
Ergonomi & ERAK Akustik HB
 

 
Adress: 

 
Telefon: 

 
Telefax: 

 
E-post: 

ERAK 
Brobyvägen 44A  
187 35 Täby  

08-758 03 58 
 
 

08-758 03 58 ulf@erak.se 

 
 

 
 
 
 

      Ergonomisk utvärdering av rollatorprototyp ”Walker”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
 

 

Karin Hallén 
Ulf Orrenius 
Linda Rose 

 
 
 
 

ERAK Rapport 2006:02  Täby, oktober 2006



 

 II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Ergonomisk utvärdering av rollatorprototyp ’Walker’. 
 
© Copyright ERAK HB & Trionic AB 
 
ERAK Rapport 2006:02 
Publicerad och distribuerad av ERAK,  
Ergonomi & Akustik HB 
Brobyvägen 44A 
187 35 Täby 



 

 III 

Sammanfattning 
 
Denna rapport sammanfattar en jämförande studie av Trionics rollatorprototyp ”Walker” och två 
konventionella utomhusrollatorer. Studien har omfattat litteraturgenomgång, tekniska tester 
främst avseende forcering av hinder, samt användartester med tio rollatoranvändare som efter ett 
par veckors provanvändning av ”Walker” jämfört denna med sin ordinarie rollator. Vid 
användartesterna har främst intervjuer, subjektiva skattningar och EMG analys använts. 
 
Den ergonomiska analysen visar att Walker är överlägsen de konventionella rollatorerna vid 
passage av typiska hinder, såsom trottoarkanter och trädrötter. Kraftåtgången för att forcera en 
trottoarkant uppmättes till att vara 6-12 gånger större för de testade konventionella rollatorerna 
jämfört med Walker. I användarutvärderingen fick Walker högre betyg i alla testade 
utomhusmiljöer jämfört med användarnas ordinarie rollatorer. Den enda miljön där Walker 
bedömdes ha en sämre funktion än de medverkandes ordinarie rollator var i affärer. Dessutom 
uppskattas flera andra funktioner av användarna, såsom designen, bromsen och värdefickan. 
Däremot har Walker vissa brister gentemot konventionella rollatorer vad avser övrig 
hanterbarhet som hopfällning och smidighet vid passage genom dörrar etc. Speciellt de äldre 
användarna upplevde att Walker behöver vidareutvecklas i dessa avseenden. I rapporten ges 
förslag på förbättringar av Walker, såväl från författarna som från de medverkande i studien.   
 
Efter avslutad testperiod fick de medverkande användarna svara på frågan om de ville behålla 
Walker i stället för sin ordinarie rollator. Av de nio som svarade ville sju hellre behålla Walker 
rollatorn. Samtliga fem medverkande som använde rollator pga. av funktionsnedsättning orsakad 
av handikapp eller sjukdom ville behålla Walker medan hälften av dem som använde rollator 
pga. åldersskäl ville behålla den. 
 
Huvudslutsatsen av studien är att Walker är ergonomiskt fördelaktig jämfört med konventionella 
utomhusrollatorer i flera avseenden, speciellt vid användning i terräng och vid hinderpassage. 
Den upplevs mycket positivt av de yngre medverkande i utvärderingen. Förbättringspotential har 
konstaterats för vissa funktioner, speciellt vad avser hantering i trånga miljöer och möjligheten 
att fälla ihop rollatorn. 
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Förord 

 
Författarna av denna rapport vill rikta ett varmt tack till de personer som bistått vid studien; 
speciellt de rollatoranvändare som deltagit och delat med sig av sitt kunnande och sina 
erfarenheter. Dessutom vill vi tacka Irene Krona på Täby primärvårdsrehab, Jenny 
Wilhelmsson vid Hjälpmedel SAM i Gävle samt Eva Dahl vid Årstaprojektet, som alla 
engagerat sig i att hjälpa oss att finna lämpliga medverkande till studien. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Det är ofta besvärligt att ta sig fram med traditionella rollatorer, t.ex. över trottoarkanter och 
andra hinder. Man kör lätt fast, dvs. rollatorn stoppar när hinder ska forceras vilket kan medföra 
plötsliga ryck och ibland måste man lyfta rollatorn över hindret, vilket kan vara svårt för dem 
som har svårt att gå utan rollatorns stöd. 
 
I ett projekt som ordnades av Sommardesignkontoret vid Design Södertörn 2004 utvecklades 
en prototyp av en ny rollator. Målsättningen med projektet var att få människor med 
funktionsnedsättning att vilja röra på sig mer och att speciellt ge ungdomar med fysisk 
funktionsnedsättning nya möjligheter och bättre tillgång till närmiljön. Prototypen har 
utvecklats vidare och finns nu i en nyare version som företaget Trionic arbetar med.  
 
Ett av dess främsta kännetecken är att den har en annan design än den traditionella. Istället för 
en fyrkantig ram med ett hjul i varje hörn, har Walker en rundad trekantig ram med ett 
dubbelhjul som ”klättrar” över hinder framtill. Principen för OCT1 hjulet kan liknas vid 
funktionen av en järnvägsbogie. När man ska ta sig över ett hinder rullar det främre hjulet först 
upp på hindret och bär en del av lasten, se bilden till höger i Figur 1. Därefter följer det andra 
hjulet. Kraften som går åt för att forcera hindret fördelas därmed på två steg, vilket medför att 
kraftbehovet minskar väsentligt. Se även Rose (2004). 
 

     
 
Figur 1: Traditionell utomhusrollator (Dolomite Soprano) till vänster och Trionics prototyp 
Walker i mitten med detaljbild av klätterhjulet till höger.  
 
En förfrågan gjordes av Trionic i januari 2006 om ERAK, Ergonomi & Akustik HB, skulle 
kunna göra en oberoende jämförande utvärdering av Trionics rollatorprototyp ”Walker” (i 
fortsättningen benämnd Walker) samt två vanligt förekommande rollatorer för utomhusbruk på 
den svenska marknaden. ERAK åtog sig att göra en utvärderingsstudie och arbetet redovisas i 
denna rapport. 
 
 

1.2  Mål 
 
Målet med projektet har varit att göra en oberoende ergonomisk utvärdering av Walker. 
Specifikt var målet att utvärdera Walkers styrkor och svagheter med avseende på forcering av 
                                                           
1  Obstacle Climbing Technology. Svensk patentansökan godkänd 2006-10-18. 
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hinder, styrning och användarvänlighet. Dessutom har målet varit att jämföra Walkers tekniska 
prestanda avseende passage av hinder med motsvarande för två av de mest använda 
utomhusrollatorerna på den svenska marknaden.  
 

1.3 Organisation 
 
Projektet har genomförts av ERAK Ergonomi & Akustik HB av Ulf Orrenius och Karin Hallén. 
Val av medverkande för användartesterna har skett i samråd mellan ERAK och Trionic. 
 
Projektet genomfördes under maj – oktober 2006 

 
 

2 Genomförande  
 
Projektet har genomförts i följande fyra steg: 
1. Informationsinsamling 
2. Teknisk testning 
3. Användartester 
4. Analys och sammanställning av resultaten 
 
 

2.1  Informationsinsamling  
En litteratursökning gjordes på databaserna Medline och Ergonomics Abstracts samt via 
Hjälpmedelsinstitutets bibliotek för att samla information om rollatoranvändning; publicerade 
studier i ämnet och med det förknippade ämnen. Informationssökning gjordes också via 
Internet. 

 

2.2 Teknisk testning. 
Tekniska handhavandetester utfördes på Walker och två på den svenska marknaden vanligt 
förekommande utomhusrollatorer, ”Carl-Oskar” från Ahlberg-Leber (artikelnummer 11225) 
bredd 62 cm och ”Soprano” från Dolomite (artikelnummer 12030-44-21). De tekniska testerna 
utfördes av ERAK. 
Vid testningen var fokus på: 

• Kraftåtgång för att passera några vanliga hinder  
• Manövrerbarhet och vikt 

 

2.2.1 Kraftåtgång för att passera några vanliga hinder 
 
För att undersöka hur mycket kraft som går åt för att passera vanliga hinder med olika rollatorer 
och speciellt kvantifiera effekterna av Trionics OCT hjulupphängning gjordes en serie tekniska 
tester. De hinder som testades var en standardtröskel (42 mm hög), en låg tröskel (29 mm) samt 
en standard trottoarkant (70 mm) och en dito låg trottoarkant (32 mm med 45˚ fas).  Trösklarna 
passerades från den sida som har högst bygghöjd, se detalj till vänster i Figur 1. 
 
För dessa tester körs rollatorn av en försöksperson över det aktuella hindret varvid tryckkraften 
registreras med en digital kraftgivare: Basic Force Gauge från Mecmesin. Denna metodik 
åskådliggörs i Figur 1. Vid försöken var kraftgivaren riktad snett nedåt i en vinkel 45° från 
horisontalplanet. Handtagshöjden på samtliga rollatorer var inställd till 90 cm. Varje försök 
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upprepades tio gånger, varpå ett medelvärde av den registrerade kraften räknades ut för varje 
hinder. För att efterlikna verkliga förhållanden användes en meters ansats vid trösklarna och tre 
meters ansats vid trottoarkanterna. 
 

      
 
Figur 2:  Passage av tröskel respektive trottoarkant med Trionics prototyp ”Walker”. Passagekraftens 
maxvärde registreras med en digital kraftgivare. Vänster: Detalj av standardtröskel. 
 

         2.2.2 Manövrerbarhet och vikt 
Walkers konstruktion skiljer sig väsentligt från traditionella rollatorer. Därför planerades en 
studie av manövrerbarhet, specifikt vad avser svängradier.  
 
En negativ effekt av Walkers dubbla framhjul uppmärksammades tidigt under detta 
utvärderingsprojekt. Med två hjul i kontakt med marken är det svårt att svänga med rollatorn, i 
varje fall på hårt (greppande) underlag. Detta kan vara till problem när rollatorn används i 
trängre miljöer, i t.ex. trapphus och affärer. För att kvantifiera dessa problem planerades en 
studie av svängradier för Walker.  
 
Emellertid gjordes en ändring av konstruktionen av Trionic som möjliggör att det främre hjulet 
kan höjas och låsas i ett läge 3 mm över marken, se Figur 3. När hjulet är låst i detta läge skiljer 
sig inte svängradierna från motsvarande för en konventionell rollator. All testning i detta 
projekt har skett med den modifierade prototypen. Därför genomfördes ingen 
svängradietestning. 

       
 

Figur 3: Walkers framhjul i uppfällt respektive nedfällt läge. 
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För hanterbarheten av rollatorn är både vikten och tyngdpunktens läge viktiga parametrar. 
Uppgifter om de tre rollatorernas vikt erhölls från respektive tillverkare. Tyngdpunktens läge 
beror av hur rollatorn lastas och har inte beräknats i studien. 
 
 

2.3 Användartester 
 
   2.3.1 Medverkande  
 
Vid användartesterna i projektet medverkade tio rollatoranvändare, sex kvinnor och fyra män. 
Sju av de tio medverkande tog kontakt med Trionic eller ERAK som svar på annonser på 
Internet, hos förmedlare av rollatorer samt på servicehus, i affärer och genom personliga 
kontakter. De övriga tre kontaktades av ERAK. Fyra personer som anmält intresse att 
medverka i studien avböjde att delta i den. Två av dem ansåg att Walker var för stor och 
utrymmeskrävande, två ansåg att den inte hade en tilltalande utformning. 
 
 De medverkande var mellan 20 och 95 år med medelåldern 60 år (median 57 år). Tre av dem 
var under 39 år och sex var över 60 år. Ålders-, längd- och viktfördelningen för dessa personer 
framgår ur Tabell 1. 
 
Tabell 1: Data för de deltagande personerna. 
 

 Ålder [år] Längd [cm] Vikt [kg] 

medel 60,1 166,7 73,7 

min 20 155 50 

max 95 188 128 

 
 
   2.3.2 Metodik 
 
Var och en av de medverkande fick låna hem Walker för minst en tvåveckors testperiod. I 
slutet av testperioden gjordes strukturerade tester med de medverkande rollatoranvändarna där 
olika metoder för att bedöma ergonomin användes. Dessa kan delas in i subjektiva och 
objektiva metoder. 
 
Med följande subjektiva metoder bedömde användarna själva hur de upplevde Walker i olika 
situationer: 

• Halvstrukturerad intervju: de medverkande fick med sig frågorna (se Bilaga I) redan i 
samband med att de fick låna rollatorn Walker. I en halvstrukturerad intervju finns en 
mall med redan färdiga frågor, men beroende på hur den medverkande svarar, kan man 
som intervjuare ställa olika följdfrågor. Frågorna i studien rörde i huvudsak 
användarvänlighet, hur de medverkandes ordinarie rollator fungerar och hur de upplevt 
att Trionics Walker fungerat i jämförelse samt hur väl Walkers funktioner svarat mot 
användarens behov. I intervjuerna frågades även om deras vilja att använda rollator 
samt hur de uppfattade rollatorns design. Exempel på en sådan följdfråga är om 
rollatoranvändaren har förslag på lösningar för att förbättra Walker prototypen. 

 
• Kroppskarta ur ”Standardised Nordic questionnaires for the analysis of musculo-

skeletal symptoms” (Kuorinka m. fl, 1987) användes för subjektiv skattning av var 
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ansträngningen känns när man använder den ordinarie respektive Walker rollatorn. 
Kroppskartan kombinerades med Borg’s RPE-skala, se nedan. Detta moment ersatte 
den tidigare planerade VIDAR analysen (Arbetslivsinstitutet , 2005). Den information 
som VIDAR skulle kunna tillföra framkom under intervjutillfället då det blev uppenbart 
att de medverkande var väl förtrogna med sin belastningssituation vid rollatorkörning 
efter test perioden i hemmiljö. 

 
• Borg’s RPE-skala (Rating of Perceived Exertion) (Borg m.fl., 1987), användes för att 

skatta den upplevda ansträngningen vid användningen av rollatorn. Skalan är avsedd för 
att bedöma upplevd ansträngning under dynamiskt arbete och i metoden utgår man 
också från en koppling mellan upplevd ansträngning och hjärtfrekvens(puls). 

 
Följande objektiva metoder användes i användartesterna. Här mättes/registrerades olika 
ergonomi-parametrar av ERAK med hjälp av olika teknisk utrustning; foto och 
videodokumentation och elektromyografiska metoder (EMG) när de medverkande använde 
rollatorerna. 

 
• För att studera muskelbelastningen under användning av rollatorerna har 

elektromyografi-metoder, (EMG )använts. (t.ex. Dolan & Adams, 1997). När en 
muskelfiber stimuleras att kontrahera (dra ihop sig) skickas elektriska impulser till dess 
fiberändar. Man kan avleda (mäta) signalerna från dessa impulser (som orsakas av en 
snabb förändring av potentialskillnaden mellan de inre och yttre 
muskelfibercellvägarna) som går genom den aktiverade muskeln med elektroder och 
analysera dem (Thorn, 2005). EMG- teorin bygger på att ju starkare den avledda 
signalens amplitud är, desto mer ansträngd är muskeln. Genom att jämföra två olika 
belastningsfall med varandra kan man studera skillnader i ansträngning. 
 
Vid användning av EMG-metoder förekommer stora variationer mellan olika individer, 
medan de ger hög reproducerbarhet inom en och samma individ (t.ex. Hammarskjöld, 
1992; Kuorinka, 1988). Det medför att man måste normera EMG-signalerna för att det 
ska vara någon mening med att jämföra data för olika individer. Detta kan göras på flera 
sätt (t.ex. Mathiassen m.fl., 1995). I denna studie har deltagarnas EMG-signaler i 
trapeziusmusklerna registrerats vid användning av Walker och jämförts med 
motsvarande signaler vid användning av deras ordinarie rollatorer. 
 
Med EMG-metoder mäter man inte direkt belastningsnivån eller trötthet i muskulaturen, 
utan genom att studera de elektriska signalerna och deras variation försöker man 
indirekt tolka resultaten som erhålls med EMG-metoder som belastning och/eller 
trötthet. Vad dessa värden representerar och hur de ska tolkas diskuteras fortfarande 
bland forskare. Det finns ingen konsensus om vilka EMG-nivåer som kan leda till risker 
att skadas, men högre belastningsnivåer och avsaknaden av avslappning i muskeln anses 
öka risken för skador. (t.ex. Hägg, 2001). 
 

• Fotografering och videodokumentation har genomförts för samtliga testade situationer. 
 
Praktiskt gick testerna till så att den medverkande vid testtillfället gick en ”bana” i lätt 
skogsterräng, se Figur 3. Banan inkluderade passage av vanligt förekommande hinder såsom 
ojämnheter och trädrötter. De medverkande gick dels med sin vanliga rollator under fem 
minuter, dels motsvarande med Walker. Den medverkande videofilmades också under denna 
del av studien. Medan de medverkande gick banan med respektive rollator registrerades EMG-
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signaler från trapeziusmuskeln på höger och vänster sida vid axlarna med hjälp av ytelektroder. 
Mätningar och analys har gjorts med portabel utrustning från Ergit (Biofeedback utrustning). 
 
Därefter genomfördes den halvstrukturerade intervjun och de subjektiva skattningarna med 
Borg’s RPE-skala (Borg,m. fl., 1987)  och kroppskarta (Kuorinka, m. fl., 1987).  
 

         
 
Figur 4:  EMG registrering vid användande av Carl-Oskar rollator i terräng. 
 
 

2.4 Analys och sammanställning av resultaten 
 
Materialet från litteratursökningen, de tekniska testerna samt användartesterna analyserades och 
sammanställdes. Uppmätta forceringskrafter redovisas som medelvärden samt maximala och 
minsta värden. I EMG-analysen normerades de erhållna EMG-nivåerna för varje deltagare mot 
en referenskontraktion för att möjliggöra jämförelser mellan de tio medverkande. 
Intervjusvaren sammanställdes. De redovisas i Bilaga I tillsammans med frågorna. Resultaten 
från skattningarna med kroppskartan och Borg’s RPE-skala sammanställdes i diagramform och 
redovisas i avsnitt . 

 
3 Litteraturöversikt 
 
Litteratursökningen resulterade i ett relativt litet antal relevanta publikationer. I detta avsnitt 
ges en sammanställning av de studier som påträffades och som behandlar rollatoranvändning 
och de behov som rollatoranvändare har. 
 
Rollatorer används av en icke oväsentlig del av den svenska befolkningen. I en 
sammanställning om rollatorers betydelse för äldre (Estreen, 2005) konstateras att 
nyförsäljningen av rollatorer har mellan 1989–2004 ökat från cirka 25 000 till drygt 55 000 per 
år. Om man bedömer att livslängden för en rollator är 3-4 år kan antalet rollatoranvändare i 
Sverige uppskattas till ca 200 000 enligt Estreen. Rollatorn är därmed det vanligaste 
förekommande hjälpmedlet i Sverige. Estreen redovisar dessutom ett flertal studier som visar 
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på att förskrivning av rollatorer är samhällsekonomiskt lönsam. Förskrivningskostnaden 
kompenseras mer än väl av en minskning av antalet höftfrakturer och andra samhällskostnader. 
Bonnedahl och Green Kopanja (2005) visar framräkningar för de kommande 45 åren att 
kostnadsbesparingarna pga. minskade olycksfall vid rollatoranvändning kommer att öka 
kontinuerligt i och med att andelen äldre i befolkningen ökar.  
 
Behovet av gånghjälpmedel är starkt förknippat med ålder. Ju äldre man är desto vanligare är 
det att man använder hjälpmedel. Kvinnor använder i högre utsträckning gånghjälpmedel än 
männen, även kontrollerat för ålder (Estreen, 2005).   

I en dansk studie (Brant, 2000) intervjuades 64 nyanvändare efter 1 respektive 4 månaders 
användning av rollatorer. Följande framkom: 
 
De största problemen med rollatorerna var att hantera och manövrera dem, särskilt utomhus. 
Rollatorerna upplevdes vara tunga och svåra att styra rätt på sluttande underlag. Även att 
komma över trottoarkanter och att transportera rollatorn upplevdes som ett problem. Det 
konstaterades att rollatorer kan få användaren att känna sig gammal. 
 
Vidare framkom att kön påverkar stort hur tillfreds man är med sin rollator. Kvinnorna i studien 
var upp till tre gånger mer missnöjda än männen. Det svåra för dem var att hantera rollatorn, 
vilket kan bero på att kvinnor generellt sett är muskelsvagare än män, på att fler kvinnor bor 
ensamma och därför har svårare att få hjälp med sin rollator än män har. 
 
De yngre brukarna, de under 70 år, var mindre tillfreds med användningsområdet och 
transportmöjligheterna av rollatorn. Detta antogs bero på att de yngre är mer aktiva och har 
större krav på olika aktiviteter de vill göra. Det som de äldre, över 70 år, var mindre nöjda med 
var vikten, förmodligen beroende på att de är fysiskt svagare. 
 
De som själva deltagit i valet av sin rollator var mer tillfreds med hjälpmedlet än de som inte 
fått välja själva. De som använde sin rollator ofta och mycket var mer nöjda med sina 
rollatorer. Det kan förklaras med att de lärt sig hantera den bättre ju mer de använt den. Det kan 
också vara så att de var nöjda med sin rollator och därför använde den ofta. 
 
När det gäller produktutveckling fanns önskemål att få tillgång till lättare och mer 
riktningsstabila rollatorer som lättare tar sig upp på en trottoar. Dessutom fanns önskemål att få 
tillgång till lätt hanterbara rollatorer och att dessa har bra greppmöjligheter vid lyft.  
 
En studie bland 23 rollatoranvändare över 65 år (Broddnäs, 2005) har nyligen genomförts i 
Sverige. Resultatet från denna visar att utomhusrollatorn har stor betydelse för äldres hälsa, 
dels fysiskt genom att bidra till att de kommer ut och rör på sig mer och dels psykiskt genom att 
de känner en ökad självkänsla och en positiv påverkan på socialt umgänge. Fysisk inaktivitet 
anser man vara onaturlig och skadlig. Dessutom pekar författaren på att det finns en koppling 
mellan aktivitetsnivå och intellektuell kapacitet och hävdar att livskvaliteten främjas av att 
kunna utföra de aktiviteter man önskar trots funktionshinder. Författaren uppmärksammar 
också att den nya pensionärsgenerationen, 40-talisterna, har ett annat aktivitetsmönster än äldre 
generationer. De förutspås ställa nya krav på utformningen av morgondagens 
utomhusrollatorer. 
 
I en artikel av Eriksson (2005), diskuteras användarinflytande vid val av rollator. Det 
konstateras att rollatoranvändare skulle vilja ha ökade möjligheter att välja färg på rollatorn. 
Två skäl framfördes av de tillfrågade pensionärerna. Det ena är att kunna särskilja sin egen 
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rollator från andras. Det andra att få en som ”känns fin”. Samma pensionärer önskade sig också 
större hjul och bättre lastutrymme 
 
I en studie av Öst-Söderlund (1999) där 59 kvinnliga rollatoranvändare deltog, konstateras att 
rollatorer ger trygghet och säkerhet så att äldre människor vågar och vill vara aktiva. När de är 
aktiva tränar de upp muskler och skelett och förebygger på så sätt benbrott. 90 % av de 
tillfrågade upplevde vardagslivet som lättare sedan de fått tillgång till rollator. Det konstateras 
vidare att kraven på rollatorer kan vara tekniskt motsägelsefulla. Den ska vara lätt och smidig  
men samtidigt stabil och tippningssäker. Den ska rulla lätt och det ska vara lätt att lyfta in den i 
en bil. I studien konstateras att större hjul rullar lättare än små och att luftfyllda däck är 
behagligare på löst underlag medan solida är bäst på fast yta. 
 
Även Sandqvist (2000) konstaterar att en rollator måste vara tippningssäker men ändå behändig 
så att föraren kan ta sig fram smidigt även om det är trångt.  
 
I en studie av materialvagnar i byggbranschen (Rose, 2004) konstaterades att det krävdes 
väsentligt mindre kraft för att köra över hinder med vagnar som hade en hjulupphängning som 
påminner om den Walker har. Det konstaterades också att man med denna typ av vagnar fick 
mindre ryck och färre tvärstopp med sådana vagnar vid forcering av hinder samt att 
belastningen minskade med dem. 
 
 

4 Resultat av den tekniska testningen  
 

4.1 Kraftbehov för att passera hinder 
 
I Tabell 2 redovisas resultaten från mätningarna av kraftbehovet för att passera hinder. Här 
anges medelvärden samt största och minsta värde [spridningen inom hakparantes]. 
 
Tabell 2: Kraftbehov för att forcera olika hinder. Medelvärde samt största och minsta registrerade 
kraft vid 10 upprepade forceringar. 
 
Erforderlig kraft [N]  /  

Hinder 

Walker – nedfällt 
främre hjul 

Walker – uppfällt 
främre hjul 

Ahlberg-Leber         
Carl Oskar 

Dolomite -Soprano 

Standardtröskel   
 (42 mm) 

20 [10,24] 33 [29,37]  116 [95,130]  228 [137,289]  

Låg tröskel           
 (29 mm) 

13 [10,15]  26 [17,30]  77 [61,88]  81 [70,90]  

Standard trottoar  
(70 mm) 

57 [36,68]  72 [54,81]  klarar ej * klarar ej * 

Låg trottoar           
 (32 mm, 45˚ fas) 

15 [7,23]  36 [19,56]  129 [86,183] 122 [102,154]  

*  Med ”klarar ej” menas att det inte gick att rulla rollatorn upp på trottoarkanten vid gång rakt framifrån.  
 
Jämförelsen av forceringskrafterna för standardrollatorerna och motsvarande krafter för Walker 
visar att kraftåtgången minskar avsevärt med Walker. Relaterat till Walker med nedfällt 
framhjul är kraftbehovet för Carl-Oskar 6-9 gånger större och för Soprano är 7-12 gånger 
större. Dessa värden gäller de hinder som de traditionella rollatorerna klarar av att forcera. Den 
högre trottoarkanten var för hög att kunna rulla upp på med Carl Oskar och Soprano; de främre 
hjulen behövde lyftas upp.  
 



 

 9 

Resultaten visar också att den högsta medelforceringskraften för Walker är lägre än de lägsta 
medelvärdena för de andra rollatorerna. 
 
Kraftåtgången för Trionic med nedfällt hjul är något lägre än motsvarande med hjulet uppfällt. 
Minskningen i uppmätta medelkrafter ligger i intervallet 21-58 %. 

 

4.2   Manövrerbarhet och vikt 
 
Tomvikten för de testade rollatorerna (dvs. olastad rollator) redovisas i Tabell 3. 
 
Tabell  3: Totalvikt för de testade rollatorerna. 
 Walker (Trionic) Carl Oskar (Ahlberg-Leber) Soprano (Dolomite) 

Vikt [kg] 9.9 11.3 10.0 
 
Tyngdpunktens läge påverkar också manövrerbarheten. Trionics rollator har tyngdpunkten 
väsentligt längre från handtagen än konventionella rollatorer, vilket kan göra rollatorn mer 
svårstyrd då man transporterar last i korgen. Dessutom påverkas förmågan att gå i sluttande 
terräng. Med framhjulet uppfällt får rollatorns framparti en tendens att hasa ner då man kör ”på 
skrå” i sluttande terräng, dvs. då körriktningen är tvärs mot sluttningens riktning. Speciellt kan 
detta vara problematiskt om man transporterar varor i den främre lastkorgen Att motverka 
denna rörelse kan medföra en stor belastning på förarens axlar och armar. Genom att skifta till 
nerfällt framhjul minskar dessa problem.  
 
 

5 Resultat från användartesterna 
 

5.1 Rollatoranvändning bland de medverkande 

 
Samtliga 10 medverkande i användartesterna använde rollator i sin vardag. I Tabell 4 redovisas 
vilka rollatorer som de normalt använder. Se även Bilaga I. 
 
Sex av de medverkande hade använt rollator under flera år, tre av dem mellan 3 och 6 månader 
och en var ny rollatoranvändare. En medverkande fick sin rollator förskriven under 
testperioden och har sedan fortsatt som rollatoranvändare. 
 
Tabell  4: Deltagarnas ordinarie rollatorer. 
 

Fabrikat Modell Antal 
Ahlberg Carl-Oskar 3 
Etac Tango 1 
Etac uppgift saknas 1 
Etac Avanti 1 
Dolomite Soprano 2 
Dolomite Opal 200* 2 

 
*  Opal 200 är för inomhusbruk. Dessa användare hade ingen rollator för utomhusbruk. För de jämförande testerna 
har de använt en lånerollator (Ahlbergs Carl-Oskar) 
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Hälften av de medverkande använde rollator på grund av en funktionsnedsättning orsakad av 
neurologisk sjukdom (3 st.) eller muskelsjukdom (2 st.). De övriga fem var ”åldersanvändare”. 
Med detta avses här såväl yrsel, dålig kondition som följd av minskade möjligheter att röra sig 
eller dåligt hjärta samt åldersrelaterade knäproblem. 
 
 

5.2  Resultat av intervjuerna 
 
Resultatet från de halvstrukturerade intervjuerna återfinns i sin helhet i Bilaga I. Nedan 
återfinns en sammanställning, inklusive användarnas kommentarer om Walkers svaga 
respektive starka sidor respektive förbättringsförslag. 
 

5.2.1 Tillgänglighet till olika miljöer 
 
Ur intervjuerna framkom att fem av nio medverkande inte kunde ta sig till miljöer de vill till 
pga. den ordinarie rollatorns utformning, som Figur 5 visar. 
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Figur 5:  Svarsfrekvens på frågan vilka miljöer Du har/skulle vilja ha tillgång till med Din 
vanliga rollator. 
 
I intervjuerna frågades de medverkande om hur Walker respektive användarens ordinära 
rollator fungerar i olika miljöer. Svarsalternativen var graderade i en femgradig skala (5 = 
mycket bra, 4 = bra, 3 = varken eller, 2 = dåligt, 1 poäng = mycket dåligt).  I Bilaga II 
redovisas svarsfrekvensen på dessa frågor och i Figur 5 redovisas ett medelbetyg. 
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Figur 6:  Medelvärde av betyg för Walker respektive användarnas ordinarie rollatorer avseende 
funktionen på olika underlag (miljöer)  (5 = mycket bra, 4 = bra, 3 = varken eller, 2 = dåligt, 1 poäng 
= mycket dåligt). 
 
Ur diagrammet framgår att Walker får högre betyg på alla utomhusmiljöer. Den enda miljön 
där Walker bedömdes ha en sämre funktion än standardrollatorn var i affärer. Speciellt de äldre 
användarna uppgav problem med framkomlighet i mindre butiker, t.ex. kvartersbutiker och 
klädesbutiker. De som handlade på stormarknader uppgav inga sådana problem.  
 
De problem med Walker som flest tog upp var storleken. Åtta av nio upplevde att rollatorn är 
för stor. Detta leder till problem när den ska packas i bil, köras in i hissar, bussar, tåg och 
affärer. Den är dessutom stor att förvara. Andra problem som tas upp är att den är tung (vilket 
snarare har att göra med tyngdpunktens läge än med rollatorns vikt, se avsnitt 4.2). Två 
personer anmärkte på stabiliteten: rollatorn har en tendens att tippa åt det håll de främre hjulen 
är riktade, särskilt om korgen är lastad och tyngdpunkten därför är flyttad framåt och/eller om 
man håller långt fram i handtagsbågen. Rollatorn upplevdes även vara framtung, vilket gör den 
svår att lyfta och att den främre delen hasar nedåt när man går i ”snedlut”. Detta uppgavs även 
hända på standardrollatorer, men de är lättare att hålla emot pga. att tyngdpunkten är närmre 
handtagen. Dessutom, hamnar framhjulen snett på Walker gör tyngdpunktsläget att det är svårt 
att få dem tillbaks i rätt riktning. 
 
I Figur 7 till 10 redovisas hur användarna bedömer framkomligheten över hinder med Walker 
relativt deras ordinarie rollatorer. 
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Figur 7: Övergripande bedömning av 
framkomlighet över hinder med Walker relativt 
användarnas ordinarie rollatorer. 
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Figur 8: Bedömning av hur ansträngningen är på 
armar/rygg vid passage av hinder med Walker relativt 
användarnas ordinarie rollatorer. 
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Figur 9: Deltagarnas bedömning av hur ofta 
det upplevs vara svårt att ta sig förbi hinder med 
olika rollatorer. 
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Figur 10: Svar på frågan om Walker förbättrar 
möjligheten att ta sig över hinder jämfört med 
ordinarie rollatorer. 
 

 

5.2.2 Användarnas kommentarer till Walkers 
olika funktioner 

 
De medverkandes bedömning av Walkers olika funktioner redovisas nedan, dels i Figur 11 dels 
som kommentarer. Fyra av funktionerna har inte testats av samtliga medverkande vilket också 
framgår ur Figur 11 nedan, se de blå staplarna     . Att en funktion inte har testats av samtliga 
kan bero på att den upplevs som svår att använda. 
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Figur 11:  Medelbetyg på Walkers  olika funktioner. (5 = mycket bra, 4 = bra, 3 = varken eller, 2 = 
dåligt, 1 poäng = mycket dåligt) 
 
Lastmöjligheterna 
Snygg korg! De flesta nämner att det är bra med rymligt lastutrymme. En användare 
kommenterade särskilt att korgen tillåter att man lägger i småsaker, vilket de flesta 
standardrollatorer ej medger. En användare önskar möjlighet att lyfta bort korgen. Ett annat 
förslag är även ett lock med blixtlås som går att låsa. Korgen skulle kunna rullas ihop som en 
kapuschong när det inte används. Ett annat förslag är att Walker borde utrustas med hållare för 
käpp då det kan vara nödvändigt för användare med ett kompletterande hjälpmedel i miljöer dit 
inte Trionic rollatorn når, t.ex. verandor. 
 
Tyvärr blir rollatorn framtung och svårare att styra med last i korgen. Detta har flera användare 
kommenterat. Det är också svårt för storvuxna personer att böja sig över handtagsbågen ner i 
korgen vid i och urlastning. Ett förslag kom fram om en korg att hänga på styret som 
komplement. 
 
Värdefickan 
Värdefickan upplevdes som mycket bra. När man skjuter för sitsen syns den inte och ingen 
kommer heller åt den. 
 
Bromsarna 
Bromsarna får bra betyg. Flera kommenterar att det är bra att kunna slira lite på bromsen, t.ex. 
när man går ner för en backe. De med mindre händer nämner att greppet är för stort och därför 
blir det tungt att bromsa. Se t.ex. Hägg (2001) avsnitt 6.2 för en diskussion om utformning av 
handtag till olika handstorlekar. Överlag uppskattas färdbromsen medan parkeringsbromsen av 
de flesta får ett sämre betyg. Walkers parkeringsbroms kräver två händer för aktivering, 
alternativt god fingerfärdighet. Dessutom har det påpekats att flera steg i bromsen kan upplevas 
som otydligt och det bör vara klart för användaren när den är låst. Jämför med t.ex. Dolomite 
Soprano som har en enkel parkeringsbroms som klickar när bromsen är låst. 
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Sittmöjligheterna 
Sitsen upplevdes för liten av flera medverkande dvs. inte tillräckligt djup i benens riktning. 
Handstagsbågen uppskattades som ryggstöd av de mer kortvuxna men kan vara i vägen för de 
längre användarna eftersom de i allmänhet har denna justerad i ett högre läge. Någon menade 
att tvärstaget, som också fungerar som hopfällningsmekanism, sitter i vägen och förhindrar att 
man kan sitta tillräckligt lång in.  
 
Det är skönt med mjuk sits tyckte flera. En fråga som väcktes var om sitsen blir blöt i regn och 
hur lång tid det då tar innan den torkar ?  
 
Omställningsmöjligheterna av främre hjulet 
Hjulomställningen upplevdes vara svår att hantera om man är muskelsvag och har dålig balans. 
Det krävs dessutom muskelstyrka för att hålla upp rollatorn för att öppna och stänga låsningen. 
En del äldre användare hade inte ens försökt att justera hjulläget då de inte förmår böja sig så 
djupt som krävs. 
 
Bortmontering av hjul 
Även att ta av hjulen tyckte en del var svårt. De flesta med behov av rollator har dålig balans 
eller är rörelsehindrade på något sätt och kan även vara muskelsvaga. Rollatorer där 
bortmontering av hjulen inte är nödvändigt vid transport uppskattas. 
 
Handtaget 
En allmän syn bland användarna verkar vara att handtaget är bra. Flera uppgav att Walkers 
handtag känns stadigt och att det är skönt med det mjuka greppet. Isoleringsbandet gör att det 
inte känns lika kallt som vanliga plasthandtag. Man halkar heller inte med händerna. 
Möjligheterna att använda olika grepp längs handtagsbågen upplevs positivt. En person 
upplevde emellertid att isoleringsbandet gav ett ofärdigt eller lagat intryck och tyckte inte att 
det var skönt att hålla i. En annan tyckte att det var för långt mellan handtagsbågen och 
bromsen.  
 
Hopfällningen 
Walker bedöms fortfarande vara stor i hopfällt läge och är svår att få in i en bil. Rören kan 
hamna ur position och knapparna är svåra att trycka in, särskilt om man har nedsatt 
muskelstyrka. Hopfällningen kräver att man har balans. Det upplevs vara svårt att komma åt 
mekanismen, särskilt när sitsen dras tillbaka.  
 
En syn är att hopfällningen bör kunna ”startas” med en hand och genomföras på ett enkelt sätt. 
En person föreslår att rollatorn ska kunna låsas i hopfällt läge, t.ex. vid flygtransporter. 
 
Designen – några kommentarer 

• Designen ger ett kraftfyllt intryck. Inger respekt. 
• Tuff 
• Snygg – hela formen, gillar alltihop. Får bra kommentarer från andra. ”Formen är fin” 
• Häftig, kul! 
• För lång, tar för mycket plats, otymplig att hantera. Designen är snygg. 
• Häftig – det tycker de flesta som träffar testanvändaren också. Gillar det rutiga tyget. 

Tror att utseendet är väldigt viktigt. 
• Kul! Känns sportig! 
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Utseendet uppskattas, speciellt av de yngre i studien. Det känns modernare, mindre förknippat 
med ett hjälpmedel än en ordinarie rollator. Någon nämner att rören i ramen borde kunna göras 
klenare för att ge ett smäckrare intryck. 

 
 
Vad är bra med Trionic rollatorn (som inte redan är nämnt)? 
 
Många testanvändare påpekar att gången är mycket mjuk tack vare de luftfyllda däcken; det 
vibrerar och studsar mindre än med den ordinarie rollatorn. Tack vare klätterverkan med 
framhjulen upplever många att det är lätt att ta sig upp på trottoarer och över ojämn mark. Värt 
att nämna är att några upplever att de kan gå mer upprätt då de kan komma nära styrbågen och 
att de använder mindre kraft. Det leder till att fokus kan flyttas från att titta efter hinder till att 
kunna titta på omgivningen. 
 
Problemen med den ordinarie rollatorn beskrivs vara att den är mer stötig vid gång på ojämnt 
underlag och att det är svårt att ta sig upp på trottoarkanter. 
 

5.3 Förbättringsförslag 
Baserat på resultatet har förslag på förbättringar av Walker utarbetats. Dessa är dels förslag från 
de medverkande rollatoranvändarna, dels från författarna. Se även bilaga I. 
 

• För att attrahera en äldre målgrupp kan det vara intressant att ta fram en modifierad 
version av ”Walker”. Denna bör i så fall ha fokus på användarvänliga funktioner med 
god och tydlig informationsergonomi, t.ex. en parkeringsbroms som användaren vet hur 
mycket hon/han ska dra åt. Den skulle kunna ha något mindre fokus på 
terrängegenskaper, kanske utan OCT funktion på framhjulet för bättre viktsfördelning. 
En ”senior Walker” bör vara smalare för att underlätta passage genom dörrar, alt. lätt 
hopfällbar till ett smalare läge. Den bör också ha förbättrad hanterbarhet, speciellt 
hopfällningsmekanismen. Den skulle eventuellt kunna tillverkas med en smäckrare ram. 

• Obekväm sits pga. för litet sittdjup då handtaget tar emot: Ett förslag till lösning är att 
sitsen tillverkas så att den kan skjutas mot föraren då denna vill sitta, t.ex. med 
teleskoperande rör. En annan möjlighet är att göra handtagsbågen något djupare så att 
det blir mer sittutrymme. Det är också möjligt att en lägre sitshöjd skulle vara att 
föredra för kortvuxna användare. 

• Risk för att sitsen blir blöt vid regn: Ett förslag till lösning är att sitsen görs avtagbar så 
att den kan tas in vid risk för regn alternativt kan bytas ut mot en extrasits om den blivit 
blöt. En annan möjlighet är att tillhandahålla ett slags sitsöverdrag, som för cykelsadlar. 

• Korgen skulle kunna förses med låsbart lock. 
• Hjulen bör förses med stora tryckknappar för att underlätta demontering. Klickljud vid 

fastsättning skulle underlätta montering. 
• Det vore önskvärt om rollatorn tillfälligt kan göras smalare vid passage genom dörrar, 

t.ex. in till en kvartersaffär. En förutsättning är att stabiliteten kan garanteras 
• Rollatorn bör utrustas med käpp/kryckhållare för användare med sådana behov 
• Gradering av höjden på handtagsstolpen för att underlätta inställning av rätt höjd efter 

hopfällning. 
• Utrustning med reflexer är en enkel men viktig åtgärd. 
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5.4 Användartester i terräng 

5.4.1  EMG analyser 
 
I EMG-analysen har belastningsnivån i trapeziusmusklerna jämförts vid användning av Walker och 
de medverkandes ordinarie rollator. Se Figur 4 för en illustration av rollatorkörning på testbanan 
med EMG elektroder. Trapeziusmuskeln valdes för att den är lätt att särskilja. Alternativet med 
muskler i armarna kan leda till fel eftersom de är så många som ligger tätt. Det blir svårt att få det 
rätt. 
 
När man kör rollator krävs ökad kraft när man ska forcera ett hinder vilket medför att 
belastningen i de muskler som utövar kraften ökar. I Figur 12 nedan redovisas normerat 
maxvärde av EMG-signalnivåerna under körning på testbanan med Walker respektive de 
medverkandes ordinarie rollator, uträknat som ett medelvärde för de tio medverkande. 
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Figur 12: Normerat maxvärde och normerat medelvärde av EMG-signalnivåer vid körning på 
testbanan: Medelvärde för samtliga medverkande. 
 
EMG-analysen visar att den högsta belastningen i medel låg 15 % lägre när de medverkande 
använde Walker jämfört med sin ordinarie rollator. Detta tolkas som att muskelbelastningen för 
att forcera hinder var lägre med Walker. I Figur 12 redovisas också det normerade medelvärdet 
under körning på testbanan, beräknat som medelvärde för de 10 medverkande. Resultatet tolkas 
som att det under testkörningarna i lätt skogsterräng inte var några signifikanta skillnader i 
muskelbelastning mellan de två olika rollatorerna, dvs. när man inte forcerade direkta hinder 
såsom trädrötter och liknande.  

5.4.2 Subjektiv skattning av ansträngning  

I samband med att användarna körde testbana i lätt skogsterräng fick de skatta hur ansträngande 
de upplevde detta. Bedömningen gjordes med hjälp av Borg’s RPE-skala (Borg m.fl., 1987), se 
Figur 13. Dessutom bedömde de i vilka kroppsdelar de upplevde ansträngning hjälp av en 
kroppskarta, som Figur 13 illustrerar (ur Kuorinka, m. fl., 1987). 
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Figur 13: Borgs RPE-skala (Borg, m.fl., 1987) för skattning av upplevd ansträngning (till vänster) 
och kroppskarta (Kuorinka, m. fl., 1987 ) för bedömning av var i kroppen ansträngningen känns (till 
höger).  
 
I Figur 14 redovisas resultaten av skattningen av hur ansträngande de medverkande upplevde 
det att köra de olika rollatorerna på testbana (medelvärde för de medverkande). Figur 15 visar i 
vilka kroppsdelar de upplevde ansträngningen. 
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Figur 14: RPE gradering av ansträngning vid forcering av hinder under promenaden i lätt 
skogsterräng (medelvärde för de medverkande). 
 
Resultaten visar att de medverkande bedömde ansträngningen att köra Walker på testbana som 
”ganska lätt” och som ”något ansträngande” med sin ordinarie rollator (medelvärden).  
 
Åtta av de tio användarna sade att de upplever det psykiskt besvärande när rollatorn tvärstannar 
vid hinder. Tre sa att det är ”jobbigt redan innan man går ut”, dvs. att det finns en irritation eller 
oro redan innan de går ut. Det leder till, angav de, att de undviker vissa miljöer/vägar.  
 
Figur 15 visar resultat från förfrågan om var i kroppen användarna upplevde ansträngning med 
Walker respektive den ordinarie rollatorn. 
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Figur 15: Resultat av i vilka kroppsdelar de medverkande upplevde ansträngning med de 
olika rollatorerna. 
 
 

6 Diskussion 
 
6.1 Metoder och medverkande i studien 
 
Användartesterna var begränsade till att omfatta 10 medverkande. Det innebär att resultatet av 
användartesterna inte direkt kan generaliseras att gälla samtliga rollatoranvändare men ger ändå 
en tydlig indikation på hur en grupp rollatoranvändare bedömer Walker i förhållande till sin 
vanliga rollator. 
 
Sju av tio medverkande anmälde själva intresse vilket kan påverka resultaten av deras 
utvärdering – genom s.k. ’positiv selektion’. Vid sökandet efter medverkande tackade fyra av 
dem som anmält intresse nej till att delta i studien. Anledningen var för två av dem att Walker 
bedömdes vara för stor och utrymmeskrävande och för de andra två berodde det på att rollatorn 
inte hade en tilltalande utformning. Dessa ”faktorer” har troligen påverkat resultatet i studien, 
eftersom antalet medverkande var litet och varje enskild individs svar har en relativt stor 
påverkan på resultat. 
 
Urvalet av medverkande skedde avsiktligt så att halva gruppen var så kallade åldersanvändare 
och hälften utgjordes av personer som uppgav medicinska skäl för sitt behov av rollator. Därför 
är medelåldern för deltagarna lägre än för normalanvändaren av rollatorer.  
 
I studien har ett antal subjektiva metoder använts, t.ex. skattningar av upplevd ansträngning. 
Det finns för och nackdelar med subjektiva metoder. Nackdelen är att resultatet kan färgas av 
deltagarnas sinnesstämning. Å andra sidan får man en bild av hur individen upplever 
situationen.  

 
6.2 Diskussion av resultaten - gruppering av användare 
 
I slutet av intervjun med användarna ställdes frågan om vilken rollator som medverkanden 
skulle vilja behålla efter testperiodens slut. I Figur 16 redovisas resultatet uppdelat på de två 
olika grupperna: Medverkande med sjukdomshandikapp och medverkande som använder 
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rollator pga. åldersskäl. Det är uppenbart att de som använder rollator pga. sjukdom är mer 
nöjda med Walker. Samtliga användare vill behålla Walker rollatorn. Medelåldern på 
deltagarna i denna grupp är väsentligt lägre än för de som använder rollator av ålderskäl, 41 år 
jämfört med 79 år. Detta kan tolkas som att Trionics rollator tilltalar de yngre i högre 
utsträckning. En annan tolkning är att Walkers funktioner är bättre anpassade till de behov som 
de med sjukdomshandikapp har.  Dessutom framgår det av kommentarerna (se Bilaga I) att 
äldreanvändarna har en del problem med hanteringen av Walkers funktioner: växling av hjul, 
justering av framhjul etc. Detta kan bero på att de dels har generellt sämre muskelstyrka och 
rörlighet men också att de har färre i sin närhet att be om hjälp. 
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Figur 16: Svar på frågan vilken rollator skulle du vilja behålla efter testperiodens slut: Vänster: 
Medverkande med sjukdomshandikapp Höger: Medverkande som använder rollator av åldersskäl. 

 
 

7 Slutsats 
 
Huvudslutsatsen av studien är att Walker är i flera avseenden ergonomiskt fördelaktig jämfört 
med konventionella rollatorer, speciellt vid användning i terräng och vid passage av hinder. 
Den upplevs mycket positivt av de yngre medverkande i utvärderingen.  
 
För vissa funktioner på Walker har en förbättringspotential identifierats, speciellt vad avser 
hantering i trånga miljöer och möjligheten att fälla ihop rollatorn. För att möta behoven hos 
äldre användare bör mekanismerna för demontering av rollatorn förbättras och förenklas, 
speciellt för att underlätta hopfällning och demontering av hjul. 
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 Bilaga I: Intervjufrågor med svarsfördelning 
  

Test av rollatorprotyp från Trionic 
  
        
 
Vilken rollator använder Du idag? • Ahlberg, ’Carl Oskar’ 

• Ahlberg, ’Carl Oskar’ 
• Etac ’Tango’ 
• Dolomite ’Opal’ 
• Etac ? 
• kryckor ute / Opal 200 inne 
• Ahlberg, ’Carl Oskar’ 
• Dolomite – ’Soprano’ 
• Dolomite – ’Soprano’ 
• Etac – Avanti, (Dolomite Soprano) 

 
Varför använder Du rollator? • Neurologisk sjukdom 

• hjärta. Övervikt, måste ha avlastning 
• muskelsjukdom, påverkar lungkapaciteten 
• utslitna knän och astma 
• Cp-skada 
• ålder- dålig balans 
• ålder- balans o knän 
• ms, dålig balans 
• dåligt knä, dålig fysik 
• ms 

Hur länge har Du använt rollator? • sen april 2006 
• sen våren 2006 
• till och från i ca 5 år 
• flera år 
• hela livet 
• månader 
• 2,5 år 
• flera år 
• ny användare 
• 8 år 

 

Flervalsfrågor om hur Du rör Dig idag. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 
 
 Dagligen Några ggr 

i veckan 
Någon ggr 
i veckan 

Varannan 
vecka 

Mer sällan 

1. Hur ofta är Du ute och rör på Dig 
utanför bostaden? 

9 1    

      
2. Hur ofta skulle Du vilja vara ute och röra 

på Dig? 
10     
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3. Vilka miljöer är tillgängliga för Dig 
med Din ordinarie rollator? 

     

□ Offentliga miljöer 10     
Kommentar: Utan höga nivåskillnader 
□ Grusvägar 6     
□ Grövre terräng (stigar, skog och 

mark, etc.) 
2     

Kommentar: Men aldrig på egen hand, bara i sällskap  

□ Annan:  1     

Kommentar: Klarar trappor 

     
4. Vilka miljöer skulle Du vilja ha 

tillgång till? 
     

□ Offentliga miljöer 8     
□ Grusvägar 6     
□ Grövre terräng (stigar, skog och 

ojämn mark, etc.) 
6     

□ Annan: • Mer av typen lätt, obanad terräng 
• Rulltrappor och tåg 

Kommentarer: Viktigt med tillgängligheten. Tycker om att vara i skog och mark 
 

   Ja Nej      

5. Tror Du att en bättre rollator gör att Du 
kommer ut och rör på Dig mer? 

8 2    

Kommentarer: 
• Men det skulle kännas bättre 
• Om jag hade sällskap av någon 
• Känner sig lite för vinglig för att gå ut ensam 
 
Flervalsfrågor om hur Din ordinarie rollator fungerar. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

      

 Mycket 
bra 

Bra Varken 
eller  

Dåligt Mycket 
dåligt 

Ej testat 

6. Hur fungerar Din ordinarie rollator:       

a) inomhus? 2 7    1 
b) över trösklar?  4 2  1 2 
c) i affärer och dylikt? 1 5 2   2 
d) över trottoarkanter?  2 3 3 2  
e) på grusvägar? 1 2 2 2 1 2 
f) på gatsten?  3 2 2 1 1 
g) på grus?  2 1 2  3 
h) på gräs?  6 1 2  1 
i) i grövre terräng (stigar, skog och ojämn 
mark, etc.)? 

 1 1 2 3 3 
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7. Hur fungerade din ordinarie rollator i 
helhet? 

 7 2  1  

 
8. Uppstår problem vid något speciellt 

tillfälle?  
Ja 9 Nej 1  

Om ja, när och på vilket sätt? 1     
• ojämn väg gör att rollatorn är hoppig och det är svårt att hålla rak kurs. 
• trottoarkanter, tvära högre markhinder 
• kan ej användas på ojämn mark, dålig vid trottoar och gatsten, snö, skogsterräng. Dålig 

förvaringskorg, tråkig design 
• snömodd är så halt, tungt och jobbigt och då avstår han från att gå ut 
• tunga i backar 
• svår att lyfta vid trappsteg- känner sig för svag, drar den baklänges som en barnvagn. 

Inomhusrollatorn är bättre för den är så lätt. 
• måste lyfta upp den på trottoarer 
• storleken om man tar den inomhus, måste lyfta upp för trottoarer 
• skär ner i djup sand och djupt grus, typ kyrkogårdsgångar 
• vid tävlingar då jag ska springa in i mål, den ”wobblar”, rollatorerna tvärnitar då jag springer eller har 

bråttom 
Flervalsfrågor om hur Walker fungerar. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

 

 Dagligen Några ggr 
i veckan 

Någon ggn 
i veckan 

Varannan 
vecka 

Mer sällan 

9. Hur ofta har Du använt rollatorn? 3 6 1   
10. I vilka miljöer har Du använt 

rollatorn? 
     

 Inomhus 5 

 Offentliga miljöer 9 
 Grusvägar 7 
 Grövre terräng 8 
 Annan:  • buss 

• ICA 
• gräsmattan, berg och terräng runt huset 
• i en trädgård 
• kör mest i grövre terräng, kör med nedfällt främre 

hjul.  
• bara grov terräng vid testet 

 

 Mycket 
bra 

Bra Varken 
eller  

Dåligt Mycket 
dåligt 

Ej testat 

11. Hur fungerar Trionic-rollatorn:       

a) inomhus? 3 2 2   3 
b) över trösklar? 7 2    1 
c) i affärer och dylikt? 1 3 2 2 1 1 

• är affären tillräckligt stor (stormarknad) så är det inga problem, annars blir den nog för stor 
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d) över trottoarkanter? 6 3     
e) på grusvägar? 7 1    2 
f) på gatsten? 4 3    2 
g) på grus? 5 3    2 
h) på gräs? 5 3    2 
i) i grövre terräng (stigar, skog och ojämn 
mark, etc.)? 

1 4  1  4 

 • bra då det är jämnt men tung över rötter. Ej 
tillräcklig kraft och fart 

• ej testat tillräckligt mkt 
• men den välte så det är ett litet minus 

12. Hur fungerade Walker i helhet? 3 5 2    
 • hade den medverkande varit starkare i armarna 

hade hon upplevt större nytta av den 
       
13. Uppstår problem vid något speciellt 

tillfälle?  
Ja 9 Nej 1  

Om ja, när och på vilket sätt?      
• När den ska in i bilen. Har ej testat att ta in i affärer. Den vanliga är lite klumpig då, men Walkern går 

ju att köra lite hopfälld. 
• Stor, går ej att vända i hiss. Måste därför backa ut, svårt. Den tar stor plats på bussen, pendeltåg –  för 

lång. Tung att lyfta. Går ej att fälla ihop med varor i korgen. Tar stor plats att förvara.  
• Svår att ställa om i olika lägen. Svår att transportera i egen bil. För stor i vissa hissar. Klumpig i små 

affärer. Klumpig inomhus vilket resulterar till att två rollatorer ska med om man ska vistas både ute 
och inne.  

• Dålig sittanordning, för liten. Walker är för stor för att sätta i bilen. För en sjuk person är det jobbigt 
att montera av hjulen när den ska in i bilen. 

• Mycket svårstyrd med båda hjulen i. Hjulen trillade av två ggr. Klickljud vid fastsättning saknas. Åka 
hiss var bökigt, för stor! Korta ner 10 cm på längden. Idén är jättebra men den måste modifieras. 

• Hjulen snedställer sig, bökigt att få dem på rätt kurs igen. 
• Den tippar lätt när marken lutar och i affärer är den för stor. Den strävar nedåt när underlaget lutar i 

sidled. Det gör även den ordinarie, men den är lättare att hålla emot. 
• Det tippar lätt åt det håll framhjulet är vinklat. Ännu lättare om man håller framtill på bågen eller om 

man har last i korgen så att tyngdpunkten flyttas framåt. 
• När jag springer och tränar, den ”wobblar” och blir svårstyrd då marken lutar. 

Färdtjänstchaufförerena undrar hur den ska fällas ihop. Vissa blir arga och ”slänger” rollatorn i bilen. 
 
 
 
 
 
Jämförande flervalsfrågor. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 
 Mycket 

bra 
Bra Varken 

eller  
Dåligt Mycket 

dåligt 
14. Hur upplevde Du framkomligheten 

över hinder med Walker jämfört med 
Din ordinarie rollator? 

8 2    

Kommentar: Bra, förutsatt att hindren är små! 
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 Mycket 
lättare 

Lättare Varken 
eller 

Tyngre Mycket 
tyngre 

15. Hur ansträngande upplever Du att det 
är för armar/rygg att ta sig över 
hinder med Walker jämfört med Din 
ordinarie rollator? 

3 5  1 1 

Kommentar: Walker är tyngre att styra 
 Mycket 

sällan 
Sällan Varken 

eller 
Ofta Mycket 

ofta 
16. Hur ofta upplever Du att Din 

ordinarie rollator är svår att få över ett 
hinder (trottoarkant, trösklar)?  

1 1 1 2 4 

Kommentar: Vanliga rollatorn oftast inget problem, man får lyfta den bara. 
 

17. Hur ofta upplever Du att Walker är 
svår att få över ett hinder 
(trottoarkant, trösklar, skog och 
ojämn mark, etc)? 

4 5  1  

Kommentar: svårt när hjulen hamnar snett 
 Förbättrar 

mycket 
Förbättrar Samma Försämrar Försämrar 

mycket 
18. Förbättrar Walker framkomligheten 

för Dig jämfört med Din vanliga 
rollator? 

4 3 2 1  

 

Flervals frågor om funktionerna på rollatorn. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst. 

 
 Mycket 

bra 
Bra Varken 

eller 
Dåliga Mycket 

dåliga 
Ej 
testat 

 
19. Hur upplever Du lastmöjligheterna på 

Walker? 
3 4 1   2 

Kommentarer : • Monterade bort sin korg för att kunna se främre 
hjulen. Körde mest ute i skogen. 

• Korgen måste gå att lyfta ur. 
• Bra korg som inte ser ut som vanlig korg. Är tuff och 

ej tantstämplad. Skulle vara bra med ett tyglock med 
dragkedja som kan låsas. Locket ska vara infällbart 
som en kapuschong. 

• Gott om utrymme! 
• Mycket mer plats, bäst hittills! 
• rymlig, finns plats för biblioteksböcker, handla mat 
• Rymlig om man ska handla, bra att man inte behöver 

betala extra för den. 
• Bra tills det blev för tungt i korgen, den gick i hjulet 

och den blir mer svårstyrd. 
• Blir framtung och svår att svänga med. 
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20. Hur upplever Du bromsarna på 
Walker? 

3 4 2 1   

Kommentar: • Tar lite bättre än på ordinarie. 
• Bra att kunna anpassa bromstyrkan och ”slira”. 
• Enkel att låsa och låsa upp, jättebra 100%. 
• Låser bättre! 
• Bra bromsverkan men för tung att bromsa. (för små 

händer). Måste använda två händer för att låsa 
bromsarna. 

• Bra färdbroms men mycket svåra att låsa 
parkeringsbroms. 

• Knölig parkeringsbroms, men bra färdbroms. 
 

21. Hur upplever Du sittmöjligheterna på 
Walker? 

2 6  1 1  

Kommentar: • Får inte plats, inte skön att luta mot. På den 
medverkandes ordinarie rollator kan man fälla ut 
handtagen. Där är det gott om plats och den avlastar 
kroppen. 

• Gillar ryggstödet men min man gillar det inte. 
• För liten, tvärstaget och handtagsbågen är i vägen. Vill 

komma längre in. 
• Mjukare, lätt att skjuta bort. 
• För liten och nedsjunken, ingen bekväm sittställning, 

för kort sits. 
• Satt alldeles utmärkt! 
• Ont om sittplats, sitter inte gärna pga. osäkerhet om 

bromsarna verkligen låser rollatorn. 
• Lite liten men det är bra att kunna få ryggstöd av 

bågen. 
• Hur blöt blir dynan vid regn? Hur lång torktid? 
 

22. Hur upplever Du 
omställningsmöjligheten på de främre 
hjulen på Walker? 

 3  1 2 4 

Kommentarer : • För svårt, ej tillräcklig muskelstyrka. 
• Klarar inte av (glömde bort att kolla i 

bruksanvisningen, info saknades). 
• För svårt, för tungt. 
• Mycket svårt att ställa om när man har 

balanssvårigheter. 
 

23. Hur upplever Du handtaget på 
Walker? 

5 3 1 1   

Kommentar : • Bättre handtag på den ordinarie. För långt avstånd 
mellan broms och handtag. 

• Något vinglig/racklig i sidled 
• Stadigt och skönt. Lite svårt att ställ in höjden. Vore 

bra med elektrisk hiss… 
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• Känns stadig, skönt med mjukt handtag, lättare att gå 
rakt. 

• Handtaget är varken snyggt eller bekvämt att hålla i. 
Isoleringsband känns provisoriskt/lagat. 

• Bra grepp och skönt med isoleringsband. Känns inte 
kalla som vanliga plasthandtag kan göra. 

• Lindan gör att man inte halkar. 
• Super! Bra med bågen så att man kan byta grepp. Bra 

att man kan komma i n nära rollatorn. 
 

 Mycket 
bra 

Bra Varken 
eller 

Dåliga Mycket 
dåliga 

Ej testat 
 

24. Hur upplever Du korgen/värdefickan 
på Walker? 

2 3 1 1  3 

Kommentar : • Monterade bort korgen. 
• Se punkt 19. 
• Se punkt 19. 
• Värdefickan är välanvänd - mycket bra. När man 

skjuter för sitsen syns den inte och ingen kommer 
heller åt den. 

• Mkt bra med gott om plats, men korgen går emot. 
• Påverkar svängförmågan, värdefickan bra, men skulle 

inte lägga värdesaker i den. 
 

25. Hur upplever Du hopfällningen av 
Walker? 

 1 4 3 2  

Kommentar : • Måste plocka bort alla hjulen för att få in den i bilen, 
om man inte har stor kombi.  

• Kunde vara enklare, mellersta röret kan vrida sig ur 
position. 

• För trög, för svåra ”knappar”, möjliggör låsning i 
hopfällt läge. 

• Trög, dåliga knappar. Man måste komma åt med 
fingret – svårt. 

• Trög svår att trycka ner – måste kunna göra med en 
hand. 

• Fällde aldrig ihop den helt, men gjorde den smalare 
och kunde öppna den. 

• Kräver kraft och stabilitet och den blir inte så mkt 
mindre. Klarar inte att fälla ihop den själv. 

• Jobbigt för ryggen att böja sig fram. När sitsen dras 
bak blir avståndet längre.  

• Lite krånglig tekniskt när man har dålig balans. 
 

26. Hur upplever Du bortmontering av 
hjul på Walker? 

1 1 1 1  6 

Kommentar : • Lite bökig om man är muskelsvag och har dålig 
balans. 

• Klarar inte av den. 
• Bakre hjulen. Ett måste för att få in den i bilen. Låter 
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mannen hjälpa henne. 

27. Hur upplever Du formen och 
designen på Walker? 

5 4 1   

Kommentarer : • Designen ger ett mer kraftfyllt intryck. Ger respekt. 
• Tuff! 
• Snygg – hela formen, gillar alltihop. Får bra 

kommentarer från andra. ”Formen är fin”! 
• Häftig, kul! 
• Inget särskilt. Skulle vilja ha tunnare rör. 
• För lång, tar för mycket plats, otymplig att hantera. 

Designen snygg, kitchig. 
• Häftig – det tycker de flesta som träffar henne också. 

Gillar det rutiga tyget. Tror att utseendet är väldigt 
viktigt. 

• Kul! Känns som att köra barnvagn, ej som ett 
hjälpmedel. Känns sportig! 

 

Allmän bedömning av Walker 
 
28. Vad är bra med Walker? (som Du hittills inte tagit upp)  
• Storleken på hjulen och att de är luftfyllda. Behaglig gång. Bogiehjulen fram, samt att de är ledade. 
• Går stabilt i terräng, främre hjulen alltid i rätt riktning. 
• Mkt lättkörd, rolig modell – tuff och funktionell i många miljöer, framför allt ute. Bra nipplar till 

däcken, lätta att komma åt att pumpa. 
• Mjukare gång tack vara de luftfyllda däcken. ”Går som en dans” över trottoarer. Trycker bara till lite 

så är man uppe. ”Snopen”. Känns bättre i axlarna. Bra att kunna fälla ihop lite grann om det blir 
trångt. 

• Lättare att manövrera, då kan användaren flytta fokus till annat än hanteringen av rollatorn. Kan följa 
med på mer saker, hänga med kompisar, ta sig fram snabbare och enklare. Anhöriga känner sig 
tryggare då den känns stabilare. Kan gå mer upprätt/rakare, blir då inte trött i ryggen på samma sätt. 
Slipper lyfta denna över kanter och trottoarer. 

• Elegant i formen, bra att köra, bra att lasta i; rymde mkt, bekvämt att bara kasta ner – underbart. 
• Gick mjukt tack vare stora hjul. 
• Mindre vibrationer i armarna går mjukare och tryggare. ”Walkern är som en svävare” 
• Lätt att dra, bra med luftfyllda hjul. Känns inte som att vara ute med en rollator (ingen stämpel)känns 

roligare. Hjulen sitter bra, man sparkar inte på dem. 
• Går automatiskt i mer upprätt ställning. Klarade av att gå mycket längre med bibehållen fart och utan 

att släpa fötterna så mycket som vanligt. (Karins anmärkning: Det är ett MKT bra betyg!) 
• Går mycket rakare med Walker än med min ordinarie. 
• Slipper lyfta rollatorn över hinder. 
• Den går bra att springa med (på mark som inte sluttar). 
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29. Vad är mindre bra med Walker? (som Du hittills inte tagit upp) 
• Bromshandtagen skulle kunna justeras så att de kan komma närmre ”styret”. Om man behöver lyfta 

rollatorn är det dålig balans, den lutar framåt. 
• Infästning till korg, bärhandtag till korg. En medverkande upplever att kassorna i butiker är smala och 

att man måste stå bakom rollatorn och sträcka sig fram till korgen för att packa ur den vilket är svårt. 
Korgen måste komma närmre. Tung att få /lyfta på bussen. 

• Att den fortfarande är enormt stor när man fäller ihop den. För stor för innemiljöer. 
• Mittpinnen – i vägen för sitsen. 
• Den är större - svår att fälla ihop. Det blir problem med färdtjänst, i små hissar. Den ”wobblar” när 

man springer, och strävar nedåt i doserade kurvor. Den är svår att åka rulltrappa med. 
• Storleken – för lång och för bred, svår att styra med två hjul i. Tror att färdtjänsten skulle protestera, 

för stor och bökig. 
• Stora hjul ökar vikten. Man måste bo så att man kan få med den hem/upp. 
• Får inte på den på tåget/pendeln. Kan inte lyfta, den är framtung. 
• För lång, svår att styra när man håller längst bak, vill gå framåt. Bromslåsningen är knölig. Den är 

bred, men hon vill ej göra avkall på stabiliteten. 
• Saknar yta att transportera kaffekoppen på (fördelen med hård sits, men tänk i andra banor, 

mugghållare…). 
• Svårt att förklara hur den fälls ihop för t.ex. färdtjänstpersonal! 
 
30. Vad är mindre bra med Din vanliga rollator? (som Du hittills inte tagit upp)  
• Stötig på grovt underlag. 
• Något liten hylla för korg vid affärsbesök. Lite bökigt att fästa en ryggsäck, bag går bra.  
• Den är tung att rulla och svänga, bromsarna är dåliga. 
• Aldrig uppfattad några nackdelar med den ordinarie, bara fördelen med att ha den, skulle inte komma 

ut utan den. 
• Klämrisk när den ska fällas ihop. Hoppig och stötig och kan då välta. Guppen tas upp med axlar och 

armar, blir jobbigt. Det tar tvärstopp vid trottoarkant. Hjulen kan även fastna/åka ned mellan tåg och 
perrong om de ställer sig på tvären. Känner sig inte begränsad av sin nuvarande rollator (”curling-
anhöriga”). 

• För lätt, får ha tyngder i korgen för att den ska bli stabilare. 
• Trottoarkanterna! 
• Ej bekväm att gå med, den är hård. 
• Svårt att få med sig jacka, väska, mobilen etc. 
 
31. Förbättras detta med Walkern? Ja 6 Nej  
Om Ja, hur? • Luftfyllda däck! 

• Ryggsäcken kan ”dumpas” i korgen. 
• Ingen klämrisk, jämn gång, vet ej om hjulet fastnar mellan. 
• Walkern är stabilare om marken är plan, annars tippar den lätt. 
• Går rakare, springer lättare med Walkern. 
• Bättre lastmöjligheter med Walkern. 

 
32. Har Du några förslag på hur man kan förbättra Walker eller saknar Du 

någon funktion? Ja 3 Nej 1 
Om Ja, vilka? • Balansen, bromshandtagen, det vore bra om den vore lättare, hopfällbarheten. 

• Se tidigare + den vanliga kan fällas ihop och får plats vid ett vanligt bussäte. 
• Bättre handgrepp för hopfällning, större tryckknappar på hjulen så att man kan 

använda handflatan medan man greppar ekrarna med fingrarna. Mindre i hopfällt 
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läge. Ögla till framhjulets ändring. Få in fingrar i för den som är svag. 
• Reflexer, möjlighet att hänga på ex lyse, tuta, backspegel, tuta =säkerhetskit, 

ytterligare fjädring. Kombinera ’petra biken’ och denna. Styre till de främre 
hjulen. 

• Förutom storleken fungerar den bra. 
• Lättare, mindre otymplig. Smalare = lättare rör. 
• För stor, även hopfälld. Blir för stor att ta med sig vid andra färdsätt än gång. 

Istället för tygkorg skulle man kunna ha plastnätkorg- blir ej blöt, tyngs ej ner 
vid packning. 

• Ringklocka och backspeglar som tillvalsprodukter. Alternativ med ett hjul om 
man bara ska köra i viss miljö… 

• Tippskydd, lättare hopfällning, enklare parkeringsbroms, varukorg att haka på 
närmre handtaget (skiss). Barnvagnsinsats? 

 
33. Har Din vanliga rollator egenskaper som Du saknar hos Walkern? Ja 3 Nej   
Om ja, vilka? • Smidig att fälla ihop och lätt att ta med i bilen. 

• Vikt, storlek och hopfällbarhet. 
• Bromslåsningen, nedåt är bra, enkel. Lättare att lyfta. 
• En bra sits, lättare att fälla ihop så att den ryms i en bil (ej kombi). 
• Storleken och hanterbarheten vid transport. 
• Mindre när den fälls ihop – lättare att lyfta. 
• Bromsarna är mer lättlåsta. (de låser nedåt) rollatorn är mindre och kompaktare. 

Lättare att flytta om man är ensam= föredrar min ordinarie som allroundrollator. 
• Bromsarna – nedåtklickande. 
• Liten vid hopfällning, smidig att lasta i bil, kan hängas upp bakpå elmoppen. 
• ETAC rollatorn är lättare att fälla ihop. 
  

Övriga kommentarer 
• Perfekt att ha med i naturen. Det är en väldig skillnad mot min ordinarie rollator. 
• Funktion kanske ska råda något över designen.  
• Walkern kompletterar i mitt liv, ökar möjligheterna trots att den har vissa begränsningar. Den 

medverkande tar ut/ledsagar Carl – Oskar (ordinarie) på promenad, men blir ledsagad av Walkern. 
Jämför den med ngn att hålla under armen. Kan köras med lite packning. 

• Vad anhöriga orkar hantera begränsar användaren, de ser inte samma fördelar som användaren själv. 
Rollatorn ska helt kunna skötas av användaren själv (skulle vilja ha två – en hemma en i skolan för att 
transporten ska underlättas). 

• Ordinarie dålig i snö, skulle gärna testa Walkern då. 
• Varit ute och gått längre än tidigare- kommer ut och rör på mig mycket mer tack vare rollator. 
• Lever bakom Walkern, tänker inte på rollatorn, kan tänka på annat. Den är tillräckligt riktningsstabil 

för att hunden inte ska dra iväg och försvåra gången. 
• Mina assistenter kan bli ”arbetslösa” om jag får en superrollator! 
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Om de fick välja att behålla en: 
Trionic Sin gamla 

7  2 

• Svårt att välja, kör inomhusrollator ute i området – funkar bra. Kanske inte behov av två olika och då 
kanske han väljer sin gamla trots att Walkern är mkt bättre utomhus. 

• Avantin skulle kunna användas som enda rollator. Trionic känns mer anpassad för friluftsliv, och för 
detta ändamål är den toppen. Ej läge att använda som enda rollator. 
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Bilaga II: Bedömning av framkomlighet på olika underlag 
 
Figur 11 i avsnitt 5.2 baseras på resultatet i nedanstående Figur 17 och 18. 
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Figur 17 :  Svarsfrekvens för olika alternativ för standardrollatorn avseende funktionen på olika 
underlag. 
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Figur 18 :  Svarsfrekvens för olika alternativ för Walker avseende funktionen på olika underlag. 
       

 


