligt så svarade flertalet ja. Utvändiga plastdetaljer 

och en dålig inpassning var oftast upphov till detta. Det visade sig också att endast en av 

de tillfrågade hade tvättat sin vagn noggrant sedan inköp, övriga tvättade inte vagnen 

eller klädseln alls eller torkade endast av den med en trasa, det här tyder på att 

barnvagnen måste klara av klimatet och smuts utan att rosta eller i övrigt få en märkbart 

försämrad funktion. 

Vad gäller ägarna till trehjuliga vagnar så var svaren på frågorna relativt lika som för de 

fyrhjuliga men här tillkom även att de hade köpt sin vagn mycket för att den skulle vara 

smidig att hantera och köra med. En aspekt som de dock klagade på var att vagnarna var 

för långa, en faktor som givetvis är en bieffekt av att kunna bibehålla stabilitet men 

minska från fyra till tre hjul. De flesta tyckte även att det var en bra möjlighet att kunna 

växla mellan ett låst och ett rörligt framhjul men att det var för krångligt att ändra 

mellan inställningarna vilket ofta innebar att bara det ena läget användes. Den långa, 

och i vissa fall för breda vagnen skapade problem på tunnelbana, bussar och i andra 

trånga utrymmen för användaren. Det var ingen användare, av vare sig fyr- eller 

trehjuliga vagnar som hade någon betänklighet över att vagnar med tre hjul skulle vara 

mer instabila än fyrhjuliga. 

Eftersom undersökningen begränsades till intervjuer av föräldrar som huvudsakligen 

använder barnvagnen i storstadsmiljöer, bör det tas i åtanke när man drar slutsatser av 

svaren som gavs.  

3.2 Ergonomiteori 
Barnets ergonomi och säkerhet faller till stor del på Crescents val av korg till 

barnvagnen, men korgen påverkar också föräldern. Den lägre nivån på korgen för 

trehjuliga barnvagnar innebär en belastning för användaren till exempel när barnet lyfts 

i och ur korgen, det här är en uppoffring som måste göras för att hålla en låg tyngdpunkt 

och därmed en stabil vagn. 

Det är viktigt att barnvagnen är enkel och bekväm att köra för olika sorters användare, 

och en av de viktigaste aspekterna är skillnaden i arbetshöjd mellan personer av olika 

längd. Den yttersta delen av barnvagnens handtag kommer att väljas bland tillgängliga 

standardkomponenter, och kommer vara justerbart i höjdled. Ett marknadstypiskt 

handtag erbjuder en justering på ca 30 cm. Enligt Figur 15 ligger mer än 90 % av 

svenskarnas arbetshöjd inom 95-120 cm över marken [10], och fästpunkten för 
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handtaget bör placeras däremellan. Empiriska undersökningar visade att den typiska 

körställningen för en barnvagn placerar händerna något lägre än vid normalfallet i 

figuren. Handtaget ska placeras så långt ut från vagnen att det inte finns någon risk att 

användaren sparkar i ramen, men inte längre än nödvändigt eftersom vagnen då blir 

mindre kompakt. 

 

Figur 15 Lämpliga arbetshöjder för en stor respektive en lite person. 95 % av svenska 
män är mindre än mannen i figuren och 95 % av svenska kvinnor är större än kvinnan. I 
normalfallet är arbetstagarens armbågshöjd den lämpligaste höjden. Mått i centimeter. 
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3.3 Kravspecifikation 
Som nämnts under rubriken avgränsningar ska endast ramkonstruktionen behandlas och 

därmed begränsas även kravspecifikationen till ramen. Under de tidiga samtalen med 

Crescent Baby så fastställdes att de önskade en trehjulig barnvagn då detta saknades i 

deras sortiment. Lämpligtvis så skulle även ramen tillverkas av aluminiumprofiler, detta 

för att det är ett ständigt återkommande material i Crescents nuvarande vagnpark. 

Crescent Baby har även en mörkgrå metalliclackering på alla sina vagnar som är viktigt 

för dem ur försäljningssynpunkt, och vagnkonstruktionen får inte kompromissa på 

denna lackering. Vidare så var även ett krav från Crescent Babys sida att framhjulet på 

barnvagnen ska vara av swiveltyp (Figur 16), det vill säga att det kan rotera i 360 grader 

för att underlätta manövrering. 

 

Figur 16 Bilden visar ett swivelhjul, som kan rotera i 360 grader, från en Urban Jungle-
vagn. 

Crescent har ofta använt ovala former på profilerna till sina barnvagnschassin, och då 

ramens nedre del mestadels belastas i en riktning (ovanifrån) är detta fördelaktigt ur 

hållfasthetssynpunkt. Dessutom önskar Crescent att ramen ska ha breda sidor på någon 

del så att det där kan fästas logotyper och dekaler. För att den ovala formen skall få 

någon märkbar effekt och synas ställdes därför krav på att förhållandet mellan bredd 

och höjd skulle vara minst 1 till 2, och med en höjd om minst fyra cm. Detta då den 

dimension på aluminiumrör som oftast används i chassin är runda och med diametern 

20 millimeter. På marknaden idag finns ett flertal trehjuliga barnvagnar och Crescent 

anser att deras största konkurrent inom detta segment är One Tree Hills Urban Jungle 

Buggy-vagn. Denna vagn ska därför användas som referenspunkt för vilka mått som den 

tillverkade vagnen ska ha, och måtten får inte överstiga de på Urban Jungle. Utifrån 

mätningar av Urban Jungle Buggys ram kan det konstateras att Crescents vagn inte får 
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överstiga ett yttre mått om 600 mm och en längd större än 900 mm plus en utstickande 

längd av 300 mm för handtaget (Figur 17). 

 

Figur 17 Skiss över hjul, handtag och tyngdpunkt samt de mått som ramen ej får 
överstiga. 

Crescent Baby understryker även vikten av att ha ett antal unika säljpunkter för varje 

produkt, det vill säga funktioner eller designdetaljer som är unika och kan användas för 

att underlätta säljarbetet och differentiera produkten. I samråd med Crescent ställs då 

kravet att minst tre sådana säljpunkter ska tas fram och kunna identifieras för denna 

vagn. 

En av de viktigaste delarna i framtagandet av en ny barnvagn är att säkerställa att 

vagnen uppfyller de krav som ställs av europeisk standard. Den europeiska standard som 

rör barnvagnar av denna typ heter SS-EN 1888 och ges ut av Swedish Standards Institute 

(SIS). Det finns ett antal punkter i detta dokument som rör ramkonstruktionen och dessa 

krav ska uppfyllas. De krav i SS-EN 1888 som rör andra delar av barnvagnen behandlas 

inte närmare i detta arbete men kommer dock att tas i beaktande. Kraven som rör 

ramkonstruktionen rör främst tippsäkerhet, klämrisk och belastningsuthållighet. 

Tanken med ramkonstruktionen är även att möjliggöra en så enkel tillverkning som 

möjligt för Crescent Baby, då det är deras första egentillverkade barnvagn, detta innebär 

att strävan är att använda så få nytillverkade delar som möjligt och i övrigt använda 

standardkomponenter. Detta kan uppfyllas genom att aluminiumprofilerna ej bockas 

och att de efterbearbetas för att passa in på flera ställen i strukturen. 

En tanke finns även att ramen ska ha former som kan påminna om en cykel för att bättre 

passa in i Crescent Babys varumärke, och bland dess nuvarande produkter. Ett önskemål 

är även att ramen väger mindre än 10 kg, vilket är vikten för ramen hos en Urban Jungle 

Buggy (dock med en sittdel i tyg inräknad). 
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Ska- och börkrav för barnvagnen: 

Ska: 

 Vara trehjulig. 

 Inte vara bredare än 60 cm. 

 Inte vara längre än 90 cm plus utstickande handtag om max 30 cm. 

 Uppfylla kraven som rör trehjulig barnvagnsram enligt SS-EN 1888. 

 Ha minst tre unika säljpunkter. 

 Ha så få egentillverkade komponenter som möjligt. 

 Ha ovala profiler om minst 2 x 4 cm i ramens nedre del. 

 Inte hindra Crescent Babys metalliclackering.  

Bör: 

 Ha mindre yttermått än Urban Jungle Buggy hopfälld. 

 Ha anknytning till cyklar i formgivningen. 

 Passa in i Crescents produktutbud. 

 Vara ergonomiskt utformad. 

 Ramen bör väga mindre än 10 kg. 

 Vara tillverkad av aluminiumprofiler. 

3.4 Konceptgenerering 
I denna fas ska inledningsvis så många koncept och idéer som möjligt tas fram. 

Konceptgenereringen är en mycket viktig del i produktutvecklingsprocessen och lägger 

grunden för det slutliga konceptet. I denna fas bereds möjlighet att behandla olika idéer 

och även möjlighet att avfärda konstruktioner som inte uppfyller kraven från 

kravspecifikationen. Projektgruppen arbetar mycket digitalt och använder CAD-program 

för att visualisera koncept men även för att utvärdera till exempel producerbarhet och 

egenskaper så som hopfällning och upphängning. 

3.4.1 Brainstorm 

Brainstorm är en metod för att aktivt försöka generera många olika idéer och lösningar 

kring ett problem, genom att samla en grupps kreativitet och erfarenheter. Under 

projektets gång utfördes många små öppna diskussioner och brainstormningar internt, 

men det arrangerades även en större brainstorm med inbjudna studenter och vänner. 

Grunden för en brainstorming är att ingen kritik är tillåten, istället ska idéer uppmuntras 

och förslagen som kommer fram behöver inte vara logiska eller realistiska utan det är 

kreativiteten som är viktigast. [11] 

Alla förslagen dokumenterades och alla skisser sparades och sedan utvärderades 

uppslagen och inspirerade i det fortsatta arbetet. Mötet resulterade bland annat i 

många idéer på en barnvagn där hjulgeometrin är variabel mellan bredare och stabilare 

samt smalare och mer kompakt.  

I Bilaga 2 återfinns några av de tidiga skisser som framställdes som visar tänkta form och 

konstruktionslösningar. 
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3.4.2 Input från Crescent 

Cirka sex till åtta veckor in i arbetet då det producerats en stor mängd skisser 

sammanställdes dessa till ett enkelt presentationsdokument som skickades till Crescent 

Baby för eventuell kritik och för avrapportering av projektets fortskridande. De gav ett 

positivt gensvar men hade inga konstruktiva synpunkter i det här stadiet, därefter har 

Crescent fungerat som en bollplank för idéer och själva kommit med förslag och 

synpunkter. De har haft sista ordet om vilka av de föreslagna koncepten som skulle 

vidareutvecklas och även påvisat vilka egenskaper och funktioner som kan agera som 

säljpunkter. Crescent har även kontakten med en fabrik som eventuellt ska producera 

vagnen. Arbetet har förlöpt väldigt fritt och projektgruppen har fått stort förtroende 

från uppdragsgivaren och även mötts av bra respons på föreslagna koncept. Crescent 

ansvarar dock för att projektet fullföljs och i vilken utsträckning. 

3.4.3 Formtanke 

Crescent är i första hand en cykeltillverkare, med en historia som börjar redan på 1800-

talet. När Elite Group sökte licens hos just Crescent för att börja tillverka barnvagnar var 

det för att de var medvetna om märkets tradition och goda anseende och i den andan 

var formtanken med det här projektet att ta tillvara på det kvalitetsintryck som cyklarna 

har. Under konceptgenereringen fokuserades på att barnvagnen ska utstråla pålitlighet 

men ändå vara elegant, den ska uppvisa en funktionell ramgeometri där strukturen inte 

döljs utan viktiga element istället understryks med accentfärger eller på annat sätt. 

Materialet till ramen väljs med största sannolikhet till aluminium, i form av rör och 

profiler, och dessa får gärna svetsas samman som alternativ till plastfogar. Detta för att 

knyta an till cykelarvet. Vid sidan av den funktionella kopplingen till Crescents övriga 

produkter får barnvagnen gärna flirta visuellt med velocipeden, som användandet av 

företagets profilfärger: orange, grått och målflaggans svart-vita rutor.  

Oaktat vilka krav och förutsättningar som projektet involverade påverkades naturligtvis 

form och design av arbetsgruppens personliga smak och tycke. Tidigare samarbeten har 

ofta demonstrerat enighet i formfrågor, något som underlättade i den här subjektiva 

delen av arbetet där det annars är svårt att resonera sig framåt. Arbetsgruppen har en 

fäbless för räta linjer, gärna i lätt asymmetri. Okonstlad, ren design gifter sig bra med 

ingenjörskonst och god tillverkningsekonomi. 

Oavsett om ramen görs av aluminiumprofiler eller ett annat material önskar Crescent 

Baby större plana ytor att fästa dekaler på och detta avspeglade sig i formarbetet med 

till exempel ellipsformade rör eller rektangulära profiler. Precis som inom bilindustrin 

har valet av hjul och fälg en stor inverkan på barnvagnens uttryck och vilka användare 

den vänder sig till. När vagnen är produktionsfärdig kommer den att förses med hjul som 

tillverkas som standardkomponenter för hela marknaden, men det finns många olika 

typer att välja mellan och det fanns därför möjlighet att styra det valet under 

konceptvisualiseringen. på motsvarande sätt styrs korgens utformning av 

uppdragsgivaren, men form, färg och attityd hos konceptpresentationerna bidrar starkt 

till helhetsintrycket. 
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3.5 Produktkoncept 
Ur alla skisser och lösa koncept arbetades tre produktkoncept fram. De tre koncepten 

utformades sedan närmare med enklare 3D-modeller och renderingar. Valet av 

slutkoncept utgjorde ett viktigt delmål i arbetet, och avgjorde den fortsatta 

utformningen på projektet. Ett säljande presentationsmaterial med bilder och korta 

förklaringar skickades till Crescent som fick sista ordet i frågan.  

3.5.1 Dressinupphängning 

Detta koncept kombinerar den klassiska vaggande dressinupphängningen som är vanligt 

förekommande hos fyrhjuliga vagnar med den sportigare trehjulingen. Lösningen blir 

unik på dagens marknad och bryter av mot befintliga lösningar med plottriga dämpare 

inspirerade av motorcyklar men inte anpassade till ändamålet. Tanken bakom 

konstruktionen var att använda fungerade lösningar med hög igenkänningsfaktor och 

tillämpa dem på ett nytt sätt. Genom att använda en konstruktion som har funnits och 

använts länge så minimeras risken att något oväntat fel uppstår och produkten blir 

trovärdigare för kunden. Konceptet har en avskalad design och ger ett gediget intryck. I 

konstruktionen görs bottenramen vridstyv och utan de glapp som är vanliga på 

konkurrenters produkter och vagnen får en stabil gång och ger ett kvalitetsintryck. 

Korgen fäster i ramens övre del och upphängningen ger barnet en komfortabel 

dämpning och länkarna tillåter den uppskattade vaggande rörelsen. Crescents krav på 

minst tre Unique Selling Points, unika försäljningsargument uppfylls utan problem av 

dressinkonceptet som kan beskådas i Figur 18.  

 

Figur 18 Det förslag som kallades Dressinupphängning redovisas ovan. 
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3.5.2 Dragspel 

Ramkonstruktionen var en lösning på paradoxen mellan trehjulingarnas smidighet och 

mindre storlek samt kravet på stora avstånd mellan kontaktpunkterna i marken för 

tjänlig stabilitet. På bussen eller i hissen dras hjulen mot varandra och vagnens yttermått 

minskar. Korgen höjs uppåt och ger då en bekvämare arbetsställning för föräldern. När 

vagnen används är korgen längre ner vilket ger sänkt tyngdpunkt och med det längre 

avståndet mellan hjulen ger det en stabil trehjulig vagn. Fördelen med denna vagn är 

givetvis möjligheten att variera arbetshöjden och att få en pålitligare vagn vid färd. 

Tanken var att hjulaxlar, korg och handtag möts i en knutpunkt placerad i linje med 

tyngdpunkten och lösningen skulle ge den eftersökta flexibiliteten. Idén till konceptet 

föddes ur strävan att ta till vara på trehjulingens positiva egenskaper men samtidigt 

undvika de nackdelar som finns. De första trehjulingarna på marknaden presenterades 

som joggingvagnar som skulle klara ojämn terräng bättre än sina fyrhjuliga diton, 

eftersom en struktur med tre kontaktpunkter alltid har samtliga punkter i marken. Idag 

ser marknaden annorlunda ut och när den huvudsakliga användningen sker i stadsmiljö 

betyder tre hjul en kortare tipplinje än hos en fyrhjulig vagn och därmed en sämre 

stabilitet. Dragspelslösningen låter användaren växla mellan en längre trehjuling som 

uppträder tryggt i kuperad terräng och en smidig cityvagn med små yttermått och kvick 

styrning. Om dragspelskonceptet kan realiseras till en produkt med rimlig 

tillverkningskostnad och en enkel och lättförståelig användning blir den en helt unik 

barnvagnslösning. Nedan i Figur 19 syns det presentationsmaterial som skickades till 

Crescent för utvärdering. 

 
Figur 19 Detta presentationsmaterial visar Dragspelslösningen och rapporterades till 

Crescent. 
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3.5.3 Koncept för framtida utveckling 

Ett tredje utkast kom fram som inte direkt involverar barnvagnens konstruktion. 

Lösningen var integrerbar med de andra koncepten och även andra barnvagnsmodeller 

från Crescent, men faller utanför uppgiftsbeskrivningen och blir därför inte en del av 

examensarbetet. Då konceptet vann stor entusiasm hos Crescent Baby finns planer på 

att utveckla idén som ett separat projekt vid ett senare tillfälle och ytterligare detaljer 

lämnas därför utanför rapporten.  

3.6 Utvärdering och val av idékoncept 
Koncepten och arbetet fram till dess fick ett överlag mycket positivt emottagande från 

Crescent Baby som tidigare inte styrt arbetet nämnvärt. Företaget var tämligen säkert på 

att dragspelslösningen skulle bli för dyr att tillverka och lite för komplicerad för 

kundernas smak. Detta i kombination med gruppens och handledarens gemensamma 

känsla av att konceptet skulle bli svårt att realisera ledde fram till beslutet att avfärda 

dragspelet till förmån för dressinkonceptet. Crescent var övertygad om att 

kombinationen av det klassiska och trendiga skulle tilltala barnvagnsmarknaden och ge 

de försäljningsaspekter som krävs för en framgångsrik produkt. Projektgrupp och 

handledare identifierade goda möjligheter för att utforma en funktionell barnvagn och 

en konstruktion som inte tummar på kvalitet. En av de mest betydande fördelarna med 

detta koncept är att kunskapsbanken kring liknande lösningar är stor, och risken att 

feldimensionera barnvagnen minimeras. Det bestämdes i detta skede att en måttstock 

för vidare konstruktion av barnvagnen skulle vara att dimensioner och lösningar skulle 

liknas vid de som finns för fyrhjuliga dressinupphängningar. Mått, materialval och 

dimensioner kan väljas till likvärdiga eller bättre än det som finns på marknaden idag. 
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4 Det slutgiltiga konceptet 

4.1 Generellt om slutkonceptet 
Den huvudsakliga funktionen för vagnen valdes, och i fortsättningen kallades vagnen för 

Stealth, på förslag av Crescent baby. Stealth formbestämdes och produktionsmöjligheter 

och krav avgjordes. I denna fas producerades en stor mängd data i form av CAD-filer och 

projektets totala omfattning hade i storleksordningen 500 separata filer. Alla filer var 

inte unika men för att kunna återknyta till tidigare modeller sparades varje formförslag. 

Processen för att få fram en färdig formbestämd version av Stealth var lång, där små 

ändringar hela tiden tillämpades för att nå fram till slutmålet. Fokusen för 

formbestämningen var förutom att uppfylla ställda hållfasthets- och måttkrav att 

minimera antalet unika ingående delar. Till en början var Stealth tänkt att konstrueras i 

solida aluminiumprofiler och svetsas samman, alternativt fogas samman med yttre 

plastdetaljer. Lösningen vandrade sedan mot enkla aluminiumprofiler som kunde 

återanvändas på flera platser och sammanbindas med invändiga plastdetaljer, för att 

minska exponeringen av den ömtåliga plasten och för att ge en jämnare kraftfördelning. 

4.2 Formval 
Efter valet av koncept utvecklades ytterligare skisser i CAD för att visualisera möjliga 

utseenden. Ett urval av dessa skisser redovisas i Bilaga 3. Snart kunde två former 

urskiljas bland de olika förslagen: en linje som styrde formen av ramen och två linjer som 

styrde upphängningen, linjerna redovisas i orange i Figur 20 nedan. 

 

Figur 20 Linjer som kommer att beskriva formen på ramen för Stealth. 
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Projektgruppen önskade skapa en ram som förmedlade ett stabilt intryck, men med 

tydliga markeringar kring dressinupphängningen för att öka igenkänningsfaktorn. 

Ytterligare en tanke bakom detta formval var att lutningen i ramen flyttar tyngdpunkten 

närmare bakaxeln vilket ofta är önskvärt ur tippsynpunkt. Att ramen sluttar uppåt 

tillåter även en logisk infästning för ett swivelhjul. Ovanifrån sett får ramen en form 

styrd av satta måttvillkor. Denna triangelform är tänkt att markera projektionen av 

aluminiumprofilernas smala ovansida, formen på ramen sedd ovanifrån redovisas i 

orange i Figur 21 nedan.  

 

Figur 21 Bilden visar den form som Stealth antar ovanifrån sett. 

Eftersom de aluminiumprofiler som ska användas i ramens nedre del ska vara till viss del 

ellipsformade så uppstår det som en effekt av, den i Figur 20 och Figur 21 beskrivna, 

formen vissa vinkeldifferenser där profilerna byter riktning. Det ansågs dock viktigt att 

profilerna står på högkant för att på effektivaste sätt ta upp de laster som uppstår, för 

att då kunna kringgå problematiken med vinkeländringarna infördes fogelement i plast 

på de platser där problem uppstod. Initialt var ramen tänkt att bockas på vissa ställen 

men denna tanke avfärdades då det visade sig lämpligare ur tillverkningssynpunkt att 

införa plastdetaljer istället. Problematiken med vinkeldifferenserna var stundtals 

svårlöst och den är också en av anledningarna till behovet av den stora mängd CAD-filer 

som framställdes, då varje ändring av en detalj fortplantade sig genom strukturen. 

4.3 Måttbestämning 
Konstruktionen av ramen har i stor utsträckning styrts av satta måttbegränsningar, i 

synnerhet kravet på mindre yttermått än konkurrentvagnen Urban Jungle Buggy. Vidare 

så ställde tippsäkerheten krav, framförallt på tyngdpunktens placering som i sin tur är 

nära sammanhängande med korgens placering. För att möta dessa krav har standarden 



37 

 

SS-EN 1888 använts. Ingående delar dimensionerades över Urban Jungles motsvarande 

komponenter. Aluminiumrör dimensioneras större och plastdetaljer väljs för att, inom 

accepterbara gränser, motsvara den styvhet som en aluminiumprofil i ett stycke hade 

uppvisat. 

4.3.1 Måttbegränsningar 

Vagnen inklusive hjul få inte någonstans parallellt med hjulaxeln vara bredare än 68 cm 

[12], Stealth dimensioneras för att inte vara bredare än 60 cm, och detta innebär att 

med hjul av en beräknad tjocklek på 5 cm så kommer axelbredden mellan bakhjulens 

kontaktpunkter i marken att vara 55 centimeter. Avståndet mellan bakaxel och 

kontaktpunkt för framhjulet är på Urban Jungle 60 centimeter och samma mått väljs till 

Stealth då det ur stabilitetssynpunkt är önskvärt att vagnen är något längre än vad den 

är bred. Även om liggdelen inte ska behandlas i detta arbete så är dess tänkta mått av 

intresse. Korgen är tänkt att ha samma mått som Urban Jungle men med den skillnaden 

att korgen blir lite högre, även detta är bra ur säkerhetssynpunkt då det minskar risken 

att barnet ramlar ur. Den tänkta korgen liknas vid ett rätblock som är 37 centimeter 

brett, 75 centimeter långt och 20 centimeter högt. Tyngdpunkten för denna korg 

förväntas ligga centrerad i enlighet med hur testerna i SS-EN 1888 utförs. Korgen på 

Urban Jungle fästs in i ramen 50 centimeter ovanför marken (från markplan till botten av 

korgen). Den tänkta korgen på Stealth ska fästas in 55 centimeter ovanför marken 

(avståndet mellan mark och korgbotten). Det har visat sig att tippsäkerhetskraven från 

SS-EN 1888 uppfylls så länge tyngdpunkten hålls under 65 cm och därför placeras korgen 

något högre än Urban Jungles vilket ger användaren en mer ergonomisk arbetsställning 

vid i- och urlyftning av barnet. Denna fördel i ergonomin kan även användas av Crescent 

som ett försäljningsargument.  

Hjulens diameter var 30cm som på Urban Jungle, dock är de tänkta hjulen ritade något 

smalare; hjulen till Stealth få inte vara bredare än 5 cm, detta för att klara vagnens 

breddkrav. Handtaget på Urban Jungle är ställbart med en variation på 15 centimeter 

upp respektive ned. Detta slags handtag är vanligt förekommande på marknaden och 

hantagets rotationspunkt placeras 95 centimeter ovanför marken och 15 centimeter 

utanför korgens fotände. På Stealth kommer höjden för ett liknande handtag att vara 

densamma, då detta faller inom ramen för lämplig arbetshöjd enligt ergonomiteorin, 

däremot så kommer centrumpunkten för hantaget att vara 20 centimeter utanför 

korgens fotända. Detta innebär att Stealth bli 5 centimeter längre än Urban Jungle, men 

då hamnar även handtagsmekanismen utanför barnets accesszon vilket är en fördel ur 

säkerhetssynpunkt. Korgens infästning ska konstrueras så att korgens tyngdpunkt 

hamnar 225 millimeter från bakre hjulaxel, då hamnar även fotänden i höjd med 

bakhjulen. 

4.3.2 Tippsäkerhet 

Med måttbegränsad hjulbas uppfyllde Stealth kraven för tippsäkerhtet så länge vagnens 

tyngdpunkt placerades högst 735 millimeter över marken, under förutsättningen att 

tyngdpunktens normala läge återfinns rakt under korgen. Eftersom korgen till Stealth 

ska placeras på 550 millimeters höjd så torde inte tippning vara något problem. Om 
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tyngdpunkten istället för vald placering hade återfunnits i, ur geometrisk synpunkt, den 

mest fördelaktiga positionen lika långt från alla sidor så hade vagnen klarat av en 

tyngdpunktsplacering på 830 millimeter ovanför markplan. När den färdiga vagnen med 

swivelhjul testades för tippsäkerhet och hjulet placerades i sitt mest ogynnsamma läge 

klarar Stealth kraven med tyngdpunkten på en höjd av 663 millimeter, alltså uppfylldes 

kraven från SS-EN 1888 även i detta fall. Mätningarna för tippsäkerhet genomfördes i 

Solid Edge V20 [1] på den färdiga digitala modellen. Modellen var indexerad med 

materialegenskaper och korrekta dimensioner, så testerna gav en god approximation 

även om de inte kan likställas med tester på en fullskalemodell. 

4.4 Materialval 
Dagens barnvagnar byggs oftast av profildelar i aluminium eller stål och länkas sedan 

samman med plastdetaljer, en konstruktionslösning med möjlighet använda enkla 

komponenter för att sätta ihop komplicerade strukturer eftersom de formsprutade 

plastdetaljerna kan anta komplexa former och på så sätt ta upp vinkelförändringar. 

4.4.1 Materialval till ramen 

Ramens rördelar ska tillverkas av aluminiumprofiler av två olika sorter, den ena ett runt 

rör med ytterdiameter 20 mm och en godstjocklek på 1,5 mm. Denna typ av rör finns 

som standardkomponent och levereras i olika längder [13]. Fördelen med att använda 

standardkomponent i detta fall är att de är enkla och billiga att få tag på och de håller en 

jämn och god kvalitet, för att underlätta för Crescents tillverkning har dessa rör valts 

framför att tillverka en ny profil endast för denna modell. Det runda röret ska användas 

till den del som sammanbinder korgen med hjulupphängningen. Denna del av 

konstruktionen är även den del som fälls ihop. 

Den andra rörprofilen som används är i ritningsunderlaget åttakantig, men till 

produktion kan detta tvärsnitt ändras utan att inkräkta på ramens funktioner. 

Anledningen till det åttakantiga profilvalet var att det ger en stark konstruktion för de 

krafter som vagnen utsätts för vinkelrätt mot markplanet samt att Crescent önskade ha 

någon sida på ramkonstruktionen som översteg 4 cm i höjd för att där kunna fästa 

logotyper och dekaler. Inledningsvis ritades dessa profiler ovala men kom sedermera att 

ändra form till ett åttakantigt tvärsnitt (Figur 22). 

 

Figur 22 Bild över tvärsnittet av de extruderade aluminiumrör som används till ramen. 
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Profilen strängpressas, eller extruderas som det även kallas. Extruderingen sker så att 

cylindriskt aluminiumgöt värms upp till 450-500oC och sedan pressas genom en eller två 

stålskivor beroende på om det är en massiv profil eller en hålprofil. 

Tillverkningsmetoden är vanligt idag och verktygen är billiga att tillverka, ett nytt verktyg 

för en relativt enkel profil kostar mellan 8000 och 50000 kronor [14] och i förhållande till 

andra verktyg så är detta en låg kostnad. Toleranserna vid denna tillverkning är normalt i 

storleksordningen ± 0,3 mm för tvärsnittsmåtten av profilen. Detta är bara en 

fingervisning av måttoleranserna för strängpressade profiler och när de sedan ska 

framställas så följer de flesta tillverkare av aluminiumprofiler europeisk standard för 

aluminiumprofiler, som går under namnet EN 755-9. Förutom att tillverkningskostnaden 

är låg för aluminium så är det ett populärt material i barnvagnsindustrin enligt Crescent 

Baby. Aluminium är också mer tåligt vad gäller korrosion än till exempel stål, som oftast 

är alternativet för barnvagnsramar. Detta är en stor fördel då barnvagnar ofta får röra 

sig i fuktiga och smutsiga miljöer och den konsumentundersökning som gjordes visade 

att få rengjorde sin barnvagn regelbundet. Aluminium är dessutom ett bra val ur 

miljösynpunkt då det är i stort sett helt återvinningsbart.  

4.4.2 Materialval till fogarna  

Idag byggs nästan alla barnvagnar av metallprofiler som bockas och länkas samman med 

plastdetaljer. Ett materialalternativ till polymerer som diskuterades var fogar av 

aluminium. Detaljerna skulle pressgjutas och fördelen med den lösningen var att samma 

material kunde användas till hela ramen vilket gav en enhetlighet och jämn styvhet. 

Kostnaden skulle vara likvärdig då investeringen i nya formverktyg är av samma 

storleksordning, emellertid så föll valet snart på plast. Befintliga standardkomponenter 

är till stor del av plast och det var naturligt att söka likriktning i material. Övergången i 

styvhet mellan aluminiumrören och plastdetaljerna gjordes mjukare genom fogarnas 

geometri och på så sätt undveks spänningskoncentrationer. 

Valet av specifik polymer kommer att ske i samråd med fabriken som tillverkar 

detaljerna, men de olika kraven som materialet måste klara upprättades enligt följande. 

Böjstyvheten måste vara tillräcklig, alltså tämligen hög, och för att komma upp i de rätta 

värdena krävs antagligen möjlighet till fiberförstärkning eller annan armering, vilket i så 

fall blir ett följdkrav. Plasten måste behålla sina egenskaper vid låga temperaturer och 

får inte mattas av UV-strålning, väder och vind. Tänkbara polymerer [15]: 

Polyamid 

Nylon eller polyamid är den plast som används till i stort sett alla barnvagnar på 

marknaden idag. I stycket oberoende tester redogjordes för rapporterade tillbud med 

barnvagnar och speciellt de fallen av plötsliga brott hos komponenter i polyamid. Att 

nylon trots detta fortfarande är den vanligaste polymeren är en följd av att det 

förekommer många olika klasser av nylon med mycket varierande egenskaper, rätt 

blandning kan användas i temperaturer på ner till -80 grader Celsius. 

Nylon är lätt att formspruta och bearbeta och finns i många olika blandningar och kan 

förstärkas ytterligare med glasfiber för att klara höga belastningar. Denna fiberarmering 

skulle inte bara förstärka materialet utan även, enligt Crescent Baby, kunna fungera som 
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en god säljpunkt. Crescent gillade idén att kunna utmana säljstarka material som kolfiber 

och glasfiber genom en enkel konstruktionslösning, utan att behöva investera i dessa 

dyra material. Oförstärkt uppvisar polyamiden ungefär medelvärden för polymerer för 

densitet, styvhet och hårdhet. 

Polypropylen 

Polypropylen färgas enkelt, är billigt och lätt men har låg styrka utan armering även om 

det görs framsteg med nya katalysatorer. Plasten kräver tillsättning av flamskydd samt 

stabilisatorer för skydd mot elementen. Ur miljösynpunkt är PP positivt då det kräver 

förhållandevis låg energi vid tillverkning som sedan återfås helt vid förbränning, men för 

länkfogarna på barnvagnen krävs antagligen en komposit med exempelvis glasfiber 

vilket försvårar återvinning.  

ABS, Akrylbutadienstyren 

ABS-plast har väldigt goda egenskaper såsom låg vikt, god hållfasthet, mycket bra 

slagtålighet samt låg produktionskostnad och den används i alla typer av produkter. 

Materialet färgas väl, men kräver tillsatser för att klara UV-strålningen vid utomhusbruk. 

En stor nackdel är att ABS inte klarar lika låga temperaturer som nylon och PP, utan bara 

ner mot minus 18 grader Celsius. Polymeren har även bristande återvinningsmöjligheter. 

4.4.3 Material till övriga komponenter 

Länkarna 

Saxupphängningens länkar kan upplevas som just en svag länk i konstruktionen, men det 

är en mycket beprövad lösning som använts i stort sett så länge som barnvagnar 

masstillverkats och den förekommer i många olika utföranden. Länkarna tillverkas av 

bockad aluminiumplåt och bevarar därmed helheten i materialval och ger samma 

förutsättningar för lackning som resten av ramen. Alla fyra länkar är identiska.  

Hjulaxel 

Eftersom hjulen är lagrade i navet är axeln fix och har som funktion att låsa hjulen i 

radiell och axiell led, men också att stabiliserar de två rambenen i sidled då den löper 

genom ramen. Axeln är solid och tillverkad av stål vars styrka möjliggör en liten 

diameter. Ett avfärdat alternativ var att fästa hjulen på två individuella axlar och sedan 

stabilisera rambenen med ett separat aluminiumrör av samma typ som används i 

saxkonstruktionen.  

Med den valda lösningen med en genomgående stålaxel svetsas en bricka med ett spår 

fast, detta spår låser axeln vid den nit som sitter precis intill (där ramen fästs i bakfogen) 

och på så sätt kan axeln inte röra sig i radiellt. På utsidan av ramen återfinns ett spår i 

bakaxeln där en låsring infattas för att låsa axeln i axialled. Axeln verkar nu inte bara som 

hjulupphängning utan även som skydd mot skjuvning av ramen. Framhjulet fästs i 

framgaffeln med en enkel pinnskruv som låses med muttrar. 
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Framgaffel 

Framgaffeln tillverkas av ett bockat stålrör som svetsas fast på en axel och lagras i 

swivelfästet med förslagsvis dry-metlagring, en självsmörjande lagring som tål stora 

laster. Denna typ av gaffel tillverkas på liknande vis till flertalet barnvagnar men även till 

cyklar och liknande tillverkningsmetoder kommer att tillämpas. 

Nitar 

Nitarna är av standardtyp och i stål för att förhindra kallsvetsning vid de rörliga delarna, 

men även för att stålnitar är starka och finns som standardkomponent i flera 

utföranden. Där nitförbandet är fixerat används en blindnit som kan sitta direkt i ram 

och plastdetalj. Som exempel på nit valdes en U-nite av typ RA13 med specifikationer: 

Diameter 3,2mm, längd 10mm, maxgrepp 7,5mm, huvuddiameter 6,6mm. 

Den här typen av nitar finns också att tillgå lackerade ifall de önskas framhävas i 

designsyfte [16]. 

Broms 

Det finns olika sorters bromslösningar på marknaden, men den som valdes till projektet 

är en enkel konstruktion med en solid stålstång, diameter 5mm, som bockas och lackas. 

Lösningen gör att bromsbygeln endast sitter i ett hål i vardera bakfog, men skulle en 

annan bromslösning föredras av Crescent kan det krävas en annan utformning av fästet i 

bakfogen, materialet skulle dock förbli stål. Den bromslösning som givits som förslag 

redovisas närmare i avsnittet övriga delar. 

4.5 Konstruktionslösningar 
Som nämnts tidigare lades efter valet av koncept stor vikt vid att minimera antalet 

komplexa och unika delar till Stealth, detta för att det kan spara pengar och tid i 

produktionen men även för att underlätta för Crescent eftersom i realiseringen av deras 

första egenproducerade barnvagn. De vinkelskillnader som beskrivits i avsnittet formval 

ställde till vissa svårigheter för detta arbete men de flest problem gick att lösa. I 

styckena nedan redogörs för alla de ingående delar som inte är av standardtyp, deras 

speciella egenskaper och funktioner samt montering. 

4.5.1 Profildelar 

Till denna grupp räknas alla de delar som tillverkas av strängpressat aluminium. 

Inledningsvis redogörs för de delar som utgör själva bottendelen av chassit, de delar 

som tillverkas av den ellipsliknande aluminiumprofilen, dessa delar kommer även att 

lackas enligt gängse rutin för Crescents barnvagnar. Den nedre delen kommer få en 

mörkgrå basfärg som alla Crescents vagnar har och de runda rörprofilerna kan lackas i 

two-tone med en metalliclack. 
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Bakram 

Den aluminiumprofil som är längst bak på konstruktionen och bär 

bakhjulsupphängningen kallas bakram. Denna del skärs ut från den strängpressade 

aluminiumprofilen och bearbetas sedan genom håltagning. Två hål för infästning av  

plastfogarna bakfog och mellanfog återfinns i profilen. I dessa hål säkras fogarna med 

blindnitar. Figur 23 visar var detta sker med grön markering. 

 

Figur 23 Bilden föreställer bakramen. Vid de gröna markeringarna ska plastfogarna 
fästas med blindnit, vid den röda markeringen fästs bakaxeln in och det orangea 
området visar kontakten med bakfogen. 

Den orangea markeringen visar var bakfogen ska införas, den röda markeringen 

indikerar hålet för bakaxeln. Figuren visar insidan av bakramen och brickan som svetsas i 

bakaxeln och sedan låser den radiellt mot en av nitarna. I figuren syns inte låsringen som 

passar i ett fräst spår i hjulaxeln på utsidan av ramen och verkar för axiell låsning. 

Bakramen används i samma utförande på både höger och vänster sida, en lösning som 

arbetats fram från att inledningsvis krävt två olika delar. 
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Mellanram 

Mellanramen tillverkas av samma profil som bakramen men har ett än enklare 

utförande. Ramen har endast bearbetats genom håltagning för att kunna tillåta 

infästning med blindnit i plastfogarna mellanfog och toppfog. Figur 24 visar 

mellanramen och de viktiga punkter som finns för infästning. Mellanramen var tidigare 

en del av bakramen men frigjordes i och med införandet av mellanfogen, detta för att 

förenkla tillverkningen. 

 

Figur 24 Mellanramen visas ovan, vid den orangea markeringen ska plastfogarna 
monteras och de gröna markeringarna visar nitinfästningspunkterna. 

Mellanramen används till både höger och vänster sida av konstruktionen. 
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Framram 

Framramen är den del som skapade störst problem i konstruktionen och mellan 10 och 

20 olika alternativ har testats. Framramen skiljer sig från de övriga ramdelarna då den i 

framändan ska svetsas samman med swivelfästet. Avsikten med detta är att göra en 

stabil infästning för framhjulets upphängning men även för att anknyta till Crescents 

cykelarv, då utseendet framtill kommer att påminna om infästningen för ett cykelstyre. 

Framramen svetsas samman med swivelfästet genom MIG- eller TIG-svetsning. I Figur 25 

visas var denna svetssöm löper (blå markering).  

 

Figur 25 Framramen svetsas ihop med swivelfästet längs den blåmarkerade kanten. Den 
gröna markeringen visar vart nitinfästningen till toppfogen görs. 

De vinklar som ramen har tvingar tyvärr framramen till att ha en höger- och en 

vänsterdel. Detta problem har gruppen försökt att kringgå utan framgång, och 

projektgruppen har tvingats nöja sig med att delarna tillverkas av samma profil och att 

formen är satt så att det är möjligt att tillverka dem växelvis genom att få fram en höger- 

och en vänsterdel vid bearbetningen av profilen. 
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Baksax 

Baksax är namnet på den del av upphängningen som sammanbinder bakdelen av den 

nedre ramen med korgens främre del. Baksaxen ska tillverkas av ett strängpressat 

aluminiumrör i standardutförande. Profilen sågas till för att sedan bockas i ett plan. 

Genom att endast bocka rören i ett plan kan det användas på både höger och vänster 

sida och på så sätt spara pengar i tillverkningen. Det ska även borras tre hål i baksaxen, 

hålens placering är markerade med pilar i Figur 26 nedan. 

 

Figur 26 Baksaxen är ett av nyckelelementen i upphängningen, pilarna visar var 
komponenten ska borras och nitas. 

Hålet längst ned nitas ihop med länkarna som utgör upphängningen mellan ram och 

saxmekanism. I mittenhålet fästs baksaxen ihop med framsaxen via en nit, denna låsning 

utgör rotationspunkten för hopfällning av ramen. Det översta hålet fäster ihop med den 

länk som sitsen sedermera kommer att fästas i. Användandet av stålnit utesluter kravet 

på bussning som annars erfordras mellan rörliga aluminiumdelar för att undvika 

kallsvetsning. 
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Framsax 

Framsaxen har samma funktion som baksaxen men fäster i ramens främre del och vid 

fotändan av sitsen. Framsaxen tillverkas på samma sätt som baksaxen och även denna 

del kan användas på både höger och vänster sida. Infästningarna är de samma som för 

baksaxen och de viktiga fästpunkterna indikeras, tillsammans med nithålen för fästning 

vid bygel, med pilar i Figur 27 nedan. 

 

Figur 27 Framsaxen och dess fästpunkter markerade. 

Bygel 

Bygeln sammanbinder höger och vänster framram. Bygeln ökar saxens stabilitet och 

verkar även som en greppyta när barnvagnen ska lyftas framifrån, till exempel när den 

ska lyftas uppför trappor. Bygeln tillverkas av samma rörprofil som övriga delar i 

saxmekanismen och bockas för att få rätt form. Denna del förekommer endast i ett 

exemplar i konstruktionen, och kan ses i Figur 28 nedan. 

 

Figur 28 Bygeln placeras mellan de båda framsaxarna och sammanbinder dem 
dubbelnitar vid pilarna. 
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Upphängningsrören 

För att kunna fästa in de rörliga länkarna som möjliggör dressinupphängningen så måste 

en infästningspunkt finnas på ramens undre del. Inledningsvis var tanken att rören skulle 

gjutas in i plastfogarna men då detta skulle innebära en mer komplicerad tillverkning 

och dessutom ställa krav på olika delar för höger och vänster sida så lämnades denna 

tanke. Konstruktionen löstes istället så att bockade aluminiumrör monteras på en tapp 

på plastfogarna, detta möjliggör att upphängningsrören skärs och bockas likadant. I de 

två bakre borras sedan två hål för infästning och höger och vänster sida blir lika. I de 

främre rören borras tre hål vilket möjliggör att rören kan användas på båda sidor genom 

att alternera vilket hål som används för infästningen. I Figur 29 nedan visas dessa delar. 

 

Figur 29 Upphängningsrören: det vänstra fästs på toppfogen och det högra på bakfogen. 
Rören nitas fast vid pilarnas anvisning. 

Rören är bockade för att tillåta att länkarna att svänga runt mer och därmed ge en 

kompaktare hopfällning. 

4.5.2 Fogar 

Mellan ramprofilerna monteras plastfogar som sammanfogar ramprofilerna med 

element som förs in i aluminiumprofilen. I ett tidigare skede av utvecklingsprocessen var 

plastfogarna tänkta att placeras utanpå rörprofilerna, men i syfte att skydda plasten och 

öka stabiliteten valdes istället invändiga kontaktelement. Plastfogen förs in 60 

millimeter i röret vilket motsvarar ungefär två gånger karakteristisk längd, approximerad 

till 30 millimeter för de åttakantiga aluminiumprofilerna med en höjd på 50 millimeter 

och en bredd på 25. Med denna inskjutande längd förväntas kraftfördelningen bli jämn 

och för att dessutom förhindra spänningskoncentrationer i strukturen är de instickande 

delarna urgröpta. Plastdetaljernas toleranser väljs så att de passar väl i 

aluminiumprofilerna och därmed minimerar risken för glapp och oönskat gnissel. Det är 

även tänkt att fogarna ska färgas i en orange färg för att anknyta till den färg som 

Crescents cyklar länge har haft.  
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Bakfog 

Den bakersta delen av ramen utgörs av en plastfog, denna fog benämns bakfog och 

sitter ihop med bakramen. Fogen nitas i bakramen med en blindnit men den största 

lasten tas upp av bakaxeln som löper igenom både bakram och bakfog. Integrerad i 

bakfogen finns även infästningen för det bakre upphängningsröret som träs på den 

uppstickande plasttappen och sedan nitas fast i fogen. Bakfogen formsprutas och i 

denna form ingår ett förslag på utformning av bromsmekanism. Denna mekanism är inte 

slutlig men är ett förslag för att visa att bromsen kan integreras i plastdetaljen. Formen 

på bakfogen gör att när den sammanförs med bakramen så fortsätter ramens profil i en 

linje med fogen. Som nämnts i stycket ovan gröps fogarna ur för att minska risken för 

spänningskoncentrationer men även för att minska materialåtgången. I Figur 30 nedan 

visas bakfogen med en genomskärning på den del som skjuts in i bakramen. 

 

Figur 30 Bakfogen med snitt i den del som förs in i bakramen. Den röda markeringen 
indikerar var bakaxeln löper, de gröna var nitinfästningar görs och den gula vart 

bromsen löper genom fogen. 

Bakfogen används på två ställen i strukturen och har sitt ursprung i problemet med att 

konstruera en infästning för länkarna i bakramen. 

  



49 

 

Mellanfogen 

Inledningsvis var det tänkt att aluminiumprofilen i ramen skulle bockas men när 

vinkeldifferenserna påtvingade en bockning i två plan för profilen valdes detta bort till 

förmån för att införa ytterligare en plastfog. Denna fog ska ta upp de vinkeldifferenser 

som finns mellan bak- och mellanram och se till att profilens tvärsnitt får en jämn 

övergång mellan ramdelarna. Det framställdes många förslag på utformningen av 

mellanfogen för att få en detalj som kan användas på båda sidor av ramen men detta 

visade sig omöjligt under rådande formkrav, därför måste två spegelvända detaljer 

formsprutas. Hur mellanfogen ser ut och vara infästningarna för nitarna sitter redovisas i 

Figur 31 nedan. 

 

Figur 31 Mellanfogen frilagd. Fogen sammanlänkar bak- och mellanram. 
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Toppfog 

Toppfogen sammanbinder mellan- och framram och bär upp de främre 

upphängningsrören. Toppfogen konstrueras på liknande sätt som övriga fogar och har 

även denna ritats så att den kan användas på två positioner. Nedan visas fogens 

utformning och var den nitas fast vid ramen. 

 

Figur 32 Toppfogen bär upp det främre upphängningsröret. 

Toppfogen är tillsammans med bakfogen den plastdetalj som får utstå störst belastning 

då det är vid dessa fogar som lasten från upphängningen angriper. 

4.5.3 Övriga delar 

Ramdelarna, saxdelarna och fogarna utgör de viktigaste delarna men dessa måste 

sammanlänkas med ett antal viktiga komponenter. De här komponenterna redovisas 

nedan. 

Handtaget 

Handtaget verkar som den mekanism som styr hopfällningen av vagnen. Hur vagnen fälls 

ihop och hur mekanismen fungerar redogörs i resultatdelen i rapporten. Handtaget 

bockas även detta av runda aluminiumrör, som sedan borras för att kunna fästas in med 

nitar i den standardmekanism som tillåter att hantaget kan regleras i höjdled, och vid 

infästningen i ramen. I Figur 33 visas handtagets delar. De svarta plastdetaljerna är av 

standardtyp och beställs separat. I den nedre änden på handtagsröret visas även den 

bygel som svetsas fast i framsaxen för att tillåta rotation av handtaget vid fällning. 
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Figur 33 Handtagets komponenter och fästpunkter. Vid fällning roterar handtaget runt 
bygeln som i sin tur är svetsad vid framsaxen. 

I det mellersta hålet i handtaget ska saxlänken fästas. Denna länk sammanbinder 

hantaget med baksaxen och utgör även övergången till ligg- eller sittdel. Bygeln och 

handtagsröret är identiska på höger och vänster sida och själva greppet i plast tillverkas i 

ett exemplar per barnvagn. 

Saxlänk 

Saxlänken sammanbinder handtaget och baksaxen men är även den del där korgen 

kommer att fästas. Denna länk ser till att chassit inte fälls ihop. Den tillverkas av 

aluminiumplåt eller möjligtvis stål. I ändarna borras hål för att tjänas som ledad 

infattning. I figur 34 här nedanför visas saxlänken. 

 

Figur 34 Saxlänken sammanbinder handtaget med baksaxen och verkar även som 
fästpunkt för korgen. 

Delen måste inte ha detta utseende, dock måste hålen på strukturen vara på rätt 

avstånd från varandra. Delen kan bearbetas för att passas ihop med element i korgen. 

Det är lämpligt att länken på slutprodukten kläs i antingen plast eller ett tygmaterial för 

att förhindra att barnet skadas då delen befinner sig inom accesszonen. 
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Länkar 

Den kanske viktigaste men även enklaste detaljen på Stealth är de länkar som möjliggör 

dressinupphängningen och även verkar som element i hopfällandet av vagnen. Denna 

typ av länkar har använts i otalet vagnar genom åren och dess teknik är väl beprövad. 

Eftersom länkarna är av aluminium är det viktigt att nitarna är av stål så att kallsvetsning 

kan undvikas. Detaljen har getts en kantig form för att passa ihop med den i övrigt 

relativt kantiga vagnen, den är bearbetad i ändarna för att möjliggöra infästning av rören 

och ett fritt rörelsemönster. I Figur 35 nedan visas hur länkarna kommer att se ut. 

 

Figur 35 Länkarna som används för dressinupphängningen. Denna typ av länkar har 
använts på flera barnvagnsmodeller tidigare och är väl beprövad. 

Länkarna bearbetas i en skärmaskin för att sedan bockas till rätt form. Hål för infästning 

av dubbelnit borras också. Länkarna används på samtliga fyra platser där saxramen 

angriper nederdelen av ramen. Länkarna är tänkta att lackas i en Crescent-orange färg, 

för att framhäva upphängningsfunktionen. 

Bromsen 

Den parkeringsbroms som presenteras på Stealth var av en mycket enkel, men 

funktionell typ. Bromsbygelns exakta dragning är inte skriven i sten, men den består av 

en stålaxel som bockas till rätt form. Konstruktionen presenteras i Figur 36. På fälgens 

insida sitter en bromsskiva med en krans av hål som bromsen passar i och då låser 

hjulets rotation, markerat i rött. Bromsaxeln löper genom ett hål i den formsprutade 

bakfogen. Hålets mynning är snedskuren så när brompedalen roteras nedåt trycks den 

aktiva änden av axel utåt, på grund av fjäderkraften, och in i bromsskivans hål. 
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Figur 36 Bild på bromsbygelns fäste i bakfogen och dess inverkan på hjulet. 

Swivelfästet 

Denna del har inte behandlats närmare än att dess yttermått bestämts. Delen ska 

svarvas i aluminium och invändigt inhysa en lageruppsättning av förslagsvis Dry-

metlager som ska hålla upp och lagra framgaffeln. Swivelfästet placeras i en vinkel mot 

markplanet, likt gaffeltappen på en cykel, detta för att styra in framhjulet i det läge det 

ska ha vid färd framåt men samtidigt tillåta full rotation av hjulet. Vinkeln kan tänkas 

motivera att en låsning för swivelfästet, som är vanlig bland konkurrenter, kan 

prioriteras bort för att förenkla tillverkning. Själva gaffeln är dessutom vinklad mot 

tappen som löper i swivelfästet vilket förhindrar hjulet från att wobbla. I Figur 37 nedan 

kan swivelfästet ses. 

 

Figur 37 Swivelfästet sett från sidan och med en blå markering längs den linje där 
framramen ska svetsas fast. 

Swivelfästet svetsas samman med framramen och på så sett får fästet ytterligare ett 

utseende av en cykelfront. 
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4.6 Dimensionering 
När vagnens olika komponenter skulle dimensioneras fanns det ingen anledning att 

uppfinna hjulet, utan mycket av resonemanget kring olika element hade existerande 

lösningar som utgångspunkt. Konstruktions- och dimensioneringsarbetet utgick från 

befintliga barnvagnar på marknaden och med det generella kravet att den egna 

konstruktionen skulle vara lika bra eller bättre. Argumentationen för tillvägagångssättet 

var helt enkelt att om tre mm godstjocklek är tillräckligt i en vagn som rullar på gatan 

idag så är det en lämplig dimension. 

Halvvägs in i projektet fick gruppen förfogande över en Urban Jungle Buggy, en modell 

som redan tidigare använts som riktmärke för olika villkor. Att ha en faktisk vagn 

tillgänglig så fort nya frågeställningar uppstod påskyndade arbetet, det var bland annat 

enkelt att undersöka hur standardkomponenterna såg ut, och istället lägga tid och 

energi på egna unika lösningar. Vagnen var en också en tillgång för att på olika sätt testa 

egna idéer empiriskt till exempel som i Figur 38 där olika infästningspunkters påverkan 

på saxramen undersöktes. 

 

Figur 38 SIlvertejp används för att visualisera olika ramlösningar. 

Urban Jungles ramkonstruktion består av runda, bockade aluminiumrör med 20mm 

ytterdiameter. Rören är sammanlänkade med plastdetaljer och nitade till dessa. 

Projektets barnvagn konstrueras med rör av samma dimensioner, och rör med större 

dimensioner. Knutpunkterna i plast löper utanför rören på UJ-vagnen, men innanför på 

projektvagnen och eftersom de inte döljer aluminiumprofilerna kan de göras längre än 

på den tidigare nämnda vagnen och då antas vara mer än väl dimensionerade. 
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4.6.1 Dimensionering av fogelement 

Aluminium är mycket styvare än plast. Aluminium har en elasticitetsmodul på över 70 

GPa, medan plast beroende på material och blandning har en E-modul i 

storleksordningen 5 GPa, utan armering. Idealt för konstruktionen var om plastdetaljens 

solida tvärsnitt och därmed högre tröghetsmoment kunde kompensera den lägre E-

modulen och ge samma styvhet i båda delarna, men med en 15 gånger lägre E-modul 

skulle det krävas ett lika mycket större tröghetsmoment. Eftersom detta förhållande inte 

klaras och aluminiumröret blir styvare än plastdetaljen konstruerades en 

spänningsövergång för att undvika koncentrationer, men det var ändå viktigt att 

kontrollera så att flexibiliteten och nedböjningen i plasten inte blev för stor. 

För uträkningarna approximerades det åttakantiga tvärsnittet till en ellips med höjden 

50mm och bredden 25mm och E-modulen för plast approximerades till 5GPa. Denna 

uträkning redovisas i Figur 39. 

 

Figur 39 De två tvärsnittens tröghetsmoment i höjdled. Mått i mm. 

Ekvation (1) och (2) visade att solida tvärsnittets tröghetsmoment var knappt fyra 

gånger större än rörprofilens och plasten fick alltså en lägre styvhet än aluminiumröret.  

 

𝜋(12,5∙253− 11∙23,53)

4
= 41300 (1) 
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𝜋12,5 ∙ 253

4
= 153400 

 

Värdet (EI)−1 var 3,8 gånger större för plast alltså vinkeländringen 3,8 ggr större än om 

delen hade varit aluminium och därför beräknades nedböjningen på grund av 

plastdetaljen med elementarfallet för fritt upplagd balk (Figur 40).  

 

Figur 40 Elementarfall för fritt upplagd balk. 

Plastbitens medellängd var 40 mm och vinkeländringen i grader, Θ blev enligt ekvation 

(3): 

 

𝜃 =
𝑃𝑙3

6𝐸𝐼
𝛼𝛽 1 + 𝛽 𝜃 =

𝑃403

6𝐸𝐼
0,375 = 𝑃 ∙ 5,2 ∙ 10−12 

      

Vinkeländringen i plastfogen fotplantar sig och ger en större nedböjning i de anslutande 

rörens ändar. Längst sträcka och därmed störst nedböjning fås i den bakre delen av 

ramen på den vågrätta sträckan 450mm till hjulaxeln. Geometri ger att den vertikala 

nedböjningen 𝛿 = 450 sin𝜃 = 450 sin(𝑃 ∙ 5,2 ∙ 10−12), detta visas i Figur 41. Om 

belastningen P överskattas till 1000N blir nedböjningen i storleksordningen 4 ∙ 10−8 

mm. Det konstaterades därmed att den undre ramen är ordentligt styv även med 

plastdetaljer i fogarna, och nedböjningen är försumbar i förhållande till eventuella glapp 

komponenterna emellan. Formler för hållfasthetsberäkningar har tagits ur 

formelsamling för hållfasthetslära [17]. 

(2) 

(3) 
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Figur 41 Uppskattning av nedböjningen hos den bakre ramdelen. 

4.6.1 Funktionsmodell 

När geometrin och måtten för ramen var fastställda tillverkades en funktionsmodell av 

saxupphängningen för att studera hur länkarna uppförde sig i verkligheten. Modellen 

tillverkades i skala 1:1 av varmbockade PVC-rör och bockad aluminiumplåt som 

sammanfogades med skruvförband och monterades på en rigg med samma 

infästningspunkter som på ramen. Modellen var mycket givande, rören och länkarnas 

rörelser visade sig vara mer än tillfredsställande och på det hela taget uppförde sig 

konstruktionen så som anteciperats på förhand. Ett uttalas orosmoment vid den här 

tiden i projektet var bristen på sidledsstabilitet i saxen, något som diskuterades flitigt 

och en av del av den föreslagna lösningen på problemet var ett stag i den främre delen 

av konstruktionen. Ett dylikt stag tillverkades till modellen och instabiliteten i sidled 

försvann när det monterades. En bild av modellen visas i Figur 42 och fler bilder 

redovisas i Bilaga 4. 

 

Figur 42 Skiss av funktionsmodellen. 
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4.6.2 Fullskalemodell 

Som en visualisering av arbetet och resultatet tillverkades en skalenlig modell med alla 

behandlade komponenter. Ritningar och CAD-modeller är en stor del av det faktiska 

resultatet men en fullskalig mock-up, gestaltar barnvagnen på ett sätt som inte kan 

ersättas med renderingar. Modellen gör resultatet förståeligt och överskådligt även för 

den oinsatte. 

Inledningsvis var tanken att aluminiumprofilerna skulle sågas till i polyuretan, ett 

lättbearbetat material som används vid modellbygge, och sedan kläs med glasfiberväv 

och vinyllim. Tanken var att sedan spraymåla och lacka delarna. Material införskaffades 

och provbitar gjordes men med blandat resultat: fiberväven var för styv och fibrerna 

bröts av när väven formades och limmet tog nästan ett dygn för att torka, dessutom 

skulle det krävas ett antal lager för att få tillräcklig hårdhet, och ytan som erhölls var lite 

för sträv och krävde slipning.  

Lösningen med glasfiberväv hade gett ett godkänt resultat men inte mer, så istället 

fattades beslut om att fräsa ut den undre ramens olika delar i en 3D-fräs. Befintligt CAD-

underlag förenklades något och anpassades till CAM-programmet. Materialet som 

bearbetades är hårdare än grönskummet och har en densitet och känsla som påminner 

om trä, detta i kombination med fina toleranser ger modellbitar som är exakta och 

hållbara.  

Plastfogarna frästes i maskin, och de åttakantiga rören sågades i bandsåg. De runda 

rören bockades i PVC-plast och länkarna bockades av aluminiumplåt. De olika delarna 

spraylackerades i orange och krom och försågs med Crescentdekaler för att sedan 

sammanfogas med lim och skruvförband. Den färdiga mock-upen visas i Figur 43. 

 

Figur 43 Den färdiga mock-upen i skala 1:1 med dekaler. 
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5. Resultat 
Den färdiga Stealth ser ut som Figur 44 visar nedan, och fler bilder visas i Bilaga 6. 

Ramen är sammansatt av 17 unika delar samt ett antal standardkomponenter. Flertalet 

av delarna kan användas på flera platser i konstruktionen och antalet olika 

tillverkningsmetoder har hållits nere. 

 

Figur 44 Den färdiga Stealth hopfälld. 

Stealth använder en välkänd upphängning som ger en god komfort för barnet och tillåter 

en enkel hopfällningfällning av ramen. Flera års användning fastställer detta då 

upphängningen använts flitigt på många vagnar genom tiderna. Fördelen i att använda 

ett känt koncept är att övertygelsen på att det kommer att fungera problemfritt ökar. 

När sedan denna kända lösning appliceras på en ny plattform, skapas en ny och unik 

konstruktion. 
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Från Crescents sida var det viktigt att vagnen skulle ha ett antal unika säljpunkter. Den 

tydligaste säljpunkten för Stealth är det faktum att den, enligt författarnas erfarenhet, är 

första trehjuliga vagnen med denna upphängning på marknaden. Det vinklade 

swivelfästet och det självkorrigerande framhjulet, som underlättar framfarten med 

vagnen, är ytterligare en säljpunkt. Om plastdetaljerna förstärks med ett fibermaterial 

kan detta även verka som en säljpunkt och kanske ta marknadsandelar från vagnar som 

har kol- eller glasfiber i sin konstruktion. I Figur 45 markeras dessa säljpunkter mer 

noggrant. 

 

Figur 45 Markering av unika säljpunkter på Stealth. 

  



61 

 

Vagnens yttermått, och det faktum att de är mindre än konkurrenten Urban Jungle är 

även detta en unik säljpunkt, och ramen får även tillfredsställande små mått när den är 

hopfälld. Detta visas i Figur 46 nedan. 

 

Figur 46 Ungefärliga mått för Stealth när den är hopviktvikt. I detta läge så kan även 
hjulen plockas av. 

Möjligheten att ta av hjulen kan ytterligare minska måtten på vagnen hopfälld. 

Den beräkning som gjorts i CAD visar att ramen i det utförande som syns i Figur 45 ger 

en ungefärlig vikt på strax under 7 kilo. 

Som ytterligare en positiv effekt av dressinupphängningen kommer den enkla 

hopfällningsmekanismen. Oavsett hur denna utformas så har den naturliga 

infästningspunkter i saxlänken på två separata ställen vilket är ett krav enligt 

europastandard. Hopfällningen går till så att låsmekanismen som håller samman 

handtag och framsax dras undan och på så sätt lösgör handtaget från sitt låsta läge. 1 i 

Figur 47 visar handtagets reglage för höjdinställning. 2 visar låsmekanismens rörelse för 

att öppna hopfällningsmöjligheten, 3 markerar hur länkarna rör sig och fungerar som en 

dämpning och även vagga för barnet. 
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Figur 47 De orangea pilarna i figuren visar möjliga rörelser för Stealth. 1 visar 
handtagets reglage, 2 visar låsmekanismen för ihopfällning och 3 visar länkarnas rörelse 

när de fungerar som dämpning. 

Vid fällning krävs, som tidigare nämnts, två separata grepp för att uppfylla 

säkerhetsföreskrifterna. Stealth har likt de flesta andra vagnar med saxram en länk (vid 

2) som låter saxen fälla ihop nedåt, över de två rören vid 2 löper en hylsa på bägge sidor 

av vagnen. Det är hylsorna som låser saxen i uppfällt läge och bägge hylsor måste föras 

uppåt för att tillåta fällning. Med frilagda rör i 2 förs sedan handtaget framåt och 

länkarna vrider sig då nedåt och vagnen fälls ihop (Figur 48). Denna typ av 

låsningsmekanism används av samtliga fyrhjuliga vagnar med dressinupphängning och 

behöver bara implementeras på Stealths konstruktion. I planeringen var denna del tänkt 

att utvecklas klart, men den står dock fortfarande att tas fram helt. 



63 

 

 

Figur 48 De orangea pilarna visar delarnas rörelse när vagnen fälls ihop. 

I övrigt hoppas projektgruppen att Stealths utseende även ska verka som en unik 

säljpunkt och kunna locka köpare. 
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6. Analys och diskussion 
Uppgiften att utveckla en barnvagnsram inom satta avgränsningar är löst, resultatet har 

presenterats för Crescent Baby och de har uttryckt stor tillfredsställelse, och en vilja och 

tro på att utveckla det vidare till produktion. Uppgiften var väldigt lös från början och 

projektgruppen fick fria tyglar, något som var givande men också ställde krav på disciplin 

och självkritik. Att projektet drevs i Stockholm och Crescent Baby sitter i Ulricehamn 

gjorde att möjligheten till snabb kritik och synpunkter saknades, och även om e-post är 

oumbärligt så var geografin ibland en klar nackdel. 

Själva samarbetet med Crescent har däremot fungerat väldigt bra, de har hela tiden 

visat stort intresse och engagemang. På förhand fanns en farhåga för svårigheter i att 

förena projektets krav på ingenjörsarbete med företagets orientering mot försäljning 

och marknad men kombinationen visade sig mycket lyckad, de olika synsätten verkade 

tillsammans för att inte förbise några möjligheter. Crescent Babys optimism och önskan 

att ta tillvara på projektgruppens kunskaper och företagets lyhördhet för presenterade 

förslag stärkte självkänslan hos gruppen. 

Vad gäller själva arbetet har många nya erfarenheter förvärvats, en betydelsefull sådan 

är vikten av att kunna utgå från befintliga lösningar istället för att lägga ner massa tid på 

att återuppfinna konstruktioner. Ett arbete blir inte mindre värt för att det utgår från 

något befintligt, utan lyckas man förbättra det eller tillämpa det på bättre sätt har man 

tvärtom gjort mycket stora framsteg i jämförelse med att börja med ett blankt papper 

för varje detalj. Med många olika detaljer så kom också insikten i svårigheten att 

sammanställa allt till en helhet i slutändan. Små fel fortplantar sig lätt och ett tidigt fel 

som inte upptäcks kan leda till att veckors arbete måste kasseras. Med projektet 

avslutat resonerades det kring vad som kunde gjorts annorlunda, och det konstaterades 

att problemen som uppstod inte berodde på att arbetet med de kritiska detaljerna sköts 

på framtiden, utan snarare att upptäckten av vilka de problemen var kom senare än 

önskat. Arbetet hade här gagnats av fler modeller i ett tidigare skede. 

Tidsplanen som var optimistiskt skattad från början har följts förvånansvärt bra, men i 

efterhand kunde kanske fler tydliga delmål gagnat arbetsgången. Projektet spann över 

sex månader och en så lång period vigd åt ett enda arbete var en ny erfarenhet för 

gruppen som ställde nya krav på planering och strukturering av arbetsbördan. 

Avsaknaden av deadlines från uppdragsgivare och handledare betydde att det ansvaret 

föll på projektgruppen och kanske hade lite hårdare tidskrav inneburit en bättre 

effektivitet i vissa perioder. 
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7. Slutsats 
När projektarbetet nu är utfört står det att betrakta vad som uppnåtts. 

Problemformuleringen att utveckla en barnvagnsram är löst då en sådan redovisas i 

detta arbete. Till en början jämförs slutresultatet med den kravspecifikation som togs 

fram i början av projektet. Samtliga skakrav som sattes i kravspecifikationen är 

uppnådda: vagnens yttermått är mindre än huvudkonkurrentens, så när som på att 

Stealth är 5 centimeter längre, men detta kan visa sig bli en fördel då reglaget som 

reglerar handtagets höjd då hamnar utanför accesszonen. Alla kraven i SIS-standarden är 

självfallet avklarade, de krav som rör klämrisk för barnet har åtgärdats då det inom 

accesszonen inte finns några öppna rör eller springor som barnet kan fastna i, och de 

krav på säkra infästningar är lösta, sånär som på att låsmekanismen för hopfällningen 

står kvar att formbestämmas, dock finns en teknisk lösning och idé på denna del. Krav 

som rör uthållighet kan inte helt testas förrän en fullskalig prototyp har tillverkats. 

Kravet på en ramvikt under 10kg uppfylls med råge, och det lutar åt att den fullständiga 

vagnen med korg kommer ha en lägre vikt än konkurrenterna. Antalet ingående 

komponenter har genomgående hållits nere och framförallt behövs få nya formverktyg, 

något som sparar mycket pengar. I och med att antalet komponenter är lågt, blir också 

tillverkning och montering enklare och mer ekonomiskt. Målet att även hålla nere 

antalet material i konstruktionen har klarats bra, med aluminium och plast och bara få 

inslag av stål. Enhetligheten i material bidrar även positivt till helhetsintrycket. 

Crescents krav på metalliclackering och möjligheter för dekaler är uppfyllda, och det 

övergripande formspråket är rent subjektivt lyckat: Stealth utstrålar kvalitet och 

trygghet för barnet, och ger ett mer genuint intryck än konkurrerande vagnar; linjerna i 

ramen har försökt att visualisera cykelarvet. Mindre subjektivt är åsikten att vagnen 

faller väl in i Crescents övriga produktutbud, något som bekräftats av företaget själva.  
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8. Fortsatt arbete 
Resultatet som redovisas i detta arbete är en grund för ett första underlag för prototyp 

och produktion, men det finns delar som måste undersökas och utvecklas vidare. Alla de 

aspekter som ramades in i avgränsningarna har dock betraktats och de flesta alternativa 

form- och konstruktionslösningar till Stealth har behandlats så projektgruppen känner 

tillförlit till det resultat de levererar. 

Crescent Baby är mycket nöjda med samarbetet under projektet, och har lämnat ett 

erbjudande om projektanställning för att utveckla en annan produkt. Ett fortsatt 

samarbete med företaget innebär att chansen ges att vara med och påverka även den 

spännande sista fasen i utvecklingen mot färdig produkt. Att vara med också i 

lanseringen och marknadsföringen av Stealth vore roligt och en mycket bra erfarenhet, 

projektgruppen har ju bäst kunskap om vagnens styrkor och svagheter och kan tillföra 

bra synpunkter. 

avsnitt som det här arbetet inte har innefattat och som måste behandlas i det fortsatta 

arbetet rör korgen, varukorgen, gaffeln, handtaget, låsningsmekanismen för hopfällning 

och bromsen. Som nämnts tidigare väljer Crescent själva ut vilken korg som ska 

användas till Stealth men en viktig del i det valet blir hur infästningen i korgen 

konstrueras så att saxupphängningen blir tillräckligt styv. Flera kontaktpunkter och en 

inte för vek korg krävs. Korgen kommer på något vis att fästas på saxlänken i 

konstruktionen och fästpunkten kommer att vara mitt på korgens höjd. En möjlighet är 

att fästa korgen likt äldre vagnmodeller med liknande upphängning, i dessa fall görs 

infästningen på 4 punkter, två på var sida, och låses vid en vad dessa på var sida. Denna 

metod är enkel men kan tänkas något förlegad. Ytterligare ett alternativ, som Crescent 

efterfrågat möjligheten om, är att använda en nu befintlig korg och integrera dess 

plastinfästning i Stealth. Detta torde inte vara en omöjlighet då det endast skulle krävas 

att plasfästet anpassades till saxlänken. Varukorgen tillverkas med största sannolikhet i 

tyg men oavsett material så anpassas den till ramens geometri och kräver inga ändringar 

på vagnens struktur. Ett moment som inte utvecklades klart för Stealth är den 

låsmekanism som ska säkerställa att vagnen inte fälls ihop oavsiktligt. Denna mekanism 

är mycket viktig och en möjlig konstruktion finns avpassad och tänkt för Stealth men den 

är inte dimensionerad och formbestämd. Denna del skulle låsa handtaget till bakramen 

genom att skjutas ned över bakramen. Samma lösning i olika utföranden används för de 

flesta vagnar av samma upphängningstyp, och lösningen ska endast anpassas för 

Stealths mått för att kunna integreras. Denna lösning låser vid två ställen utifrån vad 

europeisk standard föreskriver och plats finns avsatt för denna del i konstruktionen. 

Barnvagnens framgaffel finns eventuellt att tillgå som standardkomponent, och om så 

inte är fallet är tillverkningen mycket enkel. Viktigt med gaffeln blir istället att tillse så att 

lagringen och infästningen blir fullgod. För bromsen presenterades en möjlig lösning i 

resultaten, med reservationen att den ännu inte är kommenterad av berörda på 

Crescent och kan komma att kräva ändringar. 

För att kunna uppnå tanken med att utveckla en ”bäst i test”-vagn måste utförliga tester 

genomföras på en prototyp och noga utföras enligt SS-EN 1888. Utöver de uppenbara 
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hållfasthetskraven bör det säkerställas att farliga delar inte finns inom accesszonen 

detta rör främst ändpunkter som bör täckas med plast- eller tygdetaljer och punkter där 

klämrisk kan uppnå, och på Stealth är detta främst vid saxlänken och vid mittpunkten på 

saxramen. För att minimera klämrisken här kan dessa delar kläs i tyg eller en följsam 

plast. 

  



71 

 

9. Tack 
Författarna vill tacka de personer vars hjälp har gjort projektet möjligt. 

Priidu Pukk på KTH Maskinkonstruktion har bidragit med ovärderlig handledning och 

konstruktiv kritik. 

Nicklas Lindblad och Karin Lindhagen på Crescent Baby har visat stort förtroende och 

stor uppmuntran. Deras engagemang har drivit projektet framåt och författarna ser 

fram emot ett fortsatt gott samarbete och hyser en förhoppning om vagnens realisering. 

Ett stort tack också till fokusgrupper och vänner som hjälpt till med idéer och förslag 

under projektets gång. 
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Bilaga 1. Tidsplan 
Nedan redovisas den preliminära tidsplan som sattes upp i början av projektet. 
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Bilaga 2. Skisser från brainstorming 
Nedan redovisas ett antal av alla de skisser som producerades tidigt i 

produktutvecklingsprocessen. 
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Bilaga 3. Formförslag för Stealth 
Nedan redovisas ett axplock av de tidiga formförslag som togs fram för 

dressinupphägningen som kom att kallas Stealth. Formförslagen vissas i kronologisk 

ordning. 
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Bilaga 4. Funktionsmodell 
Nedan redovisas bilder på den funktionsmodell som upprättades för upphängningen. 

Modellen gjordes i skala 1:1 och hade som syfte att undersöka ifall konstruktionen skulle 

bli för svajig. 
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Bilaga 5. Ritningar 
I denna bilaga visas ritningar på de ingående delarna i Stealth. Först återfinns ritningar 

på aluminiumprofiler, sedan på plastfogar och sist övriga delar. 
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Bilaga 6. Bilder på slutresultatet 
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