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Sammanfattning 

Uppdragsgivaren Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstad har en vision om att utveckla och 

införa välfärdsteknik i vården. Syftet är främst att öka självständigheten hos personer med 

fysiska funktionshinder men är också för att underlätta arbetet för personal. Utifrån denna 

önskan har SOL-projektet sin uppkomst. Som en del i SOL-projektet har detta examensarbete 

på Karlstads universitet skapats och har som syfte att undersöka den specifika förflyttningen i 

och ur sängen. Att själv kunna gå upp och lägga sig när man vill är något kunderna vill klara av 

själva eftersom det ökar självständighet och delaktighet i det vardagliga livet. Hur kan man öka 

självständigheten vid förflyttningen i och ur säng hos personer med fysiska funktionshinder? 

 

I examensarbetet används produktutvecklingsprocessen som utgångspunkt där inslag av 

empatidesign genomförs.  Förstudien visar att förflyttningen är komplext och innehåller många 

delmoment med olika krav. Projektet använder kreativa metoder och söker konceptlösningar 

för att lösa så många delmoment som möjligt, där fokus är stöd för ben, för att öka delaktighet 

och självständigheten i vardagen. Många konceptlösningar tas fram och elimineras i flera 

sållningssteg mot kriterier som är framtagna hos uppdragsgivare och framtagna av förstudien. 

Det valda konceptet vidareutvecklas och utvärderas i en 3D-modell.  

 

Det framtagna konceptet som tagits fram löser problemet i och ur sängen helt självständigt för 

en viss grupp av nedsatt funktionsförmåga och ökar självständigheten för de allra flesta. 

Arbetskraften minskar och den fysiska belastningen för personal minskar med konceptet, vilket 

därmed minskar personalkostnaden samt sjukskrivningar. Konceptet tillåter att ta benen först i 

förflyttningen och ifrågasätter det vanliga sättet. I det fortsatta arbetet behövs konceptet testas, 

få en detaljkonstruktion, undersöka material och tillverkningsmetoder specificeras.  

 



 

 

Abstract 

This Bachelor project has been commissioned by Vård- och omsorgsförvaltningen in Karlstad 

who have a vision to develop and implement welfare technology in healthcare. The aim is 

primarily to increase the independence of people with physical disabilities and at the same time 

reduce the workload for staff. This necessity led to the establishment of the SOL project which 

forms part of this bachelor thesis at Karlstad University. Specifically, this project aims at 

investigating the specific movement in and out of bed. In general for a disavled person, being 

able to get in and out of bed independently would be his/her utmost priority. This led to the 

following problem formulation: How to increase the possibility of person who is disabled, to 

independently get in and out of bed? 

In this bachelor thesis the product development process is used as a point of departure, and in 

which empathy design elements are implemented. The pre-study shows that the movement is 

complex and contains many parts with different requirements. The project then uses creative 

methods and seeks conceptual solutions to handle as many parts as possible, with specific 

focus on support for the leg, to increase participation and independence in everyday life 

situations. This process led to a number of preliminary concepts which have subsequently 

customer and those identified in the pre-study. The chosen concept is further developed and 

evaluated as a 3D model.  Future steps require the materials and manufacturing methods to be 

specified. 

The developed concept solves the problem of climbing in and out of bed completely 

independently for a certain group of impaired functional capacity and increases the 

independence of the vast majority. The concept decreases the needed labour and the physical 

burden on staff, thus reducing staff costs and sickness absence. The concept allows the legs to 

move first, which is different from the more conventional way of moving the upper body first. 

Further recommendations are to test the concept, create a detailed construction, investigate 

suitable material and examine suitable manufacturing methods.  
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1. Inledning 
Detta projekt har startats i samband med kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen 

med inriktning innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen ges på innovations- och 

designingenjörsprogrammet vid fakulteten för hälsa-, natur- och teknikvetenskap på Karlstads 

universitet. Kursen motsvarar 22,5 högskolepoäng och sträcker sig över vårterminen år 2018. 

Projektet görs i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen och Kronoparkens hemtjänst. 

Projektet kommer att genomföras främst vid Karlstads universitet men studie- och hembesök 

kommer att göras på andra platser. Handledare är postdoktor Jakob Trischler och examinator är 

professor Leo De Vin.  

 

1.1 Bakgrund 

Vård- och omsorgsförvaltningen, som ger vård till äldre och personer med funktionshinder, 

började med projektet Support quality Of Life (SOL) 2016, se Figur 1. All information i 

bakgrundavsnittet kommer från en utvecklingsledare1 som arbetar med projektet och är 

kontaktperson för Sverige. Vård- och omsorgsförvaltningen ingick i ett interreg-projekt med 

Norge, vilket handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Syftet är att arbeta 

tillsammans och lära av varandra. Det finns totalt 16 olika kommuner som är med i projektet, 

en av dessa är Karlstads kommun.  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen gick med i 

SOL-projektet för att man ansåg att det fanns 

stort behov för utveckling inom vård och omsorg. 

Det viktigaste är att medborgare ska få tillgång 

till möjligheter att klara sig själv så länge som 

möjligt.  

 

Att vara självständig i sin vardag stärker trygghet och självförtroende men också delaktighet i 

vardagen och samhället. En stor förändring är att vård och omsorg går ifrån att säga ”Vad kan 

jag hjälpa dig med?” till ”Hur kan jag hjälpa dig så att du klarar dig själv?”.  

 

Man vill även ändra ett traditionellt sätt att bedriva vård och omsorg på från att använda endast 

händer till att använda teknologi. Hjälpmedel har funnits länge men nu handlar det om mer 

avancerad teknik som tar över vissa insatser som personal alltid utfört efter behov.  

 

Framtidsprognoser visar att alltfler blir äldre och personal kommer inte räcka till i framtiden att 

bedriva samma kvalitativa vård och omsorg som idag, därför utvecklar stora delar av världen 

vård och omsorg med hjälp av välfärdsteknik. Välfärdsteknik kan beskrivas som digital teknik 

och syfte är att vara tekniska hjälpmedel i det dagliga livet. Exempel på välfärdsteknik kan vara 

tillsyn via kamera eller sensorer för påminnelser. Det är ett svårt och komplicerat område och 

det krävs mycket kunskap för att utveckla vård och omsorg, vilket gör det viktigt med indata 

från andra som har erfarenhet med att införa välfärdsteknik.  

                                                 
1 Pia Adenmark, utvecklingsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, mailkontakt 1 feb 2018 

Figur 1 - Loggan till SOL - projektet 
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Karlstads kommuns hemtjänst enhet 6, beläget på Kronoparken, valdes maj 2017 in som 

arbetslag att undersöka för att utreda och se vad som händer i arbetsprocesser och attityder när 

teknik blir ett alternativ till händer. Kronoparkens Hemtjänst har ordning och reda samt en bra 

struktur, vilket man trodde skulle underlätta vid införandet. Tanken framöver är att införandet 

av välfärdstekniken ska göras i alla verksamheter. 

 

Utvecklingsledaren2 fortsätter att berätta om att samverkan kring de involverade avdelningarna 

för kunden krävs för utveckling men också nytänkande personer. Verksamheterna vill ta hjälp 

av en student för att fokusera på ett specifikt problem. Med erfarenhet från alla parter finns det 

behov av att undersöka förflyttningen i och ur sängen. Idag kräver det mycket personal och för 

dem innebär det bland annat tunga lyft och oergonomiska vridningar i förflyttningen. Det gör 

även att kunden blir väldigt osjälvständig och inte kan styra över sitt eget liv eftersom de inte 

kan gå upp eller lägga sig när de vill. Kan man få en kund att klara sig själv i och ur sängen kan 

man öka möjligheterna till att bevara deras självständighet, vilket är det stora och viktiga syftet, 

att få människor självständiga så länge som möjligt. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har i ett tidigare samarbete utvecklat en produkt för 

problematiken i och ur sängen självständigt, men den har stora brister och det finns ett behov 

av en ny. 

 

1.2 Problemformulering 

Preliminär problemformulering 

Vid projektets start skrevs en preliminär problemformulering: Att självständigt kunna ta sig i 

och ur sängen för personer med funktionshinder? Vilket syftade till att personer med 

funktionshinder skulle kunna ta sig i och ur sängen helt självständigt. Efter insikt om att 

problemet är väldigt komplext och stort för att kunna genomföras under den begränsade 

tidsperioden avgränsades arbetet och en ny problemformulering gjordes.  

 

Slutlig problemformulering  

Hur kan en designlösning utformas och ge stöd för att öka självständigheten i förflyttningen i 

och ur sängen hos personer med funktionshinder? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Pia Adenmark, utvecklingsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, mailkontakt 1 feb 2018 

Figur 2 - Situationen som undersöks 
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att bevara och/eller öka funktionshindrades självständighet genom att 

undersöka utvecklingsmöjligheterna för att skapa en ny och bättre designlösning. Ett ingenjörs- 

och industridesignmässigt arbetssätt tillämpas självständigt i produktutvecklingsprojektet för 

att utreda behovet och presentera ett konceptförslag som samtidigt tillåter förbättring för andra 

involverade personer. Projektet handlar inte bara om att utveckla en designlösning för att erhålla 

personer självständiga länge utan också för att bidra till minskad fysisk belastning för personal, 

vilket resulterar i färre sjukskrivningar och mindre personalkostnad.   

 

Utgångspunkt kommer att vara empatidesign, som handlar om att observera kunden i deras egna 

kontext. Tanken är att på så vis försöka identifiera behov som kunden inte själv är medveten 

om. Frågan kommer att undersökas genom egen erfarenhet, litteraturstudier, observationer, 

intervjuer, studiebesök och tidigare forskning och arbeten. 

 

1.4 Mål 

Målet för projektet är att ta fram ett konceptförslag på hur man kan utföra förflyttningen i och 

ur sängen för att öka självständigheten i det vardagliga livet för funktionshindrade personer och 

för att samtidigt minska personalassistansen. Konceptet ska utvecklas så att den är enkel att 

använda och ger stöd för kroppen vid förflyttningen. Det ska redovisas genom en presentation, 

akademisk rapport, enkla skisser, en CAD-modell och en fysisk modell. Resultatet skall fungera 

som en grund för fortsatt arbete. Målet är att lösningen till slut ska kunna användas av en person 

med funktionshinder. 

 

Projektet omfattar 600 arbetstimmar och påbörjas vecka 4 och avslutas i juni 2018. Projektet 

kommer vara grundat på diskussioner med uppdragsgivare, kurs PM, stöd från litteratur och 

kunskaper från utbildningen.  

 

1.1 Avgränsning 

Ett funktionshinder kan innebära stora variationer, detta projekt fokuserar på personer som sitter 

i rullstol och som har försämrad rörlighet i benen, då det är den stora och tyngsta delen vid 

förflyttningen.   

 

Det framtagna konceptförslaget fokuserar på att kunna utföra förflyttningen i och ur säng utan 

större stöd från ben. Projektet avgränsas från en fördjupning om att anpassa konceptet till en 

viss vikt, längd och bredd och detaljer inom ergonomi lämnas för vidare arbete. Projektet 

avgränsas också från fördjupning inom säkerhet, testning, tillverkningsmetod och materialval. 

Lösningsförslaget kommer att vara av konceptkaraktär, vilket innebär att fortsatt arbete kommer 

behövas. 
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2. Metod 

I metodkapitlet redogörs för de metoder som används i genomförandet av projektet.  

 

Produktutvecklingsprocessen som systematiskt används under projektet har sin utgångspunkt   

från den som beskrivs i Johannesson et al. (2013). Empatidesign har kombinerats med 

produktutvecklingsprocessen för att projektet till stor del handlar om människan. I Figur 3 visas 

en översikt över tillvägagångssättet i projektet, vilket också är metodkapitlets struktur. Där 

faserna består av projektplanering, förstudie, kravspecifikation, konceptgenerering, konceptval, 

konceptutveckling och slutliga koncept. I det stora hela följer den också designprocessen: 

Planera, utforska, skapa och prototypa (Wikberg-Nilsson et al. 2015). 

2.1 Projektplanering 

I projektplanen beskrivs processen i projektet från start till avslut. Projektplanen omfattar bland 

annat projektets bakgrund, syfte, mål, organisation, projektmodell, tidsplan, riskbedömning och 

dokumenthantering (Eriksson & Lilliesköld 2004).  

 

De aktiviteter som ingår i respektive projektfas struktureras med hjälp av tekniken Work 

Breakdown Structure (WBS) (Eriksson & Lilliesköld, 2004). Tids- och aktivitetsplaneringen 

beskrivs i ett gantt-schema (Johannesson et al. 2013) och riskbedömningen görs enligt 

miniriskmetoden (Eriksson & Lilliesköld, 2004).  

 

Figur 3 - En överblick av projektets olika faser 
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2.2  Förstudie 

Syftet med förstudien är att bredda kunskaperna inom området vård och omsorg och att ta fram 

bakgrundsmaterial. Det är viktigt att olika kompetensområden tas med för att klargöra 

problemet och behovet. Under förstudien samlas relevant och nödvändig information in för att 

styra projekts riktning och göra en kravspecifikation (Johannesson et al. 2013). Information fås 

genom litteraturstudier, användarstudier, studiebesök och tidigare research och arbeten. Innan 

förstudien börjar formuleras en forskningsfråga för att veta vilken information som söks och 

vad som ska svaras på. 

Forskningsfråga: Hur kan användarens situation för funktionshindrade undersökas och 

översättas till designlösningar som stödjer respektive användare för att bli mer självständig i 

sitt vardagsliv? 

 

För hitta information och svar som efterfrågas i forskningsfrågan har förstudien delats upp i 

fyra olika delar, empatidesign, ergonomi, historia och framtid. Den insamlade fakta och 

information som erhålls från de olika delarna samlas in i en ”analysis on the wall” (Sanders et 

al. 2012). Syftet är att strukturera upp och identifiera vad som är relevant och viktigt. Det 

verkliga värdet vid en ”analysis on the wall” är att det kan förse ny information och samtidigt 

inspirera (Sanders et al. 2012, s. 212). 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

Förstudien inleds med en litteraturstudie med avsikt att erhålla kunskap rörande befintlig 

forskning och fakta inom empatidesign, ergonomi och historia. Studien omfattar hur man sätter 

sig in i användaren för att anpassa designlösningen till målgruppen. Hur man ska tänka vid 

förflyttning i och ur sängen med funktionshinder och kroppens förmågor för att förstå hur vi är 

byggda och vad våra möjligheter/begränsningar är, är några av de punkter som undersöks. För 

att finna lämplig litteratur används sökmotorn ”one search” på Karlstads universitets bibliotek, 

hjälp från handledare och kurslitteratur som används under utbildningen.  

 

2.2.2 Användarstudie 

Användarstudien handlar om att sätta sig in i användaren och få förståelse för målgruppen. Hur 

det är att vara funktionshindrad, vad det begränsar och ger möjlighet till, vad användaren 

känner, önskar och tycker om sin vardag. Det handlar också om att få en inblick och ökad 

förståelse om hur det ser ut idag. Användarstudien har omfattat både observationer och 

intervjuer för att få en bättre helhetsbild.  

 

Observationer  

Observationer utförs i samband med hembesök hos personer med hemtjänst. Syftet är att få 

möjlighet till att sätta sig in i användaren och undersöka hur det är att leva med funktionshinder. 

Vid observationerna har de fyra faserna av empati används (Kouprie & Sleeswijk Visser, 2009).  

Den mallen “...is based on the principle that a designer steps into the life of the user, wanders 

around for a while and then steps out of the life of the user with a deeper understanding of this 

user.” (Kouprie & Sleeswijk Visser, 2009, s.444). 
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Intervjuer 

I anknytning med hembesöken hos användaren görs också intervjuer. Syftet är att få en bild av 

användarens verklighet och personliga syn på deras vardagliga liv. En intervju söker förståelse 

för undersökningspersonens synvinkel och levda värld (Kvale & Svend, 2014). Det är av stor 

vikt att få höra användaren själv beskriva vad som funkar bra och vad som inte funkar bra. Det 

finns flera olika typer av intervjuformer och icke-direktivintervjuer eller öppen intervjuform 

(Kvale & Svend, 2014) används som grund till intervjuerna som utförs i projektet. Ett antal 

förberedda frågor finns för att starta samtalen men de intervjuade. Denna typ av intervju blir 

mer som ett informellt samtal och lämnar utrymme för mer vardagliga konversationer som inte 

håller några strikta riktlinjer. Målet är att få användbar information från kunden, inte att 

intervjun överensstämmer med en intervjuguide (Ulrich & Eppinger, 2012). Den ostrukturerade 

intervjun utförs ansikte mot ansikte och tillsammans pratas det om det definierade ämnet som 

är under observation.  

 

En intervju görs också med en ergonom, för att få en introduktion i grundläggande kunskaper 

om vad man bör tänka på för att anpassa miljön efter människans förutsättningar. Intervju 

används som metod eftersom att det är den mest grundläggande metoden för att samla in 

information kring vad människor tycker och tänker (Boghard et al. 2015).  

 

Persona 

Utifrån insamlade data från intervjuerna och observationerna görs några användarprofiler i form 

av persona (Bilaga 6). En persona är en fiktiv och påhittad person och görs för att kartlägga 

användarna (Grudin & Pruitt, 2002). Persona har gjorts med hjälp av en mall för att skapa 

persona som grund och inspiration från en stegvis guide (Wikberg-Nilsson et al. 2015). Syftet 

med personas är att få en tydlig bild av användaren och ska vara som ett underlag vidare i 

processen. Den bygger på verklig kännedom om användarna i kombination med ett beslut om 

vilka målgrupper som är de viktigaste (Johannesson et al. 2013). Användarprofilens syfte är att 

kartlägga användaren och används sedan som en grund i fortsatt arbetet, för att utvärdera och 

omforma produkter (Boghard et al. 2015). Persona är ett sätt att kommunicera data som samlats 

in under förstudien, det anses vara ett kraftfullt designverktyg i praktiken (Grudin & Pruitt, 

2002).   

 

2.2.3 Studiebesök 

Studiebesöken görs för att få klarhet och ökad kunskap inom förflyttning. Information fås 

genom att fråga personer med erfarenhet och testa rörelsemomentet i och ur säng med rullstol.    

 

Första studiebesöket görs på Hjälpmedelsverksamheten, vilket är en verksamhet som har hand 

om Karlstads kommuns hjälpmedel. Hit vänder sig arbetsterapeuterna om de söker hjälpmedel 

och man kan även hyra hjälpmedel härifrån. Vid besöket fås en introduktion av det naturliga 

rörelsemönstret från en samordnare förflyttningsinstruktörer/arbetsterapeut vid förflyttningen i 

och ur sängen.  
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Ett besök på Barn- och ungdomshabiliteringen görs för att testa förflyttningen i och ur säng. 

Tanken är att koppla bort benen för att få förståelse för vad som krävs vid en förflyttning med 

funktionshinder från rullstol till säng och från säng till rullstol. Med en ökad förståelse kring 

problematiken är det lättare att skaffa sig en uppfattning om utmaningar inom problemet (Vård- 

och omsorgsförvaltningen, 2016). 

 

Flertal besök på Kronogårdens vårdboende, där Karlstads kommuns hemtjänst enhet 6 har sitt 

kontor och knytespunkt, utförs för att sitta med i en arbetsgrupp som finns ihopsatt för SOL-

projektet, om att bevara självständigheten. Arbetsgruppen består av en utvecklingsledare, en 

enhetschef, en gruppledare, en arbetsterapeut, en sjuksköterska och en biståndshandläggare. 

Närvaron ser olika ut från gång till gång beroende på när de olika medlemmarna har tid. Här 

diskuteras bland annat hur man ska få in välfärdsteknik i vården, vilka tekniska lösningar som 

finns och vem som är lämplig att prova.  

 

Ytterligare ett besök på Kronogårdens vårdboende görs för att få en genomgång av en 

förflyttningsinstruktör i hur man ska tänka vid förflyttning. Hur förflyttningar oftast ser ut, 

riktlinjer av hjälpmedel och hur man ska tänka kring ergonomi diskuteras.  

 

Det görs även ett besök till Kungsängens hemtjänst, som ligger i Upplands-Bro kommun för att 

få synpunkter från personal på annan ort med andra arbetsmetoder.  

  

2.2.4 Tidigare research och arbeten 

Tidigare research och arbeten är en översiktlig studie över de tidigare försök som gjorts på 

problemställningen, där problemen beskrivs. Studien innehåller också en kortfattad beskrivning 

av de hjälpmedel och produkter som finns idag för i och ur säng och för liknande förflyttningar.  

 

2.3 Kravspecifikation 

Förstudien mynnar ut i en kravspecifikation och den görs för att specificera vad det tänkta 

konceptet skall åstadkomma. Man fastlägger framförallt de funktionella kraven och 

kravspecifikationen representerar entydigt om vad som kommer att försöka uppnås för att 

tillfredsställa kundens behov (Ulrich & Eppinger, 2012). Krav och önskemål från 

uppdragsgivare samt information från en ”analysis on the wall” (observationer och intervjuer) 

sammanställs enligt Olssons kriteriematris (Johannesson et al. 2013) för att effektivt täcka in 

olika aspekter i produktframtagningsprocessen. Kravspecifikationen används som underlag, 

utgångspunkt och vidareutvecklas och uppdateras under projektets gång när kunskapen ökar, 

för att vid fasen konceptutveckling bestämma HUR kriterierna ska uppfyllas (Johannesson et 

al. 2013). Kriteriematrisen ska också kunna användas som referens vid utvärdering av 

koncepten och det slutgiltiga konceptvalet (Johannesson et al. 2013). Ett avstämningsmöte med 

arbetsgruppen hos uppdragsgivaren görs för att få ett godkännande på kravspecifikationen.  

 

2.4 Konceptgenerering 

För att producera så många koncept som möjligt med information från flera olika håll utförs 

konceptgenereringen i tre steg där diskussion och kreativa metoder används som verktyg. 
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Konceptgenerering är ofta en iterativ process med många loopar, diskussioner och förfiningar 

(Johannesson et al. 2013), därav flera steg, i både grupp och individuellt.  

 

Steg I 

Steg ett är att med hjälp av en fokusgrupp som består av experter inom området utföra en 

idégenerering. En idégenerering eller workshop är ett kreativt arbetsmöte och utförs oftast i 

grupp. Gruppen samlas och kreativt utforskar ett visst område (Wikberg-Nilsson et al. 2015). 

Gruppen består av personer inom målgruppen, experter eller personer helt utan koppling till 

projektet. Det handlar om att använda ens analytiska och kreativa sinne i lag. Inför denna 

idégenerering skickades en registrering tillsammans med anmälan ut för att få information om 

deltagarna.  

 

Steg II 

Steg två är en idégenerering som i steg ett. Skillnaden är att fokusgruppen i idégenerering II 

består av studenter inom design. Inför denna idégenerering gjordes ingen registrering, utan den 

är mer öppen och lättsam.  

 

Steg III 

Steg tre är att enskilt med inspiration från idégenereringarna och egna tankar sammanställa 

koncepten som sedan ska vidare till nästa fas för sållning, där ett konceptval skall utföras.  

 

Det idealiska för en fokusgrupp är att den består av 9–12 deltagare för att ha möjlighet till att 

bilda fler grupper under sessionen (Durl et al. 2017). Tanken är att med hjälp av deltagarna och 

deras olika bakgrundskunskaper inom områden få fram nya oväntade idéer och synpunkter som 

annars kanske missas (Johannesson et al. 2013). Metoden Co-design används med mallen” 

Stepwise application of co-design to the present study” för idégenereringen (Durl et al. 2017).  

 

Det finns studier som visar att det är för mycket att både leda en grupp bra och att samtidigt ta 

in, lyssna och observera vad som händer vid en idégenereringssession (Froukje et al. 2005). 

Därför tas en extern faciliator med en bakgrund av servicedesign in på den första 

idégenereringen. På idégenerering II tas inte en extern faciliator in, för att få båda delarna, med 

en extern faciliator och utan en extern faciliator.  

 

De två kreativitetsövningar som genomförs under idégenereringen efter presentation av projekt 

och diskussioner som uppvärmning är stafettpinnen och Tre prickar (Michanek & Breiler, 

2007).  

 

Diskussionsfrågor som diskuterades i uppvärmningen 

- Varför behålla självständigheten? 

- Vad är nuvarande svårigheter? 

- I och ur sängen självständigt 
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Stafettpinnen 

Stafettpinnen är en enkel metod där man bygger vidare på andras idéer eller får inspiration av 

varandras (Michanek & Breiler, 2007). Sessionen börjar med att alla deltagare får ett tomt 

papper och en problemställning att fokusera på. Deltagarna ska under tre minuter skissa ner tre 

idéer, sedan skicka pappret vidare och tre nya minuter börjar. Proceduren upprepas tills att 

pappret har gått runt hos alla deltagare. Beroende på deltagarnas erfarenhet av kreativa övningar 

kan uppgiften utföras enskilt eller i grupp.  

 

Problemställningar vid kreativitetsövningarna 

- Komma ur sängen – utan ben 

- Från säng till rullstol  

- I och ur säng 

 

Tre prickar 

Tre prickar är ett enkelt, snabbt och effektivt sätt att utvärdera idéer (Österlin, 2016). Var och 

en i gruppen röstar på de idéer som de tycker är bäst utifrån tre kriterier. Denna metod används 

för att få ett snabbt urval.  

 

De framtagna koncepten från de tre stegen kommer uttryckas i enkla skisser och de som går 

vidare för avstämning med uppdragsgivare kommer också ha en tillhörande textbeskrivning 

(Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

2.5 Konceptval 

Konceptval är en process för att utvärdera koncepten med hänsyn till kundernas behov och 

andra kriterier, jämföra konceptets relativa styrkor och svagheter, och välja en eller flera för 

vidare utredning, testning eller utveckling (Ulrich & Eppinger, 2012). En systematiskt och 

objektiv sållningsprocess används vid bedömning av de framtagna koncepten. Sållningen sker 

i olika steg, se Figur 4.  

Figur 4 – Sållningsprocessens olika steg till konceptval  
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För de lösningar som går vidare från ett sållningssteg till ett annat kan koncepten kombineras 

med varandra eller vidareutvecklas för att om möjligt bli ännu bättre (Johannesson et al. 2013). 

 

Det olika metoder som valts för att välja koncept: 

• För- och nackdelar: Gör ett val baserat på styrkor och svagheter som listas för varje 

koncept 

• Beslutsmatriser:  Varje koncept jämförs mot förutbestämda urvalskriterier som kan 

vägas.  

• Externt beslut – Koncepten överförs till kunden eller någon annan extern för urval. 

• Multivoting: Varje medlem av laget röstar för flera koncept. Konceptet med de flesta 

rösterna väljs. 

(Ulrich & Eppinger, 2012) 

 

Sållning mot kravspecifikationen 

I första sållningssteget används kravspecifikationen likt en checklista där varje punkt gås 

igenom med fokus på krav. Det är en grovsållning som görs. Metoden för- och nackdelar 

används. Vid för många svagheter sållas konceptet bort.   

 

Sållning med beslutsmatris 

De koncept som går vidare från sållning mot kravspecifikation med fokus på krav jämförs med 

varandra i en beslutsmatris. I beslutsmatrisen är det önskemålen i kravspecifikationen som 

jämförs. För varje önskemål kan max antal poäng som den siffran (1 – 5) den är viktad till i 

kravspecifikationen ges. Om konceptet uppfyller önskemålet till viss del ges hälften av den 

viktade siffran och om konceptet inte uppfyller önskemålet alls ges noll poäng. De koncept som 

har hälften eller högre av totalpoängen/värdet av önskemålen från kravspecifikationen går 

vidare, de som inte uppfyller hälften sållas bort.  

 

Sållning mot kravspecifikation  

I detta sållnings steg måste koncepten ändras så att det finns en tänkt lösning för att uppfylla 

alla krav. De koncept som är kvar gås igenom mer noga. Varje koncept undersöks del för del 

för att finna lösningar på hur dem ska vara tänka att fungera. Om lösningar inte hittas eller/och 

om frågorna är för många väljs konceptet bort. Koncepten behöver inte uppfylla alla kriterier 

men alla krav måste vara fullständigt uppfyllda för att vara ett möjligt alternativ, önskemålen 

kan tillåtas bli uppfyllda mer eller mindre fullständigt (Johannesson et a. 2013). Se tabell 1 för 

utdrag av kravspecifikationen.  
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Tabell 1. Kraven i ett utdrag från kravspecifikation 

Kriterium 

nummer 

Kriterium Krav = K 

Önskemål = 

Ö 

 

Viktning 

1-5 

Huvudfunktion= 

HF 

Funktion = F 

Begränsning = B 

 

 

1. 

Möjliggöra 

förflyttning till säng 

 

K 

 

5 

 

HF 

 

2. 

Möjliggöra 

förflyttning ur säng 

 

K 

 

5 

 

HF 

 

3. 

Göras självständigt  

K 

 

5 

 

B 

 

4. 

Användas med 

rullstol 

 

K 

 

5 

 

B 

 

5. 

Utan större stöd från 

ben 

 

K 

 

5 

 

B 

 

Finjustering innan avstämning 

I sista steget innan koncepten visas upp för uppdragsgivare för avstämning kombineras 

koncepten med varandra eller vidareutvecklas för att om möjligt bli ännu bättre (Johannesson 

et al. 2013). Efter detta steg i sållningen visas koncepten för uppdragsgivaren för slutgiltiga val. 

Målet är att ha max åtta stycken koncept att visa uppdragsgivaren, helst färre.  

 

Avstämning med uppdragsgivare 

De valda koncepten från sållningsprocessen visas för uppdragsgivare/samarbetspartners. Tre 

prickar (Michanek & Breiler, 2007) väljs som metod för att lätt kunna få en snabb och enkel 

värdering. Den som får mest prickar går vidare för konceptutvecklingen. Metoden externt beslut 

och multivoting används för att välja koncept till konceptutveckling (Ulrich & Eppinger, 2012). 

 

2.6 Konceptutveckling 

Det valda konceptet efter konceptval får fortsätta in i nästa fas, konceptutveckling. I 

konceptutvecklingsfasen ska det valda konceptet vidareutvecklas till en fungerande produkt 

som uppfyller kriterierna i kravspecifikationen (Johannesson et. al. 2013). Målet är att få fram 

ett underlag som beskriver produktens layout, funktioner och användning (Johannesson et. al. 

2013). 

2.6.1 CAD-modellering 

Det utvecklade konceptet byggs som en fysisk modell, antigen 3D-modell i CAD (Creo 

Parametric 3.0) eller en prototyp och fungerar som en lärdomsmodell, dvs används för att få 

mer kunskap om konceptet för utveckling och slutlig design (Wikberg-Nilsson et al. 2015). 
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Tanken är att kunna visa funktioner och användning. Detta för att få en bättre helhetsbild och 

för att kunna testa produkten. 

 

2.6.2 FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) 

För att underlätta det fortsatta arbetet görs en FMEA (se Bilaga 8) som underlag. FMEA 

innehåller alla de ingående delar där fel kan uppstå. Potentiellt fel har identifierats och 

undersöks utifrån allvarlighetsgrad, felsannolikhet och upptäcksannorlikhet. dessa har sedan 

multiplicerats till en total risksiffra (RPN). Förslag på åtgärder för alla potentiella fel har 

tilldelats. 

 

2.7 Slutgiltiga koncept 

Efter att projektet har gått igenom alla planerade faser presenteras ett slutgiltigt koncept. Det 

slutgiltiga konceptet kommer att beskrivas med en kortfattad textbeskrivning, enklare skisser 

med alla delar, renderad CAD-modell och en fysisk modell. Ett bildförlopp som visar 

händelseförloppen med tillhörande föremål med den framtagna lösningen kommer också att 

redovisas för att öka förståelsen om hur lösningen fungerar.   
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3. Resultat 

I resultatkapitlet redovisas de resultat som produktutvecklingsprocessen genererar. Upplägget 

följer de sju faserna i projektmodellen; projektplanering, förstudie, kravspecifikation, 

konceptgenerering, konceptval, konceptutveckling och slutliga koncept. 

 

3.1 Projektplanering 

Projektplanen, vilket kan ses i sin helhet i Bilaga 1, är en utgångspunkt i projektet och 

uppdateras under arbetets gång. Projektplanen omfattar beskrivningar av bakgrund, mål, 

organisation, projektmodell, tidsplan, riskbedömning, dokumenthantering samt ett gantt-

schema och ett WBS-schema med start- och sluttider för respektive projektfas. En fullständig 

projektplan finns i Bilaga 1: Projektplan.  

 

3.1.1 Projektmodell 

Projektmodellen redovisar viktiga milstolpar och grindhål samt vem som är ansvarig för att 

aktiviteten fullföljs. Modellen ligger till grund för framställandet av gantt- och WBS-schema.  

En förenkling visas i tabell 2 och hela modellen, återfinns i sin helhet I tabell A i Bilaga 1. 

 

                             Tabell 2 – Förenkling av projektmodellen 

Projektfas Milstolpar Startdatum Slutdatum 

Projektplan Projektplan klar 

 

2018-01-28  2018-02-09 

Förstudie Förstudie klar 2018-02-05 2018-03-04 

Produktspecifikation Produktspecifikation 

klar 

2018-03-05 2018-03-18 

Konceptgenerering Konceptgenerering 

klar 

2018-03-19 2018-04-08 

Konceptval Konceptval klar 2018-04-09 2018-04-18 

Konceptutveckling Konceptutveckling 

klar 

 

2018-04-16 2018-04-22 

Prototyp & testning Prototyp & testning 

klar  

2018-05-07 2018-05-14 

Slutgiltiga koncept Slutgiltiga koncept 2018-05-14 2018-05-20 

 

3.1.2 Riskbedömning 

I tabell 3 redovisas de risker och dess allvarlighetsgrad som identifieras genom en 

miniriskanalys. De allvarligaste riskerna i projektet uppskattas till tidsbrist och att 

uppdragsgivaren inte har tid för handledning. För att undvika riskbeskrivningar har åtgärder 

planerats.  

 

 

 

 

 

 

 



Resultat 

22 

Tabell 3 – Riskanalys, S= sannolikhet, K=konsekvens och R= riskfaktor 

Riskbeskrivning S K R  Åtgärd 

Tidsbrist 

 

4 4 16 Noggrann planering, framtung process, buffertveckor 

Dokumentation 

försvinner 

2 4 8 Kontinuerlig säkerhetskopiering 

Brist på information 2 3 6 Sök kunskap och få hjälp från handledare, 

uppdragsgivare och andra kontakter 

Frånvaro/sjukdom 3 3 9 Har buffertveckor och möjlighet till justering i 

tidsplan 

Kreativitetsbrist 2 3 6 Kreativitetsutbyte och kreativitetsmetoder 

Bristande kompetens 3 3 9 Få hjälp från handledare, uppdragsgivare och andra 

externa resurser 

Projektet är inte 

godkänt 

1 4 4 Kontinuerlig uppföljning med handledare och 

uppdragsgivare 

För ambitiösa 

projektmål 

3 2 6 Kontinuerlig uppföljning och avgränsningar 

Missförståelse med 

uppdragsgivare 

3 4 12 Kontinuerliga möten och uppföljning med 

uppdragsgivare 

Uppdragsgivare 

förlorar intresse 

1 5 5 Kontinuerlig uppföljning och fråga om saker i tid för 

att ha möjlighet att vänta på svar 

En nyckelperson på 

företaget slutar 

5 2 10 Förebyggs genom att ha flera handledare 

Uppdragsgivaren går 

i konkurs 

1 5 5 Har många kontakter på flera ställen 

Uppdragsgivare 

måste prioritera 

annat 

3 3 9 Har många kontakter på flera ställen 

Uppdragsgivaren har 

inte tid att handleda 

4 4 16 Förebyggs genom att ha flera handledare och vara ute 

i god tid på frågor 

 

3.1.3 Gantt-schema 

Gantt-schema visualiserar och tydliggör tidsåtgången för de olika faserna i projektet samt 

projektets start och avslut. Gantt-schemat visas i Figur 5, och har uppdaterats under projektets 

gång. De fyrkantiga markeringarna är viktiga datum, mer beskrivning finns i Bilaga 1.  

Figur 5 – Gantt-schema 
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3.1.4 WBS-schema 

WBS-schema ger en tydlig överblick över projektet och vilka moment som ingår i projektets  

3.2 Förstudien  

Den insamlade data från förstudien kategoriseras och struktureras upp i en ”analysis on the 

wall” (se Figur 7). För att se hela utvecklingen av den insamlade informationen under processen 

se Bilaga 2. Följande avsnitt ger en mer detaljerad beskrivning om vad som resulterades från 

förstudien. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 7 - "Analysis on the wall" med information från förstudien 

Figur 6 - WBS-schema 
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3.2.1 Litteraturstudie 

Förstudien inleds med en litteraturstudie, nedan kan en sammanställning av de viktigaste från 

litteraturstudien ses. Litteraturstudien behandlar empatidesign, ergonomi och historia. 

 

Empatidesign – att sätta sig in i användaren 

Empatidesign har kombinerats med produktutvecklingsprocessen för att användaren i projektet 

viktig. Lösningen ska användas av en person som har nedsatt funktionsförmåga. Det innebär 

att användaren ligger utanför den vanliga normen och har behov som måste tillgodoses med 

särskilda insatser. Genom modellen ”four phases of empathy” (Kouprie & Sleeswijk Visser, 

2009) har förståelse för hur man ska göra och tänka på när man ska sätta sig in i användaren 

givits. Modellen är tänkt att ge kunskap, vägledning och stöd för att lösningen ska passa 

användaren. 

 

”Four phases of empathy” 

1. Upptäcka - Gå in i användarens värld 

Besök hemma hos användare med hemtjänst utförs för att gå in i användarens värld och 

upptäcka och undersöka levnadssättet 

 

2. Fördjupning - Vandrar runt i användarens värld med användarens referenspunkt  

I hemmet vandras det runt i användarens värld. Observerar hur de bor och lever ur deras 

referenspunkt med en objektiv syn 

 

3. Kontakt - Resonera med användaren 

Kontakt med användaren försöker göras. Det görs genom mindre formella intervjuer 

kombinerat med vardaglig konversation 

 

4. Avskildhet - Lämna användarens värld 

Går från besöket och lämnar användarens värld. dokumenterar allt som setts, känts och 

omtalats för att få en uppfattning om situationen 

 

Vid närmandet av användaren och de fyra stegen är det fyra områden som fokuseras på: Säger, 

Gör, känner och tänker (The Interaction Design Foundation, 2018). Gör och säger är lätta att 

fastställa medan vad de känner och tänker kräver mer omtanke och analys.   

 

Ergonomi 

 I ett projekt som involverar människor är det fler saker som behöver tänkas på, där en vinkel 

är ergonomi. Det är viktigt att ha kunskap om människans möjligheter och begränsningar när 

man ska utveckla något för människan (Boghard et al. 2015). Att lära sig om hur människan är 

uppbyggd kan vara steg ett, se tabell 4 för medelmått på människan (Hanson et al. 2009). Det 

finns både forskning och erfarenhet som visar på att människokroppen mår bäst av variation 

och rörelse (Vård- och omsorgsförvaltningen, 2016). Om man utför samma rörelse under en 

längre tid blir musklerna trötta, statiskt arbete och det tar längre tid att återhämta sig. 
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Tabell 4 - Medelmått på människa  

 Kvinna Man 

Längd [mm] 1667 1803 

Vikt [kg] 64,79 77,53 

 

Vid arbete inom vård och omsorg, t.ex. i hemtjänsten finns utbildningar i förflyttning som 

handlar om att få förståelse om hur man ska göra för att ta hand om kroppen. Kunskapen ges 

för att minska och förebygga att arbetsskador och olyckor sker. Att man bör hålla sig aktiv för 

att öka arbetsförmågan är ett exempel på information som ges. Den information som finns riktar 

sig till personal och omfattar förflyttning med personal. Eftersom det inte tidigare funnits 

hjälpmedel som är till för att klara själv finns inte heller mycket information att hämta om det.  

 

Allmänna principer för vårdtagare vid förflyttning 

o Utnyttja naturliga rörelsemönstret 

o Använd beskrivande anvisningar 

o Ge tid att medverka 

o Anpassa rörelseriktning och hastighet 

 

Det är flera saker som spelar roll vid risk för skadlig belastning; hjärta, kondition, muskelstyrka, 

teknik, motivation, psykiska faktorer och de hänger alla ihop. Genom att ta hjälp av dessa 

principer skapas både en psykisk och fysisk trygghet och säkerhet för både vårdtagare och 

hjälpare. Det underlättar också rehabiliteringen (Vård- och omsorgsförvaltningen, 2016).  

 

Historia 

Det kan vara viktigt att förstå människans utveckling genom åren för att få en uppfattning om 

hur kroppen först var tänkt att fungera och bör göra, vilket kanske inte är vad den gör idag. 

Människan har egentligen inte utvecklats särskilt de senaste 20 000 åren, den utveckling som 

skett är att folket har blivit ett sittande folk, flera av oss tillbringar en stor del av vår vakna tid 

sittande (Boghard et al. 2015). Människan har också utvecklats genom att använda sig av teknik 

mer, människor har inte alltid jobbat tillsammans med teknik. Människa-tekniksystem är 

människa och maskin i samspel vilket består av människor och teknik som samverkar i en viss 

kontext för att lösa givna uppgifter (Boghard et al. 2015). Till en början när man tog hjälp av 

maskiner glömde man kroppens förmågor/begränsningar men idag talar om att anpassa 

maskinen och arbetet till människan, inte tvärtom. (Boghard et al. 2015). 

 

Förflyttningen i och ur säng är viktig att kunna utföra för att ständigt vila och ligga i säng sparar 

inte kroppen från lidande, tvärtom, det ger kroppen sämre förutsättningar (Vård- och 

omsorgsförvaltningen, 2016). Det finns fall där förflyttningen inte kan ske och den enda 

lösningen är vård i säng. Att ligga i sängen ger skador som t.ex. liggsår.   
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3.2.2 Användarstudie 

Användarstudien består av observationer och intervjuer, dessa utförs i anknytning till tio 

hembesök som görs med hemtjänsten. Hembesöken görs i både Karlstads kommun och 

Upplands-Bro kommun. För att kartlägga användarna görs persona (Bilaga 6) utifrån insamlade 

data av intervjuerna och observationerna. 

 

Observationer 

Observationer gjordes hos alla tio personer vid hembesöken. De viktigaste som kom fram från 

observationerna: 

 

o 7 av 10 sitter i rullstol hela dagen 

o De flesta har delvis rörlighet 

o Hälften bor på servicehus, där är det dovt och mörkt i lägenheterna 

o Alla gör förflyttningen i och ur sängen olika 

o De flesta har både hjälpmedel och personal vid förflyttningen  

o De flesta gör förflyttningen i och ur säng 2–3 ggr om dagen 

o På några ser man att det är besvärligt att ta sig i och ur sängen 

o De flesta ska gå upp eller lägga sig när observationen utförs 

o De flestas mål är att få vardagen att fungera 

o Alla har olika förutsättningar 

o Alla har olika viljor av att vara självständiga, för någon skulle det underlätta, allt där i 

mellan till att någon verkar nöjd 

o Tre stycken har luftmadrass med pump för att eliminera trycksår 

o Flera av kunderna verkar rädda för teknik 

 

Intervjuer 

Med de sex personer som gick att hålla en givande konversation med under hembesöken 

utfördes mindre formella intervjuer. De viktigaste som kom fram från intervjuerna: 

  

o Medelåldern på personerna vid hembesöken är 75 år 

o De flesta har haft hemtjänst i några år eller fler 

o Alla har olika förutsättningar och bakgrunder 

o De flesta tycker att förflyttningen i och ur säng är besvärligt 

o 3 personer av 10 säger att de vill vara självständiga, 1 tror inte att det går att få det 

självständigt och resten vill ha besöken, pratar inte om det, eller gör det självständigt 

idag 

o Några säger att det är jobbigt att sitta i rullstol eller att göra saker med rullstol  

o Vissa uttrycker/säger att livet är jobbigt 

 

Med de andra fem som inte gick att hålla givande konversation med och för att komplettera 

med mer information frågades personal också under hembesöken. Informationen som kom från 

dem är invävt i svaren av observationer och intervjuer. En ergonom intervjuades också där 

många bra tips gavs: 
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o Man bör kolla på vilka kraftöverföringar som finns och vilken riktning kraften har eller 

ska ha. 

o Man bör trycka till en människa på de naturliga belastningszonerna, där vi är vana att 

belastas. 

o Inte hamna i ytterläge i lederna 

o Ta hänsyn till bland annat vridning i höften från liggande på rygg till sida.   

o Man bör tänka på kognitiv ergonomi vid utformning av en ny produkt, att den ska vara 

lätt att förstå 

o Man ska tänka på friktion, var är bra att det glider bra och motsatt. Var låg/hög friktion 

önskas / inte önskas. Hög friktion i fel tillfälle kan orsaka skador. 

 

En mall för hembesöken förbereddes där frågor för både observation och intervju fanns med. 

Det var flera väldigt öppna frågor som gav utrymme till mer vardagliga konversationer. 

Undersökningspersonen fick möjlighet att styra samtalet till det som kändes bekvämt att prata 

om eftersom det var ett privat ämne som diskuterades: livsstil. Mallen följdes inte strikt utan 

fanns med som stöd. Se tabell 5 för insikter som gjordes under besöken. En mall för intervjuer 

med personal gjordes också eftersom tanken var att intervjua personal, men fokus valdes att 

lägga på användaren eftersom det är det viktigaste och endast en intervju med en ergonom 

utfördes. Se Bilaga 3 & 4 för intervju- /observationsmallar för användare och personer som 

arbetar inom kropp och människa som används som grund vid besöken.  

 

Tabell 5 – Insikter från observationer och intervjuer 

Kategorier Insikter från observationer Insikter från intervjuer 

 

Praktiskt 

Rullstolen körs så nära som 

möjligt, på sidan, tar bort 

armstödet 

 

Praktiskt Vill ha någon arm bredvid 

benen och för överkroppen 

 

 

 

 

Praktiskt 

 Luftmadrass, den är bra säger 

personal så länge den funkar, blir 

det hål och all luft försvinner blir 

den tunn och de får ligga direkt på 

den hårda sängen 

 

Praktiskt 

Hon har en trädgård, men dit 

kan hon inte gå för hon har 

ingen ramp eller så 

 

 

Praktiskt/Design 

 Personal säger att de ofta vänder 

fjärrkontrollen åt fel håll, så att 

kunden åker upp istället för ner 

Praktiskt/känslor Säng och rullstol är i samma 

höjd 

”Är trött i armarna och har ont” 

Praktiskt/känslor Benen är det svåra Han vill bli friare 
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Praktiskt/känslor 

Person 1 lyfter i benen och 

person 2 tar överkroppen och 

båda lyfter samtidigt 

”Jag vill inte ha henne på ett jävla 

sjukhus” 

Praktiskt/känslor Förflyttningen går inte så bra, 

man ser att hon har ont 

Hon är tacksam, glad och säger att 

allt är bra 

 

Känslor 

 ”Man kan inte hjälpa när tröttheten 

kommer, den bara kommer” 

 

Känslor 

 ”Jag får aldrig bestämma över mitt 

egna liv” 

 

Känslor 

 Han vill inte ha en lift, han är inte 

intresserad av skit 

Känslor  Jag vill göra allt själv 

 

Besvär/känslor 

Han sitter större delen av 

dagen och har ”trycksår” på 

rumpan 

 

Min säng är så liten, de vill att jag 

ska ha mindre och mindre, snart ska 

jag väl ligga på en bräda bara 

 

Funktionshinder 

Hon är så klen att hon knappt 

kan prata 

Hon ligger på rygg hela dagarna, 

hon kan inte ens läsa en tidning, för 

hon orkar inte hålla upp den 

Funktionshinder  Hon går aldrig upp säger sambon 

Funktionshinder Hon befinner sig mestadels där 

inne, liggandes i sängen 

 

 

Demens/ 

funktionshinder 

Hon gör förflyttningen själv, 

men hon förstår ofta inte vad 

eller hur hon ska göra 

 

 

Ålderdom/ 

funktionshinder 

 Får ont om hon sitter upp för länge 

 

 

Persona 

Utifrån insamlade data från användarna görs användarprofil i form av persona, för att vara 

objektiv och få med all information från hembesöken görs fyra personas. Persona 3 (se nedan) 

sammanfattar större delen av de tio hembesöken och beskriver tydligast den målgrupp som 

råder och väljs därför att fokusera på. Målgruppen är människor med fysiska funktionshinder, 

som sitter i rullstol och som har delvis, liten eller ingen rörlighet i benen. Se alla personas i 

Bilaga 6. 
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Persona 3 - ”Rut 

 

Rut är en svensk äldre dam på 75 år. Hon fick en stroke för några 

år sen och bor efter det på ett servicehus där hon får mycket hjälp 

att klara vardagen av hemtjänstpersonal och hjälpmedel. Efter 

hennes stroke försämrades rörligheten i kroppen och hon sitter 

därför i rullstol. En vanlig dag får hon hjälp upp på morgonen, 

sitter uppe i rullstolen under dagen och får sen hjälp i säng igen. 

Hon tycker det är frustrerande att inte kunna gå upp och lägga sig 

när hon vill, ibland skulle hon vilja vila på dagen. I hennes 

lägenhet är det dovt ljus och vardagsrummet står orört. Hon håller 

till i kök och sovrum. Hon har svårt att röra sig och är ibland förvirrad. Det är jobbigt men det 

får gå. 

 

3.2.3 Studiebesök 

För att få ökad förståelse om förflyttning besöks en förflyttningsinstruktör/arbetsterapeut3 på 

Hjälpmedelsverksamheten. På besöket ges en inblick i att förflyttningen i och ur säng omfattar 

flera delmoment och steg att tänka på. Där alla steg ställer olika krav på styrka, rörlighet och 

riktning. Enligt arbetsterapeuten är det vanligaste sättet att ta sig upp ur säng på via sidan med 

hjälp av det naturliga rörelsemönstret (se Figur 9) och det är svårare att ta sig ur sängen än i 

sängen, för det steget kräver mer styrka. Alla förflyttningar i och ur säng börjar med att flytta 

överkropp/rumpa och avslutas med ben.  

 

 

 

                                                 
3 Anna-Karin Skoglund, arbetsterapeut/förflyttningsinstruktör, Hjälpmedelsverksamheten, 8 Feb 2018 

Figur 8 - Fiktiv bild på persona 3 "Rut" 

Figur 9 - Att ta sig i och ur säng via sidan med hjälp av de naturliga rörelsemönstret 
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Barn- och ungdomshabiliteringen – rullstolstestning 

Som en del i att sätta sig in i användaren görs ett besök på Barn- och ungdomshabiliteringen 

för att testa förflyttningen från rullstol till säng och från säng till rullstol (se Figur 10). ”Hur gör 

man?!” ”Var sätter mig händerna?” ”Hur lyfter man sig över?” ”Hur stark måste man vara i 

armarna?”. Frågorna är många. Men desto fler gånger som utförs och undersöks ges ökad 

uppfattning. Första steget som lärs ut till barn och ungdomar är att lägga i bromsarna.  

Information som tas med från besöket:  

 

o Det är lättare att göra förflyttningen från rullstol till säng med hjälp av en vridning i 

höften 

o Om inte en vridning i höften kan göras är det lättast att förflytta sig små steg i taget med 

rumpan över hjulet och till slut i säng 

o Att ha rullstolen lite snett utåt stående (se Figur 11) gör det lättare att komma åt sitsen 

för att kunna sätta handen där och hela sitsen kommer närmare 

o Barn vill gärna ha något över hålet/öppningen mellan rullstol och säng för att de är rädda 

för att de ska ramla ner. En glidbräda kan vara ett alternativ. 

o Det är lättast att ha säng och rullstol i samma höjd. Men vid användning av en glidbräda 

kan det vara lämpligt att ha rullstolen högre än säng när man ska i säng för att glida lite 

neråt och tvärtom ur sängen.  

o Man måste ha mycket styrka i armarna för att klara förflyttningen, speciellt om det 

utförs flertal gånger.  

o Vid förflyttningen krävs också styrka i bålen för att kunna spänna bålen och hålla sig 

uppe 

o Ryggstöd på rullstol diskuteras (se Figur 12 & 13). En som fortfarande är frisk eller har 

rörlighet i midjan och uppåt har lägre ryggstöd för att man aldrig lutar sig mot ryggstödet 

utan sitter mer upprätt. Ett högre ryggstöd är för dem som inte har rörlighet och stödjer 

därför kroppen mot ryggstödet   

o Det är svårt att veta var händerna ska placeras för att ta stöttning till att lyfta upp kroppen 

och göra förflyttningen till säng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11- Rullstol snett utåt stående Figur 10- Bild från rullstolstestning 
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All information under besöket på Barn- och ungdomshabilitering kommer från en utav 

enhetscheferna4 på arbetsplatsen. 

 

Kronogårdens vårdboende – arbetsgrupp 

De förbestämda mötestillfällena gav möjlighet till att lättillgängligt kunna få tag i kunniga 

personer för att fråga om hjälp eller för att bolla problem. Mötestillfällena gav inblick i 

samverkan och hur deras utvecklingsprocessen går till, från idé till verklighet. Det har gett 

kunskap om vad det finns för hjälpmedel idag (se mer info under Tidigare research och arbeten) 

och hur man ständigt arbetar med att få in välfärdsteknik i vården. Det har även gett bekräftelse 

på att det är bra att engagera studenter som ser saker med nya ögon.  

 

Kronogårdens vårdboende – förflyttning 

På Kronogårdens vårdboende genomfördes ett enskilt möte med en förflyttningsinstruktör5. På 

platsen diskuterades de naturliga rörelsemönstret mer ingående och andra viktiga punkter att 

tänka på vid förflyttningen nämndes. Förflyttningsinstruktören beskriver att det finns flera olika 

sätt att ta sig i och ur säng, alla gör olika. En del vänder sig på sidan, tar ner fötterna och sätter 

sig sedan på kant (se Figur 9). Andra sätter sig upp i sängen med hjälp av magmuskler och tar 

sedan ut fötterna mot kanten av sängen. Instruktören berättar också att om man har förmåga att 

ändra kroppsställning själv kan man sitta i rullstol upp till fyra timmar i sträck innan vila och 

om man inte har förmåga att ändra kroppsställning själv bör man inte sitta längre än två timmar 

innan man behöver vila.  

 

När man arbetar med människor är det viktigt att ha kunskap om människans naturliga 

rörelsemönster. Rörelsemönstren hos personer är oftast samma när kroppen är sjuk som det var 

när kroppen var frisk men eventuellt anpassat4. Visst finns det skillnader i människors 

                                                 
4 Marianne Fleron, Enhetschef, Barn- och ungdomshabiliteringen, 15 mars 2018 
5 Cecilia Edqvist, förflyttningsinstruktör, Karlstads kommuns hemtjänst enhet 6, 22 mars 2018 

Figur 13 – Upprätt position, vid lägre ryggstöd Figur 12 - Ihopsjunken position, vid 

högre ryggstöd. 
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rörelsemönster, men det är fler rörelser som liknar varandra än som skiljer sig åt (Vård- och 

omsorgsförvaltningen, 2016). Innan mötet avslutas kommer personalfrågan på tal. Instruktören 

informerar om att hemtjänstpersonalen för 20 år sedan endast hade 2–3 kunder per dag medans 

idag är det många fler, som behöver hjälp. Bara på det senaste halvåret har enhet 6 ökat med 

sju heltidstjänster.  

 

Sammanfattning från alla studiebesök  

Det är viktigt att nå den som är bärare av information. Kundens behov och kommunikation med 

dem är av största vikt men att diskutera med de arbetande parterna runt omkring är minst lika 

viktigt. Alla parter måste samverka med varandra och arbeta mot samma mål. Det är även lätt 

för personal att fortsätta på samma spår som gjorts. Förändring kräver planering och arbete. 

Genom att arbeta mot samma mål kommer förhoppningsvis möjligheterna till hjälp av breddas, 

vilket ger stort värde för kunden. Välfärdsteknik förstör inte utvecklingen utan med support och 

vägledning underlättar, förbättrar och ökar självständigheten hos kunden. Kunder som har testat 

välfärdsteknik är öppna och välkomnar det. När det blir praktiskt händer något. De känner sig 

trygga med att det är en valbarhet och inte ett måste.  

 

Informationen i sammanfattningen kommer från en utvecklingsledare6 på ett Seminarie om vård 

och omsorg. 

  

3.2.4 Tidigare research och arbeten 

Tidigare försök på samma typ av förflyttning:  

Benlyftare – Som stöd för benen vid förflyttningen i och ur säng. Testades nyligen i ett hem 

men fungerade inte som önskat och togs därför snabbt bort.  

  

Problem: Ställningen för benlyftaren hindrade användaren att kunna komma in till säng med 

rullstol, det blev ett glapp/hål mellan säng och rullstol. Även om användaren var stark i armarna 

gick den inte att använda som den var tänkt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 14 – Benlyftaren, tidigare försök på förflyttningen i och ur säng 

 

 

                                                 
6 Pia Adenmark, utvecklingsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun, 8 maj 2018 
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Tidigare försök X– Är ett hjälpmedel för i och ur säng. Har informerats om utav arbetsgrupp. 

 

Problem: Lösningen fästs på ramen av sängen, vilket begränsar eftersom det finns sängar som 

inte har en ram.  

 

Hjälpmedel som utförs helt eller med hjälp av personal i förflyttningen i och ur sängen finns 

det många av. I tabell 6 nämns några som finns, på dessa finns även flera varianter. Andra 

hjälpmedel som gett inspiration till projektet kan ses i tabell 7.  

 

Tabell 6 – Hjälpmedel som finns till förflyttning med hjälp av personal 

Namn på hjälpmedel Beskrivning 

Personlyft 

Är en lyft som antigen via traverser i taket eller via en 

ställning på golvet förflyttar en person i en bärsele till 

önskad placering.  

 

Glidbräda 

Underlättar förflyttning mellan två sittplatser, eller till och 

från säng. Den glidbara översidan hjälper att minimera 

friktionen i förflyttningen och gör så att du använder 

minsta möjliga energi för att ”glida” över plattan till 

rullstol. Glidbrädan gör att belastningen på hela kroppen 

minskar. 

 

Bertilplatta 

Är en platta som kan läggas under fötter och användas som 

en förhöjning vid förflyttning ur säng till duschstol 

 

Turner (Returner) 

Är ett förflyttningshjälpmedel i och ur säng men samtidigt 

ett träningsredskap. Den är till för kunder som fortfarande 

har en del krafter kvar. Vid användning av Turner 

simuleras det naturliga rörelsemönstret och den hjälper till 

att stärka kroppens funktioner.  

 

Qurir 

Hjälper till med hela förflyttningen av benen ifrån golv till 

säng med hjälp av en elmanövrerad lyftarm 

 

 

I tabell 7 kan andra förflyttningshjälpmedel som finns och som varit inspiration i projektet.  

Namn på hjälpmedel Beskrivning 

Seat-up 

Fåtölj som ”knuffar upp”/hjälper dig att resa på dig efter 

sittande läge 

 

Stå rullstol 

Hjälper människor som är sittande att bli stående och 

möjliggör aktiviteter 

 

Luftmadrass 
Pump som fyller luft i madrassen för att eliminera trycksår 

hos personer som befinner sig mycket i sängen 
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Information kommer från egen erfarenhet och av arbetsgrupp hos uppdragsgivare för SOL-

projektet. Flera i arbetsgruppen arbetar med hjälpmedel på olika sätt varje dag.  

 

Situationen som gjorde att problemet blev uppenbart: 

Vid ett besök där egentligen två personer ska närvara finns endast en person tillgänglig, det är 

för kostnadskrävande att ha två. En person får ta hjälp av omgivningen och nattduksbordet får 

agera person nr. 2. Kund får hålla i nattduksbordet med händerna och när hen fått hjälp upp från 

rullstol (genom att lyfta hen i byxlinningen där bak) vrider man försiktigt personen så att 

rumpan hamnar framför sängkant. I detta skede ber man personen att sätta sig ner. För att sedan 

lyfta upp hens ben och rätta till hen så att hen ligger bra. Personen i fråga är inte speciellt lätt 

och har funktionshinder som gör att hen inte kan hjälpa till så mycket själv. Det finns många 

saker i denna situation som inte känns rätt. Det borde finnas en bättre lösning. 

 

3.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikation görs utifrån information från förstudien och tillsammans med krav samt 

önskemål från uppdragsgivare görs en Olssons kriteriematris. Kriteriematrisen består av 22 

kriterier varav 5 krav och 17 önskemål. I tabell 8 kan ett utdrag från kravspecifikationen ses 

och kravspecifikationen kan ses i sin helhet i Bilaga 5.  

 

Tabell 8 –  Utdrag av kravspecifikation 

 
 

3.4 Konceptgenerering 

Resultatet från diskussioner samt kreativa metoder under konceptgenereringen analyseras och 

sammanställs till 43 koncept, vilket är övergripande och bärande idéer. De två fokusgrupperna 

i idégenereringarna är av stort värde eftersom de leder till en kvantitet av idéer.  
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Steg I 

Det är väldigt svårt att få ihop 9–12 yrkessamma personer att delta på en 90-minuters session 

på ett ställe samtidigt, vilket gjorde att det endast var möjligt att få ihop sju personer till den 

första idégenereringen med experter. 

 

Detaljer om urvalet involverade i Idégenerering I 

 

ID* Yrke Specialisering 

 

Maria 

 

Utvecklingsledare 

 

Vård och omsorgsförvaltningen 

Fredrika 

Peter 

Åsa 

Ester 

Martin 

 

Astrid 

Förflyttningsinstruktör 

Sjuksköterska 

Vårdbiträde 

Sjuksköterska och vårdlärare 

Student  

 

Student samhällsanalytiker 

Äldreomsorg  

Ambulanssjukvårdare 

Äldre omsorg 

Bla. vård och omsorg 

Innovationsteknik och design, 

Har fysiskt funktionshinder 

Människa 

   

* Namnen som anges under ID är fiktiva. 

 

Sammanfattning av vad som togs upp under experternas diskussioner  

 

o Det behövs nytänkande personer i vården, det görs som det alltid gjorts 

o Tänk inte på kostnaden, det kommer lösa sig eftersom du underlättar på flera fronter 

o Nya generationen är mer öppna för teknik 

o Framsteg har gjort, t.ex. resurscentrum, men det går för sakta 

o Vi ser också behovet av att göra hjälpmedel för att få behålla självständigheten 

o Äldre glöms ofta bort, äldre bör prioriteras mer 

o Idag väljer vi att lägga massa pengar på fel saker 

o Hemtjänsten har satt igång en process att försöka sig på detta, Individens behov i 

centrum, IBIC 

Figur 15 - Resultat från idégenerering I 
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Steg II 

Under idégenereringen II var det tio personer som deltog. De flesta var studenter, därav 

beskrivningen fokusgrupp som består av studenter inom design. Två av dessa tio personer är 

yrkessamma och tanken var att de skulle vara med på idégenerering I. Men eftersom de hade 

förhinder det valda datumet för idégenerering I fick de godkänt att vara med på idégenerering 

II istället. De har erfarenhet av design eller arbetar med människor, vilke känns som inom 

området och passande då tanken med konceptgenereringens tre steg är att få bidrag från flera 

håll.  

 

 

Detaljer om urvalet involverade i idégenerering II 

 

ID* Yrke Specialisering 

Peter 

Klara 

Alice 

Lucas 

William 

Oscar 

Alexander 

Emilia 

Elias 

Simon 

Student 

Student 

Student 

Student 

Student 

Student 

Student 

Student 

Samordnare 

- 

Innovationsteknik och design 

Innovationsteknik och design 

Innovationsteknik och design 

Innovationsteknik och design 

Innovationsteknik och design 

Innovationsteknik och design 

Innovationsteknik och design 

Sjuksköterskeprogrammet 

Immigration 

Design 

* Namnen som anges under ID är fiktiva. 

 

 

 

 

Figur 17 - Uppvärmning med diskussioner 

idégenerering I 
Figur 16 -  Tre prickar idégenerering I 
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Sammanfattning av vad som togs upp under studenternas diskussioner 

 

o Tänk att inte få äta eller lägga sig när man vill, det är ju ofattbart 

o Känns som om man inte passar in 

o Man vill inte vara annorlunda 

o Man vill inte vara beroende av andra eller till besvär 

o Fördomar om äldre och funktionshinder 

o Jobbigt att be om hjälp 

o Tillit inom sin trygghetszon 

o Mental styrka 

 

Steg III 

När de båda idégenereringarna var utförda gick materialet igenom individuellt. Eftersom vissa 

problemställningar delade upp förflyttningen sattes vissa idéer ihop eller bara fanns som 

inspiration och gav andra idéer. Idéerna skissades ner i enkla bilder för att lättare kunna följa. 

Tre prickar 

De tre kriterier som valdes för tre prickar på idégenereringarna (Se tabell 9 & 10) 

 

     Genomförbar                    Innovativ idé                   Marknadspotential 

 

 

 

 

 

 

Figur 18 - Resultat av diskussionerna vid uppvärmning 
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 Tabell 9 – Resultat från Tre prickar experter  Tabell 10 – Resultatet från tre prickar  

 redovisas i tabellen nedan (Foton av Agnes Söder) studenterna redovisas i tabellen nedan (Foton av 

Agnes Söder) 

 

 

 

 

 

 

Idé Prickar studenter 

Robot 

 

 

 

 

 

Säng integrerad med 

rullstol 

 

 

 

Säng som delar sig i 

mitten 

 

 

 

 

Höj- och sänkbar platta  

Idé Prickar experter 

Overall med fästpunkter 

för taklyft 

 

 

 

 

Stol som åker bak 

 

 

Robot armar 

 

 

 

 

Rullband i säng 

 

 

 

Glidduk 

med fjärrkontroll 

 

 

Säng som omvandlas till 

rullstol 

 

 

 

 

 

 

Luftmadrass som flyttas  
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3.5 Konceptval 

Konceptval leder till att koncept 19/22 (se Figur 19) går vidare för konceptutveckling. I denna 

sektion redogörs för hur sållningsprocessen av koncepten utförs. Eftersom många koncept tas 

fram i konceptgenerering behövs flera steg i sållningen för att få ner antalet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sållning mot kravspecifikationen 

För att gå vidare bör möjligheter finnas för att alla krav uppfyllas eller om koncepten kan 

justeras så att de uppfylls. Varje koncept gås igenom mot kravspecifikation, där krav och 

önskemål gås igenom som en checklista. Kraven är viktigast och därför fokuserar detta steg av 

sållningen på dem.  

 

Sållas bort: 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 26, 30, 31, 41. De uppfyller inte kraven och/eller inte 

har möjlighet att göra det. De flesta uppfyller inte kravet att möjliggöra förflyttning ur säng, 

vilket är en av huvudfunktionerna. Se tabell 11 för vilka krav de utsållade koncepten inte 

uppfyller. Göras självständigt har satts inom parentes eftersom i de flesta fall beror på hur den 

styrs. 

 

➔ 26 koncept går vidare till nästa sållningssteg  

  

Figur 19 - Koncept 19/22 som går vidare för konceptutveckling 
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Tabell 11 – Kraven de utsållade inte uppfyller 

 

Sållning med beslutsmatris 

De 17 önskemål som finns i kravspecifikationen poängsätts utifrån den viktningssiffra de fått i 

kravspecifikationen. Det finns fyra önskemål som är viktade till 5, tre som är viktade till 4, sex 

som är viktade till 3 och fyra som är viktade till 2. Totalpoängen som går att få är 58, vilket 

innebär att koncepten måste få 29 poäng eller mer för att gå vidare. Om önskemålen uppfylls 

halvt ges halva antalet av poängen, om inte önskemålet uppfylls alls ges 0 p. Se ett utdrag från 

beslutmatrisen i tabell 12 och i sin helhet i Bilaga 7. 

 

Sållas bort: 3, 12, 15, 16, 17, 21, 25, 33, 42 eftersom de inte uppnår 29 poäng eller mer och 

anses därför vara långt ifrån en möjlig lösning. De flesta som inte går vidare har få poäng på de 

högst viktade önskemålen, som t.ex. att den ska vara användarvänlig eller att den ska vara 

justerbar.  

 

➔ 17 koncept går vidare till nästa sållningssteg  

 

 

 

 

Koncept/ 

Kriterium 4 5 6 8 10 11 13 14 18 26 29 30 31 34 39 41 

Möjliggöra 

förflyttning 

till säng 

                

Möjliggöra 

förflyttning 

ur säng 

                

Göras 

självständigt

X 

                

Användas 

med rullstol 

                

Utan större 

stöd från ben 
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Tabell 12. Utdrag från beslutsmatris av önskemålen (se Bilaga 7 för hela sållningsmatris av önskemålen) 

Önskemål 

/ Koncept 

5 or:     

Max 4  

Tot. 20 p 

4 or:    

Max 3     

Tot. 12 p 

3 or:   

Max 6  

Tot. 18 p 

2 or:   

Max 4 

Tot. 8 p 

Tot:         

 

58 p 

V > 29 p   Ej 

V < 29 p  

             

1. 7,5 6 15 8 36,5 V 

2. 20 10 12 7 49 V 

3. 7,5 6 9 6 28,5 EJ 

7. 7,5 6 16,5 5 35 V 

12. 2,5 6 7,5 4 20 EJ 

15. 0 0 9 6 15 EJ 

16. 5 6 10,5 3 24,5 EJ 

17. 5 6 5,5 4 20,5 EJ 

19. 20 8 16,5 8 52,5 V 

20. 7,5 10 9 6 32,5 V 

21. 10 4 6 2 22 EJ 

22. 20 8 16,5 8 52,5 V 

23. 15 10 15 8 48 V 

24. 15 10 10,5 7 42,5 V 

25. 5 2 9 7 23 EJ 

27. 7,5 10 7,5 5 30 V 

28. 15 10 10,5 7 42,5 V 

32. 15 6 9 7 37 V 

33. 7,5 8 7,5 5 28 EJ 

35. 12,5 10 10,5 8 41 V 

36. 12,5 4 12 6 34,5 V 

37. 7,5 6 12 7 32,5 V 

38. 10 6 10,5 6 32,5 V 

40. 7,5 6 12 7 32,5 V 

42. 2,5 6 7,5 5 21 EJ 

43. 17,5 8 12 7 44,5 V 

 

Sållning mot kravspecifikation  

I sållningssteget mot kravspecifikationen med fokus på båda kraven och önskemålen måste 

koncepten uppfylla alla krav eller ändras så att det finns en tänkt lösning att göra det för att gå 

vidare till nästa steg. Om lösningar inte hittas och om frågorna är många väljs konceptet bort. 
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Koncept som kombineras  

 

➔ Koncept 19 och 22 kombineras till ett koncept eftersom de är lika i sina lösningar, de 

bästa bitarna av de båda koncepten slås ihop och blir en möjlig lösning.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Koncept 23 och 24 kombineras till ett koncept eftersom de är väldigt lika i sina 

lösningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sållas bort: 7, 20, 27, 37. Efter att ha gått igenom koncepten mer noga har de bortsållade 

koncepten inga tänka lösningar eller för många frågetecken kring tänka lösningar och sållas 

därför bort. 

 

➔ 11 koncept vidare till nästa sållningssteg  

   

Finjustering innan avstämning 

Innan koncepten visas för uppdragsgivaren kollas dem över, kombineras och utvecklas för att 

om möjligt bli bättre. Målet är att ha max 8 stycken koncept att visa uppdragsgivaren, helst 

färre.  

 

Koncept 1 och 32 försöks sättas ihop eftersom det är av samma typ med olika grepp och 

fästning. Ser ingen möjlig lösning, väljs därför bort. 

 

 

Figur 20 - Koncept 19, Fotplattan Figur 21 - Koncept 22, 

Billyft 

Figur 22 - Koncept 23, Underarm Figur 23 - Koncept 24, Överarm 
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Koncept 1   Koncept 32 

• Känns inte säker   Känns inte säker 

• Känns klumpig och är i vägen  Ger inget stöd till rumpan 

Fastmonterad 

 

Koncept 36 försöks utvecklas till ett fungerande koncept men frågorna är många. Framförallt 

hur den skulle kunna utföras självständigt och utan stöd från ben. Det anses vara ett hjälpmedel 

till i och ur sängen men löser inte frågeställningen där självständigt är fokus, väljs därför bort.  

 

Koncept 38 försöks utvecklas till ett fungerande koncept men frågorna är många. Framförallt 

hur den ska kunna utföras självständigt och hur personen ska kunna komma i och ur lösningen. 

Väljs därför bort. 

 

Sållas bort: 1, 32, 36, 38. 

 

➔ Slutligen återstår 7 koncept (se tabell 13) inför avstämning med uppdragsgivaren. 
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Tabell 13 – De återstående 7 koncepten efter sållningen (Bilderna av Agnes Söder) 

Koncept Beskrivning och feedback 

 

      2 

 

 

Beskrivning 

Rullstol placeras vid sidan av säng. 

Underdel på rullstolen åker upp jäms med 

sits. Underdel och sits förflyttas sidledes 

till säng och förs sedan tillbaka på samma 

sätt.  

 

Förflyttning sker med hjälp av t.ex. 

hydraulikkolvar. 

 

- Stöd från kroppsstyrka behövs 

- Fastmonterad på rullstol 

 

Feedback från uppdragsgivare 

Stort minus för fastmonterad, risk för att 

göra rullstolen för tung. Minskar målgrupp 

och begränsar. Delad mening om potential 

 

 

    19/22 

 

Beskrivning 

Plattan rullas fram/står på plats och höjs 

till sängens höjd. Plattan åker ut över säng, 

ben läggs på och den åker tillbaka. Plattan 

sänks ner till golvet. Överdel på plattan går 

även att vridas/snurras om så önskas.  

 

- Stöd från kroppsstyrka behövs 

 

Feedback från uppdragsgivare 

Enkel, flexibel, lätt, stör inte för andra 

aktiviteter. Inte så dum men saknar stöd 

för rygg/rumpa. Har mycket potential 
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 Beskrivning 

En platta sitter fast i en stång vid hörnet av 

sängen. Ben läggs på plattan och den 

förflyttas runt till andra sidan utanför 

sängen. Väl ute sänks den ner till golvet.  

 

- Stöd från kroppsstyrka behövs 

Fastmonterad på säng 

 

Feedback från uppdragsgivare 

Kräver att sängen byggs om, vilket är 

minus. Liknar tidigare lösning, får göra det 

mesta själv. Har lite potential 

   

  23/24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beskrivning 

Lådan fäller upp överdelstöd. 

Överdelstödet och underdelstödet lyfter i 

och ur person ur säng. 

 

 

Feedback från uppdragsgivare 

Skulle kunna gå. Flexibel men för stor? 

Har lite potential 
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Beskrivning 

Rullstol ställs framför kortsidan av säng 

med underdel mot säng. Underdel på 

rullstol åker upp jäms med sits. Ryggstöd, 

sits och underdel på rullstolen åker fram i 

säng. Fotstöd fälls ner och stol förs 

tillbaka.  

 

- Fastmonterad på rullstol 

 

Feedback från uppdragsgivare 

Svårt med utrymme, ej bra att ha rullstol 

på kortsidan, begränsar.  
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Avstämning med uppdragsgivare 

Vid avstämning med uppdragsgivare för val av koncept bestäms ett möte med huvudpersonen 

hos uppdragsgivaren. En diskussion kring koncepten görs och i slutet av mötet sätts tre prickar 

på de som önskas att gå vidare, med kommentarer om vad som krävs för ändring för att de ska 

gå vidare till slutgiltigt koncept.  

 

Huvudpersonen tycker att det är för stort beslut att ta och därför väljs två personer som är 

arbetsterapeuter ut och koncepten skickas via mejl till de utvalda för att få deras åsikter och tre 

prickar. Ett beslut tas att gå vidare med koncept 19/22 till konceptutveckling eftersom alla tre 

 

     28  

 

 

 

 

Beskrivning 

Rullstol ställs med sidan bredvid sängen. 

Ryggstöd fälls ner och underdel på rullstol 

höjs upp. Alla delar åker över till sängen 

och sedan tillbaka. 

 

 T.ex. samma teknik som höj och sänkbara 

sängar fast åt sidled 

 

- Fastmonterad på rullstol 

 

Feedback från uppdragsgivare 

Ställer höga krav på rullstol, måste byggas 

om. Risk för att rullstol blir för tung och 

klumpig. 

 

    35 

 

Beskrivning 

Madrassen fylls med luft och får fast form. 

Rullstol placeras vid sidan av sängen. 

Madrassen förflyttas till rullstol. På rullstol 

släpps luften ur.  

 

Förflyttning ske t.ex. via skenor som sitter 

på rullstol. 

 

- En del fastmonterad på rullstol 

 

Feedback från uppdragsgivare 

Intressant. Gillar tanken av luft. Potential 

men upplevs komplicerad 
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från uppdragsgivaren har med konceptet i sina val. Valen som de tre utvalda gör kan ses i tabell 

14, med kommentar till koncepten.  

 

Tabell 14 - De koncept med kommentarer som väljs av uppdragsgivare och de valda personerna 

Yrke De valda koncepten Kommentar 

 

Utvecklingsledare 

19/22 Stöd för rygg bör 

undersökas 

35 Hur ska den funka? 

23/24 Större än 19/22… 

 

 

Arbetsterapeut 

 

 

2 Känns bra 

43 Känns genomförbar 

19/22 Kommer det en arm? 

 

 

Arbetsterapeut/förflyttningsinstruktör 

 

19/22 

Inte så dum, kräver att 

personen klarar att 

flytta ben/rumpa 

själv... 

 

3.6 Konceptutveckling 

Koncept 19/22 går vidare till konceptutveckling med kommentarer om att stöd för rygg och 

rumpa bör undersökas och att det är minus att den kräver att personen klarar att flytta ben/rumpa 

själv. För att lättare kunna förstå hur funktionerna ska fungera i verkligheten och för att få en 

bild av konceptet byggs två enklare modeller i mekano, en överdel och en underdel, se bilder 

nedan. Tanken är att det ska vara underlag till en senare prototyp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 - Överdel på koncept, linje visar mitten på 

konstruktion 
Figur 25 - Överdel av koncept, platta förflyttad åt 

vänster sida 
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I mekano byggandet bestäms att: 

o Underdelen ska bestå av två saxar istället för en för att öka stabiliteten 

o Hjul ska sitta på saxben för att inte vara i marken när den höjs upp 

o Att dynan/överdel ska kunna vridas kanske är överflödigt och väljs att inte lägga fokus 

på 

 

Parallellt med byggandet görs en studie på saxbord/billyftar för att få en förståelse om hur dem 

är uppbyggda och för att bli inspirerad. De flesta består av två saxar. En undersökning på olika 

skenor görs. Där teleskopsskenor anses vara bäst.  

 

3.6.1 CAD-modellering 

Efter att konceptet byggts i mekano görs skisser på konceptet (Figur 29), vilket fungerar som 

underlag till CAD-modellering. En CAD-modellen görs som lärdomsmodell i skala 1:6. 

Eftersom CAD-modellens mål är att printas ut anpassas en del mått för att det ska kunna gå, en 

del distanser görs också större än tänkt eftersom 3D printen inte har möjlighet till fina 

toleranser. CAD-modellen printas ut i delar och sätts ihop manuellt med pluppar för att kunna 

visa funktionen och användning. Konceptet är uppbyggt så att det går att sätta ihop på två olika 

sätt. CAD-modellens utskrift är tänkt att visa båda sätten för att sedan kunna bestämma vilken 

Figur 26 - Överdel i sidovy 

Figur 27- Underdel i lägsta läget, hjul i 

mark 
Figur 28- Underdel i högsta läget, hjul ej i 

mark 
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som är mest lämplig. Även de in tilliggande föremålen (säng och rullstol) görs enklare utskrifter 

av för att få fram helhetsbilden av situationen. En modelldocka i trä används för att illustrera 

människa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2 FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) 

Det fel som rankas högst i FMEA är vickning av bottenplatta, vilket fäller hela ställningen, och 

klämrisk mellan saxarna. Figur 30 visar konceptets alla delar som nämns i FMEA.  Se hela 

FMEA i sin helhet i Bilaga 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 30 - Visar Konceptets alla delar 

 

Figur 29 - Skisser på konceptets olika delar 
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3.7 Slutgiltiga koncept 

Det slutgiltiga konceptet är en utveckling av koncept 19/22 och får namnförslaget High up, 

vilket betyder höjdare, se Figur 31. High up är ett hjälpmedel för att underlätta den svåraste 

delen i förflyttningen i och ur säng, vilket är benen. Konceptet börjar på marken och med hjälp 

av hjul på sidorna tar den sig till rätt position. Vid placering framför rullstol intill säng läggs 

benen på plattan. När benen är på höjs High up tills att plattan är lite högre än sängkant där den 

stannar. Plattan åker åt sidan över sängen. Överkropp/rygg flyttas av egen styrka eller med hjälp 

av personal och benen lyfts av. Personen befinner sig i säng. High up åker tillbaka till 

utgångsläget och styrs under säng eller annan plats där den inte är i vägen. Konceptet förflyttas 

med hjälp av en elmotor som sitter på bottenplattan och styrs genom en fjärrkontroll som består 

av ett fåtal knappar. Konceptet tillåter att ta benen först i förflyttningen och ifrågasätter det 

vanliga sättet. Konceptet består av sju delar. Hela händelseförloppet i rörelser av konceptet kan 

ses i Figur 32. Konceptet med intill liggande föremål presenteras i Figur 36, där också hela 

händelseförloppet kan följas. 

 

High up är: 

• Enkel 

• Flexibel 

• Förflyttningsbar 

• Användarvänlig 

• Kan användas med rullstol 

• Justerbar 

• Hindrar ej för vardagliga aktiviteter 

• Passar alla sängar 

• Säng och rullstol kan vara i samma höjd 

• Löser den svåraste delen, vilket är benen 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32 – Konceptets händelseförlopp i höjdled  

Från väster: Markposition, Mellanposition, Högsta position 

Figur 31 - Förslag på konceptets namn och logga 
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Figur 34 - Renderad bild i användarläge Figur 33 - Renderad bild i lägsta läget 

Figur 33 - Konceptet i sitt sammanhang 
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Figur 34 - Händelseförloppet med tillhörande föremål 
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4. Diskussion  

Produktutvecklingsprocessen ligger till grund för projektet och har kombinerats med 

empatidesign. Processen har varit lämplig och har fungerat. Problematiken med att ta sig i och 

ur sängen självständigt och utan hjälp av personal var större och mer komplext än vad som 

förutsatts. Det är många aspekter att ta hänsyn till och det är många delmoment och steg i 

förflyttningen i och ur säng, vilket gör det svårt att hitta ett koncept som löser alla delmoment 

eftersom de ställer olika krav. Det framtagna konceptet kommer kunna användas av en viss 

grupp av människor helt självständigt men medger ökning av självständighet till de flesta. I 

framtagning av detta koncept har fokus legat på självständighet, vilket innebär att man är 

fullständigt oberoende gentemot andra. Till en början var tanken att konceptet skulle kunna 

göra att personen blev helt självständig, men under processens gång har den formulerats om till 

att öka självständigheten från hur det ser ut idag eller bevara självständigheten som man från 

början haft, vilket också SOL - projektet har som mål. Det var svårt att hitta information om 

hjälpmedel utan personal och som är tänkta att klara av själv. Det har endast funnits några 

enstaka, inte helt testade, produkter inom detta område tidigare. Den information som finns 

riktar sig till personal och omfattar förflyttning med hjälp av personal. 

 

Det som varit utmanande i detta projekt är att det är många aspekter att tänka på och ta hänsyn 

till. Det resulterade i en väldigt bred förstudie, vilket gjorde att alla delar undersöktes 

översiktligt. Det framtagna konceptet hade säkert blivit bättre om målgruppen under projektets 

start eller gång blivit mer bestämd. Till vem är konceptet och vad klarar den personen av? Det 

hade gjort projektet smalare och mer djupgående. Problemformuleringen från början var väldigt 

öppen och lösningen kunde egentligen bli vad som helst, om den hade gjorts mer specifik och 

om projektet från start hade fått en inriktad frågeställning eller varit ”öka självständigheten” 

hade projektet resultat blivit mer genomarbetat kring de som är viktigt och relevant.  

 

Eftersom konceptet hade som mål att kunna användas av en funktionshindrad person var det av 

stor vikt att försöka sätta sig in i användaren. Vilket är en viktig del i att analysera och ge svar 

på problemformuleringen. Hur kan en designlösning utformas och ge stöd för att öka 

självständigheten i förflyttningen i och ur sängen hos personer med funktionshinder? 

 

Det var svårt att få till hembesöken och kunna utföra observationer och intervjuer eftersom det 

är mycket sekretess och kräver samtycke med kund. Båda delarna har sina brister. 

Observationer kan ge missvisande data då det blir en speciell situation när någon står och 

övervakar i hemmet. Några kunder och även personal blev obekväma. Intervjuer kan också ge 

missvisande data då undersökningspersonen kan säga det som intervjuaren tros vilja höra. 

Tillsammans som verktyg fungerade de bättre och de tio hembesöken var viktiga att göra för 

resultatet. De flesta av hembesöken gjordes på Kungsängens hemtjänst i Upplands-Bro 

kommun, eftersom foten redan fanns inne där med tanke på tidigare arbete. Att få möjligheten 

att göra hembesök på två orter gav en mer rättvis data och påverkade säkerligen resultatet 

positivt.  

Utifrån den insamlade data gjordes fyra persona för att få med all information. Persona 3 valdes 

som huvudfokus och fanns med som stöd i projektet fram till lösningen. Persona som verktyg 
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har varit både bra och dåligt för projektet och resultatet. Den har funnits med som en påminnelse 

om till vem lösningen görs. Om den också skulle fått stöd från en tydlig målgruppsbeskrivning 

hade det nog fungerat ännu bättre.  

 

Utifrån information från förstudien och tillsammans med uppdragsgivaren påbörjades en 

kravspecifikation. Uppdragsgivaren gav en del förslag på krav och önskemål vid ett 

mötestillfälle, vilket var till stor hjälp på vägen. Med tanke på komplexiteten och alla aspekter 

som bör tas hänsyn till i denna typ av problem blev det en del kriterier i kravspecifikationen 

och det var när kriterierna radades upp som det blev tydligt att allt inte hinns med att undersöka 

och att målet från början satts för stort. Om denna inblick förutsatts tidigare hade tiden kunnat 

använts mer effektivt och säkerligen gjort att konceptet kommit längre. Det var här ett beslut 

togs om att säkerhet för konceptet var alldeles för stort att ha med i detta projekt och lades på 

vidare arbete. Att konceptet skulle kännas säkert av användaren lämnades kvar. Tidigare 

erfarenhet av säkerhet för person fanns hela tiden med vid framtagning av koncept.  

 

Konceptet behöver stöd av kroppsstyrka, vilket i kravspecifikationen är viktat högt för att inte 

behövas. Konceptet är en uppdatering av det tidigare försöket, benlyftaren. Konceptet är bättre 

än benlyftaren för att det går att ha en rullstol intill sängen, den inte är fastmonterad på sängen 

utan fristående, den hindrar inte för andra vardagliga aktiviteter och den är smidig. För de 

personer som har kroppsstyrka och kan förflytta rumpa och överkropp själva fungerar konceptet 

självständigt och för de allra flesta andra kommer konceptet göra att mindre personalassistans 

behövs. Om tiden placerats om hade tid för förslag på utveckling kanske funnits.  

 

Vid konceptgenereringen valdes två idégenereringar att utföras. Tanken var att det skulle vara 

en, med både studenter och experter och då hade säkert resultatet blivit annorlunda. Under 

idégenereringarna var persona tänkt att användas som stöd och hjälp men visade sig bara vara 

i vägen. Gruppen låste sig till ”Rut” och begränsades i tankebanorna.  Det var svårt att få 

personer att delta i idégenereringarna, det kräver mycket planering och tur för att få ihop t.ex. 

12 yrkesverksamma att delta på en 90-minuter session på ett ställe samtidigt.  

 

Det var 43 koncept som togs fram. När sållningen började kändes det omöjligt att få ner det till 

endast en eller några koncept. Sållningsarbetet innebar många steg och osäkerheten om att det 

var ett godkänt arbetssätt och om det var bra fanns med, vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Efter att uppdragsgivaren sett de sju koncepten som blev kvar efter sållningen gjordes ett val 

att gå vidare med 19/22 eftersom de utvalda till att välja hade alla med den som val. Konceptet 

saknar stöd för rygg och rumpa men de koncept som hade dessa (fanns med i de sju valda 

koncepten) hade andra problem. Konceptet bör utvecklas vidare och få stöd för rygg och rumpa, 

eftersom det kommer medföra att fler kommer kunna ta nytta av lösningen. När konceptet valts 

börjar projektet att lida mot sitt slut. Av det valda konceptet byggs en enkel modell i mekano 

och fungerar som underlag till 3D modellen som görs. Mekano var ett bra sätt att snabbt och 

enkelt få idéen visualiserad. 3D utskriften är tänkt att fungera som lärdomsmodell och för att 

visualisera hela situationen för att underlätta fortsatt arbete.  
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Genom att sätta sig in i användaren genom observationer, intervjuer och rullstolstestning samt 

samla information från så många involverade avdelningar som möjligt har ett koncept kunna 

utformas och ge stöd för att öka självständigheten hos respektive användare för att bli mer 

självständig i sitt vardagsliv. Med information från forskningsfrågan har en enkel design av ett 

smidigt hjälpmedel tagit fram. Det ger stöd för benen medges ökning av självständighet vid 

förflyttningen i och ur säng hos de allra flesta personer med fysiska funktionshinder och löser 

problemformuleringen för projektet. Det framtagna konceptet har de mesta som efterfrågats och 

är enkel, flexibel och användarvänlig. Konceptet som tagits fram löser problemet helt 

självständigt för en viss grupp av nedsatt funktionsförmåga men ökar självständigheten för de 

flesta. Andra kommer behöva stöttning av personal vid användning av konceptet. Det som 

saknas är stöd för rygg och rumpa. Nästa steg är att testa konceptet, analysera kundupplevelsen 

vid användning av konceptet och utveckla konceptet vidare. Konceptet väljs för att den är 

smidig och frågan är om konceptet fortfarande kan hållas smidig när stöd för rygg och rumpa 

tillkommer. Eftersom det är många saker att ta hänsyn till är det svårt att ge ett koncept på 

utvecklingen utan att ha det i fysiska modeller. 3D printen är tänkt att visa på hur konceptet ser 

ut med intill liggande föremål och att utifrån det kunna se vart möjligheter till stöd finns, där 

FMEA finns som stöd för risker som kan uppstå. Konceptet ifrågasätter vilket det bästa sättet 

att ta sig i och ur säng är. I alla förflyttningar tidigare, med eller utan personal, tas 

överkropp/rumpa alltid över till sängen först. Det här konceptet tillåter och möjliggör att benen 

kan komma över först till sängen. Vad som händer då kan underlätta för förflyttningen och bör 

undersökas vidare.  

 



 

56 

5. Slutsats  

Det utvalda problemet är väldigt komplext, det är många aspekter att ta hänsyn till och det är 

många delmoment och steg i förflyttningen i och ur säng, vilket gör det svårt att hitta ett koncept 

som löser alla delmoment eftersom de ställer olika krav. Koncept 19/22 som väljs att ta vidare 

har fortfarande en del brister och bör utvecklas vidare.  

 

Genom att sätta sig in i användaren genom observationer, intervjuer och rullstolstestning samt 

samla information från så många involverade avdelningar som möjligt har ett koncept kunna 

utformas och ge stöd för att kunna öka självständigheten hos respektive användare för att bli 

mer självständig i sitt vardagsliv. Med information från forskningsfrågan har en enkel design 

av ett smidigt hjälpmedel tagit fram. Det är tänkt att ge stöd för benen och kunna medgöra 

ökning av självständighet vid förflyttningen i och ur säng hos de allra flesta personer med 

fysiska funktionshinder och löser problemformuleringen för projektet. Det framtagna konceptet 

ska ha de mesta som efterfrågats och är enkel, flexibel och användarvänlig. Konceptet är en 

uppdatering av det tidigare försöket, benlyftaren, och ska lösa de problem som den visade på. 

För de personer som har kroppsstyrka och kan förflytta rumpa och överkropp själva bör 

konceptet fungera för självständigt.  

 

Konceptet ifrågasätter vilket det bästa sättet att ta sig i och ur säng är. I alla förflyttningar 

tidigare, med eller utan personal, tas överkropp/rumpa alltid över till sängen först. Det här 

konceptet tillåter och möjliggör att benen kan komma över först till sängen. Vad som händer då 

kan underlätta för förflyttningen och bör undersökas vidare. Konceptet bör utvecklas vidare och 

få stöd för rygg och rumpa, eftersom det kommer medföra att fler kommer kunna ta nytta av 

konceptet. Eftersom det är många aspekter att ta hänsyn till är det svårt att ge ett koncept på 

utvecklingen utan att ha det i fysiska modeller. 3D printen är tänkt att visa på hur konceptet ser 

ut med intill liggande föremål och att utifrån det kunna se vart möjligheter till stöd finns, där 

FMEA finns som underlag för risker som kan uppstå. I det fortsatta arbetet behövs konceptet 

testas, få en detaljkonstruktion, undersöka material och tillverkningsmetoder specificeras. 
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Tackord 

Det finns många att tacka. Jag vill rikta ett stort tack till Vård- och omsorgsförvaltningen och 

Karlstads kommuns hemtjänst enhet 6 som har gett mig möjlighet att skapa detta projekt. Tack 

Pia Adenmark, Luziane Portugal Hög och alla andra medarbetare för engagemang och god 

handledning. Tack till Kungsängens hemtjänst som hjälpte till med hembesök.  

 

Jag vill också tacka min handledare på Karlstads universitet, Jakob Trischler för god 

handledning och stort engagemang i projektet. Även tack till Monica Jakobsson på Karlstads 

universitet för handledning i rapportskrivande.  

 

Tack till alla som ställde upp på mina idégenereringar och andra som stöttat. Det har varit en 

ära att få arbeta med så många engagerade personer och kul att så många varit nyfikna på 

resultatet. Utan er hjälp hade projektet inte kunna fullföljas.  

 



 

58 

Referenser 

Bohgard, M., Karlsson, S., Lovén, E., Mikaelsson, L.-Å., Osvalder, A.-L., Rose, L., & 

Ulfvengren, P. (2015). Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent. 

Durl, J., Trischler, J., & Timo, D. (2017). Co-designing with young consumers – reflections, 

challenges and benefits. Young Consumers, Vol. 18, No. 4, pp. 439-455. 

Eriksson, M., & Lilliesköld, J. (2004). Handbok för mindre projekt. Stockholm: Liber AB. 

Grudin, J., & Pruitt, J. (2002). Personas. Participatory Design and Product Development: 

Microsoft, pp. 144 - 152. 

Hanson, L., Sperling, L., Ipsen, S., & Vergara, C. (2009). Swedish anthropometrics for 

product and workplace design. Applied Ergonomics, Vol. 40, No. 4, pp. 797 - 806. 

Johansson, H., Pettersson, D., & Persson, J.-G. (2013). Produktutveckling - Effektiva metoder 

för konstruktion och design. Stockholm: Liber. 

Kouprie, M., & Sleeswijk Visser, F. (2009). A framework for empathy in design: stepping 

into and out of the user’s life. Journal of Engineering Design, Vol. 20, No. 5, pp. 437–448. 

Kvale, S., & Svend, B. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 

AB. 

Liko AB. (2018). Liko A Hill-Rom Company. Hämtat från Liko A Hill Rom Company (2018-

05-07): http://www.liko.se/se/Sverige/. 

Michanek, J., & Breiler, A. (2007). Idéagenten2.0. Malmö: Bookhouse Publishing AB. 

Sanders, E. B., & Stappers, P. J. (2013). Convivial Toolbox. Amsterdam: BIS Publisher. 

The Interaction Design Foundation. (den 28 04 2018). The Interaction Design Foundation. 

Hämtat från interaction-design: https://www.interaction-design.org/literature/article/empathy-

map-why-and-how-to-use-it. 

Ulrich, K. T., & Eppinger, S. (2012). Product Design and Development. New York: McGraw 

Hill Higher Eduation. 

Wikberg-Nilsson, Å., Ericson, Å., & Törlind, P. (2015). Design: Process och metod. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

Vård- och omsorgsförvaltningen. (2016). Instruktioner för ergonomi. Karlstads Kommun, 

Sverige: Hälso- och sjukvårdsenheten (2018-05-07). 

Österlin, K. (2016). Design i fokus. Stockholm: Liber AB 



 

59 

Bilagor 

 

Bilaga 1: Projektplan 

Detta projekt startats i samband med kursen examensarbete för högskoleingenjörsexamen i 

innovationsteknik och design, MSGC12. Kursen ges på innovations- och 

designingenjörsprogrammet vid fakulteten för hälsa-, natur- och teknikvetenskap på Karlstads 

universitet. Kursen motsvarar 22,5 högskolepoäng och sträcker sig över vårterminen år 2018. 

Projektet görs i samarbete med Vård- och omsorgsförvaltningen och Kronoparkens hemtjänst. 

Projektet kommer att genomföras främst vid Karlstads universitet men studie- och hembesök 

kommer att göras på andra platser. Handledare är Postdoktor Jakob Trischler och examinator 

är professor Leo de Vin.  

Projektplanen delas upp i följande moment: 

 

1. Bakgrund 

2. Mål 

3. Organisation 

4. Projektplanering 

5. Riskbedömning 

6. Dokumenthantering 

 

1. Bakgrund 

Bakgrunden är från att Vård- och omsorgsförvaltningen, som ger vård till äldre och personer 

med funktionshinder, började med projektet och all information i bakgrundavsnittet kommer 

från en utvecklingsledare7 som arbetar med projektet SOL och är kontaktperson för Sverige. 

Vård- och omsorgsförvaltningen ingick ett Interreg-projekt med Norge, som är en 

samarbetsform i Inner Scandinavia. De ansökte om projektet i januari 2016 och det finns totalt 

16 olika kommuner som är med i projektet, en av dessa är Karlstads kommun. Projektet heter 

SOL och står för ” support quality of life” (Figur 1).  

 

Vård- och omsorgsförvaltningen gick med i SOL 

- projekt för att man ansåg att det fanns stort 

behov för utveckling inom vård och omsorg. Det 

viktigaste är att medborgare ska få tillgång till 

möjligheter att klara sig själv så länge som 

möjligt.  

 

Att vara självständig i sin vardag stärker trygghet och självförtroende men också delaktighet i 

vardagen och samhället. En stor förändring är att vård och omsorg går ifrån att säga ”Vad kan 

jag hjälpa dig med?” till ”Hur kan jag hjälpa dig så att du klarar dig själv?”.  

 

                                                 
7 Pia Adenmark, utvecklingsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, mailkontakt 1 feb 2018 

Figur 35 - Loggan till SOL - projektet 
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Man vill även ändra ett traditionellt sätt att bedriva vård och omsorg på från att använda endast 

händer till att använda teknologi. Hjälpmedel har funnits länge men nu handlar det om mer 

avancerad teknik som tar över vissa insatser som personal alltid utfört efter behov.  

 

Framtidsprognoser visar att alltfler blir äldre och personal kommer inte räcka till i framtiden att 

bedriva samma kvalitativa vård och omsorg som idag, därför utvecklar stora delar av världen 

vård och omsorg med hjälp av välfärdsteknik. Välfärdsteknik kan beskrivas som digital teknik 

och syfte är att vara tekniska hjälpmedel i det dagliga livet. Exempel på välfärdsteknik kan vara 

tillsyn via kamera eller sensorer för påminnelser. Det är ett svårt och komplicerat område och 

det krävs mycket kunskap för att utveckla vård och omsorg, vilket gör det viktigt med indata 

från andra som har erfarenhet med att införa välfärdsteknik.  

Karlstads kommuns hemtjänst enhet 6, beläget på Kronoparken, valdes maj 2017 in som 

arbetslag att undersöka för att utreda och se vad som händer i arbetsprocesser och attityder när 

teknik blir ett alternativ till händer. Kronoparkens Hemtjänst har ordning och reda samt en bra 

struktur, vilket man trodde skulle underlätta vid införandet. Tanken framöver är att införandet 

av välfärdstekniken ska göras i alla verksamheter. 

 

Utvecklingsledaren8 fortsätter att berätta om att samverkan kring de involverade avdelningarna 

för kunden krävs för utveckling men också nytänkande personer. Verksamheterna vill ta hjälp 

av en student för att fokusera på ett specifikt problem. Med erfarenhet från alla parter finns det 

behov av att undersöka förflyttningen i och ur sängen. Idag kräver det mycket personal och för 

dem innebär det bland annat tunga lyft och oergonomiska vridningar i förflyttningen. Det gör 

även att kunden blir väldigt osjälvständig och inte kan styra över sitt eget liv eftersom de inte 

kan gå upp eller lägga sig när de vill. Kan man få en kund att klara sig själv i och ur sängen kan 

man öka möjligheterna till att bevara deras självständighet, vilket är det stora och viktiga syftet, 

att få människor självständiga så länge som möjligt. 

 

Vård- och omsorgsförvaltningen har i ett tidigare samarbete utvecklat en produkt för 

problematiken i och ur sängen självständigt, men den har stora brister och det finns ett behov 

av en ny. 

 

2. Mål  

 

2.1 Preliminär Problemformulering 

 ” Att självständigt kunna ta sig i och ur sängen för människor med funktionshinder” 

 

2.2 Inledande mål 

Att ge några konceptförslag på förbättringar. förbättringsförslag ska visas genom skisser och 

eventuellt CAD. Om en produkt nås är målet att den ska kunna användas av en person med 

funktionsnedsättning.  

Projektet omfattar 600 arbetstimmar och påbörjas vecka 4 och avslutas i juni 2018. Projektet 

kommer vara grundat på kurs PM och boken ”Handbok för mindre projekt”.  

                                                 
8 Pia Adenmark, utvecklingsledare, Vård- och omsorgsförvaltningen, mailkontakt 1 feb 2018 
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2.2 Forskningsfråga 

Målet med researchen är att förstå och sätt sig in i användaren. 

Forskningsfråga: Hur kan användarens situation för funktionshindrade undersökas och 

översättas till designlösningar som stödjer respektive användare för att bli mer självständig i 

sitt vardagsliv? 

 

Utgångspunkten kommer att vara empatidesign, eftersom det handlar om att observera 

konsumenterna i deras egen kontext för att på så vis identifiera behov som konsumenten oftast 

inte ens själv är medveten om. Frågan kommer att undersökas genom litteraturstudier, 

observationer, intervjuer, egen erfarenhet, studiebesök och tidigare forskning och arbete.  

 

2.3 Syfte 

Syftet med denna forskning är att utveckla nya designlösningar som hjälper till att bevara 

funktionshindrades självständighet. Man vill inte bara göra dessa lösningar för att få människor 

självständiga längre, utan samtidigt bidra till att minska den fysiska arbetsbelastningen för 

personal som arbetar. 

 

2.4 Avgränsning 

Hålla slutet öppen för avgränsning för hur projektet utformas. Se vilken riktning projektet tar 

och var fokus ska ligga. Det finns tankar och utrymme för att göra en bredare förstudie och att 

öka tiden på konceptfasen samt att exkludera prototyptillverkning och testning.  

 

3. Organisation 
Utförare av projektet 

Agnes Söder  

agnes.soder@hotmail.com 

 

Handledare, Vård och Omsorgsförvaltningen  

Pia Adenmark   

pia.adenmark@karlstad.se 

 

Handledare, Karlstads kommuns hemtjänst enhet 6 

Luziane Portugal Hög 

Luziane.portugal.hog@karlstad.se 

 

Handledare Karlstads Universitet 

Jakob Trischler 

jakob.trischler@kau.se 

 

Examinator Karlstads Universitet 

Leo J De Vin 

leo.devin@kau.se 

mailto:agnes.soder@hotmail.com
mailto:Luziane.portugal.hog@karlstad.se
mailto:jakob.trischler@kau.se
mailto:leo.devin@kau.se
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4. Projektplanering 

 

4.1 Projektmodell 

Projektmodellen i tabell A visar examensarbetets olika projektfaser med tillhörande milstolpar, 

grindar, startdatum, slut datum/deadlines och vem som är ansvarig för respektive moment. 

 

Vecka 18 och 19 har lämnats för buffertveckor, för att lämna utrymme för ändringar. De 

rödmarkerade datumen är preliminära och beror på hur buffertveckorna kommer att se ut, men 

målet är att det färdiga konceptet ska vara färdigt i slutet av vecka 20 (2018-05-20) 

 

Tabell A: Projektmodell till uppdraget 

 

Projektfas Milstolpar Grindhål Startdatum Slut datum Ansvarig 

Projektplan Projektplan klar 

 

 2018-01-28 2018-02-09 Agnes Söder 

  Projektplan 

Godkänd 

  Uppdragsgivare 

Handledare 

Examinator 

Förstudie Förstudie klar  2018-02-05 2018-03-04 Agnes Söder 

Produktspecifikation Produktspecifikation 

klar 

 2018-03-05 2018-03-18 Agnes Söder 

  Produktspecifikation 

godkänd 

  Uppdragsgivare 

Handledare 

Rapport Inlämning 

metodkapitel 

  2018-03-19 

 

Agnes Söder 

  Metodkapitel 

godkänd 

  Examinator 

Delredovisning    2018-03-21  

Konceptgenerering Konceptgenerering 

klar 

 2018-03-19 2018-04-08 Agnes Söder 

Konceptval Konceptval klar  2018-04-09 2018-04-18 Agnes Söder 

  Konceptval godkänt   Uppdragsgivare 

 

Konceptutveckling Konceptutveckling 

klar 

 

 2018-04-16 2018-04-22 Agnes Söder 

  Konceptutveckling 

godkänd 

  Uppdragsgivare 

Handledare 

 

Prototyp och testning Prototyp och 

testning klar 

 2018-05-07 2018-05-14 Agnes Söder 

  Prototyp och 

testning klar 

  Uppdragsgivare 

Handledare 

Slutgiltiga koncept Slutgiltiga koncept  2018-05-14 2018-05-20 Agnes Söder 
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  Slutgiltiga koncept 

godkänd 

  Uppdragsgivare 

 

 

Dokumentation Utkast 

documentation klar 

   Agnes Söder 

Rapport Report klar   2018-05-25 Agnes Söder 

  Rapport godkänd för 

opponering 

 2018-06-01 Supervisor 

Examiner 

Slut presentation Slut presentation 

klar 

  2018-05-31 Agnes Söder 

  Slutpresentation 

godkänd 

  Customer 

 

Utställning Utställningsmaterial 

klar 

  2018-05-30 Agnes Söder 

Opponering    2018-06-07 

+ 2018-06-

08 

Agnes Söder 

Justeringar rapport Rapport klar   2018-06-18 Agnes Söder 

  Rapport godkänd   Uppdragsgivare 

Handledare 

Examinator 

 

4.2 Kommentarer till tidsplan och resursplan 

Projektmodellen visar alla viktiga datum och moment, vilket inkluderar delredovisning, metod 

delen i rapport, utställning, opponering och justering rapport. WBS-schema (Figur 1:A) visar 

en överblick av projektets delar och gantt-schemat (Figur 1:B) visar hur mycket tid som läggs 

ner på varje fas, relationen mellan faserna och viktiga inlämningsdatum. Schemat är 

preliminärt. Det är svårt att i tidigt skede i projektet veta hur lång tid ingående delar behöver. 

Därför finns det två buffertveckor inlagda (vecka 18 och 19), vilket syns i gantt-schemat. 

Buffertsveckor har valts att lägga till för att en tidsplan nästan aldrig håller och det är svårt att 

veta hur projektet kommer utformas innan man börjat. Det finns därför tid och utrymme för 

ändringar. 

 

5. Riskbedömning 

Riskanalys har gjorts enligt miniriskmetoden. Riskbeskrivningar av projektet redovisas och 

bedöms med sannolikhet (S) och konsekvens (K) att de inträffar med en skala 1–5. Risken (R) 

blir produkten av sannolikhets- och konsekvenstalet. Tabell B visar att den högsta risken i 

projektet är tidsbrist och att kunden inte har tid för handledning. För att undvika 

riskbeskrivningar har åtgärder planerats. 
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Tabell B: Riskidentifiering samt förslag till åtgärder presenteras i följande tabell. 

Riskbeskrivning P C R (P x C) Åtgärd 

Tidsbrist 4 4 16 Noggrann planering, framtung process, buffertveckor 

Dokumentation 

försvinner 

2 4 8 Kontinuerlig säkerhetskopiering 

Brist på 

information 

2 3 6 Sök kunskap och få hjälp från handledare, 

uppdragsgivare och andra kontakter 

Frånvaro / sjukdom 3 3 9 Har buffertveckor och möjlighet till justering i 

tidsplan 

Kreativitetsbrist 2 3 6 Kreativitetsutbyte och kreativitetsmetoder 

Bristande 

kompetens 

3 3 9 Få hjälp från handledare, uppdragsgivare och andra 

externa resurser 

Projektet är inte 

godkänt 

1 4 4 Kontinuerlig uppföljning med handledare och 

uppdragsgivare 

För ambitiösa 

projektmål 

3 2 6 Kontinuerlig uppföljning och avgränsningar 

Missförståelse med 

uppdragsgivare 

3 4 12 Kontinuerliga möten och uppföljning med 

uppdragsgivare 

Uppdragsgivare 

förlorar intresse 

1 5 5 Kontinuerlig uppföljning och fråga om saker i tid för 

att ha möjlighet att vänta på svar 

En nyckelperson 

på företaget slutar 

5 2 10 Förebyggs genom att ha flera handledare 

Uppdragsgivaren 

går i konkurs 

1 5 5 Har många kontakter på flera ställen 

Uppdragsgivare 

måste prioritera 

annat 

3 3 9 Har många kontakter på flera ställen 

Uppdragsgivaren 

har inte tid att 

handleda 

4 4 16 Förebyggs genom att ha flera handledare och vara ute 

i god tid på frågor 

 

S= sannolikhet 

K=konsekvens 

R= riskfaktor 

 

En risk är att inte tidsplanen som är satt följs, det kan orsaka förseningar och att det blir mycket 

att göra i slutet eller att uppdraget/projektet inte ens hinner slutföras alls eller i den mån som 

önskas. En annan risk skulle kunna var att utförande av projektet blir sjuk eller någon annan 

som är knuten/har en stor betydelse till projektet blir det. Detta är svårt att förebygga eller se 

att de kommer. Därför är målet att hela tiden ligga lite före för att ha möjlighet till någon eller 

några sjukdagar om det behövs. Detta förebyggs genom buffertveckor.  

 

6. Dokumentation 

Dokumenten sammansätts och sparas på en personlig dator i Microsoft Office och sedan laddas 

upp till Google Drive för säkerhetskopiering. Kommunikation mellan projektmedlem, 
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handledare och kund är via universitetets internetplattform Itslearning, samt via mail och 

telefon. Dokument heter den aktuella projektfasen och versionsnummer. I rubriken kommer 

dokumentets namn, datum, författare och datum att anges. Referenser kommer att visas med 

Harvard-systemet. Loggboken kommer att skrivas i Google Drive, för att alltid vara 

lättillgänglig. 

Versionshantering - Nya dokument namnges godtyckligt samt får en startversion 1.0, efter att 

dokumentet anses vara helt klart får inga uppdateringar göras i version 1.0. Om ändringar 

behövs efter detta skede måste dokumentet sparas som en kopia och får då en ny version, 1.1. 

Nya version namnges följande 1.0–1.9, 2.0–2.9 etc.  

 

Vid större förändring av dokument kan version få ett större hopp; ex 1.2→ 2.0 
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Figur 1: A – WBS  
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Figur 1:B – Gantt-schema  

 

 

Figur 1:B – Gantt-schema  

 

 

Figur 36 – Lösningens 

händelseförlopp i höjdledFigur 

1:B – Gantt-schema  

 

 

Figur 1:B – Gantt-schema  
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Bilaga 2: ”Analysis on the wall” 
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Bilaga 3: Observation och intervjufrågor till användare 

 

Observerad person: 

Datum: 

Tid: 

 

Informera om 

• Vem jag är och vad jag gör 

• Projektet, vad är syftet och målet med intervjun 

• Det kommer bli dokumenterat i en examensrapport 

• Hur intervjun och observation kommer gå till 

 

Observation 

 

Momentet – i och ur sängen 

 

Hur mycket hjälp har personen i momentet? 

Bara observation 

En person 

Två personer 

 

Hur går momentet? 

 

Mycket bra   Dåligt 

Bra  Mycket dåligt  

 

Vilken rörlighet har personen själv? 

Delvis 

Liten 

Nästan ingen 

 

Har personen något hjälpmedel? 

 

 

Använder den sig av det naturliga rörelsemönstret? 

JA      NEJ 

 

Vart i rörelsen är det svårt?  

 

 

Varför? 
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Skulle det göra stor skillnad om momentet kunde utföras självständigt? 

 

Ja          Nej 

 

Hur ser omgivningen ut? 

 

 

Har personen mycket besök / samtal / kontakt med andra människor? 

 

 

Andra synpunkter? 

 

 

Intervjufrågor 

 

Hur många gånger under dagen sker momentet? 

2        5 - mer    

3 – 4 

 

Hur upplever du momentet? 

 

 

Upplevt besvär? 

 

 

Används samma process varje gång? 

 

 

Vad skulle det innebära om momentet kunde utföras självständigt? 

 

 

Hur skulle du känna att använda den när du är själv? 

 

 

Några synpunkter? 
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Bilaga 4: Frågor till personal som arbetar med kroppen 

 

Namn*:  

Yrkestitel: 

Arbetsplats*: 

Datum: 

 

*Frivilligt 

 

Information 

• ”Momentet” är i och ur sängen 

• Vill att fokus ska ligga på kunden, personen som utför momentet 

• Det kommer bli dokumenterat i en examensrapport 

Vad har du att relatera till momentet? 

 

 

Hur känner brukarna/kunderna i detta moment? 

 

 

Har du sett några skador eller kroppsrelaterade problem i momentet? 

 

 

Vilka problem/skador har kunder/personal i detta eller likande moment uppgett? 

 

 

Vad tror du de kroppsrelaterade problem beror på? 

 

 

Vad är viktigt att tänka på i förflyttningen i och ur sängen eller allmänt? 

 

 

Vart kan/bör man ”trycka” till en människa utan att ge skador? Kan/bör man inte? 

 

 

Vad måste man tänka på för att göra det ”bra” för kroppen? 

 

 

Dåligt? 

 

 

Vad är det som inte funkar när t.ex. benen lägger av? Eller andra delar? 
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Vad tror du det skulle innebära om momentet skulle kunna göras självständigt? 

 

 

Vad är viktigt att tänka på när man utformar en ny produkt i ergonomiskt perspektiv? 

Utformning? Material? Lutning? Höjd? 

 

 

Några andra kommentarer? 

 

 

Kan jag referera till dig och publicera det du säger/skrivit? 

 

Ja          Nej  
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Bilaga 5: Kravspecifikation  

Olssons kriteriematris: 
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Bilaga 6: Personas 

 

Persona 1 

” Ali” 

Det här är Ali, en 27 årig man. Han flyttade till Sverige efter att ha varit 

med om en olycka. Olyckan gjorde att han blev förlamad nertill, vilket 

gör att han sitter i rullstol. Sen han kom till Sverige för några år sen har 

han haft hjälp av hemtjänst. Han bor själv i en lägenhet på ett servicehus. 

I hans lägenhet är det rent och fint. Han gör det mesta själv men tycker 

att det är mycket jobbigt. Han är ofta arg och tycker hans situation är 

jobbig. Han kan vara i rörelse ca 2 timmar sen får han ont i kroppen och 

måste vila. 

 

 

 

 

Persona 2 

”Erik” 

Det här är 45 åriga Erik från Sverige. Han bor i en lägenhet. Efter att 

ha amputerat benen har han delvis rörelse och sitter i rullstol. Han 

behöver hjälp för att klara det vardagliga livet och har haft hemtjänsten 

i några år. De hjälper honom bland annat upp på frukost, lunch och 

middag. I hans lägenhet är det svart, mörkt, mycket saker och väldigt 

stökigt. Vardagsrummet används som ett förråd. Livet är besvärligt, 

jobbigt, svårt och deppigt. Han vill klara sig själv och vara 

självständig!  

 

 

 

 

Persona 3 

”Rut” 

Rut är en svensk äldre dam på 75 år. Hon fick en stroke för några 

år sen och bor efter det på ett servicehus där hon får mycket hjälp 

att klara vardagen av hemtjänstpersonal och hjälpmedel. Efter 

hennes stroke försämrades rörligheten i kroppen och hon sitter 

därför i rullstol. En vanlig dag får hon hjälp upp på morgonen, sitter 

uppe i rullstolen under dagen och får sen hjälp i säng igen. Hon 

tycker det är frustrerande att inte kunna gå upp och lägga sig när 

hon vill, ibland skulle hon vilja vila på dagen. I hennes lägenhet är 

det dovt ljus och vardagsrummet står orört. Hon håller till i kök och 

sovrum. Hon har svårt att röra sig och är ibland förvirrad. Det är 

jobbigt men det får gå. 
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Persona 4 

”Gunnel”  

85 åriga Gunnel är en svensk och glad äldre dam som ofta säger att allt 

är bra. Hon bor tillsammans med sin sambo i en enplansvilla. I villan är 

det ofta nerdraget och instängd. På grund av att hon börjar bli gammal 

har sjukdomarna börjat bli fler och fler. Hon har Parkinson och 

kristallsjukan för att nämna några bestående. Hon sitter i rullstol men 

använder rullator vid mindre förflyttningar. Hon har haft hjälp av 

hemtjänst länge och är bekväm med det. Hennes livssituation är svår, 

hon har ofta minnesluckor och är ostabil i psyket. Med hjälp av 

hemtjänstpersonal klarar hon vardagen.  De hjälper henne bland annat ur 

och i säng minst 3 ggr om dagen.  
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Bilaga 7: Beslutsmatris vid sållning av önskemålen i kravspecifikation 
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Bilaga 8: FMEA (Failure Mode & Effect Analysis) 

 

A = Allvarlighetsgrad 

F = Felsannolikhet 

U = Upptäckssannolikhet  

RPN = Totala risksiffra (A * F * U) 

 

 


