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Inledning 
 Det finns ett stort antal människor med rörelsehinder. Det finns även ett stort 

utbud av hjälpmedel för att underlätta för funktionsnedsatta i vardagen. 

Tekniken går snabbt framåt och många nya produkter kommer ut på 

marknaden varje år. Trots det så lever många med funktionshinder i miljöer 

som skulle kunna anpassas bättre.  Om miljön anpassas efter människors 

individuella förmågor blir funktionsnedsättningarna inga hinder för att kunna 

leva ett självständigt liv.   
 

Problembeskrivning 
Hur stor påverkan har hjälpmedel för en individs livssituation kan den bidra 

till bättre livskvalité?   

 

Syfte 
 Syftet med projektet är att skapa ett hjälpmedel för användaren med fokus på 

hall. De viktigaste faktorerna är funktionen i produkten. Den ska vara 

anpassad till användaren på ett smidigt sätt. Både i formspråk och 

funktionalitet. Den ska vara lätt att förstå sig på samt att funktionerna ska 

underlätta för användaren. Projektets mål är att skapa gynnsammare 

förutsättningar för funktionsnedsatta människor med nedsatt rörelseförmåga i 

hallområdet och situationerna som området medför. 

 

Produkten ska underlätta för målgruppen som kanske inte har möjlighet att 

kunna sätta sig och röra sig på ett normalt sätt på grund av exempelvis knän, 

rygg eller andra rörelseförhinder.  En situation kan vara att den nedsatta 

rörelseförmågan kan bidra till att många individer kan ha svårt att böja sig ner 

för att hämta skorna från en vanlig skohylla. Det är något som min produkt 

ska underlätta. 

 

Mål 
Projektets mål är att underlätta vardagen för människor med nedsatt 

rörelseförmåga.  

 

Ledord: 
Ledord i projektet är funktion och anpassning 

 

Målgrupp: 
Målgrupp: Äldre, människor med nedsatt rörelseförmåga och 

funktionsnedsatta. 

 

Begränsningar 
Begränsningar i projektet kommer att vara att funktionerna ska vara i fokus och 

produktens användare kommer att vara en ledande faktor för projektets grund. 
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Bakgrund 
 

Bakgrunden till uppsatsen grundar sig i två och ett halvt år studier inom 

ämnet produktdesign. Jag vill använda den kunskap jag fått för att utforska 

nya områden och att utveckla vetskapen om ett visst område. Inriktningen var 

något som valdes av att det i dagens samhälle är det många människor som 

dagligen kämpar i sin vardag med olika funktionshinder eller åldersrelaterade 

sjukdomar.  

Att göra en djupare undersökning inom ett problemområde gör att projektet 

samspelar med användarna, vilket är en del inom en design process. Min 

egna ambition för undersökningen är att skapa ny produkt som kan komma 

till nytta för målgruppen och hjälpa till att förbättra livskvalitén där 

produkten kan komma till nytta. För att skapa en grund att börja med i  

projektet valde jag att fokusera på en situation som  många människor tar för 

givet men  kan upplevas som ett problemområde hos de som är 

rörelsenedsatta, äldre eller funktionshindrade. På så sätt kan studien ge 

kunskap om vad som kan bidra till en bättre livssituation för den valda 

målgruppen.  

 

Ansats och metoder 
 

Jag började projektet med att görs en research. Sedan analyserades en 

situation för att se vilka problem det fanns att arbeta med. 

Därefter gjordes ett djupgående arbete med målgruppen och användaren för 

att kunna sätta mig in i problem och hur situation såg ut för att få en mera 

verklig bild av de funktionsnedsattas vardag. Detta gjorde jag genom en 

mängd interjuver samt hembesök. Jag tittade också på hur marknaden såg ut 

för hjälpmedel idag för att få en överblick av tidigare teknik, krav och 

funktioner. 

Jag använde mig av olika designmetoder så som ITK, plupp-metod för att 

komma vidare i skissarbetet. Därefter gjorde jag en 3d modell i papper och  

en ritning i datorn. 
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Efterforskning/Research  
 

Handikapp Funktionsnedsättning Rörelseförhinder 
 

Ordet handikapp står för begränsning, belastning och hinder.  Vad ordet 

betyder och vad allmänheten förknippar med ordet ger två olika synvinklar på 

en person med funktionsnedsättning. Termen handikapp har sedan 2003 

ersatts av ordet funktionshindrad eftersom handikapp oftast förknippades 

med en egenskap. Men egentligen syftade på individens svårigheter i olika 

situationer eller omständigheter i en önskad handling. 

När man bestämmer ett handikapp eller funktionsnedsättning tittar man på 

den egna individen och livssituationen personen står inför för samt skillnaden 

emellan förmågor och behov. På sätt bestäms grad och utsträckningen av 

vilken funktionsnedsättning personen innehar. 

Defekten av funktionsnedsättnings grader är ganska stor, samt vilka individer 

det berör. Till exempel kan det vara sjukdomar, biverkningar av olyckor, 

synskadade, psykiska problem och hög ålder som gör grunden för en 

funktionedsättning. (Ne, 2016).   

 

I dagens svenska samhälle är det ca: 

35 000 personer som är svårt synskadade 

30 000 personer som är rullstolsburna 

45 000 personer som har en utvecklingsstörning    

 

Det finns ytterligare 56 0000 personer som har i en rörelsenedsättning av 

något slag. 

Hälften av dessa personer är över 80 år och har ålder relaterande åkommor. 

Av dessa 280 000 människor har 13 000 en rullstol och 25 000 använder idag 

en rullator. Totalt sett är det 9.5 procent av Sveriges befolkning som har ett 

hjälpmedel för sin funktionsnedsättning. (Funka.se, 2016). 
 

Som jag ser det är det inte rörelsehindret i sig som utgör problemet utan den 

miljön som den rörelsenedsatta lever i. Om man kan utforma miljön efter 

olika individers behov kan man begränsa eller till och med eliminera 

svårigheter som att kunna ta på och av sig sina skor. Det skulle kunna bidra 

till en ökad själv förmåga för många människor. 

 

 Tron att själv kunna styra sitt liv och övervinna de problem man hamnar i är 

grunden till en positiv attityd, detta kallas av psykologer för själv förmåga. 

(Goleman, 2007) 
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 Målgruppen i mitt projekt hade i stor utsträckning en funktionsnedsättning 

av något slag. Äldre eller rörelseförhindrade och anhöriga var 

huvudmålgruppen och efterfrågan kom att utgå därifrån. 

 

Hjälpmedel idag/Mått och ergonomi  
 

Ergonomi är en viktig faktor för individens hälsa både fysiskt och psykiskt 

Ordet ergonomi betyder också mänskliga faktorer, ergonomi handlar om att 

anpassa människor, föremål och rörelser med varandra. 

En viktig punkt när man utvecklar ergonomiska produkter är att tänka på 

användaren och ta hänsyn till skillnader som t.ex. storlek styrka förmågor. 

Ergonomi delas upp i tre olika punkter kognitiv och systemergonomi och 

fysisk ergonomi. 

 

 Kognitiv ergonomi innebär hur en människa tolkar och tar in intryck 

från omgivningen, tankebanor och beslutsfattanden. 

 Systemergonomi är interaktionen med teknik, människor och 

omgivande miljö 

 Fysisk ergonomi är arbetsbelastningar i arbetssituationer och 

utformningen i av utrusning och miljö. 

 

 Syftet i projektet är att underlätta rörelser för de äldre och rörelseförhindrade 

i situationen som framkommer i ett hallområde. Så för att göra en bra 

utformning och få en bra överblick i situationen kom dessa punkter bli 

involverande i framtagningen av artefakten. 

För att få en totalbild över ergonomin för målgruppen började jag med att 

titta på hjälpmedel och teknik som finns på marknaden idag. 

(EHSS, 2016) 

 

En av de vanligaste hjälpmedlet i en persons vardag är en rullator. En produkt 

som används mycket av äldre men även funktionsnedsatta som behöver stöd 

för att gå och röra sig. Eftersom redskapet är vanligt och ett av de äldsta 

hjälpmedlen inom området. Finns det idag standardiserade mått och krav på 

produkten. Det gör det för de flesta hjälpmedel idag.   

 

Den internationella standarden går att hitta på Svenska standard intertutet. 

Där skriver de att standardiseringen är till för att enkelt produktionsutveckla 

och underlätta framtagandet av produkter för funktionsnedsatta samt att 

fastställa säkerhet för att minska olyckor. 

Standard på hjälpmedel idag ser olika ut beroende på produkt och behov. 

Eftersom det inte finns någon färdig standard på området jag har valt började 

jag titta på liknade produkter. 

Rullstolar, stolar, rullatorer sitt-ytor och handtag för att få fram mått och krav 

som arbetet skulle bygga på. 
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Standardmåtten på en rullator är: 

 

 bredd handtag 40 centimeter  

 längd 70 centimeter  

 bredd 60 centimeter 

  

Måtten kunde jag fastställa genom att mäta storleken på en rullator samtidigt 

som jag tittade på standardmåtten. 

Jag tittade även på en rad andra hjälpmedel för att få fram en översikt över 

vilka mått som krävs för att en funktionshindrad person ska kunna använda 

en produkt på ett bra sätt. 

 

Måtten som kom fram i min undersökning blev grunden för produkten jag 

tänkte att göra. 

Därefter arbetade jag fram ändringar genom att testa måtten i verkligheten för 

att se hur de fungerade på min produkt. Samt vad jag behövde tänka på under 

framställningen och det kommande skissarbetet. 

Ett exempel är produkten som är bredare än normalt även om det bara skiljer 

några centimeter och inte är en överdriven ändring utan det är något som 

kommer förbättra rörelser och ergonomin, främst för användaren men också 

för anhöriga och personal som arbetar med målgruppen.  Användaren kan ta 

tag i armstöden på ett bra sätt och använda sin egen styrka för att ta sig upp. 

En bredare bänk hade resulterat i att armarna placerads längre från kroppen. 

Vilket innebar att individens styrka försvagades.   Målgruppens egna 

synpunkter var att de önskade en bred sittyta. Därför är produkten bredare än 

en stol men fortfarande inom ramarna för att kunna nyttja individens egen 

kraft. 

 

Måtten som resulterade i min undersökning blev grunden för produkten jag 

själv tänkt att göra. 

Därefter arbetade jag fram ändringar genom att testa måtten i verkligheten för 

att se hur de fungerade på min produkt. Samt vad jag behövde tänka på under 

framställningen och det kommande skissarbetet. 

 

Ett exempel är produkten som är bredare än normalt (även om det bara skiljer 

några centimeter) och inte är en överdriven ändring är det något som kommer 

förbättra rörelser och ergonomin främst för användaren men också för 

anhöriga eller personal som arbetar för målgruppen.  Användaren kan ta tag i 

armstöden på ett bra sätt och använda sin egen styrka för att ta sig upp. En 

bredare bänk hade resulterat i att armarna placerades längre från kroppen.  

Vilket innebar att individens styrka försvagades.   Målgruppen egna 

synpunkter var att de önskade en bred sittyta. Därför är produkten bredare än 

en stol men fortfarande inom ramarna för att kunna nyttja individens egen 

kraft. 
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Företag som jobbar med hjälpmedel (design inspiration/ 

företagsmarknadsföring ) 
 

Formspråket och designen på hjälpmedel idag är ett uppmärksammat ämne 

hos många företag. Även om den klassiska designen på hjälpmedel oftast 

används. t.ex. en typisk rullator som består av hjul, böjda stålrör och gummi 

handtag. Produkten upplevs ofta inte som vacker, utan formspråket 

symboliserar funktion.  

Eftersom det är funktionen som är hjälpmedels största faktor är det inget man 

brukar ifrågasätta. 

  

I dagsläget finns det en hel del företag som produkt-utvecklar hjälpmedel 

med målet om en ny design, teknik, formspråk och funktion. 

 

Trust Care som är ett företag som främst jobbar med äldre och sätter enligt de 

själva stort fokus på design och målet är att möta den nya generationers 

användare.  

 

Företaget har en egen forsknings avdelning där de utvecklar sina produkter. 

Trust Cares produkter säljs runt om i värden men har sitt centrum i Malmö. 

(Trustcare, u.d.) 

 

Pressalit Care är ett företag som inriktar sig för hjälpmedel i kök och badrum.  

De har hyllas av många på grund av deras färgval på sina produkter. 

Då färgen bryter av mot de vanliga stål och beigea färgerna som vanligtvis 

förknippas med sjukhus och hjälpmedel. (Pressalit Care, 2016) 

 

Ottobock är ett företag som jobbar mot den ortopediska marknaden och gör 

hjälpmedel enligt hemsidan för att förbättra, återställa rörelseförmågan. Deras 

produkter består för det mesta av rullatorer, proteser och Otose.  

 Även här har färgen och materialvalen storbetydelse för att företaget väljer 

att kalla sina produkter för design.  

 

 

   
1 Trust Care                                       2 Ottoblock                                                             
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De här tre företagen är bara en del av de företag jag letade inspiration och 

olika tekniska lösningar hos. 

Att undersöka marknaden hur olika företag jobbade fram nya produkter och 

hur de marknadsförde sitt företag gav mig en större förståelse över vad jag 

behövde tänka på.  

Som t.ex. trust Care som jobbade mera på form och färg än nya funktionella 

lösningar.  Ottobock som baserade sina produkter på forskning. Medan 

presslit Care hade ett tydligt huvudområde då de jobbade i mot kök och 

badrum. 

Produktutvecklingen var olika, några av företagen utvecklade en befintlig 

produkt och gjorde förbättringar medan andra kom på nya lösningar. 

Ett exempel är  Trust Care utvecklade en rullator som är speciellt är inriktad 

för inomhusbruk och de designade produkten med nya material som ej 

behövde fungera utomhus.  De olika infallsvinklarna hos företagen gav en 

bild över vad som kunde ändras och förbättras samt inspiration och nya 

tekniker. 

 

Färgens betydelse för välbefinnande och utryck   
  

Eftersom färg har möjlighet att påverka människan på olika sätt, bidra till 

känslor, igenkänning, förstora och förminska intryck.   

Färgsättning är en viktig del av hur en individ förstår, uppfattar, och upplever 

en produkt. 

 

Genom att vi tittar på färg och ljus skapas föreställningar om nödvändiga 

kontexter och funktioner och på så sätt kan vi se vad som behöver 

uppmärksammas. (Klaren, 2006) 

 

 För att göra en bra tillämpning för användaren framförallt de äldre som oftast 

inte bara hade rörelseförhinder utan andra svårigheter vilket även intervjuerna 

resulterade i. Därför finns det möjlighet till att förbättra produkten ännu mera 

med hjälp av färgsättningen.  Av den orsaken gjordes en faktaundersökning 

om äldre, sjukdomar och färg.  

 

Demens är en sjukdom som är vanligt förekommande bland lite äldre 

personer. 

Sjukdomen bidrar till glömska men även andra svårigheter i vardagen. 

Det kan vara svårigheter med av och på tagning av kläder, 

orienteringsförmåga, minskad känslo-skala, skriv och läsförmåga. (Ne, 2016) 

 

Enligt forskare bland annat inom design och färgsättning finns det tester och 

fakta kring vilka möjligheter som kan förbättra en livssituation med individer 
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som har kognitiva problem.  Med kognitiva problem menas hur en individ in 

hämtar och bearbetar information exempel på problem kan vara svårigheter 

att hitta, talförmåga och att minnas.  

 

 Färger kan vara till hjälp vid exempelvis vid demens och Alzheimers där 

kognitiva problem uppstår.  

Färgforskning har bevisat att människor kan minnas och ta till vara på 

information trots olika sjukdomar även om andra funktioner försämras. 

Därför är färgsättningen ett redskap som kan ge hjälp i de försämrade 

områdena vid sjukdom. 

 

Helle Wijk skriver om färgsättningen i vårdmiljö och hur dementa uppfattar 

färg och hur det kan förbättra orienteringsförmågan och minnet hos patienter.  

Om man markerar ett område med en starkare eller djupare färg och plockar 

bort eller tonar ner resten av omgivningen leder det till att användaren får det 

lättare att hitta det grundläggande.  Hon argumenterar för situationen i 

vårdmiljön som markerade dörrar och utgångar underlättar för den sjuka att 

känna igen sig. Helle nämner också att färgade föremål kan hjälpa patienten 

att förbättra närminnet genom att minnas färg och på så sätt komma ihåg 

sammanhanget t.ex. att personen varit i samma rum tidigare.   (Wikjk, 2006) 

 

Enligt Warner som skriver att samma sak gäller för personer med 

Alzheimers. Vilket också är en sjukdom som drabbar många äldre.  

Sjukdomen drabbar också den kognitiva nivån hos personen. Han skriver att 

blanda för lika färger med varandra gör det svårt för patienten att skilja på 

föremål. Så kontraster och färgskillnader gör att patienten lättare kan utskilja 

t.ex. trösklar och golv. Vilket underlättar förståelsen för situationen för den 

drabbade i sjukdomens slutnivå.  (Warner, 1999) 

 

Eftersom individerna med sjukdomarna har problem med påklädning och 

rörelseförmågan. Sjukdomarna drabbar till stor del äldre det gör att det är 

sjukdomar som infaller in i min målgrupp. 

 

Färgvalet på min produkt kom att grunda sig kontraster och förståelse för 

målgruppen. Kontraster mellan färger gör att användaren förhoppningsvis 

lättare kan begripa funktionen och syftet med artefakten.   

Färgerna svart och vitt är stilrena färger som är lätta att placera in i olika 

miljöer utan att utmärka sig allt för mycket. Det var även en del av målet med 

produkten. 

Men samtidigt skapar färgerna vid samma tillfälle en kontrast i förhållande 

till varandra. 
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Kontrasten mellan en ljus färg och en mörk färg innebär att den ljusa färgen 

kommer upplevas som ljusare och den mörka färgen känns mörkare än vad 

den är i verkligheten. (Nilsson, 2008) 

 

Kontrasten kan bli en bidragande faktor till att äldre med kognitiva problem 

kan uppleva färgen starkare och ge en bättre förståelse för situationen som 

både Helle och Warner skriver om.  

 

 Detaljerna i produkten ska utmärkas med en grön färg för att märka 

huvudfunktionen och för att skapa en lättare förståelse och att få målgruppen 

att minnas hur den fungerar.  Då färger med starkare kulör oftast kan 

upplevas tydligare och gör att den kan bidra till minnen och bättre 

orienteringsförmåga. 

 

Färgen grön har en lugnande inverkan det gör att oro kan minskas. Färgen 

kopplas ofta som harmonisk och ger en känsla av trygghet.  

Färgen ger en bra effekt där koncentration krävs t.ex. i ett arbetsrum. 

(Billmark, 2015) 

 

Livssituationen  
 

Livskvalitet är människors egen föreställning om sitt eget förhållande kring 

livssituationen i samband till kultur, normer, egna mål, förhoppningar och 

intressen. Det är också en personlig upplevelse som kan påverkas av 

omställningar i individens egen livssituation. (Utvärdering, Statens beredning 

för medicinsk och social, u.d.) 

 

Livssituationen hos dagens äldre ser olika ut, Hjälpmedel är något som 

skapar en bättre livssituation för äldre och underlättar vardagen, skapar nya 

möjligheter och bidrar till ökad självständighet.  

I bästa fall fortsätta rörelsehindrade fortsätta att leva samma liv som en 

person utan funktionsnedsättning. Teknik, färg, funktioner och speciella 

produkter och form är några aspekter som kan göra att ett hjälpmedel kan 

fungera som ett stöd i en livssituation och förbättra livssituationen och 

livsvärde. 
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Metod  
 

Interjuver  
 

Innan intervjuerna informerade jag om mitt syfte med intervjuerna och att 

min undersökning publiceras på internet. Jag informerade även om att 

personernas delaktighet i studien var frivillig och att personliga uppgifter 

kom att behandlas anonymt. 

 

Tidigt i processen valde jag att göra interjuver för att sätta mig in i 

användaren och dennes livsvärd. Intervjuerna fortgick under en månad tid. 

 

Intervjupersonerna bestod av totalt 19 personer. 

Antalet interjuver var lagom varken för många eller för få, då resultatet gav 

mig en helhetsbild över situationen. 

Jag intervjuade personer inom äldrevård, äldreboenden, äldre, 

funktionsnedsatta samt anhöriga.   

De personer som deltog är anonyma eftersom personlighälsa eller 

funktionshinder kan vara ett känsligt ämne för många. (Lagboke.se, 2016) 

Intervjuerna kring äldrevård och information om sjuka är ett sekretessbelagt 

område för att inte skada personer i en utsatt situation. 

 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) enligt lagen får man inte lämna 

ut uppgifter om individers sjukdomstillstånd och andra förhållanden. 

(Lagboke.se, 2016) 

 

Eftersom personliga uppgifter eller sjukdomstillstånd ej var det 

grundläggande i studien valde jag att ta bort informationen i arbetet för 

istället lägga vikt på hur det såg ut kring rörelser, möjliga funktioner samt 

personliga åsikter. 

 

 Jag valde personer som inföll i kriterierna för en stakeholder och inte bara 

den fasta målgruppen för arbetet för att få en större överblick över projektet. 

Jag anpassade frågorna efter vilka eller vem jag hade under intervjun. För att 

lättast få fram mitt budskap samt att få så mycket information som möjligt. 

Informationen jag fick fram under intervjuerna varierade i kunskap och egna 

upplevelser. Det fanns både skillnader och likheter. 

Ser man på vilka rörelseförhinder som var vanligast bland intervjupersonerna 

var det rygg, knän och leder. Många talade om att rörelsenedsättningen var 

påfrestande och gav en problematisk vardag. 

 

Målgruppens situation kring ett hallområde såg olika ut. Många ville gärna 

sitta ner på en bänk eller stol för att kunna avlasta ett smärtområde. Att sitta 
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ner var ett fysiskt krav för många, inte minst på äldreboenden som hade 

patienter som behövde assistans av personal vid dessa tillfällen. 

 

Oberoende av och föreförklaringar och upplevelsen i nuet i vardagen är det 

som kallas för livsvärden (Kvale. 2009 sid 44). 

Livsvärden är det som jag ville fånga för att få en bra bild av vad som 

saknades i de funktionsnedsattas situation. 

 

Personerna som jobbade med målgruppen gav mig en rad saker som de 

personligen tyckte att en idealisk möbel skulle ha t.ex. förvaring, armstöd, 

bredsittyta och ergonomin var återkommande bland alla interjuver. 

Några poängterade också att möbeln gärna fick vara något högre dels för att 

patienten lättare skulle kunna ta sig upp själv, men också underlätta för 

personalen. Om de inte behöver lyfta den funktionsnedsatta utan bara hjälpa 

en patient upp skulle det bespara personalen från mång tunga lyft. 

 

Jag frågade om hur sittytorna brukade se ut hos de äldre. Jag fick fram att de 

oftast hade en gammal 70 – 80 tals möbel vilket var användbar information, 

på så sätt att jag kunde ana vilket formspråk som de var vana vid. 

 

Intervjuerna med själva målgruppen gjorde att jag fick en klar bild av deras 

syn på deras livsvärd och vilka de verkliga problem var.  Svårigheterna 

grundades ofta på någon slags smärta i rygg och knän, vilket gjorde att 

många rörelser blev svåra och smärtsamma. 

Att böja sig ner var ett återkommande problem. Även balans och rädslan för 

att ramla var något som framkom när de beskrev sina situationer. Ett förslag 

var att ha lite högre handtag. 

 

Sammanställningen av intervjuerna resulterade i att jag fick fram tillräckligt 

med underlag för att fastställa vad för slags produkt projektet skulle handla 

om.  Samt vilka funktioner produkten skulle behöva rymma för att göra en 

bättre situation för individer med en nedsatt rörelseförmåga. 

 

Från början så var mitt fokus på förvaringen fast jag ändrade inriktningen 

efter intervjuerna. Det fanns så mycket mer att arbeta med. Ergonomin och 

rörelserna kring situationerna och hur det ska underlättas för en person med 

funktionsnedsättning. 
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Ovan är ett exempel på hur en av intervjuerna såg ut. 

Just den här intervjun är med två stycken personer en äldre kvinna och en 

äldre man.  Personerna i intervjun ovan trodde jag befann sig utanför min 

tänkta målgrupp på grund ut av deras hälsa och rörelseförmåga ej var särskild 

dålig. Efter intervjun insåg jag att problemen var större i den tänkta 

situationen än vad jag föreställt mig från början.  Personerna i intervjun var 

pigga för sin ålder så jag hade inga förväntningar om informationen som 

skulle komma fram. Efter intervjun fortgick diskussionen. På så sätt framgick 

det ännu tydligare deras personliga problem samt deras egna observationer av 

sina vänner och bekanta. 

 

Jag insåg att jag hade en större målgrupp än vad jag antog från början. 

Följande intervju stämde in på mina tidigare interjuver med vårdpersonal. Ett 

exempel av vad jag kom fram till för att uppfylla alla krav som framgick 

Intervju äldre   

Personer 2 st.  

Ålder ca 80  

Förklaring av projektet ….. 

Är det något ni känner att jag ska tänka på redan nu? 

Hur ser situationen när ni ska ut eller in? hur kan en exempel situation ut?  

- Person nr 1 - Vi sitter gärna ner när vi tar av oss skorna, vi står ofta inte upp.  

- Person ner 2 Jag sitter på knä om inte något annat är tillgängligt men det är inget jag föredrar eftersom jag har 

svårt att ta mig upp igen.  

Vad är det som gör att ni väljer att sitta istället för att stå upp?  

-  Person nr 1 Det är knä problem och ryggen som är problemen.  

Eftersom ni gärna sitter ner när ni kommer in i hallen finns det några möbler ni föredrar över andra.  

- Person Nr 1 Lägre möbler är oftast bättre, på pensionatet t.ex. finns det en lägre soffa där brukar vi alltid ta på oss 

skorna eftersom det är lättare att böja sig ner från en lägre höjd.  

Använder ni några redskap? Vad kan det vara i så fall?  

-  Person nr 1 och nr 2 Skohorn är något vi använder varje dag. vi har också en stövelknekt  

Finns det något du tänkt på eller gör i dessa situationer som skulle kunna förbättrats?  

- Person Nr 1: En sak som jag tänkte på när du berättade om problemsituationerna är att det kanske skulle finnas 

något att hålla sig i. Kanske på bänken eller på vägen.  Jag brukar faktiskt hålla mig hatthyllan när jag ska ta av mig i 

hallen.   

Finns det någon eller några i er bekantskap som verkligen har problem med dessa situationer.  

- Person nr 1: Det är en del på föreningen där vi sjunger som har lite problem med detta.  

Något mer ni kommer och tänka på eller något ni kommer på att jag ska ta hänsyn till?  

- Person nr 2 Jag tror att man borde tänka på att vi äldre ser lite sämre så och inte rör oss lika bra längre så.  

Du borde nog tänka på att man inte ramlar eller kan fasta ni något.  
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under intervjuerna. Det ändrade min inriktning till att produkten kom övergå 

till att vara en sittmöbel stället för en hylla jag föreställt mig från början.  

Andra problem är exempel tillgången av rekvisitan ska vara lättillgänglig.  

Det som skilde sig i intervjun ovan från de tidigare intervjuerna var att 

personerna önskade en möbel som var lägre och inte högre. Så det blir något 

jag kommer försöka lösa i produktens framställning. 

 

 

Användarundersökning 
 

Personlig upplevelse bidrog från början till anledningen till projektet.   

 Efter att blivit tillfrågad om att hjälpa en äldre kvinna på vårdcentralen som 

önskade att jag kunde ta fram hennes skor från skostället eftersom hon hade 

problem med sin rygg och knän. 

Det var då jag upptäckte att det faktiskt fanns ett problem i situationen som 

jag inte tänkt på tidigare. Eftersom jag var inne på att göra någonting med 

förvaring kan det vara ett problem som går att vidare på. 

Jag har även själv sett en hel del personer som haft problem i olika situationer 

kring hall områdena främst anhöriga men även utomstående. 

Så hur stora är problemen är i situationerna och vad som går att lösa är något 

jag ville arbeta med. Att arbeta med något som förhoppningsvis skulle kunna 

underlätta för en några eller några få individer är min ambition för projektet.   

 

Användarundersökningen gick till på så vis att några ur målgruppen testade 

en situation i hyllutrymmet. Sittytan var i centrum för undersökningen. 

Personerna visade hur deras normala situation såg ut och förklarade sina 

problem. 

Problem med rygg, knän och höfter var det som personerna led mest av. 

 

Eftersom intervjuerna gav mycket information om just smärtområden var 

målet med testet att försöka minska smärtorna om den funktionsnedsatta 

kunde lägga upp benen på en högre plattform än golvet. 

Lådor placerades ut längs bänkens kant. När personerna sedan böjde sig ner 

för att ta av eller på sig skorna gav det ett lyckat resultat. Personerna 

upplevde att belastningen på ryggen inte var lika krävande än att ha fötterna 

på golvet. Efter utprovning av lådor i olika storlekar framkom det att 250  -

300 mm längd var en bra höjd för de flesta. Mina intervju personer behövde 

inte ta upp benet varken för högt eller lågt samt att det inte blev för lågt att 

böja sig ner. 

 

En för låg låda gav inget resultat medan en hög låda gav belastning på knän 

och höfter. 
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Därefter testades höjden och bredden på bänk och armstöd eftersom det 

framkom i intervjuerna själva sittandet var en viktig faktor för de personer 

som jag intervjuade. 

Eftersom den tänkta produkten ej ska vara till för att man sitta länge utan 

mest ett hjälpmedel för att lättare ta på och av sig sina skor behövdes inte de 

klassiska måtten som för en soffa eller köksstol. 

 

Måtten som framkom undersökningen av hjälpmedel jämfördes med 

personernas egna synpunkter under det här testet. Att produkten skulle vara 

högre än en vanlig stol kunde redan avgöras när man kollade på hjälpmedel 

men det här testet visade på att bänken kunde vara högre eftersom lådorna 

gav stöd för fötterna. En högre produkt gjorde det också lättare för 

användaren att ställa sig upp. Armstöden kunde också till användarens fördel 

också höjas.  

Testet resulterade i att jag kunde fastställa grundmåtten för produkten för att 

produkten skulle kunna hjälpa användaren i den här situationen. 

 

 

 

Shadowing  
 

 Jag tog hjälp av metoden shadowing som gick ut på att jag tittade på 

situationen hos olika personer när de befann sig i ett hyllutrymme.  Det 

gjordes utan att de var medvetna om jag analyserade dem. 

Syftet med metoden var att jag ville få reda på hur olika mänskor nyttjade 

utrymmet, t.ex. hur de tog av sig skorna. Använde de några redskap. Hur 

användandet såg av förvaring. m.m. 

Personerna jag analyserade var personer i olika åldrar vilket också märktes 

ganska tydligt. De yngre personerna satt sig ganska ofta på golvet eller på 

knä istället för att använda en sittbänk. Medan lite äldre genast tog nyttja av 

bänken. Fanns det ingen bänk tog de äldre oftast något att hålla sig när de tog 

på sig skona. Det var också de äldre som använde skohornet mera än de 

yngre. Självklart fanns det undantag. 

 

Tittar man på förvaringen var de inga stora skillnader mellan olika individer. 

Lådor, skohyllan, klädhängare m.m. användes mer eller mindre utav alla på 

något sätt.  

 

Enligt Kvale och Brinkmann är att informella samtal och observationer ofta 

ger en mer giltig kunskap än direkta frågor till undersökningspersonerna om 

beteenden. 

(brinkmann, 2009) 
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Skissprocess   
 

Som Piro Bigerstam skriver i sin bok om skissprocessen, den skiftar från 

olika individer och samma person. Idéerna kan fortgå till stor del i huvudet 

hos en person medan en annan skissar på ett och samma papper. Medan den 

tredje skissar massor. 

Möjligheterna i en skissprocess och själva processen i sig ser olika ut i olika 

delar av ett arbete. På samma sätt har själva skissprocessen varierat sig 

väldigt olika i det här arbetet. (Birgerstam, 2012) 

 

Del 1 Jag började skissa löst på det jag ville göra och på så sätt fick jag ner 

mina idéer på papper.   

De mesta var hyllor och olika koncept på hur jag kunde förvara saker i hallen 

på ett både snyggt och nytt sätt. Att hänga upp skorna i förvaringsboxar som 

hängde på väggen var en ide som jag fastnade för tidigt i arbetet .  Jag hade 

också några idéer på en skohylla placerad på marken. 

 

 Efter det jag börjat efterforska, söka fakta och gjort två interjuver fortsatte 

jag med att skissa ytterligare på fri hand. Jag 

ritade snabba skisser med olika förslag från 

det jag fått fram under detta skede av 

projektet efter det jag fått mer information om 

vad jag behövde fokusera på. Ett exempel var 

vilka saker som behövdes förvaras. 

 

 Exempel skiss :  

 

Efter att samlat på mig ytterligare fakta från 

ännu mera interjuver kom jag fram till att designa en sittbänk. Eftersom de 

flesta interjuver lede till att huvudproblemet var runt sittandet. Det jag då 

behövde fokusera på för att lösa problemet är rörelser och ergonomi.  En 

annan del var att få in funktioner som kunde underlätta för de äldre i 

produkten och situationen jag valt att arbeta med. Efter att ha tittat på hur 

olika människors beteenden i samma situation samt att intervjuerna med 

användaren gjorde stort inflyttande på valet av produkt. 

I detta steg valde jag bort alla övriga koncept och valde att fokusera på just en 

sittplats som underlättar för användarens nedsatta rörelseförmåga. Jag började 

då skissa löst på hur en bänk skulle kunna se ut och vilka funktioner som jag 

behövde ha med i artefakten. 
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Funktionerna är en av de viktigaste delarna i projektet och hade stor 

betydelse till formgivningen. Måtten efter underökningarna påverkade 

utformningen av produkten för att den skulle vara till god användning för 

användaren.  Höjden, bredden och själva funktionen för fötterna gjorde att 

produkten fick fasta punkter i formen, de var svåra att ändra när de väl 

kommit på plats.  Funktionerna var tvungna att vara på en nivå som 

målgruppen enkelt kunde hantera. Eftersom många äldre är just 

rörelseförhindrade blev jag tvungen att anpassa mig efter funktionerna till 

deras kapacitet och krav. 

 

 Som Wijk skriver i boken färg ljus och rum där hon nämner att det är viktigt 

att känna till patientens förmågor och funktioner. Det var för att kunna 

samspela och skapa ett välbefinnande hos patienten när hon jobbade med 

färgsättningen i en vårdmiljö. På samma sätt har arbetet med målgruppen 

spelat stor roll på form sättningen eftersom produktens mål var att skapa ett 

hjälpmedel i en speciell situation var det viktigt att tänka på målgruppens 

hinder och förmågor. (Wikjk, 2006) 

 

Exempel skiss på funktioner: 

 

 

 

 

 

 

Handtagen, fotstöden, förvaringen och dess 

dimensioner har fått stå till grund för formen. Samtidigt som jag försökt få 

fram ett formspråk som är enkelt och inte framträder allt för mycket. Målet 

var att möbeln skulle kunna placeras i 

ett vanligt hem. Samt att produkten 

skulle ha ett formspråk som inte 

förknippas med de klassiska 

sjukhusmöblerna allt för mycket. 

 

Exempel skiss på möbel : 

 

Under projektet jobbade jag från början 

med grafisk gestaltning. Med grafiskt 

formspråk menar jag enkla symmetriska 

former och mönster.   

Jag ville få in ett mönster i produkten för att den skulle få en eget utryck 

förutom det enkla och stilrena. Ett formspråk som jag ville applicera in i 

produkten. Ett annat formspråk som jag jobbade med var att få in 70 – 80 

talet på ett modernt sätt på grund ut av det nämndes i intervjuerna och en 
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formgivning som många äldre var vana vid.  Eftersom jag ville att 

formgivningen skulle samspela med 

användaren på ett behagligt och hemtrevligt 

sätt. Att få in ett formspråk med dessa 

aspekter blev svårt arbete. 

 

Skiss på:  

 

Formspråket som var baserat med dessa 

aspekter blev under processen något som 

utvecklades och ändrades efter rådfrågning 

och hjälp utifrån.  

Resultatet blev något mera modernt, neutralt och enkelt.  

 

Skisserna jag gjorde under den senaste perioden av arbetet illustrerades som 

3d skisser i datorn (3d program) För att få en förståelse över hur skisserna 

skulle kunna se ut i verkligheten var detta ett val för att själv kunna se 

detaljer i skisserna.  3d skisserna blev också ett hjälpmedel för att underlätta 

förståelsen för andra.  

 

 Informationen av olika perspektiv kan komplettera varandra och bidra till att 

man observerar punkter som ej blivit uppmärksammat i en vy. (Birgerstam, 

2012). 

 

 De första skisserna som gjordes var utvalda genom pluppmetoden vilket 

innebar att även funktionerna till produkten också valdes ut. På ett snabbt sätt 

till en början men undersöktes senare i processen på olika sätt. 

Skissarbetet som fortgick sedan från papper skisser som gjordes om till mera 

3d skisser och  är isig är ett resultat av skissprocessen i arbetet.  De två första 

skisserna i (bilderna under) gjordes bara för att 3d-skisserna skulle kunna 

symbolisera en sammanfattning av utvecklingen. 
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Framställning  
 

Tillverkning  
Tillverkningen av produkten gjordes efter den sista cad skissen som blev 

grunden för verkstadsarbetet. Det som ändrades sedan i verkstaden från den 

sista cad skissen, blev en del små detaljer för att produkten skulle fungera 

samt för förenkla tillverkningen något.  

 

Den gröna knoppen blev inte helt grön utan bara ovansidan av den. 

Funktionen med den gröna färgen behövde inte mer än en liten markering för 

att man skulle kunna se hur den samspelade med plattformen. Kanterna 

rundades av för at produkten skulle få en mjukare känsla i formspråket.  

 

 

 

Jag fick montera ihop bänken några gånger i verkstaden för 

att se att alla delarna passade ihop med varandra eftersom 

det var många delar och passningen en viktig del för att 

slutresultatet skulle fungera. 

 

 

 

 
 

 

Den första bilden 

är ett fotografi på 

alla delarna i 

verkstaden av 

produkten innan 

den sattes ihop och 

målades. 
 

Bilden visar 

resultatet efter 

första målningen av 

oljebetsen på en av 

delarna som kom 

och bli handtag och 

ben till 

slutprodukten  

 Här är en detaljbild 

över hur de olika 

delarna passade ihop 

från början.  Det var 

mellanrum mellan de 

olika delarna i 

artefakten  innan 

produkten 

färdigställdes. 
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Resultat  
 

Att göra efterforskning på produkten blev en vändpunkt i mitt projekt. 

Användarens behov fick en stor betydelse för hur min hallmöbel kom att se 

ut. Resultatet av studien visar hur stort problemområdet för målgruppen är 

samt vilka åtgärder som krävdes för att underlätta för en livssituation och 

vardagen hos olika individer.   

Att ta vara på tidigare information och undersökningar kring äldre och 

rörelsenedsatta samt att jämföra med egna tester gav en lagom stor 

informationsmängd för att skapa en ny produkt. 

 

Produkten blev en bänk där rörelser och smärtområden 

för minskades.  

En funktion för att underlätta för användaren för att ta 

på och av sig sina skor samt avlastningsplats. Samt en 

mindre yta för förvaring.  

På detta sätt blev produkten ett hjälpmedel som kan 

bidra till ett stöd för äldre, funktionshindrade och 

rörelsesvårigheter.   

 

 

 

 

Sammanfattning/slutsats  
 

Ergonomi för äldre och rörelseförhindrade ser väldigt olika ut beroende på 

situation och individ på grund av vilka hinder de ställs inför.  

Men interjuver och undersökningar ledde fram till några lösningar och en bas 

som kan nyttjas utav målgruppen för att underlätta situationen och på så sätt 

skapa en bättre livskvalité för några individer. Baserat på bättre livskänsla, 

självständighet och livsvärd.  

 

Undersökningen av fakta och information om färgsättning gjorde att jag hade 

möjlighet till att utveckla produkten till de äldre på ett bättre sätt än om jag 

hade valt att gå efter färg trendanalyser.  

Färgernas egen förmåga samspelar med människan på höga nivåer och är 

något som finns kvar hos äldre trots sjukdomar. Genom att sätta en bra 

färgsättning på en produkt ger det en möjlighet till att färgen i sig blir ett 

hjälpmedel.  

 

Skissarbetet gav en överblick och reflektioner från första skiss till en färdig 

produkt samt förklarar de olika stegen i produktens process.  

 



 

  23 (25) 
 

Min undersökning visade att äldre personer lider ofta av förslitningsskador 

och åldersrelaterade sjukdomar. Det leder till att de får svårigheter med dålig 

balans och svårigheter att röra sig. Det blir svårt att böja sig ner och/eller 

lyfta benen. De har behov av att kunna sitta stadigt på en stabil bänk för att 

lätt kunna sätta sig och resa sig.  

För att underlätta svårigheterna att böja sig ner hela vägen till golvet går det 

att lösa med en hylla. Att kunna sätta upp fötterna på hyllan underlättar för 

personen på så sätt att inte behöver böja sig ner så långt och får då på så sätt 

lättare att komma åt att ta på och av sig sina skor. 
 

Analys reflektion  
 

Att sätta sig in i en situation som jag inte själv har haft problem med eller har 

erfarenhet av har gett mig en bättre förståelse för målgruppen.   

Att undersöka hur stor målgruppen var samt fakta om användaren gav ett bra resultat 

på så sätt att jag kunde se hur stor efterfrågan och marknaden eventuellt kan se ut för 

produkten.  

Undersökningarna om tidigare hjälpmedel och hur de ser ut gav mig en bild över 

vad som var viktigt för att studien skulle kunna fungera.  

Intervjuerna var den delen som tog mest tid och var även den svåraste biten i början 

av projektet då intervjupersonerna blev tvungna att förbli anonyma. På grund av att 

skydda intervjuarens personliga problem vilket ofta inte bara innebar 

rörelseförhinder utan andra sjukdomar m.m.  

Eftersom jag ville ha hjälp från användaren och kontaktade vården fanns det många 

saker som inte fick nämnas i en publikation på nätet eller information som ska 

vidarebefordras. Personliga uppgifter som sjukdomar eller vem och var, jag hade 

samtalat fick inte komma fram. Det var en stor nackdel men fördelen var att jag fick 

fram personliga åsikter och fakta som inte kommit fram på något annat sätt.  

 

Undersökningarna av olika företag som de tre exemplen visade på hur en liten bild 

av hur marknaden såg ut.  

Företagsundersökningen var bra dels för att få inspiration och ny kunskap om hur de 

olika synvinklarna på hjälpmedel såg ut vad företagen hade prioriterat i sina 

produkter. Nackdelar med undersökningen var att många av företagen inte hade 

fokus på designen. 

 

Undersökningen om befintliga hjälpmedel gav ett bra resultat speciellt för att hitta 

olika mått, nackdelen var att det inte fanns några produkter på marknaden av vad jag 

tänkt göra.  
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