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Sammanfattning 

Detta examensarbete har varit av karaktären produktutveckling. Med BRIO:s världskända 
lära-gå-vagn som utgångspunkt har syftet varit att vidareutveckla själva principen för lära-gå-
produkten och samtidigt vidga användningsområdet för densamma. Det slutgiltiga resultatet 
är tänkt att vara en helhetslösning som ska ligga som grund för vidare utveckling hos BRIO. 
Den ska uppfylla de krav och behov som målgruppen, On the go parent, har. Trendkänslighet, 
kvalitetsmedvetenhet och köpkraft är egenskaper som kännetecknar denna målgrupp. 

Produktutvecklingen resulterade i en gåpall kallad BRIO Cirkus. Denna är så mycket mer än 
enbart en lära-gå-produkt. Med sin genomtänkta konstruktion, höga säkerhetskrav och tidlösa 
design kan den vara till nytta för hela familjen. Den besitter alla erforderliga egenskaper för 
att kunna bli BRIO:s nästa klassiker med lång livslängd, användbar i olika sammanhang och 
varar över generationer. 

Grundprincipen för BRIO Cirkus konstruktion är en lätt konformad kropp tillverkad av 
polypropen med ett underrede innehållande tre fjäderupphängda hjul. På kroppen finns 
öppningar till ett lastutrymme där exempelvis barnet kan samla sina leksaker. Gåpallens 
samtliga parametrar är noga avvägda med tanke på barnets bästa. 

Produktkonceptet har åskådliggjorts genom modellering i CAD (Computer Aided Design). 
Slutprodukten har genomgått elementära teoretiska beräkningar och tillverkats i enklare 
skalenliga modeller som testats på småbarn med gott resultat. 

Det slutgiltiga produktkonceptet BRIO Cirkus uppvisar en harmoni mellan teknik, ekonomi 
och design. 



  6 



  7 

 

 

 

 Master of Science Thesis MMK 2008:40 IDE 014 
 

Walking stool 
A product concept 

   
  Tim Bach 

 
Approved 

2008-06-16 
Examiner 

Carl Michael Johannesson 
Supervisor 

Carl Michael Johannesson 
 Commissioner 

BRIO 
Contact person 

Anna Roth 

 

Abstract 

This master thesis has been a product realization process. Having BRIO:s walking cart as the 
staring point the purpose was to further develop the principle of such products and at the same 
time broaden their sector of use. The final result is to be regarded as a complete solution 
meant as a foundation for further development at the BRIO Company. The product aims to 
satisfy the demands and needs of the target group called the on the go parent. Trends, quality 
and purchase power are features that characterize this particular target group. 

The project resulted in a walking stool named BRIO Circus after its source of inspiration. This 
product is something much more than just a learning-to-walk gadget. Thanks to its thoroughly 
elaborated construction, high level of safety and classic design its aim is to be of use for the 
entire family. Having a long lifespan, being useful for various occasions and lasting for 
generations it has all the qualifications needed to become the next BRIO classic.  

The core principle behind the construction of BRIO Circus consists of a slightly cone shaped 
body made of polypropylene with its base part holding the three spring-mounted wheels. The 
body houses several openings leading to an inner space where for example the child can keep 
its toys. Every single parameter is carefully considered with the child’s safety in mind.  

The final concept is visualized using CAD models (Computer Aided Design). Basic 
theoretical computing has been carried out. Full-scale models have been created and tested by 
children giving positive results. 

The final product concept the BRIO Circus boasts a harmony between technology, economy 
and design. 
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Inledning 
Det finns inte mycket som kan mäta sig med upplevelsen av att se sitt barn ta sina 
första steg. Med all sin kraft, fantasi och vilja reser sig barnet och tar ett par 
stapplande steg. I detta skede behöver barnet alltid någon form av stöd - en vuxens 
hand eller någon annan typ av hjälpmedel. För att underlätta denna process finns olika 
sorters produkter som kombinerar leken med barnets inre strävan att kunna gå och på 
så sätt utöka sitt livsutrymme. 

Då barnet är mellan nio och sexton månader gammalt är muskulaturen i benen 
tillräckligt utvecklad för att det ska kunna bära hela sin kroppstyngd på sina ben. Det 
är just i detta stadium som barnet tar sig från krypande till stående. Trots att 
benmuskulaturen är fullständigt utvecklad är balanssinnet och motoriken emellertid 
fortfarande bristfälliga. För att inte ramla omkull tar barnet per automatik tag i något 
det kan stödja sig mot. Genom att på detta sätt gå längs väggar och möbler utvecklas 
barnets motorik och balans så att det så småningom kan gå helt obehindrat. 

En stor del av hemmets inredning som barnet gärna tar hjälp av är stationär. Därför 
finns det på marknaden speciellt framtagna produkter, så kallade lära-gå-produkter, 
som genom sitt lockande utförande inbjuder barnet till att leka med dessa samtidigt 
som barnet utvecklar sin gång.  

Syftet med detta projekt är att sätta fingret på marknadens krav och behov och utefter 
dessa utveckla ett nydanande koncept till en produkt som ska differentiera BRIO och 
stärka företagets varumärke på den internationella marknaden. 

Bakgrund 
Utbudet av lära-gå-produkter är relativt begränsat och de få typer som finns har i 
många fall visat sig vara opålitliga (se Bilaga 1). Genom åren har flera olyckor 
inträffat vilket ställer många föräldrar inför ett dilemma – som förälder vill man gärna 
se sitt barn gå på egen hand men man vill naturligtvis inte utsätta barnet för fara.  

Samhällsutvecklingen har lett till ökade krav även på leksaker.  Dessa ska inte bara 
uppfylla de höga kraven beträffande säkerhet, kvalitet och funktion, utan även design 
och visuellt uttryck prioriteras minst lika högt. Urbaniseringen av samhället gör att 
människor bor på mindre ytor vilket också är en anledning till att kraven tilltar. För att 
en viss produkt ska få en plats i hemmet måste denna vara i linje med ägarens 
levnadsstil och passa in både estetiskt och funktionsmässigt. Ytterligare ett önskemäl 
är att de saker man har i hemmet ska fylla flera syften och kunna nyttjas av både barn 
och föräldrar.  

Företaget BRIO är således intresserat av att utveckla en ny lära-gå-produkt att tillföra 
sitt nuvarande sortiment. BRIO ser On the go-föräldern som den framtida målgruppen 
där design and fashion (design och mode) samt curiosity and creativity (nyfikenhet 
och kreativitet) är utmärkande för dess livsstil.  

Problembeskrivning 
En lära-gå-produkt är en produkt konstruerad för att erbjuda fysiskt stöd till barn som 
just tagit sina första steg. Användningssätten av lära-gå-produkter kan variera. Den 
produkt som ligger till grund för detta projekt är den så kallade lära-gå-vagnen. Lära-
gå-vagnen är i allmänhet en konstruktion bestående av ett flak utrustad med hjul och 
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någon typ av handtag. Genom att stödja sig mot handtaget får barnet tillräcklig balans 
för att kunna förflytta sig kortare sträckor. Flaket kan användas som lastutrymme för 
barnets leksaker vilket gör användandet mer spännande. De flesta lära-gå-produkter är 
relativt enkla i sin konstruktion och kräver sällan svårare montering för att kunna tas i 
bruk. I Figur 1 visas BRIO:s lära-gå-vagn kallad Toddler Wobbler. 

 

Figur 1 BRIO:s lära-gå-vagn Toddler Wobbler 

 

Ett problem med dagens lära-gå-vagn är att den lätt tippar vid användning. Vidare 
upplevs den, på grund av sina riktningslåsta hjul, som svårmanövrerad för barnet. 
Trots möjligheten till justering av rullmotståndet rullar lära-gå-vagnen för fort. Detta 
gör att den ofta far ifrån barnet och lämnar fula märken på väggar och inredning när 
vagnen stöter emot dessa. Den begränsade användningstiden är exempel på andra 
problem.  

Sy5e & målsä9ning 
Projektet syftar till att för BRIO ta fram underlag till en ny lära-gå-produkt som ska 
ligga till grund för eventuell framtida produktion. Det nya produktkonceptet strävar 
inte efter att ersätta den klassiska lära-gå-vagnen utan ska vara en utökning av BRIO:s 
nuvarande sortiment och är menad som ett komplement för den tänkta målgruppen. 
Produkten är avsedd för användning från den ålder då barnet börjat gå och flera år 
framöver. Produkten ska vara konkurrenskraftig på en internationell marknad och 
attraktiv för den målgrupp som BRIO kallar On the go parent.  

Produktutvecklingen ska ske i BRIO:s anda avseende färg, form och material samt stå 
för världsledande kvalitet. Under projektarbetet kommer fokus att ligga på följande 
tre områden – teknik, ekonomi och design. 

I slutskedet av projektet kommer den nya produkten att jämföras med BRIO:s lära-gå-
vagn och utvärderas på ett objektivt sätt. Resultatet kommer att redovisas i form av 
text, bilder, ritningar och eventuell modell. 

Det slutgiltiga produktkonceptet ska påvisa: 

• En funktion som uppfyller marknadens önskemål och krav 

• En design som attraherar den tänkta målgruppen 
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Avgränsningar 
För att uppnå ett så gott resultat som möjligt införs vissa avgränsningar. I fokus står 
arbetet med att ta fram en helhetslösning. Detta innebär att produkten efter projektets 
slut ska ha uppnått den funktion och design som den verkliga produkten är tänkt att 
svara mot. Produktkonceptet kommer främst att behandlas konstruktionsmässigt, 
produktionsmässigt och formgivningsmässigt. Även val av material studeras, dels 
med avseende på användaren och dels med avseende på tillverkningsmöjlighet. 
Vidare tillkommer enklare teoretiska beräkningar för att styrka produktens kvalitet. 
Stor vikt kommer också att ligga på formgivning av produkten för att den ska passa 
ihop med BRIO:s övriga produktsortiment. För att kunna testa konceptet i verklig 
miljö bör enklare modeller konstrueras. 

I mån av tid studeras produkten beträffande hållfasthet och livslängd. Om möjlighet 
finns kommer en fullständig prototyp att tillverkas. 

BRIO:s profil 
BRIO (Bröderna Ivarsson, Osby) är ett företag som tillverkar och säljer barnprodukter 
på den internationella marknaden. Företaget startade 1908 och har sina rötter i Osby, 
Skåne. Företagets leksaker karakteriseras av sin höga kvalitet och varaktighet och går 
inte sällan i arv över generationer. Ett av företagets mest talande ledord är kärlek till 
leksaken vilket ända sedan BRIO:s uppkomst har bidragit till unika produkter 
avseende såväl kvalitet som formgivning. 

BRIO affärsområde kan delas upp i tre utvecklingsområden – leksaker (To Play), 
barnvagnar (To Go) och möbler (To Be). Dessutom driver BRIO ett föräldraforum på 
Internet och leksaksmuseet Lekoseum i Osby. 

Diagram 1 är ett utdrag ur en nyligen genomförd undersökning och visar hur olika 
attribut är associerade till BRIO. Längst till höger står det mest förekommande 
påståendet och minskar sedan mot vänster där man hittar de egenskaper som nämnts 
minst antal gånger. Bland de svagare egenskaperna hittas påståenden såsom för den 
moderna familjen, trendig och modern samt cool. Detta projekt har för avsikt att 
genom det nya produktkonceptet höja dessa värden. 

BRIO:s proNil 

   

Diagram 1 Hur marknaden uppfattar BRIO som varumärke 
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BRIO:s värdeord 
För att skapa en gemensam nämnare hos alla sina produkter har BRIO arbetat fram ett 
antal värdeord som är menade att ligga som grund vid varje ny 
produktutvecklingsprocess. Så gällde även under denna produktutveckling.  Genom 
att implementera dessa värdeord i sina produkter vill företaget förmedla sin speciella 
identitet. BRIO:s formspråk uttrycks med hjälp av följande formuleringar:  

• Svensk modernitet – Våra rötter och vår framtid/Tidlös design 
(Swedish contemporary – Our roots and our future/Never out of style) 

• Ansvar – Kärlek och omsorg 
(Responsibility – Care and love) 

• Nytänkande – Tänk och tänk om/Var nyskapande 
(Innovation – Think and rethink/Be new) 

• Färgstark – Glädje och lek/Ljud och stark 
(Colorful – Joy and play/Bright and strong) 

• Varaktig favorit – Lång kärleksrelation/Pålitlig vän 
(Durable favorite – Long love relationship/reliable friend) 

OrganisaAon 
Examensarbetet genomfördes av följande person: 

• Tim Bach 820726-0236  timb@kth.se 

Studenten i fråga är utbildad inom KTH:s civilingenjörsutbildning på programmet 
Design och Produktframtagning (270 högskolepoäng), inriktning Industriell Design.  

Handledare för arbetet var följande personer: 
• Carl Michael Johannesson (Universitetslektor, Maskinelement, KTH) 
• Anna Roth (Assorted manager, BRIO) 

Genom projektets gång har löpande kontakt hållits mellan student och handledare. 
Frågor och problem har diskuterats gemensamt men studenten har varit den yttersta 
beslutsfattaren. 

 



  15 

Metod 
I detta kapitel redogörs för det förfaringssätt som använts i utvecklingen av den nya 
lära-gå-produkten. Arbetsprocessen är uppdelad i flertalet delmoment.  

Planering och upplägg 
För att bilda sig en uppfattning om projektets ingående uppgifter och storlek samt för 
att kunna genomföra ett så strukturerat arbete som möjligt skapades en projektplan. 
Projektplanen delar upp utvecklingen i ett antal etapper som teoretiskt löper linjärt 
genom projektet. Dessa etapper var: 

• Bakgrund och målsättning 
• Litteratur- och omvärldsstudie 
• Idéarbete 
• Fortsatt designarbete 
• Tester 
• Arbete med slutgiltigt koncept 
• Förberedelse av slutpresentation 

En mer detaljerad projektplan redovisas som Bilaga 2. 

Tidsplan 
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng, vilket motsvarar 20 veckors 
heltidsstudier. Examensarbetet påbörjades den 16 januari 2008 och redovisades den 
16 juni 2008. 

Med hänsyn till projektplanen upprättades en tidsplan vilken visar den uppskattade 
tidsåtgången för projektets olika delmoment. Tidsplanen finns som Bilaga 3. 

DelakAga parter 
Utöver ovan nämnda handledare har expertis inom olika fält knutits till projektet. 
Dessa personer har varit direkt involverade i utvecklingen av produktkonceptet och 
stått för viktig information och vägledning. Personerna var: 

• Priidu Pukk (Universitetslektor, Maskinelement, KTH) 
• Claes von Hauswolff (Vice VD, BRIO) 
• Isabelle Fritzson (Läkare, Karolinska universitetssjukhuset) 
• Bruska Azhdar (Forskare, Fiber- och polymerteknologi, KTH) 
• Anders Hansson (Studierektor, Industriell produktion, KTH) 
• Milan Kosovic (Formgivare, BRIO) 
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Li9eratur‐ och omvärldsstudie 
Barns lekande och lärande är ett djuplodande och komplext område. I strävan efter 
förståelse för detta har information och inspiration sökts på flera håll. Fakta har 
huvudsakligen samlats in genom: 

• marknadsundersökning och konkurrentanalys 
• samarbete med läkare 
• intervju med förskolepersonal 
• enkät riktad till småbarnsföräldrar 
• observation på förskola 
• besök på möbelmässa 
• besök hos tillverkare 

Dessa informationskällor har utgjort grunden för hela produktkonceptets 
utvecklingsprocess. 

Olika typer av lära‐gå‐produkter 
På barnproduktsmarknaden finns idag ett antal produkter som har ett gemensamt syfte 
– att ge stöd åt barn som just tagit sina första steg. Dessa lära-gå-produkter kan 
mycket grovt delas i fyra kategorier. Inom varje kategori finns en mängd olika 
modeller som varierar i färg, form och material. De fyra kategorierna redovisas nedan. 

 

I. Läragåvagn     

Funktion  Vagn som barnet för framför sig. Vagnen 
har  ett  Wlak  på  vilket  barnet  kan  samla 
sina  leksaker.  På  den  bakre  hjulaxeln 
Winns  skruvar  som  reglerar 
rullmotståndet. 

 

Kommentar  Trots  reglering  av  rullmotståndet  har 
vagnen  en  tendens  att  rulla  för  fort  och 
då  fara  ifrån  barnet.  Den  tippar  lätt  då 
barnet  tappar  balansen.  Är  svår  för 
barnet  att  manövrera  på  grund  av  de 
riktningslåsta hjulen. De skruvar som ska 
reglera  rullmotståndet  släpper  med 
tiden. 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II. Gåstol     

Funktion  Stol, utrustad med hjul, som barnet sitter 
i  och  tar  sig  fram  med  hjälp  av 
benrörelse. Framför barnet Winns ett play 
table,  ett  utrymme där  barnet  kan  lägga 
sina leksaker. 

 

Kommentar  Barnet måste ta hjälp av en vuxen för att 
sätta  sig  till  rätta.  P.g.a.  de  många 
olyckor, i vissa fall dödsfall, som inträffat 
är  denna  produkt  förbjuden  i  ett  par 
länder  och  inte  rekommenderad  i  Wlera 
andra.  Konstruktionen  tar  upp  en  stor 
del av barnets kroppsvikt vilket hämmar 
utvecklingen av benmuskulaturen. 

 

III. Gåsko     

Funktion  Sko  med  speciellt  mycket  stadga  för  en 
mer stabil gång. Små barn har en tendens 
att gå på tårna. Denna sko syftar således 
till  att  utnyttja  hela  fotsulan  för  att 
erbjuda bättre balans. 

 
Kommentar  Relativt nytt och obeprövat koncept. 

 

IV. Hoppgunga     

Funktion  Gunga  i ställning som barnet sitter  i och 
gungar med hjälp av benrörelse. Framför 
barnet Winns ofta ett utrymme där barnet 
kan lägga sina leksaker. 

 

Kommentar  Barnet måste ta hjälp av en vuxen för att 
sätta  sig  till  rätta.  Konstruktionen  tar 
upp  en  stor  del  av  barnets  kroppsvikt 
vilket  hämmar  utveckling  av 
benmuskulaturen.  Hoppgungan  är 
stationär  och  stimulerar  således  inte 
gångmotoriken. 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Konkurrentanalys av lära‐gå‐vagn 
Då detta projekt till viss del kan ses som en vidareutveckling av lära-gå-vagnen har en 
separat analys av just sådana utförts. Utöver BRIO finns det på dagens marknad en 
mängd företag som tillverkar och säljer lära-gå-vagnar. Funktion, material, storlek 
och vikt är snarlika parametrar hos samtliga fabrikat. Den stora skillnaden är 
försäljningspriset. I Bilaga 4 finns en sammanställning av analysen i form av tabell 
med bilder och prisjämförelse. 

Användare och experBs 
För att bilda en tydlig uppfattning om och lyckas sätta fingret på marknadens krav och 
behov upptogs en direkt kontakt med läkare, föräldrar och förskolepersonal. Dessa har 
daglig kontakt med barn och besitter därmed betydande information. Nedan följer en 
sammanställning av de erhållna resultaten. För varje enskild grupp framförs de som 
ansågs vara de fem viktigaste behållningarna. 

Intervju och fortlöpande kontakt med fysiolog 
För att få mer kunskap om ett barns olika fysiologiska utvecklingsstadier kontaktades 
en fysiolog vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. Flera intervjuer 
utfördes och litterär dokumentation erhölls. Resultatet av samarbetet var följande.  

• Barn börjar normalt resa sig upp när de är mellan nio och sexton månader 
gamla. Benmuskulaturen är vid denna ålder tillräckligt utvecklad för att kunna 
bära hela kroppens vikt.  

• Balanssinnet och motoriken är inte fullt utvecklat vilket gör att barnet behöver 
stöd för att inte falla.  

• Man kan inte påskynda ett barns gående, men man kan underlätta för barnet att 
gå när det visar sig vara moget för det. 

• Hjälpmedel såsom gåstol och hoppgunga kan i vissa fall hämma utvecklingen 
av barnets benmuskulatur och därmed försena tidpunkten då barnet börjar gå. 

• Ett stående barn kan uppleva svårigheter att sätta sig ner, då det inte ännu lärt 
sig att böja på benen. 

Undersökning i enkätform 
Genom att utföra en undersökning i enkätform riktad till småbarnsföräldrar (föräldrar 
med barn under fem år) kunde nedanstående fakta utläsas. 
I samtliga fall använder barnet någon typ av stöd när det just börjat gå. 

• Lära-gå-vagnen tippar lätt.  
• Lära-gå-vagnen rullar för fort. 
• Möbler är bra som stöd då de är lättillgängliga och stabila. 
• Gåstol passiviserar snarare än stimulerar barnets gåträning. 

Enkäten återfinns i sin helhet som Bilaga 5. 
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Intervju med förskolepersonal och föräldrar 
Förskolepersonal och föräldrar är personer som dagligen har nära kontakt med barn 
och har stor erfarenhet av barnprodukter. Intervjuerna resulterade i nedanstående 
punkter. 

• Som förälder undviker man större leksaker eftersom de tar för stort utrymme i 
hemmet. 

• Föräldrarna föredrar produkter som kan utnyttjas av både barn och vuxna. 
• Många leksaker har en kort användningsperiod vilket upplevs som begränsande. 
• Man vill ha något praktiskt i bra material som dessutom är dekorativt när det 

står framme i vardagsrummet. 
• Lära-gå-vagnen är svårmanövrerad. 

Observation av barn på förskola 
Observationer på förskola genomfördes i syfte att iaktta hur barn använder lära-gå-
vagnen. Följande fem var vanliga företeelser. 

• Barnet upplever användningen av lastutrymmet som väldigt roligt. 
• Barnet har svårt att kontrollera hastighet, det ger sig hän.  
• Barnet använder hela kroppens vikt för att ge kraft.  
• Barnet saknar färdighet att styra lära-gå-vagnen.  
• Barnet ställer sig i lära-gå-vagnen.  

Fullständig resultatsammanställning från samtliga undersökningar redovisas som 
Bilaga 6. 

Målgrupp 
Enligt den undersökning som BRIO nyligen gjort är den främsta kunden den så 
kallade On the go-föräldern. Denna målgrupp utmärks av ledord såsom mobilitet och 
stilmedvetenhet i en strävan efter att följa trender och är villiga att lägga lite mer 
pengar på design och mode. Nedan följer ett utdrag ur undersökningen vilket 
beskriver On the go-föräldern, målgruppen för detta projekt. 

• Föräldraskap 
‐ Föräldrarna lägger stor vikt vid mobilitet och tar gärna med sig sitt 

barn när de reser, går på restaurant och träffar vänner. Man försöker att 
behålla samma rutiner och levnadssätt som man hade innan man blev 
förälder. Denna grupp växer internationellt och är speciellt stor i de 
nordiska länderna. 

• Värderingar 
‐ Konstant förändring, nyfikenhet, utmaning, kreativitet 
‐ Målgruppen ser världen full av möjligheter och provar gärna på det 

nya. 
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• Intressen 
‐ Resor, mode och design, digital media, musik och andra nya trender. 

• Konsumtionsmönster 
‐ Väljer fabrikat som är moderna, häftiga och innovativa. Köper både 

dyra och billiga produkter. Mindre intresserade av medelpris-
produkter. 

• Ställen de föredrar för att inhandla leksaker och barnprodukter 
‐ Butiker för barnfamiljer som säljer både leksaker och barn-produkter 
‐ Specialkedjor 
‐ Varuhus 

Besök på Stockholm Furniture Fair 
Varje år hålls Stockholm Furniture Fair i Älvsjö, Stockholm. På jakt efter inspiration 
till den nya lära-gå-produkten gjordes ett besök på denna möbelmässa. Bland de 
många konsthögskolor som ställde ut fanns en grupp studenter från Konstfack, 
Stockholm. Dessa hade under några veckors tid arbetat med att skissa på förslag till 
just hjälpmedel ämnade för barn som precis börjat gå. Ett annorlunda och intressant 
förslag var: 

• Trädet - Ett objekt med grenar likt ett träd. Barnet stödjer sig mot grenarna och 
leker runt trädet. 

Besök hos BRIO:s leverantör 
Då tillverkningsteknik och tillverkningskostnad är viktiga faktorer vid utveckling av 
en ny produkt ansågs det befogat att uppsöka BRIO:s leverantör för ett studiebesök. 

I Dongguan, 40 minuter från Shenzhen, Kina ligger den huvudsakliga delen av 
BRIO:s plastleksakstillverkning. Tillverkningen finns i den amerikanskägda 
tillverkarens Blue Box lokaler. Fabriken omfattar ett komplex på flera våningar med 
1500 anställda under högsäsong. Här sker allt ifrån CAD-modellering (datoriserad 
3D-modellering), formverktygstillverkning, plastbearbetning, tryck, montering till 
testning, paketering och leverans. Blue Box är inte bara ansvariga för BRIO:s 
leksakstillverkning utan även för leksakstillverkningen till flera andra stora 
leksaksföretag världen över. 

Kommunikationen mellan BRIO-kontoret i Malmö och tillverkaren i Kina går till på 
så sätt att BRIO skickar CAD-filer (digitala 3D-modeller) över produkten som ska 
tillverkas. På Blue Box går man grundligt igenom dessa och gör eventuella 
modifikationer för att underlätta tillverkningen av de formverktyg som plastdetaljen 
ska formsprutas i. Filerna skickas sedan åter till BRIO för kontroll och godkännande 
för fortsatt tillverkning. Med hjälp av de godkända CAD-filerna skapas 
formverktygen, antingen på plats hos Blue Box eller hos en utomstående leverantör. 
Beroende på storlek och kvalitetskrav kostar framställningen av formverktyget allt 
mellan 50000 och 500000 kronor. Slutligen, när leksaken är klar och gått igenom 
kvalitetstester av olika slag (falltest, fukttest, ljudtest och ljustest) paketeras de och 
transporteras från fabriken till försäljare i olika delar av världen. 

I Bilaga 7 finns bilddokumentation från besöket. 
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Säkerhetskrav 
Det finns inga specifika krav eller restriktioner för lära-gå-vagnen. Hos 
konsumentverket kan man dock hitta rekommendationer för hur barnprodukter ska 
dimensioneras för att minimera skaderisken. För spjälsängar gäller att avståndet 
mellan spjälorna måste vara mellan 45 och 65 millimeter. Måttet är fastställt för att 
barn inte ska kunna tränga ut med fötterna genom spjälorna, fastna med bröstkorgen 
och kvävas. Andra mått som måste tas hänsyn till är avståndet mellan rörliga 
komponenter. Detta avstånd måste vara mindre än 5mm eller större än 12mm. Allt 
däremellan utgör klämrisk för barnet. Andra känsliga områden är huvud och hals. 
Några tydliga restriktioner kring dessa finns inte, men den nya produkten ska 
naturligtvis konstrueras för att minimera skaderisken.  

Barns fysik 
Då produkten i detta projekt ska användas av både vuxna och barn ansågs det 
nödvändigt att studera barnets fysik för att på bästa sätt kunna dimensionera 
produkten. Med hjälp av tabeller och diagram över barns utveckling (se Bilaga 8) 
kunde de för ändamålet mest väsentliga värdena hittas. Användning av data från den 
3:e respektive den 97:e percentilen gav en god säkerhetsmarginal. Värdena i Tabell 1 
beskriver således ett spann inom vilket användaren, i detta fall barnet, med högsta 
sannolikhet kommer att finnas. Värdena har använts som referens vid dimensionering 
av produkten. 

Kön  Ålder (mån)  Längd (cm)  Vikt (kg)  Huvudomfång (cm) 

Flicka  9  65  6,8  42 

Pojke  36  104  18  52,5 
 

Tabell 1 Barns fysiska egenskaper 

Kartläggning 
I detta avsnitt analyseras de resultat som utvunnits genom litteratur- och 
omvärldsstudien för att sammanfattas i en kravspecifikation. 

Användarkrav 
Genom omvärldsstudien kunde användarens krav på produkten identifieras. Kraven 
viktades mot varandra i en viktningsmatris (se Bilaga 9). Viktningen visade att de fem 
viktigaste kraven var att produkten ska: 

• vara säker 

• vara vätsketålig 

• ge stöd till stående/gående barn 

• vara stabil 

• erbjuda flera användningsområden 
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Produktegenskaper 
Nästa steg i processen var att finna kopplingen mellan användarkraven och 
produktegenskaperna. Detta gjordes genom en QFD-analys (Quality Funktion 
Deployment). QFD-analys innebär att användarkraven granskas ett i sänder och 
tilldelas olika poäng beroende på hur stark koppling det har till de olika 
produktegenskaperna. Den stora fördelen med en analys av detta slag är att man svart 
på vitt blir varse om hur produkten ska konstrueras för att bäst tillfredsställa kraven 
från användaren. Analysen visade att de fem produktegenskaper som hade starkast 
koppling till användarkraven var produktens: 

• storlek 

• utformning 

• vikt 

• användarhöjd 

• material 

Produktegenskaper och den kompletta QFD-analysen redovisas i Bilaga 10. 
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KravspecifikaBon 
Med hänsyn till de utvärderade kundkraven formulerades en kravspecifikation. Denna 
kravspecifikation utvecklades kontinuerligt under projektets gång. Nya krav tillkom 
medan andra föll bort och många av de krav som ställts i ett tidigt skede blev mer 
specifikt definierade ju längre arbetsprocessen led. Nedan presenteras den slutgiltiga 
kravspecifikationen. 

Produktionsserie 
Seriestorlek: ca 20 000 enheter/år 

Användarkrav 
Produkten ska: 

• erbjuda stöd till stående barn 
• erbjuda stöd till barn från krypande till stående 
• vara avsedd för inomhusbruk 
• vara avsedd att användas på jämna underlag 
• kunna användas på matta av tjocklek max 10mm 
• inte innehålla lösa delar som utgör kvävningsrisk för användaren (se Bilaga 11) 
• kunna föras fram med hjälp av ett barns kraft 
• inte lämna märken i golvet vid normal användning 
• kunna rotera 360 grader, dvs. alla hjul ska vara riktningsfria 
• kunna användas som sittpall 
• kunna användas som ståpall 
• vara stationär vid en belastning av 15kg rakt ovanifrån 
• inte tippa vid belastning rakt ovanifrån sittytan 
• inte ha inbyggda risker som kan orsaka skada på användaren (t.ex. vassa kanter) 
• erbjuda god komfort för användaren 
• vara lättmanövrerad för barnet 
• vara tystgående 
• erbjuda grepp för barnet 
• erbjuda grepp vid förflyttning 

Produkten bör: 
• ha en för målgruppen attraktiv design 
• ha ett intuitivt formspråk 
• vara lätt att rengöra 
• vara underhållsfri 
• ha en livslängd på minst 5 år 
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Materialkrav 
Produkten ska: 

• tåla temperaturer mellan -30 och +40 grader 
• tåla vätskor 
• tåla alldagliga rengöringsmedel 

Dimensionskrav 
• Produkten ska ha en höjd på 45±1 centimeter 
• Hjulen ska ha en diameter på 35±5 millimeter 

• Produkten ska ha en vikt på max 7 kilogram 
• Produkten ska i brukbart skick uppta en volym på max 0,125m3 
• Produkten ska ha ett lastutrymme med en volym på minst 5dm3 
• Produkten ska ha ett lastutrymme där var enskild öppning har en area på minst 

1,5dm2 

Idégenerering 
För att frambringa idéer till produktkoncept och lösningsförslag arrangerades ett par 
sessioner av idégenerering. För att inte bli låst vid den skapande processen hade de 
inbjudna vid första tillfället inte fått ta del av de krav som ställts på produkten. 
Deltagare av idégenereringen var allt ifrån läkare och ekonomer till modedesigner, 
grafiker och förskolelärare. Alla de tankar som strömmade ut dokumenterades i text 
och skisser. I Figur 2 visas ett utdrag från tillfället.  

 

Figur 2 Utdrag från idégenereringen 

KoncepHörslagen 
Efter det första passet diskuterades de olika förslagen. Dessa gallrades och 
kombinerades med varandra för att så småningom mynna ut i fyra produktkoncept, 
var och ett med unika kvaliteter. Samtliga koncept har en barnanpassad höjd, dvs. 
omkring 450mm. 
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Koncept 1 
Det första konceptförslaget fokuserar på mobilitet och är därför hopfällbart. Tanken är 
att produkten enkelt ska kunna stuvas undan när man inte vill ha den stående framme. 
Man kan också fälla ihop den för att kunna ta den med sig till arbetsplatsen eller på 
resan. Allt som är hopfällbart medför också en viss klämrisk. Vad gäller leksaker och 
barnprodukter anses klämrisk vara en faktor som bör elimineras. Enkel flytt innebär 
ofta en låg vikt vilket leder till att stödet kanske inte blir tillräckligt stabilt vid 
användning. En enkel handskiss av produktförslaget kan skådas i Figur 3. 

                  

Figur 3 Skiss av konceptförslag 1. Stöd med hopfällbara ben. 

Koncept 2 
Konceptförslag 2 utgörs av en stor (ca 45cm i diameter) vätskefylld boll. Tanken är 
att barnet ska rulla bollen framför sig samtidigt som det stödjer sig mot den. Bollen 
bör tillverkas av ett mjukt material, förslagsvis silikon eller liknande, vilket gör att 
risken för stötskador på barnet är näst intill obefintlig. Vätskan i bollen utgör 
rullmotståndet. Ju mer vätska bollen fylls med desto mer kraft krävs för att rulla 
bollen. Vätskemängden kan regleras och anpassas efter barnets förmåga. Konceptet är 
illustrerat i Figur 4. 

 

Figur 4 Skiss av konceptförslag 2. Vätskefylld mjuk boll. 
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Koncept 3 
Barn som just ställt sig på egna ben använder sig i de allra flesta fall av möbler i 
hemmet. I konceptförslag 3 har man därför kombinerat en möbel, närmare bestämt en 
pall, med lära-gå-vagnen. Pallen är utrustad med hjul vilket tillåter barnet att röra sig 
med pallen. Till skillnad från lära-gå-vagnen har pallen ingen förutbestämt riktning 
vilket gör att barnet kan använda den från godtyckligt håll och tack vare sina 
riktningsfria hjul blir den lättare att manövrera. Figur 5 är en skiss som visar koncept 
3. 

 

Figur 5 Skiss av konceptförslag 3. Stöd på riktningsfria hjul. 

Koncept 4 
Inspirerad av rullatorn uppstod minirullatorn. Funktionsmässigt fungerar den som den 
konventionella rullatorn – användaren stöder sig mot handtagen och de stora hjulen 
gör det lätt att föra den framåt. Hjulen bromsas förslagsvis med hjälp av handbromsar. 
Framtill finns en korg där barnet kan lasta sina leksaker. Figur 6 visar en skiss av 
konceptet. 

 

Figur 6 Skiss av konceptförslag 4. Minirullator med korg för leksaker. 
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Utvärdering av koncept 
För att på ett så objektivt sätt som möjligt utvärdera de fyra förslagen användes ett 
krysschema vari förslagen jämfördes sinsemellan (se Bilaga 12). Koncepten 
tilldelades olika poäng beroende av hur väl de tillfredsställde de skilda 
användarkraven. Koncepten studerades även tillsammans med föräldrar och 
förskolepersonal för att gemensamt kunna utse ett koncept att arbete vidare med. 

Koncept 3 erhöll högsta poängsumma enligt krysschemat och var även det mest 
populära bland de diskussionsmedverkande. Därmed valdes detta koncept ut för 
vidare utveckling. 

Vidareutveckling av koncept 3 
Det valda konceptet, i fortsättningen kallat gåpallen, skissades i en mängd olika 
utföranden i hopp om att hitta den känsla och form som passar in bland BRIO:s övriga 
sortiment. De många formförslagen modellerades i CAD och blev sedan ånyo 
utvärderade av diskussionsgrupper. Nedan redogörs fyra av de milstolpar som det 
utvalda konceptet genomgick. 

Steg 1 
I det allra första steget var fokus lagt på funktionen. Produkten formades direkt efter 
användarens krav och gavs ett formspråk tydligt inspirerat av BRIO:s skallra. Tanken 
med detta koncept var att barnet ska använda spjälorna som stöd för att ta sig upp på 
benen och därefter antingen greppa om spjälorna eller stödja händerna mot pallens 
ovansida för att föra den framåt. Hjul placerades på pallens undersida. Spjälornas 
avstånd avvägdes noga för att inte utgöra klämrisk för användaren. Inuti pallen 
skapades ett utrymme för barnet att samla sina leksaker. Figur 7 visar ett 3D-
modellerat utkast av den tänkta gåpallen och dess inspirationskälla. 

                      

Figur 7 Gåpallen utrustad med hjul, en spjälstruktur som ger användaren bättre grepp samt 
ett lastutrymme. T.h. BRIO:s skallra. 
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Steg 2 
Gåpallen genomgick stora förändringar. Hjulkonstruktionen ändrades i hög grad, från 
att vara fria hjul infästa på pallens undersida till att vara fjäderupphängda hjul 
innanför en skyddande kåpa även tänkt att fungera som stöd mot underlaget. För att 
skona inredning vid krockar adderades gummilister längst utmed gåpallen sidor. I 
detta skede var tanken att tillverka pallen i en enda del, vilket efter diskussion med 
expertis visade sig vara både kostsamt och mycket komplext. Gåpallen visas i Figur 8. 

 

Figur 8 Gåpallen i nytt utförande menad att tillverkas i en enda del 

 

Steg 3 
Beaktande materialval och tillverkningsmetod ändrades gåpallen ytterligare. 
Konstruktionen bestod av träsits och träspjälor fästa i ett underrede av plast. De nya 
förutsättningarna resulterade i att gåpallen förlorade sin ursprungliga form. Tekniken 
och funktionen betraktades som fullt genomförbar men efter diskussion med BRIO 
framkom att gåpallen bör ändra utseende för att överhuvudtaget kunna lyckas på 
marknaden. Gåpallen var helt enkelt inte spektakulär nog vilket ledde projektet 
tillbaka till ritbordet. Figur 9 visar gåpallen med ovan beskrivna attribut. 

 

Figur 9 För att underlätta tillverkning genomgick gåpallen en stor förändring vilket 
försvagade dess design 
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Steg 4 
Skissandet av gåpallen fortsatte. Skisserna utvärderades åter, men denna gång med 
mindre hänsyn till de strikta kraven. Slutligen hittades en design som både var 
attraktiv och genomförbar med avseende på funktion, teknik och tillverkning. Figur 
10 visar resultatet av steg 4. 

 

Figur 10 Gåpallen som valdes ut för fortsatt utveckling 

 

Genom arbetet har produkten skiftat i otaliga utföranden. Några av dessa finns att 
hitta i Bilaga 13. 
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Tester 

För att sätta funktonen på prov tillverkades en enklare modell av gåpallen - en 
skalmodell i wellpapp som påvisade de tänkta dimensionerna och hade ett 
lastutrymme. Utöver denna införskaffades en funktionsmodell, vilket i detta fall 
innebar en pall på hjul.  

Tillsammans med en lära-gå-vagn från BRIO utfördes tester på en förskola i 
Stockholm. Barnen på förskolan var från tio månader och uppåt. Trots att testet 
skedde i utomhusmiljö, vilken gåpallen enligt kravspecifikationen inte har några krav 
att klara, var testresultaten minst sagt lyckade. Behållning från testerna redovisas i 
följande punkter. 

• På grund av lågmäld färg och form visade barnen inget direkt intresse för 
modellerna, men då en leksak placerades i den blev de genast nyfikna 

• Att stoppa in och ta ut leksaker ur modellen var i sig ett mycket roligt moment. 
• Barnen lyckades på grund av modellens form inte utläsa att den kunde rulla. 

Först då ett av barnen lutade sig mot pallen och denna rörde på sig uppstod 
intresse 

• Det har funnits en oro över att användarens fötter skulle slå emot modellens 
underrede, men detta visade sig inte vara något problem eftersom barnet har 
en tendens att luta kroppen framåt 

• Ett barn fick tag på funktionsmodellen och uppvisade en stor 
manövreringsförmåga då han flera gånger blev tvungen att väja för att inte 
krocka med sin vän 

• På grund av det grova underlaget och de små hjulen fastnade modellen vid ett 
par tillfällen 

• Modellen välte aldrig, trots abrupta stopp 
• Skalmodellens höjd var lagom, både som gåstöd till barnet och som sittplats för 

den vuxna 
• Pallen gick i önskad fart 
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Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av den lära-gå-produkt som produkt-
utvecklingsprocessen lett fram till.  

Produktkoncept BRIO Cirkus 
Det slutgiltiga produktkonceptet (se Figur 11) har givits namnet BRIO Cirkus då den 
med sina vinklade stag påminner om den pall som används av elefanter och lejon på 
cirkusen. Med sina influenser från cirkusmanegen ska den vara till nöje och nytta för 
barn såväl som för föräldrar. Ibland uppträder den i form av en lära-gå-produkt, ibland 
som förvaring för leksaker och ibland som det perfekta verktyget när man behöver nå 
högt upp eller är i behov av en extra sittplats. 

 

Figur 11 BRIO Cirkus 
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Gåpallen är anpassad på så sätt att den rullar fritt då kraft tillförs från sidorna. Då 
gåpallen belastas ovanifrån kommer hjulen att fjädra upp och underredet tar vid 
underlaget. Detta betyder således att pallen rullar fritt när den används som lära-gå-
produkt och står orörlig och stabil när man sitter eller står på den. 

BRIO Cirkus samtliga tillhörande komponenter finns illustrerade i en komponentkarta 
i Figur 12 och beskrivs mer ingående i kommande avsnitt.  

 

 

Figur 12 Komponentkarta 

hjul 

list 

underrede 

kropp 

hjulWjäder 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Kroppen 
Kroppen, se Figur 13, har ett cirkulärt tvärsnitt för att vara lättmanövrerad och 
riktningslös. Den är även lätt konformad för att ge användaren bästa balans och 
stadga. 

Kroppen är avsedd att tillverkas i plastmaterialet polypropen, mer detaljerat beskrivet 
i Bilaga 14. För att klara av stora belastningar är kroppens godstjocklek uppskattad till 
fem millimeter. På kroppen finns sex håligheter i form av trekanter som bildar 
öppningar till pallens insida där barnet kan samla sina leksaker. Öppningarna är noga 
avvägda för att barnet inte ska få in huvudet och fastna (se Bilaga 15). Det överblivna 
godset runt gåpallen formar lutade ribbor som barnet kan stödja sig mot för att ta sig 
upp på benen och fungerar även som styre när gåpallen rullas fram.  

 

Figur 13 Kroppen 

Tillverkning 
Kroppen tillverkas genom rotationsgjutning. Bearbetningsmetoden finns beskriven i 
Bilaga 16. Resultatet av rotationsgjutningen är en ihålig del som ger ett par kroppar 
efter separering. Efter delningen genomgår kroppen den efterbehandling som krävs 
för att skapa öppningarna. För att underlätta arbetet har placeringen för öppningarna 
markerats under gjutningsprocessen. Håligheterna skärs manuellt ur kroppen. Därefter 
behandlas samtliga kanter för att få en mjuk finish. Med detta gjort är kroppen redo 
att monteras. Kroppens tillverkningssteg redovisas i Figur 14-16. 
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Figur 14 Steg 1: Rotationsgjutningen resulterar i ett par sammanbundna kroppar med 
markeringar för öppningarna 

 

 

Figur 15 Steg 2: Efter rotationsgjutningen delas objektet och blir till två identiska kroppar 

 

 

Figur 16 Steg 3: Öppningarna skärs ut och kanterna efterbehandlas 
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Underrede 
Underredet är den del av konstruktionen som innehåller hjulanordningen och bildar 
bottnen hos gåpallen. Underredet är tillverkat av förslagsvis polypropen med en 
godstjocklek på fem millimeter. För att undvika extra monteringskostnad är 
hjulinfästningarna formsprutade direkt i underredet vilket gör underredet till en 
komplex komponent. Den kommer att ta upp en stor del av den kraft som användaren 
ger upphov till och måste därför vara förstärk med ribbor och kant. Den ribbade 
strukturen på underredets utsida gör monteringen enklare. Det är underredets nedre 
kant som kommer att ligga mot underlaget då personen sitter på gåpallen. Underredets 
konstruktion kan studeras i Figur 17.  

                    

Figur 17 Underredet 

Tillverkning 
Underredet är tillverkat genom formsprutning. Formsprutning är en mycket vanligt 
förekommande metod för bearbetning av plaster. Metoden finns närmare beskriven i 
Bilaga 17. Vid formsprutningen kommer det att bildas håligheter på underredets 
ovansida. Dessa är nödvändiga för att hjulinfästningarna ska kunnas gjutas in direkt i 
detaljen. Formsprutningen har en sådan exakthet att inget efterarbete krävs. 
Underredet är således klart för montering. De tänkta formverktyg som komponenten 
formsprutas i och det färdiga underredet finns redovisade i Figur 18. 

 

 

Figur 18 Underredet tillsammans med det tänkta formverktyget 
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Hjul 
Gåpallen är försedd med tre hjul. Detta för att alla hjul samtidigt ska ligga mot 
underlaget hela tiden. Hjulen är av typen tvillinghjul, dvs. två hjul som är fästa till en 
kärna i mitten. Hjulets diameter är 35mm. Genom tester har det visats att denna 
storlek ger lagom rullhastighet och tillåter även gåpallen att användas på tunnare 
mattor. Varje hjul tål en belastning på 15kg, vilken den under normal användning 
aldrig kommer att komma i närheten av eftersom hjulet är direkt kopplat till 
hjulfjädern. Själva hjulet är tillverkat av nylon och belagt med gummibana för att inte 
lämna märken på underlaget. Från hjulet leder en tapp som håller fjäderanordningen 
på plats. I Figur 19 visas en sprängskiss av hjulet med samtliga tillhörande 
komponenter. 

                                

Figur 19 Gåpallens hjul 

Hjulen är standardkomponenter och finns att beställa hos många hjultillverkare. I 
Bilaga 18 finns specifikationer för liknande hjul. 

HjulQäder 
För att gåpallen ska stå stadigt när man sitter på den är varje hjul utrustad med en 
fjäder. Fjädrarna är dimensionerade på så sätt att de trycks ihop tillräckligt mycket för 
att underredet ska ta i underlaget vid en belastning av 15kg. När fjädern monteras i 
pallen förspänds den en aning. Detta gör att gåpallen inte studsar vid användning utan 
reagerar först då belastningen börjar närma sig det värde då den trycks mot 
underlaget. Dimensionering av hjulfjädern finns att tillgå i Bilaga 19. 

Även denna typ av fjäder är en standardkomponent som finns att beställa hos 
specialister. 
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Dimensioner och vikt 
I Tabell 2 redovisas produktens yttre mått och dess totala vikt. 

 

Komponent 

 

Vikt [kg] 

Kropp  1,8 

Underrede  1,1 

Hjul  0,05x3 

List  0,015x6 

 

 

Total vikt  3,1 

 

Tabell 2 Produktens mått och vikt 
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Montering 
Med alla delar färdigbearbetade är monteringen nästa naturliga steg. Monteringen 
görs hos tillverkaren och går till på följande sätt: 

1. Montering av hjuldelar 
Fästringen och hjulfjädern monteras på hjultappen enligt Figur 20. 

 

Figur 20 Montering av hjulen 

2. Montering av hjul i underrede 
De tre hjulanordningarna placeras i infästningarna på underredets insida. En andra 
fästring ser till att fjädern förspänds och håller hjulen på plats (se Figur 21).  

 

Figur 21 Hjulen monteras i underredets infästningar 

fästring 

hjulWjäder 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3. Montering av underrede i kropp 
Underredet med hjulen pressas in i kroppen där den hålls på plats med hjälp av 
friktion och eventuell limfog (se Figur 22). 

 

 

Figur 22 Underrede och kropp sammanfogas 

 

4. Finish 
Extruderade gummilister av U-profil fästs med lim längs öppningarnas kanter (se 
Figur 23). 

 

Figur 23 Kanterna täcks med gummilister 

Den färdigmonterade produkten är nu redo att paketeras och skeppas till försäljaren. 

Ritningar av komponenterna finns att hitta i Bilaga 20. 
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Tillbehör 
För att göra produkten än mer lockande finns tänkta accessoarer som kan användas 
tillsammans med produkten. 

SiRdyna 
För att göra gåpallen än mer inbjudande är det tänkt att man till denna ska kunna köpa 
utbytbara sittdynor i praktiskt material. Sittdynan gör gåpallen ännu mjukare och är 
rolig för barnen att titta på och leka med. Sittdynorna är tänkta att vara utsmyckade 
med uppskattade motiv såsom djur, kända sagofigurer, flygplan mm. Den tvättbara 
sittdynan hålls på plats med hjälp av ett resårband som fäster kring det spår som finns 
på kroppens överdel. 
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Diskussion 
När projektets påbörjades var visionen att skapa en produkt som skulle vara till hjälp 
och stöd för små barn som just börjat gå. Önskan var också att produkten skulle vara 
något mer än bara en leksak för barnet. Den skulle vara en del inredningen för 
trendkänsliga föräldrar och kunna vara användbar till flera olika ändamål. 

BRIO Cirkus är tänkt att betraktas som ett komplement till BRIO:s lära-gå-vagn. Med 
sin funktion och design ska den dock inte placeras i endast ett fack. Den ska kunna 
byta skepnad för olika tillfällen. Ibland uppträder den i form av en lära-gå-produkt, 
ibland som förvaring för leksaker, ett kaffe-/drinkbord på balkongen, en hallmöbel 
som rymmer vantar och halsdukar och som man kan sitta på när man tar på sig 
skorna. Behöver man nå något på en hylla eller en extra sittplats är BRIO Cirkus den 
givna lösningen. 

Till skillnad från befintliga lära-gå-produkter har BRIO Cirkus en brukstid som 
sträcker sig lång tid före barnets födelse och många år därefter. Således är BRIO 
Cirkus den bästa tänkbara presenten att ge till ett nygift par, ett nyinflyttat par eller 
som doppresent. Med sin tidlösa design och gedigna konstruktion är önskan att den 
ska bli en klassiker som kan gå i arv i generationer. 

Materialet och tillverkningssättet gör den dyrare än den konventionella lära-gå-
vagnen. Detta ska ses som något positivt och vill visa ännu tydligare på dess 
exklusivitet. 

I dagsläget är majoriteten av BRIO:s leksaker tillverkade i Kina. Detta innebär en viss 
miljöbelastning när de skeppas världen över. BRIO Cirkus ihåliga konstruktion 
medför outnyttjat tomrum. Om detta kunde åtgärdas skulle man vinna mycket både 
ekonomiskt och miljömässigt. 

För att kunna jämföra det nya produktkonceptet med befintliga lära-gå-produkter har 
beräkningar kring tippning av BRIO Cirkus och BRIO:s lära-gå-vagn genomförts. 
Dessa återfinns som Bilaga 21. 

Under all typ av produktutveckling förekommer ett antal risker till problem som kan 
komma att inträffa under arbetets gång. I Bilaga 22 finns en riskanalys som redogör 
för sannolikheten att en viss risk inträffar, vad det får för konsekvenser samt vilka 
åtgärder som bör vidtas 
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Slutsats 
BRIO Cirkus är en produkt med flera olika användningsområden, men ska främst 
anses vara en lära-gå-produkt. Den svarar mot marknadens behov och uppfyller 
konsumentens viktigaste krav. Dess höjd är 45cm vilket är normal sitthöjd likaså en 
lämplig höjd för att ge stöd åt barnet i dess gåträning. Dess vikt på 3,1kg och hjulen 
med en diameter på 35mm tillåter barnet att förflytta sig i lagom hastighet. Gåpallens 
komponenter är få vilket gynnar tillverkningen och monteringen. Den innehåller 
heller inga små lösa delar som kan utgöra kvävningsrisk för barnet. Gåpallen är 
tillverkad av material som uppnår temperaturkraven samt tål vätska och 
rengöringsmedel. Dess utförande är stilrent och klassiskt. För barnet är den en 
spännande, rolig och berikande följeslagare. För föräldern är den ett pålitlig och 
elegant hjälpmedel. 

Funktion 
• Säker 
• Stabil 
• Lättmanövrerad 
• Underhållsfri 

Form & färg 
• Klassisk med en twist 
• Inbjudande 

Flexibilitet 
• Passar till olika användningsområden 

Framställning 
• Få komponenter 
• Lättillgängliga material 
• Dyr men relativt okomplicerad tillverkning 
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RekommendaBoner Bll fortsaR arbete 
Trots att projektet presenterar en helhetslösning återstår naturligtvis områden som bör 
studeras grundligare i syfte att kunna förverkliga produkten. 

Hållfasthet och livslängd 
För att kunna bestämma gåpallens godstjocklek beträffande hållfasthet och livslängd 
måste mer genomgående hållfasthetsberäkningar genomföras. Med hjälp av mjukvara 
kan tillverkningen simuleras för att man på så sätt ska kunna studera stelningstider 
och åtgärda eventuella brister. 

Bearbetningsmetod  
Ett alternativ till att skära ut öppningarna i gåpallens kropp är med hjälp av laser. 
Användning av laser medför högsta tänkbara precision och kräver inget som helst 
efterarbete. Eftersom kostnaden av en sådan maskin troligtvis är mycket hög har 
andra bearbetningsmetoder beaktats. Dock återstår att se om investeringen av 
lasermaskinen lönar sig i det långa loppet. Det alternativ som beskrivits tidigare är att 
skära ut öppningarna manuellt. Detta resulterar emellertid i en viss efterbearbetning 
och produkten skulle ta längre tid att tillverkas. 

Kostnadsanalys 
Redan under projektets början bestämdes att den ekonomiska faktorn inte skulle 
förbises. Under produktens första utvecklingsstadier upplevdes detta som en 
begränsning och produkten kändes dessutom inte tillfredställande. Det slutgiltiga 
konceptet emellertid använder sig av tillverkningsmetoder som är enkla att utföra, ger 
önskat resultat men är kostnadskrävande. Därför måste en kostnadskalkyl utföras för 
att uppskatta gåpallens produktionskostnad.  

Test av modell 
Bland de viktigaste punkterna för fortsatt arbete är tillverkning av en prototyp som 
ska användas för utförande av funktionstester.  
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Bilaga 1 Konsumentverket varnar för gåstolar 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Bilaga 2 Projektplan 
 

EXAMENSARBETE INOM DESIGN OCH PRODUKTFRAMTAGNING  2008-01-22 
PROJEKTBESKRIVNING 
 
 
BRIO AB 
Malmö 
 
 
Examensarbete 
Ett hjälpmedel till barn som just har börjat gå. 
 
 
Förslag till arbetsgång 
Projektet är uppdelat i etapper för att kunna genomföras så strukturerat som möjligt och 
därmed åstadkomma önskat resultat. En återkommande kommunikation mellan 
examensarbetare och handledare är viktig för att uppnå bästa resultat. 
 
 
Etapper 
__________________________________________________________________________ 
 
1 Marknadsundersökning   Undersökning av befintliga produkter. 
  
 Funktionsanalys     Analys av brukarfunktioner, konstruktion, 

säkerhet etc. 
 
 Intervjuer     Intervju med föräldrar och dagispersonal. 

Diskussion med expertis inom området fysiologi. 
Iakttagelse och analys av barn som just har 
börjat gå. 

 
 Idéarbete     Arbete av konceptförslag genom brainstorming,        skissning och konceptutvärdering. 
 
 Genomgång    Genomgång av resultat av etapp 1. 
 
2 Fortsatt designarbete   Fortsatt arbete med det valda konceptet  

(eventuellt flera koncept). Tekniska lösningar, 
konstruktion och materialval. Modellbygge. 

 
 Test      Tester, experiment och analys. 
 
 Genomgång    Genomgång av resultat av etapp 2. 
 
 
 
3 Arbete med färdigt    Färdigställande av presentationsunderlag, 
 koncept     ritningsunderlag och prototyp. 
 
 Slutpresentation    Presentation av projektets resultat och        genomförande. 
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Bilaga 3 Tidsplan 
 

TIDSPLAN 
 
Tidsplanen är baserad på de olika etapperna i projektets arbetsgång. 
 
 
Etapper         Tid 
__________________________________________________________________________ 
 
1 Marknadsundersökning 
 Funktionsanalys 
 Intervjuer 
 Idéarbete 
 Genomgång        7 veckor 
 
 
2 Fortsatt designarbete 
 Tester 
 Genomgång        7 veckor 
 
 
3 Arbete med färdigt koncept 
 Slutpresentation       6 veckor 
 
 
Tiden ägnad till de olika etapperna ska ses som en riktlinje. Produktutveckling är ett cykliskt 
projekt där momenten överlappar varandra beträffande arbetsgång såväl som tid. 
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Bilaga 4 Konkurrentanalys 
På marknaden finns flertalet producenter och försäljare av lära-gå-vagnar. Lära-gå-
vagnen finns att köpa i butik såväl som beställningsvara på Internet. Storlek, material 
och funktion är snarlika parametrar. Utförande och försäljningspris är den största 
skillnaden mellan olika fabrikat. I Tabell 1 redovisas sex lära-gå-vagnar från olika 
företag. 

Fabrikat  BRIO 

Pris  339 kr 

 

   

 

Fabrikat  Micki Toys 

Pris  279 kr 

 

   

 

Fabrikat  Kids Wood 

Pris  289 kr 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Fabrikat  IKEA 

Pris  179 kr 

 
 

   

 

Fabrikat  Mini Friends 

Pris  Okänt 

 

   

 

Fabrikat  Okänt 

Pris  Okänt 

 

   

 

Tabell 1 Marknadens utbud av lära-gå-vagnar 
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Bilaga 5 Enkät 
Enkäten i dess originalutförande. 
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Bilaga 6 Resultat av förundersökning 
 

Intervju och fortlöpande kontakt med fysiolog 
• Motoriken i händer och fingrar är vid denna ålder tillräckligt bra för att barnet 

ska kunna greppa om till exempel ett handtag. 
• Barnet lutar sig framåt och låter på så sätt kroppsvikten bestämma riktning. Till 

en början kan det vara svårt att stanna och byta riktning. 
• När barnet är moget tar det sig självmant från sittandes/krypandes till ståendes 

med hjälp av exempelvis en vuxens hand, möbler eller annat som finns i dess 
närhet.  

Undersökning i enkätform 
• Stol eller pall som kan användas som stöd är mycket effektivt eftersom det inte 

tar upp onödigt utrymme. 
• Hjälpmedel barn använder: lära-gå-vagn, gå-stol, möbel, vägg, vuxens hand, 

vuxens byxben. 
• Lära-gå-vagnen skadar väggar och inredning när den körs mot dessa. 
• Lära-gå-vagnen har en tendens att fara ifrån barnet. Vagnen rullar för lätt. 
• Gå-stolen fastnar lätt mellan möbler. 
• Gå-stol har gjort så att barnets gång inte utvecklats. Det vill inte anstränga sig 

lika mycket. 
• Samtliga tillfrågade ansåg att säkerheten är den viktigaste aspekten vid köp av 

en lära-gå-produkt. 

Intervju med föräldrar och förskolepersonal 
• Barn känner ett ansvar för sina leksaker. Det är roligt att skjutsa dessa på flaket. 
• Många leksaker upplevs av föräldrarna som plastiga och fula. 
• Barn tycker om att visa att de kan gå. 
• Lära-gå-vagnen kan barnet använda självständigt. 

Observation på förskola 
• Barn reagerar på färg och form.  
• Skojigt med ljud.  
• Klänger på leksaken.  
• Vagnen far ifrån barnet.  
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Bilaga 7 Bilder från besök hos Bllverkare i Dongguan, Kina 
Bilderna är tagna med egen kamera under rundvandringen på fabriken. 

 

Formverktyg 

 

Formsprutning 

 

Tryck 

 

Färgbehandling 

 

Montering 

 

Verktygsframställning 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Bilaga 8 Diagram över barns fysiska utveckling 
 

Flickor | Längd 
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Diagram över barns fysiska utveckling 

 

Flickor | Vikt 
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Diagram över barns fysiska utveckling 

 

Flickor | Huvudomfång 
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Diagram över barns fysiska utveckling 

 

Pojkar | Längd 

 



  60 

Diagram över barns fysiska utveckling 

 

Pojkar | Vikt 
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Diagram över barns fysiska utveckling 

 

Pojkar | Huvudomfång 
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Bilaga 9 Viktningsmatris 
Användarkraven (se Tabell 1) jämförs mot varandra och tilldelas en viss poäng 
beroende på hur viktigt kravet anses vara. Med hjälp av nedanstående formel beräknas 
sedan respektive kravs vikningsfaktor w. Resultatet av viktningen redovisas i 
viktningsmatrisen, Tabell 2. 

w = (sum·10)/maxsumma 

w = viktningsfaktor 
sum = respektive kravs summerade värde 
maxsumma = 13 (största möjliga summa för ett krav) 
 

 

Tabell 1 Användarkraven 

 

Tabell 2 Viktningsmatrisen 
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Bilaga 10 QFD‐hus 
Metoden används för att reda ut sambanden mellan användarkraven och 
produktegenskaperna (se Tabell 1). Värdena 9, 3, 1, 0 beskriver styrkan av 
sambanden med 9 som starkast och 0 då samband helt saknas. Resultatet visas i 
Tabell 2. 

 

Tabell 1 Produktegenskaperna 

 

Tabell 2 QFD-huset 
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Bilaga 11 Konsumentverkets provcylinder för kvävningsrisk 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Bilaga 12 Krysschema 
Idéerna tilldelas en poäng mellan 0 och 5 beroende på hur väl funktionerna uppfylls. 
Poängen summeras och den idé som erhållit högst poängsumma står som segrare, se 
Tabell 1. 

 

 

Tabell 1 Krysschema 
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Bilaga 13 Produktens designutveckling 
Genom arbetet har produkten skiftat i otaliga utföranden. Några av dessa finns att 
skåda i Figur 1. 

 

 

 

 

 

   

Figur 1 Några av de former som produktkonceptet genomgått 
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Bilaga 14 Polypropen 
Polypropen, PP, introducerades år 1958 och är en av de vanligaste termoplasterna. 
Polypropen har låg densitet men samtidigt hög hållfasthet och kan framställas i vilken 
färg som helst. Genom att tillsätta katalysatorer kan materialet lätt skräddarsys och på 
så sätt får man full kontroll över dess egenskaper. I sin naturliga form är PP 
lättantändligt och bryts ned av UV-strålning, men med tillsats av stabiliseringsämnen 
erhåller den egenskaper som gör den oerhört uthärdlig mot såväl UV-strålning som 
mot söt- och saltvatten.  

Smälttemperaturen för materialet ligger på 150-170°C. När materialet dras till trådar 
får det en exceptionell styrka och elasticitet vilket tillsammans med sin motståndskraft 
mot vatten gör det speciellt användbart till rep och textil.  

Formsprutning används vanligtvis som tillverkning och materialet kan då anta 
komplexa former till ett relativt lågt pris och höga volymer. Vanliga 
användningsområden innefattar fläktpropellrar, flaskor, korkar, verktygslådor, 
trädgårdsmöbler och stötdämpare.  

(källa: Ashby, M. / Johnson, K., Materials and Design, Oxford, Butterworth 
Heinemann, 2002) 
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Bilaga 15 Dimensionering av öppning 
För att barnet inte ska fastna med huvudet i öppningen dimensioneras det så att barnet 
huvud inte kan passera öppningen. Med hjälp av mätdata och antagandet att huvudet 
är cirkulärt görs nedanstående beräkningar. 

Huvudomfång hos flicka, 9 månader, 3:e percentilen 

O = 42cm 

Detta ger en diameter 

D = 42/pi = 13,4cm 

Öppningen dimensioneras således för att inte rymma en cirkel med denna diameter. 
Detta åskådliggörs i Figur 1. 

 

Figur 1 Öppningen (trekanten) är tillräckligt liten för att barnets huvud (cirkeln) inte ska 
kunna sträckas in och fastna 
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Bilaga 16 RotaBonsgjutning 
Rotationsgjutning är en bearbetningsmetod som används för att skapa ihåliga, slutna 
former. Bearbetningen sker under lågt tryck vilket begränsar bearbetningen av små 
detaljer. Metoden är mest lämpad för stora objekt med få detaljer. Komponenter med 
stora öppningar såsom papperskorgar och vägkoner gjuts i par som sedan separeras 
genom efterbehandling. I princip kan de flesta termoplaster rotationsgjutas med gott 
resultat. Polyeten är dock fortfarande det mest använda materialet. På grund av den 
konstanta rotationen är det väldigt svårt, men inte omöjligt, att gjuta komponenter 
med varierande godstjocklek. 

Kostnad för utrustning är låg, mycket lägre än den för formsprutning. 
Bearbetningscyklerna tar emellertid lång tid och kräver mycket arbete. 

Typiska produkter är gatukoner, papperskorgar, behållare, mobila toaletter och stora 
leksaker. 

Bearbetningen, illustrerad i Figur 1, går till på följande sätt: 

1. En förbestämt mängd polymerpulver hälls i en form 

2. Formen sluts och placeras i en stor ugn där den värms upp samtidigt som den 
roterar kring två axlar 

3. Medan formen roterar smälter pulvret och täcker insidan av formen. På så sätt 
skapas en ihålig struktur med en godstjocklek beroende av mängden tillsatt 
pulver. 

4. Formen kyls därefter ned med hjälp av vatten eller luft tills materialet stelnat 

5. Formarna separeras och den färdigbearbetade komponenten plockas ut 

 

Figur 1 Schematisk bild av rotationsgjutningsprocessen. (Bildkälla: Ashby, M. / Johnson, 
K., Materials and Design, Oxford, Butterworth Heinemann, 2002) 
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Bilaga 17 Formsprutning 
Formsprutning är en vanligt förekommande metod för bearbetning av plast då det är 
det bästa sättet att massproducera enkla såväl som komplexa komponenter. Vanliga 
bearbetningsmaterial är termoplaster och elastomerer. Metoden kan användas på de 
flesta termoplaster, men försvåras av plaster med väldigt hög smälttemperatur. Den 
vanligaste utrustningen för formsprutning av termoplaster är skruvmaskinen som 
visas schematiskt i Figur 1.  

Kostnaden för tillverkning av verktygen är hög, vilket gör att formsprutning bara 
lönar sig för produktion av stora serier. 

Typiska produkter är behållare, lock, leksaker etc. 

Bearbetningen går till på följande sätt: 

1. Granulat av plastmaterialet hälls ned i den trattformade behållaren 

2. Granulatet värms upp tills det smälter och övergår till flytande form och pressas 
sedan in i mellan formhalvorna genom kanaler med hjälp av ett skruvliknande 
föremål 

3. När plasten har fått önskad form låter man den svalna för att den ska återgå till 
fast form 

4. Verktygshalvorna separeras och den färdiga detaljen tas ut 

 

 

Figur 1 Schematisk bild av formsprutningsmaskinen. (Bildkälla: Ashby, M. / Johnson, K., 
Materials and Design, Oxford, Butterworth Heinemann, 2002) 
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Bilaga 18 SpecifikaBon för tvillinghjul 

 

(Bildkälla: http://www.tellus.se/kataloger/katalog1/shots/sida9.jpg) 
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Bilaga 19 Dimensionering av hjulQäder 
Gåpallen bärs upp av tre fjädrande hjul. Fjädrarna är förspända (se Figur 1) vilket 
innebär att gåpallen inte ger utslag vid små kraftpåläggningar. Detta för att gåpallen 
inte ska gunga allt för mycket vid användning. Nedan genomföras beräkningar för att 
ta reda på vilken fjäderkonstant som kan vara lämplig för ändamålet. I Graf 1 visas 
hur fjädern påverkas av de pålagda krafterna. 

 

Figur 1 Den förspända hjulfjädern 

 

Kraftekvation för fjäder 
F = -k·x 

F = belastning [N] 
x = fjäderforkortning [mm] 
k = fjäderkonstant [N/mm] 

Beräkning av fjäderkonstant 
Avstånd mellan golv och underrede 

xbelastning = 15mm 

Pallen ska ta i underlaget när man belastar den med 15kg 
Fbelastning = 147,15N 

Med dessa värden i kraftekvationen beräknas Wjäderkonstanten 
k = 9,81N/mm 

Fjäderkonstanten är linjär. Fjäderkonstanten för var Wjäder blir således 
ken = k/3 = 3,27N/mm 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Gåpallens inverkan 
Gåpallens egenvikt är 3,1kg 

Fgåpall  = 3,1·9,81 = 29,43N 

Kraften från gåpallen ger en Wjäderförkortning 
xgåpall  = 3mm 

Förspänningens inverkan 
Förspänningens Wjäderförkortning antas 

xförsp = 10mm 

Fjäderns förspänning beräknas 
Fförsp = 9,81·10 = 98,1N (vilket motsvarar en belastning på 10kg) 

 

Total förspänning 
Fförsp+Fgåpall = 98,1+29,43 = 127,53N (vilket motsvarar en belastning på 13kg) 

 

Sammanlagd belastning 
Ftot = Fförsp+Fgåpall+Fbelastning  = 98,1+29,43+147,15 = 274,68N 

 

Slutsats 
De  förspända  Wjädrarna  kommer  göra  så  att  gåpallen  inte  gungar  vid  liten 
belastning.  Först  när  belastningen  börjar  närma  sig  gränsvärdet  kommer 
Wjädrarna att börja ändra längd. 

 

 

Graf 1 Hjulfjäderns beteende 
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Bilaga 20 Ritningar 
 

Kropp 
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Ritningar 

 

Underrede 
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Ritningar 

 

Hjul 
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Bilaga 21 Beräkning av Bpprisk 
Lära-gå-vagnen börjar tippa i det ögonblick då normalkraften förskjutits till 
momentancentrum, dvs. centrum av det bakre hjulparet, se Figur 1. Den ger då ingen 
inverkan på momentet. 

                           

Figur 1 Lära-gå-vagnen med införda krafter 

Parametrar 
m = 2,5kg 
a = 80mm 
b = 170mm 

Lära-gå-vagnens egenvikt är 2,5kg. Detta ger kraften 
mg = 2,5·9,81 = 24,5N 

För att tippa vagnen krävs kraften 
F·80 = mgx170 

F = 52,8N 

Kraften F motsvarar 5,4kg. Om ett barn med en vikt större än denna faller samtidigt 
som det håller fast vid styret kommer vagnen att tippa. När vagnen väl börjat tippa 
finns en stor risk att vagnens bakhjul rullar framåt och vagnen välter. 

Eftersom gåpallen är lätt konformad kommer kraftlinjen att gå innanför 
momentcentrum, se Figur 2. Det betyder att det inte finns någon risk att den tippar vid 
vertikalt kraftangrepp. 

 

Figur 2 Gåpallen med införda krafter 

F 
b 

mg 

a 

N 

mg 

N1  N2 

F2 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För att undersöka kraftbehovet för att tippa lära-gå-vagnen i sidled används samma 
resonemang som tidigare, se Figur 3. 

 

Figur 3 Lära-gå-vagnen med införda krafter 

Parametrar 
c =170mm 
d = 460mm 

För att tippa vagnen krävs kraften 
F3·460 = mg·170 

F3 = 9,1N 

Trots att gåpallen kan flyttas i godtycklig riktning finns tillfällen då den stöter på 
hinder och riskerar att tippa, se Figur 4. 

 

Figur 4 Gåpallen med införda krafter 

Parametrar 
m = 3,1kg 
e = 173mm 
f = 450mm 

För att tippa gåpallen krävs kraften 
F4·450 = mg·173 

F4 = 11,7N 

För att undersöka hela tippförloppet måste man räkna med tröghetsmoment vilket i 
detta fall inte har ansetts nödvändigt. 
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N 

F3 

c 

d 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N 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e 

f 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Bilaga 22 Riskanalys 
Riskanalysen redovisas i Tabell 1. 

 

 

Tabell 1 Riskanalys 

 


