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SAMMANFATTNING 
Idag finns det cirka 130 000 personer i Sverige som använder någon typ av rullstol. Varje dag 
möter rullstolsanvändare utmaningar och svårigheter för sysslor som personer utan ett 
rörelsehinder ser som en självklarhet. Att handla matvaror är ett exempel på detta. Det är 
vanligt att en varukorg placeras i knät i affären. Efter kassalinjen måste korgen lämnas 
tillbaka och kassarna med varorna placeras då ofta i knät. Att kontrollera kassen samtidigt 
som kraft från överkroppen behövs för att ta sig framåt är inte enkelt. Ibland får andra 
metoder tas till när varuhandligen ska genomföras såsom assistenthjälp, matkassen direkt till 
dörren eller att be någon anhörig om hjälp. Dessa metoder kräver planering och 
förberedelser vilket gör att spontaniteten riskerar att försvinna. Att tvingas be om hjälp för 
att utföra en vardagssyssla kan även innebära att känslan av självständighet minskar.  

Två utvecklingsingenjörsstudenter har i samarbete med Decon Wheel AB arbetat för att 
finna en lösning på ovanstående problem. Lösningen är produkten iuris som bland annat 
utvecklades genom olika intervjuer med målgruppen. Tillbehöret kommer att förenkla 
vardagen i allmänhet och varuhandlingen i synnerhet.   

iuris är ett tillbehör för aktivrullstolar men som har goda möjligheter för att passa fler typer 
av rullstolar i framtiden. Tillbehöret fästs på rullstolens främre chassidelar och med en rad 
enkla inställningar kan tillbehöret anpassas efter individens önskemål. Med iuris ligger 
varorna stabilt och tyngden från varorna belastar nu produkten istället för användarens ben. 
Att slippa planera sitt liv i detalj och öka möjligheten till självständighet, ser projektgruppen 
som en möjlighet alla borde ha. 
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ABSTRACT 
Today there are approximately 130 000 persons in Sweden who use any type of wheelchair. 
Everyday wheelchair users face challenges and difficulties for chores that people without 
disabilities see as a matter of course. Grocery shopping is an example of this. People often 
put a basket in their lap while grocery shopping. After checkout line the basket must be 
returned and the goods are often placed in plastic bags in the lap. To control the bag while 
power from the upper body is needed to move forward is not easy.  

Sometimes other methods are forced to be used while grocery shopping as assistants help, 
grocery bag directly to the door or ask a relative for help. These methods require planning 
and preparation which can make the spontaneity disappear. To be forced to ask for help to 
perform an everyday chore can also mean that the sense of independency decreases.  

Two students at the innovation engineering program have initiated a partnership with Decon 
Wheel AB to find a solution to the problem above. The solution is the wheelchair accessory 
iuris. The accessory will simplify grocery shopping and everyday life for wheelchair users.  

iuris is an accessory for active wheelchairs but have good opportunities to fit more kinds of 
wheelchairs in the future. The accessory is attached to the wheelchairs front chassi parts and 
with a number of simple settings the accessory will be adapted to individual requirements. 
With iuris goods is stable and the weight of the goods will load the product instead of the 
user’s leg. Not having to plan their lives in great detail and increase the possibility of 
independence. This is something that the project group sees as an opportunity that 
everyone should have. 
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FÖRORD  
Följande rapport är en del av examensarbetet i kursen Produktutveckling och 
innovationsledning (22,5 hp) som har resulterat i rullstolstillbehöret iuris. Projektet har 
genomförts inom ramen för Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Vi 
som utfört projektet har lärt oss otroligt mycket genom att uppleva en produkts utveckling 
från idé till funktionell prototyp. Vi har stött på många utmaningar under projektets gång 
vilket har utvecklat oss på ett personligt plan och även gett oss många viktiga erfarenheter.   
Det finns en hel del människor som vi vill tacka för att ni ställt upp och hjälpt oss att 
genomföra detta projekt. Några av er vill vi tacka lite extra:   

Magnus Jacobsson, Decon Wheel AB - för att du gav oss uppdraget och har bidragit med 
handledning och hjälp genom hela projektet.  

Robert Larsson, Decon Wheel AB - för all hjälp med prototypen.  

Pär-Johan Lööf, Högskolan i Halmstad - för all handledning, tips och goda råd under 
projektets gång.  

Josefine Henriksson, Hälsoteknikcentrum Halland - för din positiva energi och hjälp med 
kontakter.  

Christoffer Lindhe, Lindhe Xtend - för att du delade med dig av egna erfarenheter och idéer.  

Urvalsgruppen från mail-intervjuerna - för att ni gladeligen delade med er om ert liv och 
erfarenheter vilket har varit till oerhörd hjälp under projektet. Tack Lars-Göran, Matilda, 
Lollo, Niclas och “A”.  

Familj och vänner - för ert stöd och alla goda råd från start till slut. Ett speciellt tack till Anna, 
Mette och Linnea för att ni ställde upp under filminspelningarna då tiden var knapp. 

Våra klasskamrater i U13 - för råd och stöd under projektets gång.  
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1. INLEDNING 
Det inledande kapitlet behandlar bakgrunden till projektets uppkomst, problembeskrivning 
samt projektets mål och syfte. 

1.1 BAKGRUND  
Idag använder cirka 130 000 personer rullstol i Sverige (Funka 2016). Det finns många 
anledningar att tvingas sitta i rullstol, allt från medfödda muskelsjukdomar till olyckor eller 
senare uppkomna sjukdomar. Av integritetsskäl är det inte tillåtet att registrera en 
funktionsnedsättning och det är därför svårt att bedöma målgruppens olika behov. Oavsett 
anledning till att sitta i rullstol behöver dock alla dessa människor inhandla mat och andra 
dagligvaror på ett eller annat sätt. Idag finns en mängd tillvägagångssätt för detta, 
exempelvis kan någon annan sköta handlingen åt personen eller assistera vid inköpen. Dessa 
personer kan exempelvis vara familjemedlemmar eller vänner men även betaltjänster som 
assistenter eller matkassen som beställs fram till dörren. Ovanstående tillvägagångssätt 
innebär att personen i många fall behöver planera för vad som ska handlas men även för 
veckans aktiviteter. Ett citat från en rullstolsanvändare är:  

”En frihet som man kanske inte tänker så mycket på om man har ett rörelsehinder är 
friheten att slippa planera sitt liv i detalj. Det är en viktig kvalitet i livet att kunna vara 

spontan.” - intervju 2016. 

Utan assistans finns ett antal metoder för att handla med rullstol. I affären kan en kundkorg 
placeras i knät och i vissa affärer finns specialdesignade kundvagnar att fästa vid rullstolen. 
På vägen från butiken måste dock dessa hjälpmedel lämnas kvar, vilket gör att kassarna 
exempelvis måste placeras i knät eller i en ryggsäck baktill på rullstolen. En ryggsäck kan 
användas både i och från affären men på grund av dess begränsade utrymme måste 
inköpslistan göras kort. Placeringen av väskan bidrar även till att användaren ständigt tvingas 
vrida överkroppen, vilket är negativt ur ett ergonomiskt perspektiv.    

Decon Wheel AB (hädanefter benämnt Decon) utvecklar kvalitetstillbehör för rullstolar och 
har uppmärksammat behovet av ett nytt rullstolshjälpmedel för att underlätta frakt av varor, 
både i och från dagligvarubutiken. Flertalet kunder har hört av sig och efterfrågat ett sådant 
hjälpmedel vilket gett Decon viljan att tillgodose detta behov. För beskrivning av företaget, 
se bilaga 1.   

Vid intervjuer har det framkommit att flertalet rullstolsburna har svårt att få med sig andra 
saker än matvaror. Detta innebär att mycket av vardagen måste detaljplaneras, att 
personerna ibland tvingas åka fram och tillbaka flera gånger samt även kan tvingas be om 
hjälp med vardagliga saker. Bristen på självständighet och spontanitet anses av vissa vara 
mycket frustrerande.  
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1.2 PROBLEMBESKRIVNING  
Problemet idag för personer som vill handla själva och sitter i rullstol, är att få med sig varor 
både i och från affären. Denna aktivitet kräver mycket planering för att alla varor ska kunna 
fraktas med hem. Volymen måste beräknas för att exempelvis få plats i en ryggsäcks 
begränsade utrymme eller för att inte trilla ur knät då en kasse används. Vikten måste också 
uppskattas eftersom det kan bli mycket tungt att placera saker i knät, vilket kan resultera i 
att alla varor på inköpslistan inte kan inhandlas och varuhandlingen tvingas avbrytas tidigare. 
Varornas form har även betydelse. En påse äpplen riskerar exempelvis att få kassen instabil i 
knät. Att ha kontroll över en påse som ligger ostadigt, samtidigt som kraft från överkroppen 
krävs för att ta sig fram, kan vara mycket svårt även vid en kortare sträcka. För personer helt 
utan rörlighet och känsel i underkroppen blir detta moment ännu svårare eftersom varornas 
rörelser varken känns av eller kan pareras utan hjälp från överkroppen. Ett hjälpmedel, för 
att frakta matvaror både i och från affären, hade ökat självständigheten för många 
rullstolsburna och även bidragit till mindre krav på planering av vardagen.   

1.3 SYFTE OCH MÅL  
Syftet är att underlätta transport av varor både i och från dagligvarubutiker för 
rullstolsburna. Målet för projektet är att skapa ett rullstolstillbehör som användaren enkelt 
ska kunna fästa vid rullstolen. Lösningen ska även uppfylla kravspecifikationen som 
upprättats. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR  
Projektgruppen har valt att göra avgränsningar vad gällande rullstolars utformning och 
storlek. I samråd med Decon kommer projektet enbart att rikta in sig på aktivrullstolar. Detta 
för att användare av denna typ klarar av att utföra vardagliga sysslor på egen hand. 
Tillbehöret kommer att utvecklas för att passa rullstolar med sittbredden 39-45 cm. Det finns 
rullstolar med betydligt större och mindre sittbredd men dessa kommer inte att behandlas i 
examensprojektet. 

  

Bild 1.1 Aktivrullstol (Panthera AB 2016)  
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2. PROJEKTBESKRIVNING 
Detta avsnitt behandlar organisationen bakom projektet samt intressenter och 
kravspecifikation kring produkten. En tidsplan och finansieringsplan som är kopplad till 
projektet presenteras. 

2.1 INTRESSENTANALYS  
Nedan följer en kort beskrivning av projektets huvudsakliga intressenter. För en mer 
detaljerad intressentanalys, se bilaga 2.   

2.1.1 PROJEKTGRUPPEN  
Projektgruppens (se avsnitt 2.2 Projektorganisation) intresse i projektet är att driva ett 
examensarbete, från idé till färdig produkt. Gruppen finner stort engagemang i det valda 
projektet eftersom medlemmarna uppmärksammat behovet av nya hjälpmedel på 
marknaden samt har intresse av produktutveckling inom hjälpmedelbranschen. 

2.1.2 SAMARBETSPARTNER  
Decons intresse i projektet är att nå ut till fler kunder. Detta genom att förhoppningsvis 
kunna ersätta en tidigare produkt som hastigt skapades för att tillgodose ett nytt 
uppmärksammat behov hos sina kunder. Intresset för en produkt som underlättar vid 
transport av matvaror är alltså redan känt, vilket gör att Decon har chans att öka sin 
kundkrets.  

2.1.3 NYCKELINTRESSENTER  
Nyckelintressenterna för projektet är de framtida användarna vilket är 
aktivrullstolsanvändare. De har ett intresse av projektets resultat för att på sikt bli mer 
självständiga och undgå att planera vissa vardagliga sysslor i detalj.   

2.2 PROJEKTORGANISATION  
Malin Filipovic och Maria Gerdle är två studenter från 
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i 
Halmstad och utgör tillsammans projektgruppen. 
Huvuduppgiften för gruppen är att utveckla och bedriva 
projektet från idé till färdigt resultat i form av en 
fungerande prototyp. Projektgruppen samarbetar med 
Decon Wheel AB, där Magnus Jacobsson är 
kontaktperson. Ett samarbete finns även med 
Hälsoteknikcentrum Halland vilka ska bidra med nyttiga 
kontakter för projektet, Josefine Henriksson är 
kontaktperson. Högskolan i Halmstad bidrar med 
handledaren Pär-Johan Lööf.  

Uppdragsgivare 
Decon Wheel AB 

Kontaktperson 
Magnus Jacobsson 

Projektgrupp 
Malin Filipovic 
& Maria Gerdle 

Handledare 
Pär-Johan 

Lööf 

Handledare 
HCH - Josefine 

Henriksson 

Illustration 2.1 Projektorganisation  
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2.3 KRAVSPECIFIKATION  
I början av projektet upprättades en kravspecifikation för att styra projektet så att önskat 
resultat uppnås. Tillbehöret ska klara av vikten av en vanlig varuhandling vilket har beräknats 
till 15 kilo inklusive säkerhetsmarginal. Hur detta värde räknades ut beskrivs i avsnitt 6.1.1 
Informationsinsamling.   

Tillbehöret ska kunna användas utomhus för att brukaren ska ha möjlighet att frakta hem 
varor utan behov av bil eller kollektivtrafik. Detta gör att produkten måste fungera i alla 
väder som kan uppstå i det svenska klimatet, vilket är den geografiska avgränsningen. Ska 
produkten vara i kontakt med marken måste tillbehöret klara av gång- och cykelbanor. 
Produkten ska utformas för att passa flertalet aktivrullstolar vad gällande märken, modeller 
och bredder.  

Sammanfattning över de uppsatta kraven:  

• Klara en vikt på 15 kilo  
• Klara svensk klimat  
• Klara att användas på gång- och cykelbana  
• Passa flertalet aktivrullstolar oavsett storlek, märke och modell  

2.4 BUDGET OCH FINANSIERING   
På grund av att projektet genomförs i samarbete med ett företag har inga kapitalstöd sökts. 
Projektmedlemmarnas privata kassa kommer alltså att finansiera projektet. De budgeterade 
kostnaderna för projektet beräknas i sin helhet uppgå till 3800 kronor exklusive slutprototyp. 
I budgeten är det inräknat åtta resor, tur och retur, mellan Halmstad och Hyltebruk. Material 
för visuella prototyper samt andra prototyper som kommer att tillverkas innan 
slutprototypen för projektet, hör till kategorin förprototyper. Budgeten för denna är satt till 
500 kronor. Projektets slutliga prototyp kommer att finansieras av Decon och utgifterna för 
denna post är därför satt till noll. För att undvika oförutsedda kostnader finns en övrigt-
kategori för att täcka dessa utgifter. För utfall av budget, se avsnitt 10.1 Projektdiskussion.  

 
Kostnad (kr) 

Resor 1300 
Förprototyper 500 
Slutprototyp  0 
Utexpo  1000 
Kontorsmaterial  200 
Övrigt 800 
Totalt:  3800 

 Tabell 2.1 Planerad budget för projektet  
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2.5 TIDSPLAN  
Ett ganttschema skapades tidigt för att minska risken för förseningar, få översikt samt för att 
fördela tiden inom projektet. Denna skapades i grova drag och uppdaterades under 
projektets gång till ett mer grundligt schema för att passa de nya förutsättningar som 
uppkom. Utifrån detta schema skapades varje vecka mer detaljerade planer av närliggande 
aktiviteter. Detta för att varje vecka se över vilka behov som är störst och därmed ha en 
flexibel uppfattning av tidsplanen vilket följer den dynamiska produktutvecklingsmodellen, 
DPD. För ganttschema, se i bilaga 3.  

2.6 RISKER FÖR PROJEKTET  
En riskanalys för projektet har upprättats och riskvärden har beräknats. Detta för att skapa 
en åtgärdsplan och därmed förhindra att riskerna uppstår. De största riskfaktorerna har 
bedömts vara förseningar samt ett alltför komplext projekt. För riskanalys och kommentarer 
i helhet, se bilaga 4 och 5.    

2.7 SEKRETESS  
För att skydda känslig information har projektgruppen använt sig av sekretessavtal när 
projektet har diskuterats med utomstående. Detta för att förhindra att immaterialrättslig 
information läcks ut. Avtalet innebär att båda parter behandlar informationen konfidentiellt 
och att diskussioner endast får ske inom den grupp som är delaktig i projektet. För 
sekretessavtal, se bilaga 6.  
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3. METOD 
I följande avsnitt presenteras och beskrivs de metoder och modeller som använts under 
examensarbetet. 

3.1 PROJEKTMODELL - DYNAMIC PRODUCT DEVELOPMENT  
Dynamisk produktutveckling är en modell som är flexibel gentemot de omständigheter som 
uppkommer kring ett projekt. Genom att utnyttja den kunskap som vunnits i varje steg i 
processen, skapas en effektiv metod. Då metoden styrs genom en vision uteblir detaljerade 
planer och en större flexibilitet uppnås, detta eftersom problem och oförutsedda händelser 
kan pareras. Modellen skapar ett högt arbetstempo då alla strävar efter att förverkliga 
visionen, vilket är att nå målet. På så sätt undviks att onödigt arbete utförs. Det är möjligt för 
projektgruppen att arbeta på olika håll då de ändå strävar mot samma mål. Det finns ingen 
definierad processkarta i DPD eftersom metoden går ut på att uppgifterna styr valen. Varje 
ögonblick avgör vilken procedur som skall användas. Skulle en process finnas skulle 
faktainsamling, tester, lösningsgenerering och analyser ske samtidigt (Holmdahl 2016). 

I metoden dynamisk produktutveckling används 29 tumregler. Några av de tumregler som 
använts mest av projektgruppen samt varit viktigast för projektets fortskridande ses nedan: 

• Ständigt anteckna 
• BAD, PAD och MAD 
• Pughs konceptvalsmatris  
• Kreativ dialog   

3.2 FÖRSTUDIE   
Detta avsnitt behandlar fakta- och informationssamling som är en viktig del av projektets 
början. Fakta och kunskap ger en stabil grund för utvecklingsarbetet. 

3.2.1 INFORMATIONSSAMLING  
Ett lyckat projekt kräver kunskap och kompetens. För att utveckla en produkt som är 
anpassad för en specifik användare måste information kring problemet och området samlas 
in och bearbetas. Det första steget är att se över vilken kunskap och kompetens 
projektgruppen besitter tillsammans och därmed kartlägga vilken information som behöver 
samlas in. Därefter påbörjas informationssamlingen genom att läsa böcker, tidskrifter, utföra 
internetsökningar och intervjuer. På detta sätt kan den information som saknas införskaffas. 
Det identifierade informationsunderlaget finns att återse i avsnitt 4 Vetenskaplig metod 
samt avsnitt 5 Teoretisk referensram.  
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3.2.2 SWOT-ANALYS  
För att kontrollera vilka förutsättningar som finns för att nå de uppsatta målen utförs en 
nulägesanalys. I en SWOT-analys kartläggs styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Detta för 
att kunna identifiera och planera hur dessa kategorier samarbetar. Finns det en möjlighet 
som inte kan utnyttjas på grund av att en styrka saknas? Finns det ett hot som kan mötas 
med hjälp av en styrka? En kartläggning av nuläget är en ögonblicksbild över hur det ser ut 
när projektet startar och ska inte innehålla några spekulationer kring framtiden (Tonnquist 
2014).  

3.2.3 INTERVJU  
För att få reda på vad människor tycker och tänker om olika saker kan intervjuer användas 
vilket tillhör en av de mest grundläggande metoderna för ändamålet. Det finns en rad olika 
intervjumetoder vilka väljs beroende på vilken information som ska utvinnas ur samtalet.  

I projektet används både så kallade ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer. För 
planering av dessa, se avsnitt 4. Vetenskaplig metod. En ostrukturerad intervju ger möjlighet 
för respondenten att fritt svara på frågorna eftersom de ställs öppet. På så sätt kan mycket 
information erhållas inom ett relativt brett område. En semi-strukturerad intervju är en 
blandning mellan en strukturerad och en ostrukturerad intervju. Områdena till frågorna är 
planerade till viss del men personen som intervjuar kan ställa följdfrågor och därmed gå in 
djupare på valda delar (Hägg et al. 2015).  

3.3 IDÉGENERERING  
I kapitlet presenteras de metoder som projektgruppen använt sig av för att generera nya 
idéer som sedan vidareutvecklats till fullständiga koncept. 

3.3.1 BRAINSTORMING  
Brainstorming är en utvecklad teknik för att främst använda i grupp men som även fungerar 
för den som arbetar individuellt. Tekniken används för att starta tankeverksamheten och är 
väl beprövad och användbar när nya idéer behövs. Genom att diskutera i grupp bidrar varje 
medlem med sin egen synvinkel. Alla människor besitter kunskap och har olika intressen 
vilket öppnar för nytänkande i en diskussion. För en lyckad brainstorming bör ett par regler 
följas:  

• Anteckna alla idéer - Förslagsvis genom någon utvald sekreterare (Ullman 2010).  

• Det ska inte finnas några begränsningar i tänkandet - Det mest otänkbara kan i 
slutändan leda till något användbart (Ullman 2010).  

• Alla får komma till tals - Ju fler idéer som genereras desto bättre (Österlin 2011).  

• Ingen kritik ska utfärdas - Detta är den viktigaste regeln. Idéer ska inte utvärderas 
utan genereras (Ullman 2010). Om ingen kritik tillåts behöver ingen vara rädd för att 
yttra tankar eller idéer.  
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3.3.2 BRAIN AIDED DESIGN  
En stor del i konceptutvecklingen är att bolla idéer och prova olika lösningar i huvudet, vilket 
kallas för Brain Aided Design. Tankeverksamheten måste med andra ord starta. För att 
undvika att fastna i en och samma lösning är det viktigt att träna på denna förmåga och för 
att komma i rätt sinnesstämning kan det vara en god idé att aktivera kroppen genom 
exempelvis en promenad. Då arbetar det undermedvetna sinnet med problemet i 
bakgrunden och tankar kring en lösning kan då plötsligt komma (Holmdahl 2010).  

3.3.3 PENCIL AIDED DESIGN  
I konceptutvecklingsfasen är papper och penna de viktigaste redskapen. Metoden Pencil 
Aided Design används för att förmedla information och idéer mellan gruppmedlemmar samt 
för att underlätta kommunikationen. Att skissa skapar även en länk mellan tankegångarna i 
hjärnan och det visuella intrycket som bilden förmedlar, och på så sätt aktiveras flera sinnen. 
En skiss som är gjord för hand har tendensen att generera en rikare diskussion i jämförelse 
med en skiss som är datorgjord. Detta uppstår troligen eftersom en handskiss inte ses som 
helt färdig.  

Skissarbetet ska ständigt pågå under utvecklingsprocessen och när en lämplig nivå har 
uppnåtts kan Computer Aided Design vara lämpligt att övergå till (Holmdahl 2010).   
Se avsnitt 3.3.5 Computer Aided Design för beskrivning av denna modell.  

3.3.4 MODEL AIDED DESIGN  
Att arbeta med Model Aided Design under utvecklingsprocessen har många fördelar. Genom 
att bygga upp enklare fysiska modeller av koncepten kan en verifiering av funktioner ske 
samt enklare tester utföras. Att arbeta med visuella prototyper ger en större förståelse för 
konceptet och kunskapen förbättras. Genom att bygga modeller blir konceptet taktilt och 
det visuella intrycket blir mer levande och därmed någonting som lättare läggs på minnet. 
Det är lämpligt att bygga dessa modeller i enkla material såsom papp, frigolit och modellera 
(Holmdahl 2010).  

3.3.5 COMPUTER AIDED DESIGN  
Computer Aided Design innebär att en 3D-modell byggs upp i ett datorprogram. Detta görs 
för att kunna visualisera konceptet och med enkla medel kunna ändra utformningen, om så 
behövs. Dessa modeller ser mer färdiga och kompletta ut i jämförelse med handskisser. CAD 
är det givna valet när konceptet är klart och det är CAD-ritningar som är utgångspunkten när 
en produkt ska tillverkas (Ottosson 1999). 

3.3.6 WORKSHOP 
En workshop utförs tillsammans med personer som har nödvändig och relevant kompetens. 
Det gemensamma målet är att lösa ett specifikt problem, som är känt sedan tidigare. Genom 
att diskutera ämnet kan problemet ses från olika synvinklar och en bättre lösning kan 
uppkomma. Att ha en workshop är även ett sätt att förhindra att tankar och idéer blir låsta 
till tidigare koncept.  
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3.4 UTVÄRDERING OCH VERIFIERING 
För att utvärdera de koncept som tagits fram har olika modeller använts, vilka presenteras 
nedan. 

3.4.1 PUGHS KONCEPTVALSMATRIS  
Pughs konceptvalsmatris används för att besluta vilket koncept som har störst potential och 
som ska vidareutvecklas. Tanken är att det valda konceptet ska utgöra den slutliga lösningen. 
Matrisen ger en bra överblick av koncepten samt deras egenskaper och förutsättningar. 
Genom att projektgruppen själva viktar de olika variablerna efter relevans, är Pughs 
konceptvalsmatris ett lämpligt val.  

Modellen inleds med en värderingsmatris där ett antal olika kriterier ställs upp. Dessa får ett 
värde genom att ställas mot hur viktiga de är i jämförelse med andra kriterier. Koncepten 
poängssätts och multipliceras med vikten av kriteriet. Därefter rangordnas koncepten för att 
kunna välja de med högst poäng. Det är även möjligt att utveckla samt kombinera de 
lösningar som redan värderats för att få en ny förbättrad lösning (Holmdahl 2010).   

3.4.2 FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS 
FMEA är en riskanalys som används för att förutspå och eliminera fel innan de uppstår. 
Tanken är att förebygga problemen istället för att åtgärda dem när de uppkommer. 
Metoden går att tillämpa inom de flesta områden och utförs genom att följa ett antal steg 
där frågor besvaras systematiskt i en standardiserad tabell (Tonnquist 2014).  

Först måste komponenterna och deras funktioner kartläggas. Därefter identifieras varje 
funktions felmöjlighet. Nästa steg är att identifiera effekten av felet - Vad händer med 
resterande produkt om funktionen eller komponenten inte fungerar? Kan produkten 
fortfarande användas eller blir hela produktens funktion nedsatt? Därefter ska orsaken till 
felet identifieras. En åtgärdsplan ska även upprättas för att kunna tilldela någon ansvaret och 
veta vad som ska åtgärdas så att den genomförs (Ullman 2010).  

Genom att värdera hur stor sannolikheten är att felet uppstår, dess allvarlighet för 
produkten samt hur stor chansen är att felet upptäcks, kan ett risktal beräknas. På detta sätt 
kan den mest akuta risken upptäckas och åtgärdas. 
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4. VETENSKAPLIG METOD 
I följande kapitel presenteras hur väsentlig data har samlats in via intervjuer och deltagande 
observationer. 

4.1 DISTANSINTERVJU  
För att få en djupare inblick i problemen som uppstår, vid varuinköp för rullstolsburna, ska 
intervjuer genomföras. Dessa ska även genomföras i syfte att underlätta vid framtagning av 
koncept samt vid val av slutlig lösning men även för att säkerställa projektets nytta. Gruppen 
människor som ska intervjuas är personer som tillhör målgruppen för hjälpmedlet, vilket är 
aktivrullstolsanvändare. En semi-strukturerad intervjuform kommer att väljas. Detta innebär 
att områdena som ska diskuteras är valda i förväg men att det både kan finnas frågor med 
fasta svarsalternativ samt mer öppna varianter. Respondenter har alltså möjlighet att 
vidareutveckla vissa svar, vilket både ger kvalitativa och kvantitativa svar (Hägg et al. 2015).  

Informationen som samlas in ska behandla områden som kan ge svar angående hur 
självständig varuhandlingen är idag, vilka de problematiska delarna är, hur varorna fraktas 
hem i dagsläget och så vidare. Undersökningen ska även ge svar på om det är relevant att 
produkten ska kunna frakta annat än matvaror och därmed kunna användas inom olika 
områden.  

De delar av resultatet som kommer kunna mätas ska presenteras i form av diagram som 
tydliggör respondenternas svar. Den del av resultatet som inte går att mäta kommer att 
analyseras av projektgruppen. Relevanta delar för projektet kommer att väljas ut som 
underlag för fortsatt utveckling av koncept samt framtida produkt.  

Metoden för intervjun riskerar att ge ett osäkert resultat eftersom målgruppen för projektet 
är relativt liten samt svår att få tag i. Av denna anledning är det fördelaktigt med en 
undersökning i intervjuform. En enkät passar vid större antal respondenter och skulle 
resultera i för lite och osäker fakta vid en liten målgrupp (Hägg et al. 2015). Då antalet 
respondenter är få skulle en personlig intervju ge mer information vilket skulle vara 
fördelaktigt för projektet. Intervjuer på distans gör det dock möjligt för fler personer att 
delta då målgruppen är svår att hitta.    
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4.2 PERSONLIG INTERVJU  
En personlig intervju med någon som har erfarenhet av att sitta i rullstol, kommer att 
genomföras. Detta för att få en djupare inblick i målgruppens vardag samt vilka 
problemområden som finns. Intervjun kommer behandla allmänna frågor om livet i rullstol 
och dess svårigheter samt frågor angående varuinköp, vilket tillhör projektets fokus. 
Intervjun kommer även innehålla en mindre workshop där olika idéer och förslag på 
lösningar kommer att diskuteras. På så sätt erhålls målgruppens åsikter tidigt i processen, 
vilket ökar chanserna att nå en produkt som fungerar i praktiken.  

Under intervjutillfället kommer gruppen att föra anteckningar, för att sedan analysera och 
sammanfatta dessa i en löpande text. Detta för att läsaren av denna rapport ska kunna ta del 
av intervjuns viktigaste bitar och även förstå sammanhanget. Informationen från tillfället 
kommer att användas som underlag för olika beslut under konceptframtagning samt 
slutprototyp.     

En ostrukturerad, även kallad öppen, intervju kommer att ske med ett antal förutbestämda 
samtalsområden. Detta innebär att personen som intervjuar, intervjupersonen, har 
möjlighet att styra diskussionen och gå in djupare på vissa områden under intervjuns gång 
genom exempelvis att ställa följdfrågor. Denna intervjuform kommer att väljas eftersom den 
passar bra då intervjupersonen har liten inblick i området. Intervjuformen lämpar sig även då 
endast ett fåtal personer ska delta i undersökningen. Nackdelen med denna metod är att 
svaren kan bli svåra att sammanställa och jämföra (Hägg et al. 2011). Detta kommer att 
åtgärdas genom anteckning på datorn under intervjun. 

4.3 DELTAGANDE OBSERVATION - EXPERIMENT   
Det är viktigt att förstå rullstolens konstruktion och funktioner för att veta hur projektet och 
produkten skall utformas. Genom att använda rullstolen under utföranden av vardagssysslor 
ges projektgruppen ett nytt perspektiv och problemområden blir påtagliga. Genom att både 
testa att manövrera rullstolen själv samt utföra en varuhandling utan hjälp, ska 
projektmedlemmarna sätta sig in i målgruppens situation. Detta för att utveckla ett 
hjälpmedel som fungerar i praktiken samt undvika missförstånd angående målgruppens 
faktiska behov och situation. Datainsamlingen kommer ske från två perspektiv, både från 
personen som utför experimentet och den som betraktar. Experimentet kommer att 
analyseras genom diskussion i projektgruppen vilket tillsammans med upplevelsen kommer 
att dokumenteras i en sammanfattande punktlista, se bilaga 9.  

Att testa att handla med rullstol för en person som inte har någon erfarenhet av detta 
tidigare, kan vara både positivt och negativt för projektet. Det positiva är att personen kan 
skapa sig en djupare förståelse för målgruppen och sätta sig in i situationen. På grund av att 
personen inte är van rullstolsanvändare finns det dock risk att felaktig information intas. 
Detta skulle till exempel innebära att personen upplever vissa situationer som problematiska 
men som inte är det för en van rullstolsanvändare och tvärt om. Det är därför viktigt med 
fler informationskällor i form av exempelvis intervjuer med den faktiska målgruppen.  



12 
 

Experimentet kommer att ske genom kvalitativ forskning eftersom den lämpar sig bra vid 
enstaka undersökningar. Denna typ av undersökning bildar en bred uppfattning om 
omgivningen vilket skiljer sig från den kvantitativa forskningen som exempelvis resulterar i 
direkta siffror (Hägg et al. 2015). För att samla in data kommer en form av deltagande 
observation att utföras. Detta innebär att observatören själv deltar i experimentet, vanligtvis 
i en grupp men i detta fall med omgivningen, utan att avslöja sin roll som observatör. 
Händelser samt beteenden från omgivningen observeras under försöket för att bilda en bred 
uppfattning om situationen (Robson 1993). Observationen kommer både ske systematiskt 
och osystematiskt. Det förstnämnda eftersom det sedan tidigare är planerat vad 
observatören ska utföra för uppgifter och vad som ska uppmärksammas i stora drag. En 
annan del av observationen kommer dock att vara osystematisk eftersom experimentet även 
ska ge projektgruppen större insikt i målgruppens vardag och finna nya problem. Denna 
metod är bra att använda tidigt i projekt då det finns brist på erfarenhet och kunskap inom 
ett område (Hägg et al. 2015).  
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5. TEORETISK REFERENSRAM   
Avsnittet behandlar den utvalda teori som är relevant för projektet.  

5.1 RULLSTOLSMODELLER 
Det finns många typer av rullstolar för att passa varje individs behov. Det finns exempelvis 
transportrullstolar, komfortrullstolar, allroundrullstolar och elrullstolar. Transportrullstolar 
är till för personer som har nedsatt gångförmåga och som sitter kortare delar av dagen i 
rullstolen samt främst behöver den för att förflytta sig. Komfortrullstolar kan användas av 
personer som använder stolen kortare eller längre tider av dagen. Användaren behöver ofta 
hjälp av någon för att köra rullstolen och har behov av en stol som ger stort stöd för hela 
kroppen. Allroundrullstolen är lättmanövrerad och kan antingen användas av personen 
kortare stunder eller hela dagen. Det finns också möjlighet att individanpassa den då det 
finns många typer av inställningar (Landstinget Dalarna 2013). 

Ovan nämnda rullstolar tillhör de manuella stolarna som körs med mänsklig kraft. Utöver 
denna kategori finns bland annat elrullstolar. Dessa rullstolar styrs oftast av användaren med 
hjälp av en handkontroll i form av en joystick (Stockholms läns landsting 2015). 

Aktivrullstolar tillhör kategorin manuella rullstolar. Dessa används av personer som klarar av 
att utföra de flesta vardagliga sysslor själva och de kör även rullstolen utan hjälp. Personer 
som använder aktivrullstolar spenderar den mesta tiden av dagen i stolen och kan oftast 
förflytta sig själva därifrån. Eftersom aktivrullstolsanvändaren kan förflytta sig själv, är 
inställningarna av exempelvis vinklar och sittdynor inte lika viktiga i jämförelse som för 
någon som är helt förlamad och därmed måste undvika trycksår och liknande. 

En aktivrullstol är oftast mer stabil och väger mindre än andra rullstolar vilket bidrar till en 
bättre körergonomi. Den låga vikten underlättar vid användning utomhus där det kan 
förekomma exempelvis ojämna eller sluttande underlag. Av stabilitetsskäl är en aktivrullstol 
oftast inte kryssfälld eftersom en fast ram i regel är mer stabil (Hjälpmedelsinstitutet 2007).  

5.2 BÅLSTABILITET  
Det är av många anledningar viktigt att ha en god bålstabilitet. Det bidrar bland annat till 
bättre balans och ger en bättre kroppskontroll. För en rullstolsburen är god bålstabilitet en 
viktig faktor för att kunna vara självständig. Genom en god bålstabilitet kan aktiviteter som 
till exempel att handla själv i rullstol underlättas. Nedsatt bålstabilitet kan uppstå av många 
anledningar som exempelvis skolios (ryggradskrökning), svaghet i bålen och spasticitet 
(krampartad muskelaktivitet) (Hjälpmedelsinstitutet 2007).  
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5.3 ORSAKER TILL RULLSTOLSANVÄNDNING  
Det finns oändligt många olika anledningar till att en person blir rullstolsburen. Det kan vara 
allt från en medfödd skada till något som uppkommer senare i livet och då kan det röra sig 
om en olycka eller sjukdom. Vilken typ av rullstol som personen i fråga använder beror på 
diagnos, skada och fysisk form. Nedan finns ett ytterst begränsat urval av diagnoser som kan 
innebära en nedsatt motorisk förmåga vilket i värsta fall kan leda till att personen i fråga blir 
rullstolsburen. 

5.3.1 NEUROMUSKULÄRA SJUKDOMAR 
Det finns oändligt med olika typer av neuromuskulära sjukdomar, vilket är muskelsjukdomar. 
Gemensamt för dessa sjukdomar är att de drabbar cellkroppar som är belägna i ryggmärgen, 
nervtrådar eller i musklerna. Många av sjukdomarna är ovanliga och en hel del ärftliga. 
Neuromuskulära sjukdomar har olika sjukdomsförlopp och har även olika svårighetsgrad. 
Vissa sjukdomar påverkar även organ utöver skelettmuskulaturen. I dagsläget finns det få 
neuromuskulära sjukdomar som kan botas men det finns däremot många 
behandlingsinsatser som hjälper till att förbättra kroppens funktion (Riksförbundet för 
rörelsehindrade Barn och Ungdomar 2015).  

5.3.2 CEREBRAL PARES 
Cerebral Pares är en skada som uppstår tidigt, antingen redan för fostret under graviditeten 
eller under de två första åren, det vill säga innan hjärnan har mognat klart. Skadan kan 
orsakas av missbildningar, störningar i hjärnans blodcirkulation eller infektioner. 
Svårighetsgraden av funktionsnedsättningen varierar mycket mellan olika personer och det 
är inte ovanligt att en person med Cerebral Pares har ytterligare funktionsnedsättningar 
(Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar 2015). 

5.3.3 RYGGMÄRGSSKADA  
En ryggmärgsskada kan ske på olika skadenivåer. Det är höjden på skadan som avgör hur stor 
omfattning av kroppen som drabbas. En låg skada drabbar oftast benen vilket kan leda till 
förlamning, medan en hög skada drabbar allt nedanför nacken och kan i värsta fall påverka 
livsviktiga funktioner såsom andningen. I ryggmärgen finns det nervbanor som skickar 
information till hjärnan. Skadas ryggmärgen kan en ärrbildning bildas vilket förhindrar 
kontakten från nervcellen till hjärnan (Hjärnguiden 2009).  

  



15 
 

5.4 ERGONOMI 
Utan ergonomisk utformning kan en produkt skapa problem istället för lösa dem. Delar som 
bör tänkas över är bland annat hur säker produkten är utifrån användarens och 
allmänhetens perspektiv samt hur riskerna för felanvändning ser ut.  

Vid utformning av en produkt bör antropometri tänkas över. Detta innebär information om 
människans kropp som till exempel mått, proportioner och räckvidd. Det finns medelvärden 
av dessa mått samt rekommendationer för vilka mått som ska användas i olika situationer. 
Vid bestämmelse av en viss räckvidd för en produkt bör utformning ske efter de minsta 
individerna. Den femte percentilen av en population väljs, vilket innebär att 95 procent av 
populationen kommer nå. Vid utformning av ett rörelseutrymme anpassas detta ofta efter 
de största individerna. Det innebär att måtten som passar den 95:e percentilen väljs, vilket 
innebär att 95 procent av populationen får plats i utrymmet.  

Genom biomekaniska beräkningar kan analyser utföras över hur kroppen påverkas av 
manuella belastningar, vilket exempelvis kan vara att lyfta, skjuta eller dra någonting. 
Resultatet av dessa värden kan jämföras med de rekommenderade gränsvärden som finns. 
Detta för att avgöra vilka förändringar av produktens utformning som bör ske (Hägg et al. 
2015).  

5.5 UTFORMNING   
Det är viktigt att tänka på utformningen av hjälpmedelsprodukter som utvecklas. Det är 
viktigt att produkten inte sticker ut för mycket ur ett designperspektiv vilket till exempel 
innebär att den bör smälta in i rullstolens design. Detta för att tilltala så många användare 
som möjligt och samtidigt passa in i de flesta situationer. Hjälpmedlet ska alltså passa in i så 
väl hemmiljö, arbetsplats som mataffär. Att ett hjälpmedel ser ut att vara lätt, både till vikt 
och funktion, är även viktigt. Ett hjälpmedel som är otympligt och krångligt kommer med 
största sannolikhet inte att användas. Detta är Christoffer Lindhes1 syn på ett hjälpmedels 
utformning.   

5.6 ALUMINIUM  
Aluminium är en metall med många bra egenskaper som används inom allt från fordon- och 
byggindustri till elektronik och förpackningar. Fördelarna med aluminium är bland annat 
dess låga vikt och höga hållfasthet men även att det är lättarbetat vid tillverkning av 
produkter. Metallens relativt låga vikt utnyttjas bland annat i bilar, lastbilar och tåg för att 
sänka vikten vilket medför att fordonen blir mer bränslesnåla. Materialet är även bra ur 
miljösynpunkt i bemärkelsen att det är lätt att återvinna (Leijon 2014).  

  

                                                             
1 Christoffer Lindhe, Grundare av Lindhe Xtend, intervju på Högskolan i Halmstad 4 
december 2015. 
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6 UTVECKLINGSPROCESS  
I detta avsnitt behandlas valda delar i utvecklingsprocessen från förstudie till slutlig prototyp.  

6.1 FÖRSTUDIE 
En förstudie inledde utvecklingsprocessen vilket innefattade förberedande aktiviteter för 
projektet. Detta i syfte att erhålla mer kunskap inom projektets problemområde.  

6.1.1 INFORMATIONSINSAMLING 
Då projektgruppen saknar egna erfarenheter inom det specifika området och problemet 
behövdes en grundlig informationsinsamling genomföras. Detta var det inledande moment i 
utvecklingsprocessen, för att skapa en bred kunskapsgrund att stå på. Till en början 
studerades vilka allmänna problem och svårigheter som rullstolsburna kan ställas inför under 
vardagen, för att sedan övergå till inriktningen - att inhandla matvaror. Genom att studera 
bloggar, forum och videoklipp där rullstolsburna själva lagt ut material, gavs en ärlig och 
rättvis inblick i problemen.  

När projektgruppen samlat tillräckligt med information inom området gick sökningen vidare 
till befintliga lösningar. Detta för att veta vad som redan fanns på marknaden och vad som 
saknades. Projektgruppen valde att inrikta sig på olika delar för att effektivisera sökningen, 
däribland fästanordningen för att applicera tillbehöret. För att främja idétänkandet för 
framtida koncept skapades ett inspirationskollage (se bilaga 7) och lösningarna 
dokumenterades i skriftlig form.  

Information angående medelvikten av matvaruhandling är en mycket viktig del i att kunna 
framställa rätt typ av koncept och även i skapandet av kravspecifikationen. Denna 
information fanns inte att tillgå och projektgruppen fick därför genomföra en egen 
undersökning. Eftersom maxvikten för inköp utan bil eftersöktes kunde projektgruppens 
egna matvaruhandling undersökas. Matkassarna vägdes under två veckor efter varje 
handlingstillfälle och antecknades sedan. Genom undersökningen framkom att en mindre 
handling med en normalfyllt kasse väger mellan fyra och sex kilo medan en något större 
handling uppgår till en vikt på åtta till tio kilo. Produkten bör därför klara av en maxvikt på 
ungefär 15 kilo för att ha en god säkerhetsmarginal.  

6.1.2 SWOT-ANALYS FÖR PROJEKTET  
En SWOT-analys genomfördes för att kartlägga projektgruppens nuläge gällande exempelvis 
kunskap, förmåga och mål. För SWOT-analys av projektet, se bilaga 8.  
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6.1.3 DELTAGANDE OBSERVATION - EXPERIMENT   
Ett experiment utfördes för att bättre förstå rullstolsanvändares situation. Detta inleddes 
med att projektmedlemmarna fick studera rullstolens alla delar och funktion, genom att 
exempelvis själva testa att manövrera den. En deltagande observation utfördes, vilket 
innebar att en projektmedlem utan rullstolsvana fick transportera sig en sträcka på ungefär 
500 meter till en mataffär. Därefter fick personen genomföra en vanlig handling för en 
student och frakta varorna tillbaka till startpunkten. Under testet fick inga varor utelämnas 
från inköpslistan och hjälp från utomstående var endast tillåten att efterfrågas. På så sätt 
uppnås en så verklighetstrogen situation som möjligt. 

I affären valdes tillvägagångssättet att placera varorna i en kundkorg i knät för att sedan 
placeras i kassar i knät på vägen hem. Detta för att dessa metoder upplevts som vanligast 
förekommande för målgruppen. 

Ett test genomfördes även med en utomstående person som fick testa att för första gången 
både sitta i och handla med en rullstol. Detta test dokumenterades med hjälp av video för 
framtida analyser samt för att kunna åskådliggöra problemområden för andra personer.  

Under testen upplevdes bemötandet från utomstående som annorlunda genom exempelvis 
undvikande av ögonkontakt men samtidigt fler blickar i smyg. Av denna anledning ökade 
även rädslan att göra bort sig genom att till exempel tappa några varor från kundkorgen. 
Transporten tillbaka från dagligvarubutiken upplevdes mycket svår eftersom kassarna låg 
ostabilt. Bröd och frukt var extra svårt att få stabilt i påsen. För vidare reflektioner från 
observationen, se bilaga 9. 

6.1.4 DISTANSINTERVJU  
Intervjuerna hölls via mailkonversation för att öka antalet deltagare eftersom målgruppen är 
svår att få tag i på grund av integritetsskäl. På grund av dessa integritetsskäl valdes bloggare 
ut som ansågs tillhöra målgruppen, att tillfrågas om intervjun. Denna urvalsgrupp valdes 
eftersom dessa personer gått ut med att de gärna besvarar frågor och talar om livet i rullstol. 
Urvalet av respondenterna utfördes genom information från personernas bloggar, vilket 
visade hur väl de passade in i målgruppen för produkten. Personerna som tackade ja till 
intervjun fick ett förskrivet mail med nio öppna frågor att svara på, se bilaga 10.  

Fem personer med olika funktionshinder deltog i undersökningen och flera av dessa svarade 
mycket utförligt på frågorna och gav även bakgrunden till sina svar. Det framkom att alla 
tillfrågade känner sig begränsade i sitt matvaruhandlande. Flera beskrev exempelvis att 
handlingen ibland måste avbrytas tidigare än tänkt eftersom kundkorgen i knät blir för tung 
mot benen. Det visade sig att respondenterna använde sig av olika sätt för att transportera 
matvarorna i butiken. 33 % hade kundkorgen i knät, 33 % använde sig av en kundkorg med 
hjul, 17 % hade varorna direkt i knät och de sista 17 % använde en kundvagn för barn. Dessa 
resultat är beräknade genom att flera svarsalternativ har valts av vissa respondenter.  
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Alla tillfrågade upplevde att det finns situationer där det hade underlättat att få med sig 
saker på ett lättare sätt. Flera konstaterade att det finns många tillfällen då de tvingas åka 
fram och tillbaka flera gånger för att få med sig alla saker i vissa situationer i vardagen. 
Under intervjun framkom även att flertalet personer hittat på egna tillfälliga lösningar för att 
få med sig varorna i affären. Exempel på detta är att rulla korgen med hjul stegvis framför 
sig, att använda en kundvagn för barn eller att spänna fast en kundkorg framför benen. För 
sammanställning av distansintervjun, se bilaga 10 för svar och bilaga 11 för sammanfattande 
diagram.   

6.1.5 PERSONLIG INTERVJU  
En intervju med Christoffer Lindhe2 kunde hållas tack vare kontakter via Hälsoteknikcentrum 
Halland. Mötet fungerade som en workshop där förberedda områden togs upp rörande 
frågor om att sitta i rullstol men även förslag på lösningar diskuterades. Intervjun gav 
projektgruppen en djupare inblick i målgruppens situation och problemområden samt gav 
viktiga insikter angående det framtida hjälpmedlets placering och design. Det blev en god 
start i idégenereringsprocessen och utifrån informationen från mötet kunde även det första 
konceptet skapas, se bilaga 12. En sammanställning av intervjun finns att se i bilaga 13.  

6.2 IDÉGENERERING  
Följande avsnitt innefattar hur valda delar av idégenereringsprocessen genomfördes från 
tidig brainstorming på papper till workshop på Hälsoteknikcentrum Halland. Avsnittet 
behandlar även flertalet andra kreativa metoder i syfte att finna nya lösningar.  

6.2.1 BRAINSTORMING 
I den inledande idégenereringsfasen utförde projektgruppen olika brainstormingsmodeller. 
Brainstorming användes under hela utvecklingsprocessen, från start till slut, för att arbeta 
fram nya tankar och idéer. Denna modell öppnade upp för både diskussioner i grupp men 
även individuellt vilket främjade olika perspektiv och synvinklar. Eftersom brainstorming är 
ett brett område kunde en lämplig modell väljas till varje tillfälle. De modeller som användes 
var brainwriting, stop and go, 6-3-5 samt frågeord, för beskrivning av dessa se bilaga 14. 

6.2.2 BRAIN AIDED DESIGN 
För att komma igång med tankeverksamheten fick projektmedlemmarna i uppgift att 
fundera på saker som finns och sker i vardagen, som skulle kunna användas i projektets 
utvecklingsprocess. På detta sätt aktiverades hjärnan även när medlemmarna inte aktivt 
tänkte på lösningar. Genom att titta och fundera på hur saker inom helt andra områden 
fungerar, kan en lösning hittas som kan tillämpas i projektet. Produktområden som 
undersöktes var bland annat barnvagnar, träningsartiklar och verktyg. Diskussion inom 
projektgruppen möjliggjorde en utveckling av tankar och idéer.   

                                                             
2 Christoffer Lindhe, Grundare av Lindhe Xtend, intervju på Högskolan i Halmstad 4 december 2015. 
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6.2.3 PENCIL AIDED DESIGN  
För att visualisera de tankar och idéer som uppkom från Brain Aided Design, skissades och 
antecknades dessa på papper. För ett urval av dessa, se bilaga 15. Genom att använda 
skisser underlättades kommunikationen mellan gruppmedlemmarna och risken för 
missförstånd minskade markant. Genom visualisering av idéerna kunde en diskussion inom 
projektgruppen uppstå kring utvecklingsmöjligheter och framtidspotential. På så sätt 
utnyttjades samtliga kompetenser och koncepten sågs från nya perspektiv.  

6.2.4 MODEL AIDED DESIGN 
Modellering användes vid flertalet tillfällen under 
projektets gång som ett komplement till tidigare 
skisser. Första fasen i konceptutvecklingen och i 
Model Aided Design, var att tillverka små 
versioner av de koncept som uppkommit. Detta 
utan några som helst krav på funktion eller 
skalenlighet. Dessa prototyper tillverkades i 
lättarbetade material såsom piprensare, ståltråd 
och kartong. Inom projektgruppen kunde då 
ytterligare diskussioner kring förbättringar för 
respektive koncept tas upp.  

6.2.5 COMPUTER AIDED DESIGN 
Projektgruppen valde att rita upp utvalda koncept med hjälp av datorprogrammet Catia V5. 
Genom att använda Computer Aided Design (CAD) visualiseras konceptet på ett bra sätt och 
med enkla justeringar kunde ändringar av mått och utformning genomföras, vilket gjorde att 
resultatet direkt blev synligt. Detta gjorde att projektgruppen kunde avfärda eller fortsätta 
utvecklingen av olika delar. Utifrån dessa CAD-modeller skapades ritningar som användes vid 
tillverkningen av den slutgiltiga prototypen. För CAD-modell av slutligt koncept, se bilaga 16.  

6.2.6 WORKSHOP   
Hälsoteknikcentrums sju studentvärdar 
anlitades genom samma företag för att delta 
i en workshop, vilken leddes av 
projektgruppen. Deltagarna började med att 
bli introducerade till projektet genom en 
kort presentation samt genomgång av 
kraven för det framtida hjälpmedlet. För att 
inte låsa deltagarnas tankar informerades de 
varken om befintliga koncept eller om 
information angående vad som tidigare 
konstaterats som icke hållbara lösningar.  

Bild 6.2 Workshop på HCH (M. Gerdle 2016) 

Bild 6.1 Små modeller av olika koncept 
(M. Gerdle 2016)  
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Idégenereringsprocessen inleddes med en uppvärmning i form av att deltagarna fick testa 
att åka i rullstolen samt hur det kändes att samtidigt frakta matkassar i knät. Det fanns här 
möjlighet att ställa frågor och diskutera idéer under en kortare tid. Nästa modell gick ut på 
att deltagarna blev uppdelade i tre grupper och fick sedan tre olika områden som skulle 
diskuteras i fem minuter vardera. Områdena som tilldelades grupperna var i turordning ”Hur 
kan fler varor fraktas?”, ”Vad finns det för lämplig placering?” och ”Hur kan hjälpmedlet 
fraktas med rullstolen då det inte används?”. Alla lösningar gruppen kom fram till 
antecknades på post-it-lappar och placeras sedan på en vägg. Hela övningen avslutades med 
att varje grupp fick presentera sina idéer för alla deltagare. 

Den sista idégenereringsmodellen var skissmodellen 7-3-5 (ursprungligen 6-3-5). Varje 
deltagare fick ett papper med tre gånger sju rutor där varje person skulle komma på tre olika 
idéer på fem minuter, innan pappret skickades vidare till nästa person. Nästa person fick 
sedan i uppdrag att på fem minuter vidareutveckla dessa idéer innan pappret åter igen 
skickades vidare. För att spara tid kortades denna övning ner till fyra minuter per person 
samt att två av de sju kolumnerna uteblev från varje papper. Det sista som gjordes under 
workshoppen var en kombinerad fika och gruppdiskussion angående tankar som uppstått 
under tillfället samt förslag på lösningar. 

Efter workshopen analyserades och utvärderades resultatet. Post-it-lapparna med lösningar 
på de tre olika frågorna användes i en ny brainstormingsmodell, där de kombinerades med 
varandra för att skapa nya koncept vilka dokumenterades. 7-3-5-modellen analyserades 
därefter och till sist valdes de bästa lösningarna ut från modellerna tillsammans med tidigare 
koncept.  

Idéerna från workshopen, samt vidare analyser av dessa, resulterade i tio koncept. Sex av 
dessa var nya för projektgruppen. De tio koncepten sållades sedan ner till hälften att arbeta 
vidare med. Dessa presenteras i avsnitt 6.3 Koncepten. För resultat av övningen 7-3-5 från 
workshopen, se bilaga 17.   
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Illustration 6.2 Skiss - koncept 2  

6.3 KONCEPTEN  
Avsnittet beskriver fem av de koncept som uppkommit under projektets gång och valts ut för 
att arbeta vidare med.  

6.3.1 KONCEPT 1   
Detta koncept innefattar en arm vars ena ände fästs i 
chassit vid ryggstödet. I den andra änden är en bricka 
monterad med uppfällbara kanter som gör det möjligt 
att både använda hjälpmedlet då en plan yta behövs och 
vid behov av en mer korgliknande form som till exempel 
vid matvaruhandling. Armen ska ha ett visst antal leder 
som möjliggör att den kan fällas ihop eller vecklas ut 
beroende på situation. I affären ska armen kunna dras 
fram och vikas in över låren för att användaren lätt ska 
kunna plocka i varor. Ett annat alternativ är att vika ut 
armen så korgen är positionerad vid sidan av rullstolen. 
Då användaren lämnar affären kan hjälpmedlets arm 
roteras och vikas ihop bakom rullstolen vilket innebär att korgen placeras bakom 
användaren. När varorna lastats av kan korgens kanter fällas ner och brickan kan därefter 
vinklas längs med ryggstödet för att ta mindre plats. För illustration samt djupare beskrivning 
av konceptet, se bilaga 18.  

6.3.2 KONCEPT 2 
Detta koncept kombinerar en hylla och en bricka. Genom 
att fästa en led, som klarar av att rotera 180 grader, på 
rullstolens främre chassidel kan användaren välja vad som 
passar bäst för den stundade situationen. Väljer brukaren 
att använda hyllan fälls en arm ned och stannar strax 
ovanför fötterna. En hylla bildas och en kasse med 
matvaror kan med enkelhet fraktas. Är användaren istället 
i behov av en bricka eller vill ha varorna närmare, roteras 
armen och en bricka bildas ovanför knäna. För fullständig 
beskrivning av konceptet samt bilder, se bilaga 19. 

  

Illustration 6.1 Skiss - koncept 1  



22 
 

Illustration 6.3 Skiss - koncept 3  

Illustration 6.4 Skiss - koncept 4  

6.3.3 KONCEPT 3 
Konceptet grundar sig i idén av en pakethållare. Genom att 
placera tillbehöret baktill på rullstolen utnyttjas plats som 
annars inte används. När tillbehöret inte används ska den 
enkelt skjutas in under sitsen för att ta upp så lite yta som 
möjligt. Med en enkel rörelse ska tillbehöret skjutas ut och en 
kasse med de varor som ska tas med hem kan med fördel 
placeras på hyllan. Placeringen av tillbehöret gör att 
användarens rörelser i överkroppen inte förhindras. För 
fullständig beskrivning av konceptet samt bilder, se bilaga 20. 

6.3.4 KONCEPT 4 
Konceptet består av en korg som har möjlighet 
att fällas ihop. Tillbehöret ska fästas på 
rullstolens främre ramdelar vilket gör att 
korgens övre del hamnar i höjd med knäna. När 
korgen inte används ska den fällas ihop och 
bildar då en platta framför benen. Med en enkel 
rörelse ska korgen vecklas ut och korgen kan 
användas. Tillbehöret är tänkt att placeras 
framför rullstolen vilket gör att produkten kommer att sticka ut, men inte i den utsträckning 
att det påverkar rullstolens svängradie. För fullständig beskrivning av konceptet samt bilder, 
se bilaga 21.  

6.3.5 KONCEPT 5   
Konceptet innebär att två fästen placeras framtill på 
rullstolens chassi. Fästena lutar framför användaren 
och når högre än användarens knän. Tanken är att 
fästena ska kunna användas på olika sätt för att ge 
brukaren möjlighet att anpassa hjälpmedlet för 
dennes personliga behov. Ett alternativ är att en kasse 
ska kunna hängas på fästena så matvaror lättare kan 
fraktas i mataffären. Kassen kan sedan vara kvar i 
samma position på vägen hem. Ett annat alternativ för 
att nyttja fästena, är att använda tillbehöret som är 
tänkt att följa med produkten. Detta ska vara en låda som kan placeras på fästena som ett 
stabilare alternativ än kassen för att frakta matvaror. Det tredje alternativet är att lådan fälls 
ihop till en helt platt konstruktion för skapa funktionen av en bricka som även den ska kunna 
placeras på fästena. Då hjälpmedlet inte längre ska användas tas fästena lätt av från chassit 
och lådan fälls ihop. Delarna är tänkta att hängas bakom rullstolen för att lätt kunna tas fram 
vid behov. För illustration av konceptet samt en fullständig beskrivning, se bilaga 22.   

Illustration 6.5 Skiss - koncept 5  
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6.4 UTVÄRDERING OCH VERIFIERING  
Följande avsnitt behandlar några av de moment som genomfördes för att välja koncept. 
Avsnittet innefattar även en Failure Mode Effect Analysis, i syfte att utvärdera och förbättra 
det valda konceptet.  

6.4.1 VISUELLA PROTOTYPER 
När det återstod fem koncept valde projektgruppen att tillverka visuella prototyper. Bilder 
på dessa finns i respektive koncepts bilaga 18, 19, 20, 21, 22. Dessa skapades i en mer 
noggrann skalenlighet än de som tillverkades under MAD (se avsnitt 6.2.4 Model Aided 
Design). Detta för att få en verklig uppfattning om hjälpmedlets storlek, placering och 
framtida funktioner. De visuella prototyperna användes för att på så sätt skapa nya idéer i 
utvecklingsprocessen. Genom att använda prototyperna som utgångsmall kunde koncepten 
utvecklas och förändras för att finna nya bättre lösningar. De nya tankarna och idéerna, 
tillsammans med de visuella prototyperna, gjorde att nya koncept växte fram. Ett koncept 
som uppstod under denna aktivitet var koncept 6, se avsnitt 6.4.2 Koncept 6. För bilder på de 
visuella prototyperna av detta koncept, se bilaga 23.  

De visuella prototyperna tillverkades för hand av bland annat uppfällbara lådor, plaströr, 
gångjärn, masonit, silvertejp och så vidare. Decon försåg tidigt projektgruppen med en 
rullstol för att kunna testa de koncept som utvecklats. Genom att kontinuerligt applicera 
prototyperna på rullstolen skapas en uppfattning om produktens känsla och passform.  

6.4.2 KONCEPT 6   
Koncept 6 är ett resultat av upptäckter och lösningar som framkommit under tillverkningen 
av de visuella prototyperna. Hjälpmedelet består av en hopfällbar låda som är placerad 
ovanför låren med hjälp av två höjbara skenor, vilka är fästa längs med rullstollens främre 
chassi. Hjälpmedlet är flexibelt för att passa så många användare och rullstolar som möjligt. 
Detta genom att hjälpmedlet kommer ha skenor för att justera produkten efter rullstollens 
bredd. Skenor kommer även användas för att justera avståndet mellan lådan och 
användaren vilket möjliggör friare rörelser i överkroppen hos personen.  

Illustration 6.6 Skisser - koncept 6    
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6.4.3 PUGHS KONCEPTVALSMATRIS 
Konceptvalsmatrisen genomfördes för att tydligt kunna illustrera vilka parametrar som 
använts och för att enkelt kunna utföra de beräkningar som krävs. För resultat av denna 
matris, se bilaga 24. Tio parametrar valdes ut av projektgruppen och arbetades fram 
metodiskt för att täcka så många områden som möjligt. Eftersom alla utvalda koncept 
uppfyllde kravspecifikationen (se avsnitt 2.3 Kravspecifikation), valdes nya parametrar ut ur 
användningssynpunkt. Dessa rörde områden såsom säkerhet, användarvänlighet, risk att 
tappa varor samt komplexiteten av konstruktionen. Parametrarna som ställdes upp viktades 
mot varandra för att veta vilka kvalifikationer som ansågs mest betydelsefulla. 
Projektgruppens kompetens inom varje område uppskattades med hjälp av en förutbestämd 
värdeskala, där värdet 0.5 betyder okunnig och 1.0 expert. Koncepten jämfördes sedan med 
hur väl de uppfyllde varje krav, även detta med hjälp av en skala. 0.0 i skalan visade att 
produkten omöjligt kunde uppfylla de krav som ställdes medan 1.0 betydde att kravet 
uppfylldes till fullo. 

Låg säkerhetsrisk vid olyckor och användarvänlighet var de två parametrar som fick högst 
viktvärde. Detta eftersom projektgruppen ansåg att säkerheten alltid är den viktigaste 
faktorn och att tillbehöret ska vara enkelt att använda. Projektgruppen ansåg sig ha relativt 
hög kompetens inom båda dessa områden. 

De sex koncept som matrisen utfördes på fick jämna resultat. Det vinnande konceptet enligt 
matrisen blev koncept 6 med det totala medelvärdet på 0.57. De kravmötande poängen var 
jämna genom alla parametrar och det koncept som kom på sista plats var koncept 3, med 
0.46 poäng. Värdet för konceptet sjönk på grund av svårigheten att applicera och avlägsna 
tillbehöret. För komplett lista av beslutsunderlag i betygsättningen, se bilaga 25.  

Konceptens resultat i modellen analyserades och ett beslut togs om att arbeta vidare med 
koncept 6. Detta eftersom lösningen både fått högst betyg i konceptvalsmatrisen men även 
uppfattades ha mest utvecklingspotential. Den visuella prototypens utformning bidrog till att 
diskussioner kring lösningar och funktioner kunde uppstå vid ett tidigt skede. På så sätt hade 
en plan för produktens utveckling upprättats och därför var konceptet något att satsa på.  
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6.4.4 FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS 
Projektgruppen genomförde en riskanalys, Failure Mode Effect Analysis, på det valda 
konceptet. Detta för att kunna identifiera och förebygga de fel som kan komma att uppstå. 
Det första projektgruppen gjorde var att ställa upp vilka komponenter och funktioner som 
ingår i produkten. Därefter fokuserade gruppen på en funktion i taget och funderade på vilka 
felmöjligheter som kan uppstå samt vad effekten av felet skulle bli. Orsaken till felet 
diskuterades även för att kunna finna en åtgärd. Genom att jämföra med en förutbestämd 
tabell betygsattes sannolikheten att felet skulle inträffa, allvaret i att felet inträffar och hur 
stor chans det finns att felet upptäcks. Värdena för dessa kategorier multiplicerades med 
varandra vilket resulterade i ett risktal, ju högre desto viktigare är det att åtgärda risken. Det 
upprättades därför en åtgärdsplan för varje risk, vilket skulle kunna förebygga dess 
uppkomst.  

Av resultatet kan det konstateras att felanvändning fick det största risktalet. Åtgärdsplanen 
för detta är att skapa en noggrann bruksanvisning som ska följa med tillbehöret. Överlag är 
riskvärdena låga och konceptet kan vidareutvecklas. För hela riskanalysen, se bilaga 26 och 
för kommentarer av denna, se bilaga 27.  

6.5 PROTOTYPTILLVERKNING   
När konceptet valts började en detaljerad skiss med alla tillhörande komponenter att ritas 
upp. Detta för att kontrollera vilka delar som ska tillverkas för hand och vilka som ska köpas 
in. Då en diskussion med Magnus Jacobsson (grundare av Decon Wheel AB) inleddes, när de 
visuella prototyperna hade tillverkats, beslutades att grundmaterialet i slutprototypen skulle 
vara aluminium. Detta för att det är ett lätt och tåligt material.  

När komponenter och funktioner var fastställda kontaktades ett flertal företag som tillverkar 
och levererar aluminiumprofiler. Dessa profiler ska användas för att en justering av 
tillbehörets bredd ska kunna göras för att inte tvingas ta fram olika storlekar på tillbehöret 
för olika bredder av rullstolar. Tillsammans med en säljare på Aluflex AB beslutades att en 
fyrkantsprofil, 20 x 20 mm, skulle vara lämplig för prototypen. Dessa kunde med fördel fästas 
med spårmuttrar och vinkelsatser (se bild 6.3). För att parera de vinklar som uppstår från 
chassit köptes reservdelar till en barnvagn in, så kallade knäleder (se bild 6.4).  

Bild 6.3 Vinkelsats (M. Gerdle 2016)     Bild 6.4 Knäled (M. Gerdle 2016)     
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Bild 6.6 Det främre chassits olika vinklar   

Bild 6.5 Aluminiumprofiler (M. Gerdle 2016)     

Sedan tidigare hade projektgruppen diskuterat om att använda kryckor som de höj- och 
sänkbara rören, vilka beställdes. En hopfällbar låda köptes in då detta är mest 
kostnadseffektivt både vid prototyptillverkning men även vid en eventuell framtida 
produktframställning.  

För att tillverka prototypen åkte projektgruppen 
till Decons lokaler, detta för att få tillgång till 
material och hjälp med prototypbygge. Robert 
Larsson som är anställd på Decon hjälpte till vid 
framställning av prototypen. Genom att 
diskutera tankar och ritningar om lösningen 
involverades han i konceptet. Robert hjälpte till 
under hela prototyptillverkningen eftersom han 
både har kunskap om Decons lokaler och 
maskiner. Efter genomgången kapades 
kryckorna och aluminiumprofilerna efter 
uträknad längd. Profilerna kapades i fyra bitar, två längre och två kortare. Två hål borrades i 
vardera av de längre profilerna. En bottenplatta i aluminium kapades efter storleken på den 
inköpa lådan. Kanterna rundades även för att undvika att vassa kanter.  

De längre profilerna skruvades fast på bottenplattan med hjälp av spårmuttrar och skruvar. 
De kortare fästes med vinklar i de längre. På detta sätt kan användaren själv skruva fast de 
kortare profilerna när tillbehöret används första gången.  

Eftersom vinklar uppstår från chassit som gör att det lutar inåt (se bild 6.6), hur mycket beror 
på vilken rullstol som används, behövdes en lösning för att en komponent ska kunna röra sig 
ett fåtal grader. Detta löstes genom att borra fyra hål i en cylinderformad profil, där två av 
hålen var något större än resterande och att fästelementet som passade de små hålen 
användes. På detta sätt kunde komponenten röra sig det antal grader som var nödvändigt 
för att passa med chassit. De vinkeljusterande rören svarvades ner i ändarna för att passa i 
knälederna.  
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Rören fästes sedan mot de kortare fyrkantsprofilerna. Då spårmuttrar användes kunde hela 
delen, det vill säga knäleden och cylinderprofilen, skjutas framåt och bakåt. För att knäleden 
skulle passa på kryckorna kapades distanser av en cylinderformad profil. Även dessa 
svarvades för att passa ihop med resterande komponenter. Rören från kryckorna 
applicerades på rullstolens chassi med hjälp av rörsvep samt fäste från Panthera AB som 
Decon använder i sin produktion, samt rörsvep. Lådan som ska användas håller sin placering 
med hjälp av de skruvhuvuden som finns som fästelement till de längre skenorna. Eftersom 
skruvhuvudena sticker upp från bottenplattan kan de förborrade hålen i plasten utnyttjas.  

Prototypen sattes ihop och en genomgång av alla funktioner gjordes för att se till att 
prototypen fungerade som den skulle, vilket den gjorde. För bilder under 
prototypframtagningen, se bilaga 28. 

6.6 PRODUKTNAMN 
Det är viktigt att produkten som utvecklats uppfyller och matchar det produktsortiment 
Decon har idag, vad gällande kvalitet, enkelhet och helhet. Därför togs beslutet att 
produkten skulle tilldelas ett namn som passade in i Decons produktkatalog. Produkten som 
utvecklats av projektmedlemmarna har därför tilldelats ett namn på latin. Gruppen vill att 
produkten ska utstråla enkelhet, spontanitet och självständighet. En översättning av 
självständighet till latin ger ordet iuris, vilket valdes som namn på produkten. Namnet börjar 
med en liten bokstav eftersom stora bokstaven ”i” lätt förväxlas med lilla bokstaven ”l”. 
Tillbehöret ska underlätta rullstolsanvändares vardag och öka självständigheten, med iuris 
blir detta möjligt.  
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7. iuris  
Rullstolstillbehöret iuris är en flexibel lösning som består av en justerbar bricka med 
tillhörande hopfällbar korg.  

Produkten har två höj- och sänkbara skenor i form av teleskoprör som justeras med hjälp av 
en tryckknapp. Rören fästs på var sida av rullstolen, längs de främre chassidelarna. 
Höjdjusteringen finns för att användaren ska ha möjlighet att placera tillbehöret i olika höjd 
beroende på användningsområde men även beroende på personligt tycke. Funktionen krävs 
även eftersom en rullstols utformning varierar beroende på modell och storlek. Eftersom 
denna variation finns behövs en justering av hjälpmedlet utföras innan första användning. 
Under brickan finns profiler som gör att bredden på tillbehöret går att justera. De kortare 
profilerna skruvas därför fast i de längre i vald position efter användarens egen 
rullstolsbredd. För detta krävs endast en insexnyckel.  

När tillbehöret ska användas höjs teleskoprören till lämplig nivå. Därefter placeras 
hjälpmedlets distanser över dessa rör. Knäledernas knappar trycks sedan in och brickans 
vinkel justeras. Utan knälederna skulle brickans lutning variera beroende på rullstol och 
därmed aldrig ha möjlighet att bli plan. En fördel med knälederna är att de ökar 
individanpassningen för hjälpmedlet och möjliggör för personen att använda olika vinklar 
beroende på användningssituation. Då iuris används för att frakta matvaror eller äta kan 
exempelvis lådan eller brickan hållas plan medan den kan vinklas då en dator eller bok 
placeras på brickan.  

Efter justering av knälederna kan användaren förflytta brickan med hjälp av dess skenor. 
Detta gör det möjligt att skjuta den närmre eller längre bort från överkroppen beroende på 
situation och tycke. Flyttas den längre bort kan användaren exempelvis frigöras mer i 
överkroppen under varuhandling, vilket gör det möjligt att lättare sträcka sig efter varor i 
butiken.  

Bild 7.1 iuris som färdig prototyp (M. Gerdle 2016) 
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1. Teleskoprör  
2. Knäled  
3. Bricka  
4. Hopfällbar korg  
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På brickans ovansida syns fyra skruvhuvuden vilka används för att positionera den 
tillhörande fällbara lådan. Lådan placeras över skruvhuvudena och fälls sedan upp vid behov.  

Tack vare iuris läggs inte matvarornas tyngd mot benen vilket gör att varuhandlingen inte 
längre behöver begränsas av denna faktor. Eftersom brickan tillsammans med korgen gör att 
varorna ligger stabilt och inte riskerar att trilla ut kan det mesta på inköpslistan nu inhandlas. 
Användaren slipper även att ständigt behöva kontrollera att varorna ligger på plats. Detta 
bidrar till att hemfärden känns säkrare och går fortare än tidigare. För fler bilder av iuris, se 
bilaga 29.  

 

 

  

Bild 7.2 iuris som färdig prototyp (M. Gerdle 2016) 
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8 AFFÄRSPLAN  
En Business Model Canvas upprättades och fungerade sedan som grund för att skapa en 
affärsplan för produkten. Denna har utförts i syfte att kartlägga affärsidén för iuris. För 
Business Model Canvas, se bilaga 30 och för kommentarer av denna, se bilaga 31.  

8.1 VISION 
Visionen för iuris är att öka möjligheten till självständighet för rullstolsburna genom en 
individanpassad och användarvänlig produkt som de flesta har råd med. 

8.2 MARKNADSUNDERSÖKNING 
Projektgruppen fick sitt uppdrag av Decon eftersom företaget fått flertalet förfrågningar 
under mässor om ett rullstolstillbehör som kan underlätta vid frakt av matvaror. Intresset 
uppskattades kunna bidra till en försäljning på omkring 1 000 stycken per år vilket av Decon 
bedömdes vara bra nog för att bli intresserade av att utöka sitt produktsortiment. Av dessa 
anledningar har projektgruppen under hela projektet haft vetskap om att det finns en 
marknad för produkten och att en lösning på problemet skulle uppskattas av både företaget 
och målgruppen.    

8.3 MARKNADSPLAN  
I detta avsnitt behandlas marknadsplanen där bland annat marknadssegmentering, 
målmarknad och positionering ingår.  

8.3.1 MARKNADSSEGMENTERING 
Marknaden består av alla som sitter i en rullstol och på egen hand kan utföra vardagssysslor. 
Storleken på marknaden är oklar eftersom det inte är tillåtet att registrera en 
funktionsnedsättning, som innefattar huruvida en person sitter i rullstol eller ej. Detta på 
grund av integritetsskäl. Därför finns det bara en uppskattning kring hur många 
rullstolsanvändare det finns i Sverige idag, vilket är omkring 130 000 personer (Funka 2016). 
Produktens syfte är att underlätta vardagssysslor och på så sätt göra användarens vardag 
enklare. Produkten kommer i första hand säljas till hjälpmedelscentraler men i framtiden 
även direkt till privatpersoner via återförsäljare utomlands. Då Decon redan har god kontakt 
med båda försäljningskanalerna har produkten en stor fördel gentemot nya konkurrenter. 
Produktens stora potential är att den kan användas inom många olika områden. Detta ger 
säljaren möjlighet att erbjuda en flexibel produkt som kommer att förenkla vardagen för den 
enskilde individen.  

Produkten är i dagsläget utvecklad för det svenska klimatet. Det finns en framtidsvison att 
kunna anpassa produkten till fler länder trots alla skillnader i klimat och regelverk.  
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8.3.2 MÅLMARKNAD 
Målmarknaden för iuris är personer som på daglig basis använder en aktivrullstol och som 
utför sina vardagssysslor på egen hand. Storleken på målgruppen är inte känd, se avsnitt 
8.3.1 Marknadssegmentering. Av de 130 000 rullstolsanvändare framgår inte hur stor andel 
som är aktivrullstolsanvändare och målgruppens storlek går därmed inte att bedöma. För att 
göra målgruppen mer beskrivande har personas utförts, se bilaga 32.  

Det finns en önskan om att etablera tillbehöret för fler målgrupper inom gruppen 
rullstolsanvändare. Med justeringar i konstruktion och fästelement kan produkten appliceras 
på de flesta av dagens rullstolar och därmed bredda marknaden avsevärt. Genom att vidga 
marknaden behöver marknadsföringen riktas till den specifika målgruppen. Det behövs alltså 
en differentierad marknadsföring. Eftersom produkten är tänkt att säljas via både 
hjälpmedelscentraler och återförsäljare, måste marknadsföringen inriktas mot det som ger 
mest värde för den specifika kunden. Troligtvis kan inte samma säljargument användas för 
en aktivrullstolsanvändare som exempelvis för en boende på ett äldreboende.  

8.3.3 KONKURRENTER   
Den största konkurrenten för produkten är olika typer av tjänster. Dessa tjänster innefattar 
bland annat matdistribution genom kommunen och assistenter vilka ofta hjälper till med fler 
sysslor än enbart handling. Att använda assistenter kostar pengar och möjligheten att vara 
spontan minskas eftersom varje aktivitet måste vara förbokad. Känslan av självständighet 
kan även minskas, då personen mer eller mindre blir beroende av andra personer. En annan 
tjänst som utgör en konkurrent är den allt mer växande trenden med färdig matkasse. 
Denna levereras direkt till dörren, antingen med förbestämda och planerade middagar eller 
med de varor som beställts. Även denna tjänst kostar extra för användaren och 
spontaniteten minskar eftersom kunden måste ha beställt varorna i förväg. 

En annan konkurrent är användandet av vanliga ryggsäckar och andra produkter som fästs 
bakom rullstolen och som håller varor på en specifik plats. För att ryggsäcken skall vara 
praktisk och inte ta upp för mycket plats kan inte volymen vara för stor, vilket bidrar till att 
mängden varor som ryms är begränsad. Placeringen bakom rullstolen är inte optimal då det 
krävs en tung rotation i överkroppen för att placera varorna i väskan.  

Fördelarna med iuris är att den ökar möjligheten till spontanitet och självständighet samt att 
det inte behövs någon större framförhållning för att utföra en vardagssyssla som att handla 
mat. Produkten är även flexibel vilket öppnar möjligheter att använda produkten i andra 
situationer än handling. Detta tack vare funktionen att kunna omvandla lådan till en bricka. 
För sammanfattande konkurrensanalys, se bilaga 33.  
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8.3.4 POSITIONERING 
Tillbehöret iuris är inte ensamt om att lösa problemet med att frakta varor. Däremot är dess 
flexibilitet och enkelhet något som står ut jämfört med konkurrenterna. För att kunderna ska 
välja iuris framför andra alternativ måste produkten leverera mer än dessa konkurrenter. 
Decon ska leverera en produkt som är flexibel, prisvärd och håller hög kvalitet. Det är viktigt 
för alla inblandade parter att produkten lever upp till det som förmedlats och det som 
kunden förväntar sig. En nöjd kund är en återkommande kund.  

8.3.5 MARKNADSKOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING 
I dagsläget använder sig Decon av två olika försäljningskanaler – återförsäljare utomlands 
och hjälpmedelscentraler i Sverige. Försäljningen utomlands sker via Decons återförsäljare 
för att ha en närmare relation till slutkunden. Att ha en god relation till kunderna är ett 
vinnande koncept. En nära kontakt med slutkunden gör att företaget kan vara lyhörda vad 
gällande krav och önskemål kring vidareutveckling och framtida produkter. Det är viktigt att 
företaget kan leverera det som kunden förväntar sig, görs inte detta bryts förtroendet och 
en missnöjd kund är ett faktum. 

När en ny produkt lanseras är det viktigt att kunderna informeras om att produkten finns. 
För att detta ska ske behöver återförsäljarna förses med information och visningsexemplar. 
På detta sätt kan återförsäljarna i sin tur informera sina kunder. Genom att låta produkten 
synas i offentliga sammanhang och på mässor ökar mängden personer som blir medvetna 
om att tillbehöret existerar. Det kan även vara en god idé för företaget att använda sig av 
ambassadörer. På detta sätt syns produkten ute i vardagslivet. Det är även bra att hålla sig 
uppdaterad på sociala medier. Genom att söka sig till forum där målgruppen samlas når 
informationen ut till rätt personer.  

8.4 DISTRIBUTION OCH INKÖP 
Vid försäljning och inköp skulle det mest fördelaktiga vara att använda samma kanaler och 
nätverk som finns sedan tidigare hos Decon. Om det är möjligt är det lämpligt att köpa in 
komponenter från samma underleverantörer som redan används. Detta eftersom en kontakt 
redan finns och kvaliteten på leveransen troligen är hög då samarbetet funnits under en 
längre tid.   

För att nå slutkund är det fördelaktigt att använda samma försäljningskanaler som Decon har 
i dagsläget. Detta genom att hålla nätverket uppdaterat om den nya produkten. Det är även 
viktigt att synas på mässor och liknande tillställningar. 
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Tabell 8.1 Ekonomisk kalkyl  

8.5 PRODUKTIONSPROCESS  
Idag består prototypen till största del av standardkomponenter som kan köpas in från 
underleverantörer. Hur en framtida produktion skulle se ut kan enbart förutspås då det 
troligtvis kommer att ske förändringar både i material och utformning efter målgruppens 
utvärdering av iuris. 

Om samma typ av komponenter kommer att användas i den slutliga produkten, som använts 
i prototypen, kommer den att tillverkas i samma lokaler och av samma personal som Decons 
nuvarande. Detta med undantag för de inköpta komponenterna. Förutom dessa delar finns 
materialet som använts i prototypen i Decons övriga produktion. Det betyder att det finns 
maskiner och utrustning som kan hantera materialet och att personalen redan besitter den 
kompetens som krävs. Om produkten ska tillverkas genom att köpa in samma delar som till 
prototypen behöver inga nya maskiner eller någon mer kompetens tillföras för att 
produktionen ska fungera.   

Det kan vara lämpligt att använda sig av färdiga komponenter samt det material och delar 
som redan finns tillgängligt från den övriga produktionen innan gensvaret från marknaden 
har kommit. Detta för att undvika att göra stora inköp såsom utrustning och tillhandahålla 
stora lagerhållningskostnader ifall försäljningen inte går som planerat. 

8.6 EKONOMISKA KALKYLER  
 

 

 

 

 

 

 

 

I tabell 8.1 bedöms materialkostnader för iuris vid tillverkning av 50 produkter. Dessa 
material är valda utifrån scenariot att tillbehöret i framtiden kommer att se ut som 
prototypen gör i nuläget. Material och komponenter är i denna beräkning från olika 
återförsäljare vilket vid framtida beställning kan komma att ändras i syfte att erhålla god 
kundkontakt, mängdrabatt samt lägre fraktkostnader.  

  

Komponent Antal  Pris/st (kr)  Totalpris (kr)  
Plåt 4 1337 5348 
Ytterrör 5 162 810 
Innerrör 6 153 918 
Distansrör 3 189 567 
Aluminiumprofiler 13 400 x 0,6  3120 
Knäleder 50 300 x 0,6  9000 
Låda 50 50 x 0,6  1500 
Övriga fästelement 1 sats 300 15000 
Totalkostnad/50 produkter    36 263 
Totalkostnad/produkt    725 



34 
 

Priserna multiplicerades med en faktor på 0,6 för att få fram ett ungefärligt inköpspris för de 
komponenter vars pris inte fanns att tillgå utan moms och mängdrabatt. Alla kostnader är 
även beräknade utan hänsyn till leveranskostnader. Till posten övriga fästelement hör 
komponenter som skruvar, muttrar och fästen mot rullstolens chassi. Denna kostnad har 
endast beräknats genom en grov uppskattning.  

Slutpriset av materialkostnader för ett tillbehör faller på 725 kronor vid tillverkning av 50 
stycken. Övriga kostnader som kommer att behöva läggas på detta pris för att få fram 
slutpris till kund är bland annat produktionskostnader i form av personal, lokal och slitage på 
maskiner. Utifrån denna totalkostnad för tillverkning av produkten ska även en vinstprocent 
läggas på. Priset för produkten till slutkund beräknas i dagsläget vara relativt hög men det är 
högst troligt att inköpskostnaderna kommer att ändras efter justeringar av iuris konstruktion 
har genomförts. Delar av material samt komponenter för produkten kommer bytas ut för att 
både få ner kostnader samt passa dess användningsområden bättre. 

8.7 TIDSPLAN FÖR LANSERING AV PRODUKTEN   
Projektet presenterar en lösning i form av en funktionell prototyp. För att nå en slutlig 
produktlansering kommer därför en rad aktiviteter att ske efter kursens slut. Denna tidsplan 
beskriver i grova drag hur produktlanseringen ska nås.  

Efter avslutad kurs ska den funktionella prototypen utvärderas och analyseras för att finna 
förbättringsåtgärder. Mer detaljerade beräkningar angående hållfasthet, materialval och pris 
ska därefter utföras. I samband med detta ska en slutlig prototyp arbetas fram. Då dessa 
steg upprepats och den slutliga prototypen är klar, ska även en slutlig kostnadsberäkning 
utföras. Produkten ska också certifieras innan den börjar tillverkas. I tillverkningsfasen 
kommer olika former av marknadsföringsinsatser att ske i form av exempelvis mässor, 
reklamutskick och ambassadörer för att skapa intresse och medvetenhet om produkten.  

8.8 RISKER FÖR PRODUKTEN 
Risker och hot kommer alltid att finnas ute på marknaden vilket är viktigt att vara medveten 
om för att på bästa sätt undvika eller minimera dessa. För att synliggöra riskerna för 
projektgruppen utfördes en SWOT-analys på produkten, se bilaga 34.  

Eftersom en relativt stor yta av produkten fästs på rullstolens chassi finns det en risk för att 
hjälpmedlet inte kommer passa om det kommer lanseras en ny typ av rullstol. Detta 
problem kommer dock endast påverka om chassits utformning ändras markant eftersom 
iuris är utformad för att passa flertalet rullstolar i dagsläget. För att undvika risken med att 
produkten inte kommer att passa framtida modeller ska en ständig kontakt med 
rullstolstillverkare hållas. På så sätt kan olika justeringar av produkten utföras i tid.  
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Ytterligare en risk med produkten är att den i första hand vänder sig till personer som 
använder aktivrullstolar, vilket är en förhållandevis liten målmarknad. Risken finns att 
produkten då inte når ut till tillräckligt många användare vilket skulle resultera i att 
produkten inte lönar sig för företaget. En åtgärd är att aktivt visa upp produkten på mässor 
samt att använda sig av ambassadörer, för att skapa medvetenhet kring hjälpmedlet. Efter 
kursens slut ska produkten anpassas till fler rullstolsanvändare än aktivrullstolsbrukare. 
Detta genom att genomföra analyser och undersökningar angående hur väl hjälpmedlet 
passar andra målgrupper och på så sätt nå en större marknad.  

Produktens utformning och konstruktion innehåller förhållandevis enkla lösningar vilket gör 
idén lätt att återskapa för konkurrenter. Produkten ska därför vara först ut på marknaden av 
sitt slag samt skapa ett starkt varumärke. Lösningen ska noggrant analyseras innan lansering 
för att undvika misstag samt för att hålla god kvalitet. Det är viktigt att produkten levererar 
det som förväntats då den kommer ut på marknaden. Detta för att förhindra att 
konkurrenter tar idén och drar nytta av de brister som kan komma att uppstå vid en för 
snabb lansering.  

  



36 
 

9. DISKUSSION OCH REFLEKTION - PRODUKT  
Avsnittet innefattar hållbar utveckling, arbetsmiljö, lika villkor samt etik och moral med 
avseende på produkten som tagits fram under projektet.  

9.1 HÅLLBAR UTVECKLING 
Hållbar utveckling innefattar tre perspektiv - det sociala, ekonomiska och ekologiska. Tanken 
med hållbar utveckling är att nå ett läge där dagens tillväxt inte hotar kommande 
generationers resursbehov och tillväxtsmöjligheter. Genom hållbar utveckling skapas en 
långsiktig samhällsutveckling.  

9.1.1 SOCIAL HÅLLBARHET 
Det sociala perspektivet är integrerat i produkten, iuris har utvecklas för att hjälpa 
människor och öka användarens livskvalitet. Produkten har ingen begränsning för 
användaren vad gällande ålder, kön eller etnisk tillhörighet. Däremot finns det olika 
förutsättningar för att kunna använda produkten och det är i dagsläget inte möjligt för oss 
att utveckla en produkt som ska passa alla aktivrullstolsanvändare oavsett handikapp. 
Genom att låta produkten synas på mässor och i andra sociala sammanhang öppnas 
möjligheten att personer utanför målgruppen uppmärksammar vilka problem som kan 
komma uppstå. Ökar förståelsen kan människor gemensamt arbeta för ett mer 
handikappanpassat samhälle och ökad acceptans.  

9.1.2 EKONOMISK HÅLLBARHET 
Inom det ekonomiska perspektivet påverkas både kommun och landsting, men även 
privatpersoner. Eftersom produkten strävar efter att öka självständigheten för användaren 
kan behovet av assistenttimmar minska. Detta innebär att den kostnaden som 
privatpersoner lägger på assistentbesök kan spenderas på annat. För kommunen och 
landstinget kan det innebära färre pass, vilket beroende på arbetsbelastningen är positivt 
eller negativt. I dag är det stor brist på arbetskraft inom vården och därmed borde utfallet av 
mindre assistenttimmar bidra till att överbelastning undviks inom verksamheten. Resurserna 
kan även fördelas på andra brukare och för anställda minskar förhoppningsvis stressen.  

Produktionen av iuris är tänkt att ske i Decons befintliga lokaler med befintlig personal. 
Därför bidrar inte produkten till fler arbetstillfällen. Då Decon redan använder sig utav 
internationell handel för andra produkter finns möjligheten att iuris kan utnyttja samma 
försäljningskanaler.   

9.1.3 EKOLOGISK HÅLLBARHET 
I utvecklingsprocessen är det viktigt att tänka på vilka val som kan komma att påverka 
människa och miljö. Det är viktigt att alltid sträva efter att lämna så små avtryck som möjligt 
i naturen. Genom att tillverka produkten i aluminium kan återanvänt material användas och 
när produkten ska kasseras kan stora delar återvinnas igen. En industri orsakar alltid utsläpp. 
Det är därför viktigt att se över dessa och använda metoder som minskar utsläppen till 
minsta möjliga.   
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9.2 ARBETSMILJÖ 
Produkten kommer att tillverkas av Decon vilka strävar efter att utforma sina produkter, 
processer och tjänster så de inte utgör någon fara för varken människor eller miljö. De ger 
också löfte om att uppfylla lagstiftning för miljöskydd och arbetsmiljö. Hjälpmedlet kommer 
därför med största sannolikhet att tillverkas under arbetsmiljöriktiga förhållanden.  

9.3 LIKA VILLKOR SAMT ETIK OCH MORAL 
Vår produkt är till för att hjälpa rullstolsburna med de vardagliga problem som kan uppstå 
vid frakt av varor. Produkten ska alltså hjälpa fler personer att få samma förutsättningar att 
kunna handla och frakta varor. Hjälpmedlet ska även få fler personer att känna sig mer 
självständiga och slippa att planera saker och ting i förväg i lika stor utsträckning. Att åka till 
skolan eller jobbet och spontant handla på vägen hem ska därmed inte vara några problem.  

Trots ovanstående förbättringar för användaren, kan det uppkomma vissa etiska och 
moraliska problem. Vissa personer i målgruppen kan genom sin rullstol känna sig utsatt eller 
uttittad. Det är därför viktigt att hjälpmedlet inte förstärker dessa känslor utan istället 
hjälper användaren att känna sig självständig och självsäker i sitt användande. 

Det finns många anledningar till att sitta i rullstol och därför är det svårt att utveckla ett 
hjälpmedel som passar alla. På grund av detta finns en risk att inte alla personer kan 
använda hjälpmedlet, trots att de tillhör gruppen aktivrullstolanvändare. Det är därför viktigt 
att fundera över hur utvecklingen ska ske så att så många personer som möjligt ska kunna 
använda hjälpmedlet. Detta genom att till exempel göra tillbehöret användarvänligt för 
personer med dålig finmotorik och greppförmåga. För att undvika att personer som inte kan 
använda tillbehöret känner sig uteslutna, är det viktigt att tänka på hur iuris marknadsförs. 
Att marknadsföra hjälpmedlet som något som passar alla rullstolsanvändare eller alla 
aktivrullstolsbrukare bör därför inte ske. 
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10. DISKUSSION OCH REFLEKTION - PROJEKT  
Avsnittet innefattar reflektioner om projektet och dess resultat samt produktens framtid.    

10.1 PROJEKTDISKUSSION 
Till en början valdes projektmodellen ProjectBase. Detta för att det är en enkel och generell 
modell som passar diverse projekt. Modellen går ut på att projektet följer en beskrivning av 
processens faser och beslutspunkter samt färdiga dokumentmallar (Tonnquist 2014). Efter 
en tids arbete insåg vi att dokumentmallarna inte stämde överens med vad som önskades 
samt att beslutspunkterna skiljde sig från vad vi hade i åtanke. Därav valde vi att byta 
projektmodell. Flertalet av de tumregler som ingår i DPD hade redan tillämpas innan bytet 
genomfördes och blev därför ett av underlagen till att byta projektmodell. Fler argument för 
att använda DPD var att faktasamlingen och lösningsgenereringen skedde parallellt. På det 
sätt kunde kunskap och information införskaffas samtidigt som konceptarbetet fortgick. Att 
modellen arbetar mot en vision gör att flexibiliteten ökar vilket passade projektgruppen.  

Kostnaderna för projektet har hållits inom ramen för den budget som upprättades i början 
av projektets start. Då Magnus Jacobsson (grundare av Decon Wheel AB) haft ärenden i 
Halmstad har möten till fördel kunnat hållas på högskolan och resekostnaderna har därmed 
inte uppnått sin kvot. Åtta resor till Hyltebruk var budgeterade men enbart fyra har behövts. 
Kostnaden för förprotototyper har överskridit sin post med 200 kronor. För att täcka sådana 
oförutsedda kostnader budgeterades en övrigt-post, därmed har inte budgeten överskridits. 
Decon stod för alla komponenter för den slutgiltiga prototypen. Kostnaderna för Utexpo 
uppgick till 550 kronor där planscher till montern, pappersmaterial och godis ingick.  

Projektet har sparat in på resekostnader och kostnader för Utexpo. Övrigt-posten har enbart 
behövt användas en gång för att täcka den överskridna summan på förprototyper. Tack vare 
samarbetet med Hälsoteknikcentrum Halland kunde en workshop genomföras då de 
sponsrade med betalda studentvärdar. Ovanstående faktorer gör att den slutliga kostnaden 
stannat på 2210 kronor, vilket är 1590 kronor mindre än den budgeterade summan.  

 

 

 

 

 

 

  

 
Kostnad Utfall 

Resor 1300 760 
Förprototyper 500 500 
Slutprototyp  0 0 
Utexpo  1000 550 
Kontorsmaterial  200 200 
Övrigt 800 200 
Totalt:  3800 2210 

Tabell 10.1 Planerad budget samt utfall för projektet  
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Genom att utföra brainstormingsmetoder har vi övat på att presentera och sälja in tankar 
och idéer för varandra. Att arbeta med ett projekt som har ett samarbete med ett företag 
gör att kommunikationen är en viktig del. Denna erfarenhet har vart betydelsefull för båda 
oss. Många beslut har behövt fattats vilket även är en bra erfarenhet av att kunna 
kompromissa och våga chansa.  

Eftersom projektet inneburit många möten med olika personer har vikten av anteckningar 
och struktur uppmärksammats. Genom att anteckna vad som planerats och utförts under 
arbetsdagen har gruppen fått en bra överblicksbild av arbetet. Detta har skett i en 
anteckningsbok speciellt avsedd för projektet. Boken har även fungerat bra för att ha 
möjlighet att gå tillbaka och exempelvis se varför vissa val har gjorts.  

Vi i projektgruppen är väldigt nöjda med vad som har åstadkommits under detta arbete. Att 
kunna tillämpa de metoder och modeller som utbildningen har gett har varit otroligt lärorikt. 
Genom att få bedriva ett projekt från idé till färdig produkt har vi fått en värdefull insikt i hur 
ett projekt drivs. Projektet har vart roligt och utmanande. Samtidigt som en produkt har växt 
fram har vi tillsammans växt på ett personligt plan. Projektet har genomsyrats av en känsla 
av att göra någonting av värde och som på något sätt kan förbättra många människors 
vardag.  

10.2 METODDISKUSSION   
De metoder som använts i projektet har i huvudsak sin grund hos den valda projektmodellen 
DPD. Denna modell har fungerat mycket bra då den uppmuntrar till samma tankesätt som 
lärts ut under projektgruppens tre år på Utvecklingsingenjörsprogrammet. Några av de mest 
användbara modellerna för oss har varit de deltagande observationerna samt intervjuerna. 
Dessa gav en bättre förståelse för målgruppen och de faktiska problem som upplevs varje 
dag. Det var nyttigt för utveckling av nya koncept men gav även en helt ny syn på hur olika 
människors vardag kan vara och hur viktig hjälpmedelsindustrin är. Intervjuerna var även till 
stor hjälp för olika beslut under koncept- och prototypfaserna bland annat rörande design, 
utformning och placering.  

Brainstorming, BAD, MAD och PAD var mycket användbara tidigt i idégenereringsprocessen 
genom att öka kreativiteten samt på ett enkelt sätt visualisera detta för projektets 
intressenter. De visuella prototyperna som skapades av de utvalda koncepten utgjorde en 
mycket viktig del av den slutliga prototypens framtagning. Det var under detta steg varje 
koncepts begränsningar och problem synliggjordes vilket till en början sågs som ett bakslag. 
Till slut användes erfarenheterna från de tidigare prototyperna för att skapa ett helt nytt 
koncept. De fungerande dellösningar som upptäckts längs vägen kunde därmed appliceras 
tillsammans. Skapandet av visuella prototyper har bidragit till lärdomen om att det är 
mycket svårt att se helheten av en lösning på papper. Visuella prototyper bör därför skapas 
tidigt i processen för att både synliggöra brister och problem men även för att tidigt se vilka 
lösningar som tillhör konceptets vinnande faktorer.  
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FMEA-analysen var användbar för att i tid hinna skapa förbättringsåtgärder för riskerna med 
produkten. Detta ökar produktens kvalitet och minskar samtidigt tidsförluster i form av att 
göra om saker sent i processen eller i värsta fall efter produktlansering. Analysen 
tydliggjorde hur viktigt det är med en bra produktionsprocess med kontroll av material och 
leveranser för att öka kundnöjdheten.  

10.3 DISKUSSION AV RESULTAT OCH FRAMTID   
Vi i projektgruppen är mycket stolta över vår lösning iuris. Prototypen går utmärkt att 
använda i nuläget och fyller sina huvudsakliga syften men behöver en del vidareutveckling 
för att bli mer användar- och tillverkningsvänlig samt konkurrenskraftig på marknaden.  

Teleskoprören som fästs mot chassit ska i framtiden utvecklas så båda rören, på vardera 
sida, kan höjdjusteras samtidigt och även regleras med lägre handkraft än vad som krävs i 
nuläget. Rören ska även kunna regleras utan att användaren behöver böja sig fram. Rören 
ska i framtiden vara svarta och ha mindre rördiameter samt appliceras mot utsidan av 
chassit istället för framför. Detta eftersom de ska smälta in i rullstolens utformning vilket ska 
göra att användaren inte känner att teleskoprören behöver tas loss då hjälpmedlet inte ska 
användas. I nuläget är rören fästa med halvpermanenta delar som skruvas dit men i 
framtiden ska ett fäste användas som gör att personen kan ta av rören snabbt och lätt utan 
behov av verktyg. Funderingar på denna lösning har varit att skruva fast ett fäste mot chassit 
men som har ett snabbfäste i andra änden där rören snabbt kan appliceras genom 
exempelvis ett lätt tryck.  

Ytterligare en framtida lösning är att rullstolstillbehöret ska kunna fällas ihop till ett platt 
paket då den inte ska användas. Då den fällts ihop ska den kunna hängas baktill på rullstolen 
i antingen en krok eller en specialutformad väska. Denna ska ta liten plats och ha möjlighet 
att hänga bakom en eventuell ryggsäck vilket gör att den inte tar upp plats för andra saker.  

Justeringar av knälederna ska även utföras så dess knappar går att trycka in lättare för bättre 
användarvänlighet. Lederna ska även dimensioneras genom hållfasthetsberäkningar så de 
kan göras mindre och därmed ta upp mindre plats vilket är positivt då tillbehöret ska fällas 
ihop.  

Produktens bricka utgör en stor del av vikten för den funktionella prototypen på grund av 
dess tjocklek. Detta eftersom materialet endast fanns i denna tjocklek vid 
prototyptillverkningen vilket alltså medfört en överdimensionerad produkt. Genom 
hållfasthetsberäkningar ska en ny tjocklek bestämmas som är anpassad efter de 
påfrestningar tillbehöret förväntas utstå.  

I nuläget krävs det att korgen tas bort från aluminiumplattan då brickan ska användas 
eftersom korgen inte är stabil nog att placera saker på i hopfällt läge. Detta på grund av dess 
ojämna utformning av sidorna. I framtiden är tanken därför att korgens utsida ska vara helt 
slät i hopfällt läge.  
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Till en början utformades produkten för att passa aktivrullstolar, men i dagsläget är 
produkten på god väg att kunna appliceras på ett flertal typer av rullstolar. För detta krävs 
endast små justeringar som exempelvis fästet mot chassit. Detta medför att fler målgrupper 
kan komma att använda produkten vilket gör att produktens utformning måste ses över 
ytterligare.  

I början av projektet sattes en kravlista upp. Denna har uppfyllts enligt följande:   

• Klarar en vikt på 15 kilo – ja  
• Klarar svensk klimat – ja  
• Klarar att användas på gång- och cykelbana – ja  
• Passar flertalet aktivrullstolar oavsett storlek, märke och modell – delvis  

 
iuris uppfyller de tre första kraven men uppfyller delvis det sista kravet som funktionell 
prototyp. Flertalet skenor finns för att justera bredd och höjd av tillbehöret vilket gör den 
kompatibel med flertalet rullstolar. Det som återstår att hitta en slutlig lösning för fästet mot 
rullstolens chassi. I nuläget behövs olika fästen beroende på chassits rördiameter vilket är en 
lösning som fungerar men för framtiden bör ett fäste tas fram som anpassar sig efter olika 
rörstorlekar.  
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BILAGA 1 - DECON WHEEL AB 
Decon Wheel AB är ett företag beläget i Hyltebruk som utvecklar och producerar 
kvalitetstillbehör för rullstolar. Examensarbetets kontaktperson är Magnus Jacobsson som är 
grundare och ägare av Decon. År 1989 började Magnus arbeta inom hjälpmedelsbranschen 
men producerade då endast tillbehör åt andra företag. Det gick mycket bra för företaget och 
det såldes år 2001. Året därpå startades istället Decon Wheel AB med inriktning mot 
slutkund vilket den fortfarande är. Företaget tar bland annat fram olika drivaggregat, hjul 
och bromsar som säljs i Sverige och flera andra länder i världen. 

Så här säger Magnus Jacobsson om Decons mål och visioner:  
“Det är vårt mål att utveckla och producera kvalitetstillbehör till rullstolar. Enkla att använda 
såväl för brukare som vårdare, i olika situationer och miljöer. Vi arbetar ständigt för att hålla 
en hög kvalitetsnivå på både produkter och kundbemötande. Som entreprenörer vill vi hela 
tiden förbättra våra produkter. Vi lyssnar ständigt på vad brukarna tycker, detta är vår grund 
i vårt utvecklingsarbete och en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta företagets 
utveckling.”   
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BILAGA 2 – INTRESSENTANALYS  
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BILAGA 3 – GANTTSCHEMA  
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BILAGA 4 – RISKANALYS FÖR PROJEKTET 

  

Risk Sannolikhet 
(1-5) 

Konsekvens 
(1-5) Riskvärde Åtgärd 

Meningsskiljaktigheter mellan 
gruppmedlemmarna 2 3 6 Samråda med handledare och 

Decon 
Meningsskiljaktigheter mellan 
grupp och Decon 1 4 4 Noggrann utfärdad kravspecifikation 

och detaljplan i samråd med Decon. 

Bristfällig kontakt mellan 
gruppmedlemmar 1 5 5 Avstämningsmöten och kontinuerlig 

uppdatering gentemot varandra 

Bristfällig kontakt mellan 
grupp och Decon 2 3 6 Avtal och att Decon är insatta i vad 

projektet innebär 
Projektmedlem blir allvarligt 
sjuk 1 5 5 Den friska projektmedlemmen får ta 

mer ansvar 

Decon avbryter samarbetet 1 5 5 Avtal bör upprättas och god kontakt 
måste hållas. 

Datorhaveri 2 5 10 Säkerhetskopiering och Google 
Drive 

Projektet blir för komplext 4 5 20 Avgränsa projekt och kontakt med 
kompetenta personer 

Budgeten för projektet 
överskrids 2 3 6 Övrigpost som ska täcka 

oförutsedda händelser 

Förseningar 4 4 16 Planera för oförutsedda händelser i 
GANTT-schemat. 

Det finns ingen marknad för 
produkten 2 5 10 Marknadsundersökning, intervjuer 
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BILAGA 5 – RISKANALYS FÖR PROJEKTET – KOMMENTARER 
De risker som bedömts störst för projektet är att arbetet blir för komplext och att 
förseningar uppstår. Dessa risker upplevs både högst sannolika och bidrar med stora 
konsekvenser om de inträffar. Komplexiteten av projektet anses uppstå på grund av att det 
är ett stort arbete som sträcker sig över lång tid och dessutom berör ämnen som 
gruppmedlemmarna har begränsad kompetens inom. Även förseningar kan uppkomma på 
grund av att arbetet sträcker sig över en lång tidsperiod. Felberäkningar och oförutsedda 
händelser har då större risk att uppstå. Små förseningar längs vägen kan också tillsammans 
bidra till en stor försening i slutet av projektet. I riskanalysen utgick gruppen ifrån det värsta 
tänkbara scenariot vilket bidrog till att konsekvensen för förseningar sattes till ett högt 
värde, trots att alla förseningar inte är lika allvarliga. 

Sannolikheten att kontakten mellan gruppmedlemmarna blir bristfällig sattes till ett lågt 
värde eftersom gruppmedlemmarna kontinuerligt träffas under veckorna. I mindre grupper, 
om två personer, är det även lättare att ständigt hålla alla uppdaterade. Vilka 
konsekvenserna skulle bli på grund av bristfällig kontakt mellan Decon och gruppen, beror på 
vilket stadie projektet befinner sig i då händelsen inträffar. Vid exempelvis det inledande 
stadiet samt vid prototyptillverkning, är det viktigare med kontinuerlig kontakt mellan 
företag och grupp än vid tider då fokus läggs på rapport, redovisning och så vidare. 

Konsekvensen för datorhaveri har bedömts utifrån scenariot att båda gruppmedlemmarnas 
datorer havererar, vilket skulle medföra en stor konsekvens då all dokumentation riskerar 
att försvinna. Att detta scenario skulle inträffa anses dock vara relativt låg då ständig backup 
görs. Riskvärdet för att en projektmedlem blir allvarligt sjuk har beräknats genom ett 
antagande om att personen i fråga inte kan delta i projektet under en längre tid. Detta gör 
att sannolikheten för risken blir låg men konsekvensen stor.  
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BILAGA 6 – SEKRETESSAVTAL  
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BILAGA 7 – INSPIRATIONSKOLLAGE  

EXISTERANDE PRODUKTER  
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BILAGA 8 – SWOT-ANALYS FÖR PROJEKTET  

 

  

STYRKOR SVAGHETER 
Gemensamt mål inom projektgruppen Kunskapsbrist inom problemområdet 
Innovationstänk och god kompetens inom 
företaget 

Svår kravspecifikation pga. olika 
rullstolsmodeller 

Bidra med nya infallsvinklar   
MÖJLIGHETER HOT 

Vidareutveckling av vald lösning  Lagar och regler för medicintekniskt 
hjälpmedel 

Bilda framtida kontakter Konkurrenter med likvärdig produkt 

 Kostnad för brukare 



10 
 

BILAGA 9 – REFLEKTIONER FRÅN DELTAGANDE OBSERVATION   
• Tar lång tid att ta sig fram och är otroligt krävande för armarna.  

• Dörrar är svåra att ta sig in genom trots dörröppnare. Dessa fungerar inte alltid som 
de ska.  

• I dagligvaruhandeln som besöktes fanns inga mindre kundkorgar utan hjul. Dessa 
stora korgar går inte att ha i knät och måste därför stegvis rullas jämte rullstolen. 
Experimentet utfördes därför med en medtagen vanlig kundkorg.  

• Bemötandet från andra personer upplevdes mycket annorlunda. Personer tittar på 
en men vågar inte möta ens blick. Det känns som de är rädda för att göra fel.  

• Saker och ting sitter mycket högt upp och är svårt att nå.  

• Att försöka nå saker mycket högt upp eller lågt ner resulterar i att överkroppen lutas 
fram mycket och korgen tippar.   

• Det är mycket svårt att öppna dörrar till exempelvis kylprodukter. Rullstolen är i 
vägen och dörren vill stängas på rullstolen.   

• Varorna i frysdisken är nästintill omöjliga att nå om det inte är fullt lager i disken.  

• Korgen fylls snabbt och saker riskerar att glida ur.  

• Uppsikt måste hela tiden hållas över korgen så inte någon vara glider ur eller att 
korgen tippar. Detta skulle skapa en mycket pinsam situation och inget man vill 
uppleva när personer redan beter sig annorlunda mot en.  

• Korgens position upplevdes som bra då den hela tiden var tillgänglig och det var lätt 
att se hela innehållet i korgen.  

• Kortläsaren sitter högt upp och det är svårt att se koden.  

• Bandet sitter högt upp och varorna är svåra att ta på grund av en hög kant och en 
bänk som går ut framför.  

• Det är svårt att få varorna att ligga stabilt i knät på vägen tillbaka. Flera stopp måste 
göras för att rätta till kassarna.  

• Frukt och bröd var extra ostabila i kassen men hamnade mer tunga och stabila varor 
fel kunde dessa riskera att dra med hela påsen i fel riktning. Det upptäcktes därför 
hur viktig det är att organisera varorna kassen väl vilket både tar tid och är svårt.   
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BILAGA 10 – SVAR FRÅN MARKNADSUNDERSÖKNING  
Fråga 1: Handlar du dina dagligvaror själv eller tar du hjälp av någon? 

Person 1: Jag och min fru handlar nog ungefär lika ofta. 

Person 2: Jag har än så länge inte körkort och bor kvar hemma, så det är oftast mamma som 
handlar eller är med.  

Person 3: Jag handlar mina dagligvaror själv. Ibland handlar min son som fortfarande bor 
hemma. 

Person 4: Jag och min sambo handlar tillsammans (och hon är gående) 

Veckohandlingen blir ofta ett par påsar och hon bär det mesta till och från bilen. Jag kan 
oftast bara ta en kasse och en bal hushållspapper, när vi köpt det, kan jag hänga bakpå 
rullstolen.  

(Jag har ett free wheel och kroken som följer med det kan man använda för att hänga andra 
saker än free wheel på.) 

Innan vi bodde tillsammans handlade jag själv och då bodde jag på promenadavstånd från 
affären. Jag har väskhållare frampå rullstolen. (http://www.spinalistips.se/tips-vaskhallare-
566.html)  

Packar man smart med tunga fyrkantiga saker i botten står en papperskasse ganska bra på 
väskhållaren. Jag kunde aldrig handla mer än en papperskasse och handlade så ofta det 
behövdes.  

På vintern är promenadavstånd bara 20 meter och allt längre bort förj***igt jobbigt. Jag har 
haft matvarudistribution genom kommunen då.  
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Fråga 2: Om du handlar själv, hur tar du med dig varorna runt i affären? ex en varukorg i 
knät osv. Om du inte handlar själv, hur tror du att du skulle gå till väga? 

Person 1: Jag tar en matkorg och ställer den i mitt knä. Sedan fyller jag den med varor. Det är 
enklast för mig att bära varorna i mitt knä på det sättet. 

Person 2: Jag brukar ha en korg som jag rullar framför mig. Styr rullstolen med ena handen 
och korgen med den andra.  

Person 3: Jag har testat olika lösningar och just nu funkar det bäst att ta en liten kundvagn 
för barn (en sån där med flagga ni vet ;) ) och skjuta den framför mig med ena handen 
medan jag har andra handen på  rullstolshjulet och på så vis drar rullstolen framåt. Det blir 
lite svårt att styra, man får parera för att inte hamna fel., men det går. Jag har också testat 
att sätta fast en varukorg vid rullstolen, som jag spänner fast så att den trycker mot knäna 
framtill, så att jag lätt kan plocka i varor. Jag har fäst korgen i stolen med såna där elastiska 
packremmar med krokar på (spindel, kallas det så?). Om jag fick korgen att sitta fast bättre 
skulle det vara en bra lösning eftersom jag når bra och korgen är stadigare än en kasse, men 
som det nu är ramlar korgen lätt ner efter ett tag och varorna rullar ut. 

En annan variant är att ha en ryggsäck liggande på fötterna, men den åker också lätt av eller 
glider ner under stolen. Att ha ryggsäcken på ryggen när jag handlar funkar dåligt eftersom 
jag måste ta av och på den för att lägga i nya varor, men ryggsäcken är bra när jag kör hem 
varorna. Jag kan dock inte ha så mycket i ryggsäcken så jag brukar också ha en kasse på 
fotstödet. Jag kilar in kassens ena handtag mellan stålrören på rullstolen nära bromsen och 
förankrar handtagen runt (den obromsade) bromsen. Det funkar hyfsat när jag kör rullstolen 
men det tar lång tid att få loss kassen när jag kommit fram och kassen gå lätt sönder. (jag har 
inget bra knä att lägga varorna i.) 

Person 4: Jag använder ofta korgarna som är lite större som går att skjuta framför sig som en 
vagn. http://www.kundkorg.com/555204.jpg  
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Fråga 3: Hur mycket varor brukar du uppskattningsvis handla per gång?  

Person 1: Har svårt att exakt uppskatta hur mycket jag kan handla per gång. Men jag är 
absolut begränsad i mitt handlande. När korgen i mitt knä är fylld och/eller när jag känner 
att det blir för tungt i mitt knä, kan jag inte handla mer. 

Person 2: Själv max tio om jag handlar själv, uppemot två-tre kassar om jag storhandlar med 
mamma.  

Person 3: Något mindre än en full konsumkasse sammanlagt. 

Person 4: När jag handlar själv och ska lyfta in det i bilen: inte så mycket. Ett par kilo max. 
När jag handlar själv, om jag hade kunnat promenera hem: En papperspåse full.  
När sambon hjälper mig att bära: Så mycket vi behöver.  
 

Fråga 4: Känner du att du begränsas i antalet varor du kan handla? 

Person 1: Det har hänt att jag haft en inköpslista med mig, men inte kunnat handla alla varor 
på listan eftersom korgen i mitt knä börjat bli för tung och jag känt mig ”tvungen” att sluta. 
När varorna passerat kassan kan jag ganska lätt ta dem i en, eller två kassar i mitt knä om jag 
hållit mig till antalet varor som max får plats i korgen. Skulle jag handla mer får jag svårt att 
få med mig varorna hem. 

Person 2: Om jag är själv - absolut! gäller att packa på sig så man vet att det går få med. 
Maxlast är en kasse att ha i knät om man rullar kortare bitar, och en annan varukasse i 
ryggsäcken.  

Person 3: Ja absolut. Både inne i affären och på väg hem. Jag tar ofta med mig för mycket ut 
från affären (trots att jag bara tagit det nödvändigaste) och sen är det rätt besvärligt att 
komma hem med varorna från kvartersbutiken. Det är lätt hänt att konsumkassen går 
sönder eller fastnar i hjulen osv.  Jag får prioritera rätt hårt vad jag verkligen måste ha med 
mig hem just nu. Att köpa något för framtiden eller för att det är på rea är ingen bra idé när 
jag handlar ensam. 

Person 4: Om jag hade bott själv - ja! 
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Fråga 5: Hur fraktar du hem varorna? ex bil, i knät, hjälp av annan osv 

Person 1: Oftast, nästan alltid, med bil. 

Person 2: Bil, färdtjänst eller föräldrar  

Person 3: Oftast på rullstolen, se ovan. Ibland i bil men jag måste i alla fall få med varorna ut 
till bilen i rullstolen, så jag storhandlar bara om någon annan också ska storhandla och kan 
hjälpa även mig. Jag har ingen assistans. 

Person 4: Förr: Tog 10 minuters promenad med rullstol. Nu: Kör hem mig, sambon och våran 
mat.  
 

Fråga 6: Vilka är de “problematiska” delarna när man handlar? ex nå saker (högt, lågt, i 
disk), lägga upp på bandet, frakta varorna osv 

Person 1: Det är ju ofta som jag inte når upp till varor på höga hyllor. Det är också ofta jag 
inte når ner i frysdiskar som blir för djupa att ”dyka” ner i. I de affärer jag handlar matvaror i 
brukar det dock finnas hyfsat mycket personal här och där. Jag tar ofta hjälp av någon så att 
jag når de varor jag vill ha. Kortläsare i kassor kan också vara ett problem. De sitter oftast för 
högt. Jag når alltid, men kan aldrig gömma min kod för personer som står i närheten. 

Person 2: Jag kan stå upp kortare stunder, så att nå högre upp fungerar för mig så länge det 
inte är något större eller tyngre. Likadant när det gäller att nå något i disk. För en som är helt 
fast i rullstolen tror jag problemet med högre hyllor är rätt så stort. Likadant med att nå 
saker från bandet, ibland är kanterna höga så man liksom inte ser vad man tar.  

Person 3: Nå saker som står högt på hyllorna och få ner dem utan att de går sönder eller 
ramlar i huvudet på mig J. Nå ner till varor som ligger i frysdisken – det är gjort för att man 
ska kunna stå upp och böja sig ner i frysdisken.  Ibland är butiken mycket trång eller saker är 
placerade i vägen (trots att  jag har en liten och smidig manuell rullstol) så jag får rulla 
omvägar för att komma fram. Få med mig varorna till kassan. Lyfta upp korgen till kassan, 
eftersom jag sitter blir lyftet underifrån och ansträngande för armar och nacke. Få 
ögonkontakt med kassören, eftersom jag sitter ner så kommer en massa grejor (skyltar och 
sånt som kassören använder i sitt jobb) i vägen för vår ögonkontakt.  Eftersom kassan är 
gjord för stående är det svårt att nå att sätta i kortet i kortläsaren och att se när det är dags 
att trycka koden. Det är också lätt för en annan person att se min kod, jag måste ju ha 
handen över huvudet när jag trycker koden så jag skymmer inte med kroppen som andra 
gör. Det är svårt att se om jag fått med alla varor från bandet eftersom de kan ligga gömda 
bakom kanten på kassan. 

Person 4: Bära påsarna till bilen eller hem. Ibland når man inte allt på bandet, om det 
hamnat nära mitten. Många frysdiskar är i "perfekt" höjd för att man inte ska se eller nå. 
Glasskivorna är liksom i ögonhöjd så ovanifrån ser man inte, och från sidan kan ofta va svårt.  
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Fråga 7: Upplever du andra situationer där det hade underlättat att få med sig saker 
lättare? ex träningsväska, tvättkorg, varm gryta i köket osv.  

Person 1: Som rullstolsanvändare är det alltid svårt att bära saker eftersom man behöver 
båda händerna fira för att enklast ta sig fram. Det händer ofta i vardagen att man får gå två 
gånger istället för en när flera saker ska hämtas, eller be någon att hjälpa mig. 

Person 2: Jag har väldigt bra användning av en ryggsäck när jag tex ska frakta saker eller 
handla, men är begränsad till det. I vissa fall fungerar det att ha en väska (med tex 
träningskläder) men ska man rulla längre sträckor blir den i vägen, speciellt om det är lutning 
så man behöver kunna luta sig framåt.  

Annars så ja, sadlar, stolpar (är ju hästtjej, haha), grytor, vissa lådor osv är alltid svårt.  

Person 3: Absolut, hela tiden. T ex på jobbet har jag ofta en bandspelare med mig (jag är 
reporter) eller har lånat en kasse tunga böcker som jag vill bära till mitt arbetsrum på jobbet 
eller ta hem på Tbanan eller bussen och läsa. Handla kläder eller husgeråd, få med mig saker 
till bilen – livet är fullt med situationer då man vill få med sig olika saker. 

Person 4: Era exempel är ganska bra. Ja, de finns fler situationer.  

 
Fråga 8: Finns det något övrigt vi bör tänka extra på eller något annat som är värt att veta 
till vårt arbete? 

Person 1: Jag har sett på Youtube om en vagn/korg på hjul som sätts fast framför rullstolen. 
Det finna även en typ av barnvagn som är så. Jag har personligen aldrig provat detta, men 
misstänker att det kan finnas en brist med detta. Grejen är att hela ”ekipaget” med mig i 
rullstolen och vagnen tillsammans blir så långt. Svängradien blir krånglig och rullstolen blir 
svår att manövrera. 

Person 2: Ett annat problem när man är och handlar är ju just att det är så trångt i affärerna. 
Oftast har större mataffärerna mer utrymme, men mindre mataffärer, caféer och framförallt 
övriga shoppingbutiker brukar vara duktiga på att klämma ihop så mycket varor och bord 
som möjligt så att det blir nästintill omöjligt att kunna ta sig runt i affären. Oftast får man ta 
långa omvägar eller så kommer man inte fram alls. Vilket gör att man missar saker man 
skulle vilja se. 

Sen något annat som är vanligt är just de där trösklarna eller två, tre trappstegen innan man 
tar sig in i butiken. Två trappsteg eller en högre kant räcker för att man inte ska kunna ta sig 
in. Otroligt frustrerande!  
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Person 3: Skulle vara kanon med en korg t ex att ha framför sig och som satt fast på 
rullstolen, som samtidigt var hopfällbar och gick att sätta fast på stolen i hopfällt skick. . Det 
är ju inte så kul att köra runt med en stor korg framför sig hela tiden, om man t ex vill gå ut 
på kvällen och vara lite fin, men inte hinner hem mellan jobbet och bion tex. Ofta gör man ju 
olika saker på dagen och på kvällen och hinner inte åka hem och lasta av sitt hjälpmedel 
mellan. Eller man kommer plötsligt på att man vil handla när man är på väg hem från ett 
möte på jobbet. En frihet som man kanske inte tänker så mycket på om man inte har ett 
rörelsehinder är friheten att slippa planera sitt liv i detalj. Det är en viktig kvalitet i livet att 
kunna vara spontan. 

Det skulle också vara fint med en väska el dyl att ha under själva rullstolssitsen, eftersom det 
är viktigt att inte rubba balansen för mycket när man kör. Det är möjligt att det finns såna 
redan?  (Rulllstolar ser ju olika ut undertill förstås, beroende på modell.) Blir rullstolen 
baktung riskerar man att tippa bakåt, blir den framtung är det svårt att ta sig upp för 
trottoarkanter och andra hinder. (Jag använder manuell rullstol och kör ofta utomhus och i 
kollektivtrafiken). Så förvaring under sitsen är egentligen perfekt. 

Person 4: Jag har inte lyckats läsa vad för slags pryl ni ska konstruera så det är svårt att svara 
på.  

 

Samtliga svar från person 5: Handlar själv, tar varorna i knät om det inte är jättemycket då 
tar jag varukorg i knät. Problem att nå ibland men finns alltid hjälpsam personal eller kunder 
som gärna hjälper till att ta ner. Inga problem med att få upp varorna på bandet vid kassan 
(helt lam i ben men inte i armarna). Har ett smartdrive-hjul för på hemvägen med 2 kassar i 
knät är det uppför så då älskar jag lilla elhjulet jag hakar på bakaxeln på min manuella stol.  
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BILAGA 11 – SAMMANSTÄLLNING AV MARKNADSUNDERSÖKNING  

  

100% 

0% 

3. och 4. Är du begränsad i ditt 
handlande?  

Ja
Nej

50% 

12% 

38% 

5. Hur fraktar du hem varorna? 

Kör bil själv
Transporthjälp
Rullstol

27% 

27% 
27% 

6% 

13% 

6. Vilka är de “problematiska” 
delarna när man handlar? 

Höga hyllor
Frysdisk
Kassalinje
Trångt i butik
Frakta varor

100% 

0% 

7. Upplever du andra situationer 
där det hade underlättat att få med 

sig saker lättare? 

Ja

Nej

37% 

25% 

38% 

1. Handlar du dina dagligvaror själv 
eller tar du hjälp av någon? 

Själv

Tillsammans
med någon
Någon handlar

33% 

17% 
33% 

17% 

2. Om du handlar själv, hur tar du 
med dig varorna runt i affären?  

Kundkorg i knät

Varor direkt i
knät
Kundkorg med
hjul framför
Kundvagn för
barn
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BILAGA 12 – TIDIGT KONCEPT  
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BILAGA 13 – SAMMANFATTNING AV INTERVJU MED C. LINDHE  
Christoffer Lindhe3 beskrev under intervjun med honom att han har transporterat hem varor 
genom att antingen ha påsarna i knät eller genom en väska. Det var dock lätt att påsarna föll 
åt sidan flera gånger under hemvägen. Han klarar själv av att vrida överkroppen och lägga i 
varor i en väska som är bakom rullstolen och beskriver att man med tiden lär känna 
rullstolen så pass bra att man inte behöver titta bakom sig under dessa moment. Lindhe 
beskrev även att det hade underlättat mycket att få kontroll över korgen vid handling 
eftersom armarna måste användas för att ta sig framåt. Han tyckte även att det maximalt 
gick att ta med sig tio varor varje gång vilket resulterar i att det blir många småhandlingar. 
Han förklarade också att detta tidigare gjorde så att allt blev krångligt. Detta fick honom att 
känna sig begränsad och han drog sig för att handla ensam. Han förklarade att det är väldigt 
jobbigt med ett uppseendeväckande problem och att inte klara av saker själv. Det finns 
också fler tillfällen än vid handling då saker behöver flyttas. Det kan bli otroligt komplicerat 
att förflytta saker även om det så bara rör sig om någon meter i hemmet. 

Lindhe beskrev att ett av de svåraste momenten vid handling är att nå saker högt upp och 
att det även blir betydligt svårare med något i knät att hålla reda på. Han beskrev också att 
det måste vara mycket svårare för en person med förlamade ben, än de som fortfarande har 
känsel, eftersom de till exempel inte känner när korgen börjar glida. Vid intervjun med 
Christoffer framkom det att hjälpmedlet visuellt bör se ut att ha låg vikt och en simpel 
design. Dessa faktorer bidrar till att produkten känns lättare att använda. En stor klumpig 
konstruktion skulle kunna få personen att dra sig för att använda produkten, trots ett i övrigt 
bra hjälpmedel. Lindhe menar också att det är viktigt att hålla hjälpmedlets design neutral.  

Lindhe använde ofta ett så kallat freewheel, som är ett extra hjul som kopplas framtill på 
rullstolen för att underlätta framkomligheten på svåra underlag. Detta brukade han dock 
koppla av innan handling eftersom det förlängde rullstolen och handlingen skulle bli 
betydligt mer komplicerad. Han rekommenderade därför att inte förlänga rullstolen och 
istället jobba med det som redan finns. Att placera något hjälpmedel i en nivå nära markhöjd 
rekommenderades inte heller eftersom många vill undvika att böja sig ner för mycket i 
onödan. Är tillbehöret placerat på hjul kan det även bli mycket svårt att ta sig över 
exempelvis trottoarkanter eftersom rullstolen vid detta moment då lägger sig på bakhjulen.  

Lindhe rekommenderade att utveckla ett hjälpmedel i placering så nära låren som möjligt. 
Han ansåg även att det är viktigare att utveckla ett hjälpmedel med lättanvända snabbfästen 
än en lågviktig produkt eftersom rullstolen tar tyngden. Han ansåg det viktigt med ett 
hjälpmedel som även fungerar för personer med dålig finmotorik då detta är något som 
bland annat kan uppkomma för personer som brutit nacken.  

                                                             
3 Christoffer Lindhe, Grundare av Lindhe Extend, intervju på Högskolan i Halmstad 4 
december 2015. 
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BILAGA 14 – BRAINSTORMINGSMODELLER  

BRAINWRITING 
En metod för att komma fram till idéer utan att alla gruppmedlemmar leds in på samma 
spår. Varje gruppmedlem börjar med en självständig idéframtagning och dokumenterar 
detta på papper. Efter 5-15 minuter kan andra gruppmedlemmar få ta del av resultatet för 
att få nya idéer eller bygga vidare på dessa.  

STOP AND GO 
Genom att arbeta effektivt i några minuter för att sedan ta en paus undviks ”idéutmattning” 
och gör att deltagarna hela tiden är fokuserade på rätt sak. Intervallerna med arbete och 
paus upprepas ett flertal gånger. 

6-3-5 
Sex personer skissar ner tre idéer på var sitt papper, när fem minuter har passerat skickas 
pappret vidare och personen till höger och denne fortsätter att utveckla idéerna som 
personen innan har påbörjat. Pappret går runt till alla deltagare.  

FRÅGEORD  
Genom att ställa frågor kan man hitta lösningar. Frågorna bör vara öppna såsom ”Hur..? 
Varför..? När..?” 

 
Referens för samtliga avsnitt i brainstormingsmodeller:  
Österlin, K. (2011). Design I fokus för produktutveckling – Varför ser saker ut som de gör? 3. 
Uppl., Malmö: Liber AB.  
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BILAGA 15 – PENCIL AIDED DESIGN  
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BILAGA 16 – COMPUTER AIDED DESIGN 
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BILAGA 17 – WORKSHOP – 7-3-5 
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BILAGA 18 – KONCEPT 1  
Konceptet innefattar en lösning där matvarorna har en liknande placering som de har idag 
vid handling med hjälp av kundkorg, men utan att vikt läggs mot benen. Lösningen innebär 
att en arm med en bricka i ena änden fästs i chassit vid ryggstödet. Armen ska ha ett visst 
antal leder som möjliggör att den kan fällas ihop och vecklas ut beroende på situation. 
Brickan ska även ha uppfällbara kanter som gör det möjligt att använda hjälpmedlet utan 
behov av varukorg i affären, samtidigt som frakten från affären blir smidig. I affären ska 
armen kunna dras fram och vikas in över låren för att användaren lätt ska kunna plocka i 
varor. Ett annat alternativ är att vika ut armen så korgen är positionerad vid sidan av 
rullstolen. Detta för att bland annat frigöra användarens rörelser i överkroppen. Vid 
exempelvis trånga utrymmen ska armen kunna vikas in över låren igen. Då användaren 
lämnar affären kan hjälpmedlets arm roteras och vikas ihop bakom rullstolen vilket innebär 
att korgen placeras bakom användaren. Detta underlättar sikt, rörlighet och personen kan ta 
sig hem som vanligt utan hinder från matvarorna. Då varorna lastats av kan korgens kanter 
fällas ner och brickan kan där efter vinklas längs med ryggstödet för att ta mindre plats. 

Med hjälp av de uppfällbara kanterna kommer tillbehöret både kunna användas då en plan 
yta behövs men även vid behov av en mer korgliknande form. Detta gör hjälpmedlet 
användbart vid fler tillfällen än i och från mataffären. En bricka kan vara användbar i många 
situationer då saker behövs transporteras från en plats till en annan. Ponera att mat ska 
ställas fram på bordet. Det skulle vara både farligt och svårt att transportera en varm gryta i 
knät. Används brickan hade grytan kunnat placeras där på tillsammans med ett 
grytunderlägg, för att sedan transporteras till middagsbordet. 
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BILAGA 19 – KONCEPT 2  
Koncept 2 kan användas som en bricka eller en hylla genom att fästa en arm som går att 
rotera på rullstolens främre chassidel. När hjälpmedlet fungerar som en bricka är den 
placerad ovanför knäna. Då armen fälls ner är brickans position placerad ovanför fötterna 
och bildar istället en hylla. Brickan har mångsidig funktion där den kan användas för att 
frakta saker både i och utanför hemmet eftersom den inte tar någon extra plats framför eller 
bakom rullstolen.   

En av huvuduppgifterna för tillbehöret är att kunna avlasta användarens ben vid handling 
genom att personen inte behöver ha korgen direkt i knät. Detta för att vissa personer inte 
har möjlighet att lägga ner mer än ett ytterst fåtal varor i knät innan belastningen blir för 
stor. 

Eftersom armen som håller fast brickan kan rotera 180 gardet så kan användaren exempelvis 
välja att använda hyllan ovanför fötterna för att transportera en papperskasse full med mat, 
istället för att ha varorna i knät. Hyllan kan med fördel användas till att frakta andra föremål 
av större storlek såsom tvättkorg, utan att det skymmer sikten för personen.  
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BILAGA 20 – KONCEPT 3  
Konceptet utgår från en pakethållare och tillbehörets placering kommer då vara bakom 
ryggstödet. När tillbehöret inte används kommer tillbehöret att skjutas in under sitsen för 
att ta upp så lite plats som möjligt. När tillbehöret ska användas ska en enkel rörelse få 
hyllan att skjutas ut. Genom att placera tillbehöret baktill på rullsolen påverkas inte 
användarens rörelsemöjligheter i överkroppen. De varor som fraktas med på hyllan är inte 
heller i vägen för sikten. En rotation i överkroppen sker, med vikt i form av varorna, för att 
kunna placera dessa på hyllan.  

 

  



35 
 

BILAGA 21 – KONCEPT 4  
Konceptet består av en hopfällbar korg, som fästs på rullstolens främre ramdelar så att 
korgen hamnar i höjd med knäna. Tillbehöret bildar en platta framför benen då den inte 
används men vecklas med en enkel rörelse ut av användaren så en korg bildas. Eftersom 
tillbehöret är placerat framför rullstolen men inte tar så mycket plats påverkas inte 
svängradien i större utsträckning. Produkten har inte heller kontakt med marken vilket 
underlättar styrningen av rullstolen. 

Produkten kommer att bestå av mindre stödpinnar för att hålla uppe konstruktionen. Detta 
för att produkten ska klara av att lastas med en normal mängd varor. Bottenplattan kommer 
automatiskt att följa med när korgen vecklas ut eller trycks ihop, detta för att minska risken 
att glömma lägga i botten och att varorna åker igenom. 

Bottenplattan sitter lägre än knähöjd vilket ger möjlighet att frakta högre saker som inte 
överskrider korgens bredd och längd, utan att skymma sikten för användaren.  
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BILAGA 22 – KONCEPT 5  
Konceptet innebär att två fästen placeras framtill på rullstolens chassi. Fästena lutar framför 
användaren och når höjden något högre än knäna. Tanken är att fästena ska kunna användas 
på olika sätt för att ge användaren möjlighet att anpassa hjälpmedlet för dennes personliga 
behov. Ett alternativ är att en kasse ska kunna hängas på fästena så matvaror lättare kan 
fraktas i mataffären. Kassen kan sedan vara kvar i samma position på vägen hem. 

Ett annat alternativ för att nyttja fästena, är att använda lådan som är tänkt att följa med 
produkten. Denna kan placeras på fästena och är ett stabilare alternativ än kassen för att 
frakta matvaror. Det tredje alternativet är att lådan fälls ihop och bildar en bricka som ska 
placeras på fästena. Då hjälpmedlet inte längre ska användas tas fästena lätt av från chassit 
och lådan fälls ihop till en platt komponent. Delarna är tänkta att hängas bakom rullstolen 
för att lätt kunna tas fram vid behov. 

Syftet med konceptet är att det ska vara en enkel lösning som inte kostar mycket och som 
går att anpassa utifrån användarens individuella behov. Denna lösning gör det även möjligt 
för användaren att placera varor i knät eller i en ryggsäck bak på rullstolen. På så sätt kan fler 
varor fraktas. Konceptet kan alltså antingen fungera som en lösning på problemet med att få 
med sig fler varor, eller genom att slippa de ostabila kassarna i knät vid mindre handling.  
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BILAGA 23 – VISUELLA PROTOTYPER KONCEPT 6  
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BILAGA 24 – PUGHS KONCEPTVALSMATRIS  
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BILAGA 25 – BESLUTSUNDERLAG PUGHS KONCEPTVALSMATRIS  
KONCEPT 1 
Lätt att applicera och ta bort: 0.2 
Tillbehöret kan vara svårt att applicera eftersom det sitter precis bakom axeln på 
användaren. 
Hög användarvänlighet: 0.6 
Användarvänligheten är hög, det jobbigaste momentet är att dra fram armen från 
utgångspositionen.  
Låg säkerhetsrisk: 0.6 
Det finns en risk att tillbehöret tippar åt sidan ifall tillbehöret utsätts för extrem belastning. 
Skulle en olycka hända och rullstolen och användare av oklar anledning hamnar i vattnet kan 
personen få svårt att ta sig loss om tillbehöret är fällt över knäna.  
Lätt att frakta då den inte används: 0.6 
Möjligheten att fälla ihop produkten till en platt konstruktion och vika det bakom ryggstödet 
gör att det är enkelt att frakta med tillbehöret då det inte används.  
Stor möjlighet till fler användningsområden: 0.6 
Tillbehöret kan användas som en korg och som en bricka, det är däremot svårt att frakta 
större grejer då det skulle finnas risk att sikten skyms och för att kanterna på lådan tar emot.  
Möjliggör frakta stor volym: 0.6  
Det är möjligt att frakta varor i lådan och samtidigt ha en kasse i knät. Det får inte plats mer i 
en kundkorg än vad det får i lådan.  
Låg kostnad till kund: 0.2 
Kunskapen inom detta område är lågt, men det anses vara en komplex konstruktion vilket 
troligen borde dra iväg på kostnaden.  
Simpel konstruktion: 0.2 
Konstruktionen är komplex på grund av alla funktioner. 
Placering inte i vägen: 0.8 
Placeringen är flexibel då användaren kan bestämma positionen på armen.  
Risk att tappa varor: 0.8 
Risken att tappa varor är låg på grund av lådans höga kanter.  
 
KONCEPT 2 
Lätt att applicera och ta bort: 0.6  
Tanken är att tillbehöret ska fästas med spännen som trycks fast och sedan dras loss, vilket 
gör att tillbehöret är relativt lätt att applicera och avlägsna.  
Hög användarvänlighet: 0.6  
Användarvänligheten är hög men en rörelse krävs för att justera användningsområdet, 
hyllan eller brickan.  
Låg säkerhetsrisk: 0.6 
Skulle en olycka hända och rullstolen med användare av oklar anledning hamnar i vattnet 
kan personen få svårt att ta sig loss om tillbehöret är fällt över knäna eller ovanför fötterna.  
Lätt att frakta då den inte används: 0.6 
Tanken är att tillbehöret skulle fraktas bakom rullstolen när det inte används.  
Stor möjlighet till fler användningsområden: 0.6 
På grund av möjligheten att växla mellan hylla och bricka finns det många 
användningsområden, dock begränsas det med tanke på att kanterna är låga.  
  



40 
 

Möjliggör frakta stor volym: 0.6  
Det är möjligt att ha en kasse på tillbehöret samtidigt som en kasse är placerad i knät.   
Låg kostnad till kund: 0.6 
Med projektgruppens kunskaper uppskattas att priset till kunden skulle vara relativt billigt.  
Simpel konstruktion: 0.4  
Produkten har en relativt enkel konstruktion men många saker ska fungera och låsas utan 
stora rörelser.  
Placering inte i vägen: 0.6  
Tillbehöret är placerat ovanför knäna i brickläget, men i hyll-läget sticker tillbehöret ut 
framför rullstolen.  
Risk att tappa varor: 0.4 
Risken att varor tappas finns eftersom kanterna är låga.  
 
KONCEPT 3 
Lätt att applicera och ta bort: 0  
Tillbehöret skulle bli svårt att applicera och ta bort helt och hållet eftersom hyllan skulle 
behöva bäras upp av någon typ av skenor, vilket gör det otroligt svårt för användaren att få 
bort alla dela då personen sitter i rullstolen.  
Hög användarvänlighet: 0.2 
För att placera en kasse eller liknande på tillbehöret behöver en rotation ske i överkroppen 
med belastning, vilket inte alltid är ergonomiskt.  
Låg säkerhetsrisk: 0.8 
Eftersom varorna kommer att vara bakom ryggen har personen i fråga ingen uppsikt och 
faller något av kan det fastna i hjulet och orsaka ett tvärstopp.  
Lätt att frakta då den inte används: 0.8 
Tillbehöret är lätt att frakta med då det enbart ska skjutas in under sitsen när det inte 
används.  
Stor möjlighet till fler användningsområden: 0.2 
Produkten kommer i princip enbart kunna användas till att frakta olika typer av varor 
Möjliggör frakta stor volym: 0.6 
Det är möjligt att ha en kasse på tillbehöret och en extra kasse i knät. 
Låg kostnad till kund: 0.8 
Konstruktionen och tillverkningsprocessen uppskattas vara relativt simpel och det blir därför 
en låg kostnad ut till kund.  
Simpel konstruktion: 0.8 
Projektgruppen anser att tillbehöret har en enkel konstruktion 
Placering inte i vägen: 0.8 
Placeringen av tillbehöret gör att utrymme utnyttjas som annars inte kommer till användning 
samt att tillbehöret inte är i vägen för användaren.  
Risk att tappa varor: 0.2 
Eftersom varorna inte är under uppsikt så finns risk att varorna åker av när höjdskillnader 
uppstår i underlaget  
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KONCEPT 4 
Lätt att applicera och ta bort: 0.6 
Tanken är att tillbehöret ska fästas med spännen som trycks fast och sedan dras loss, vilket 
gör att produkten är relativt lätt att applicera och avlägsna. 
Hög användarvänlighet: 0.6 
Användarvänligheten är hög men en rörelse för att veckla ut korgen behövs.  
Låg säkerhetsrisk: 0.6 
Skulle en olycka hända och rullstolen med användare av oklar anledning hamnar i vattnet 
kan personen få svårt att ta sig loss eftersom tillbehöret sitter fast samt och låser fötterna.  
Lätt att frakta då den inte används: 0.6 
Tillbehöret är tänkt att kunna fällas ihop och fästat baktill på rullstolen.  
Stor möjlighet till fler användningsområden: 0.4 
Användningsområdena är begränsade men möjligheten att frakta lite större saker finns.  
Möjliggör frakta stor volym: 0.6 
Det är möjligt att frakta varor i tillbehöret och en extra kasse i knät. 
Låg kostnad till kund: 0.6 
Projektgruppen uppskattar priset till kund som relativt lågt.  
Simpel konstruktion: 0.6 
Konstruktionen är relativt simpel, det är anpassningen till olika storlekar av rullstolar som 
gör konstruktionen komplex.  
Placering inte i vägen:0.6 
Placeringen kommer att vara framför användarens ben, men uppskattas att inte störa 
svängradien eller styrningen 
Risk att tappa varor: 0.8 
Eftersom varorna förvaras i korgen är det liten risk att tappa varorna.  
 
KONCEPT 5 
Lätt att applicera och ta bort: 0.6 
Tanken är att tillbehöret ska fästas med spännen som trycks fast och sedan dras loss, vilket 
gör att tillbehöret är ganska lätt att applicera och avlägsna. 
Hög användarvänlighet: 0.6 
Användarvänligheten är hög men det krävs att användaren lutar sig fram för att placera 
varor i tillbehöret. Kassen kan även hamna i rörelse.   
Låg säkerhetsrisk: 0.8 
Eftersom kassen eller lådan endast hänger på fästena är det lätt att frigöra personen om en 
olycka skulle vara framme. 
Lätt att frakta då den inte används: 0.6 
Produkten är tänkt att hängas bakom rullstolen 
Stor möjlighet till fler användningsområden: 0.6 
Eftersom användaren själv kan välja ifall de vill applicera en bricka, låda eller en kasse direkt 
på fästet är tillbehöret flexibelt.  
Möjliggör frakta stor volym: 0.6 
Det är möjligt att frakta varor i tillbehöret och en extra kasse i knät. 
Låg kostnad till kund: 0.8 
Eftersom tillbehöret enbart består av två fästen samt möjliga tillval, beräknas priset till kund 
vara lågt.  
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Simpel konstruktion: 0.8 
Tillbehöret har en simpel konstruktion 
Placering inte i vägen: 0.6 
Placeringen är framför knäna, men delarna är små vilket gör att tillbehöret upplevs vara 
mindre i vägen.  
Risk att tappa varor: 0.4 
Risk för att kassen kan gå sönder och att varorna hamnar i gungning.  
 
KONCEPT 6 
Lätt att applicera och ta bort: 0.6 
Tanken är att tillbehöret ska fästas med spännen som trycks fast och sedan dras loss, vilket 
gör att tillbehöret är relativt lätt att applicera och avlägsna. 
Hög användarvänlighet: 0.6 
Inställningar för att funktionerna ska fungera kan anses krångliga men det krävs enbart små 
insatser från användaren för att genomföra dessa inställningar.  
Låg säkerhetsrisk: 0.6  
Skulle en olycka inträffa och rullstolen med användare av oklar anledning hamnar i vattnet 
kan personen få svårt att ta sig loss om tillbehöret är ovanför knäna 
Lätt att frakta då den inte används: 0.6 
Produkten är tänkt att hängas bakom rullstolen 
Stor möjlighet till fler användningsområden: 0.6 
Produkten är tänkt att ha möjlighet att variera mellan låda och bricka och även ha olika 
inställningar till vinklar i brickan vilket gör att flexibiliteten är relativt hög.  
Möjliggör frakta stor volym: 0.6 
Det är möjligt att frakta varor i tillbehöret och en kasse i knät. 
Låg kostnad till kund: 0.6 
Produkten uppskattas till en relativt låg kostnad till kund.  
Simpel konstruktion: 0.4 
Tillbehöret innehåller många komponenter vilket kan anses som komplext, men dessa 
komponenter bidrar till alla funktioner som tillbehöret har.  
Placering inte i vägen: 0.6 
Placeringen är framför användaren.  
Risk att tappa varor: 0.8 
Eftersom varorna förvaras i korgen är det låg risk att tappa varorna.   
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BILAGA 26 – FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS  
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BILAGA 27 – FAILURE MODE EFFECT ANALYSIS KOMMENTARER  

FÄSTE - RULLSTOL OCH HÖJBAR SKENA  
Funktionen för denna komponent är att fästa tillbehöret på rullsolens chassi. De fel som kan 
komma uppstå är att fästet är för litet, för stort, går av eller lossnar från tillbehöret. Dessa 
felmöjligheter ger effekten att tillbehöret inte kan appliceras och därmed inte heller kan 
användas. Orsaken till dessa fel kan vara inköps- eller tillverkningsfel av fästen. Eftersom det 
ska vara ett universalfäste som passar flertalet rördiametrar så behöver måttet finnas med i 
det dimensionsspann som fästet har. Inköp och tillverkning kan bli fel men genom att vara 
uppmärksam och kontrollera varje batch eller leverans kan detta fel undvikas att nå ut till 
kund. Att kontrollera hållfastheten i fästet så att det inte går av eller släpper från tillbehöret 
kan inte göras på varje enskild enhet och därför behövs stickprov användas. Det är samtidigt 
viktigt att kontrollera kvalitet på leveranser av varor och råmaterial. Det finns en risk att 
användaren inte förstår hur fästet ska appliceras och därmed förstör det vid första 
användning, det är ingenting som kan kontrolleras i tillverkningsprocessen och har därmed 
fått ett högt risktal. För att undvika detta måste en noggrann och förklarande bruksanvisning 
utformas och följa med varje produkt.  

HÖJBAR SKENA 
Den höjbara skenan är till för att kunna justera höjden på tillbehöret efter rullstolens 
utformning och användarens önskemål. Kan inte tillbehöret höjas finns risken att det inte 
kan användas överhuvudtaget. En felmöjlighet är att fjädern inte går att trycka in och att 
skenan därmed inte kan höjas. Fjädern kan ha kommit ur position vilket gör att den inte 
fungerar. Det finns en möjlighet att fel fjäder har valts vilket gör att ett större tryck än det 
från mänsklig handkraft krävs för att trycka ihop den. Genom att kontrollera vilket material 
som används och utföra stickprov kan de två första felmöjligheterna undvikas. Genom att 
utföra noggranna beräkningar och tester vid varje leverans eller ny batch undviks att fel 
fjäder monteras. 

Att rören har fått en deformering kan uppstå vid vårdslöst hanterande av produkten och på 
grund av materialet. Det är därför viktigt att varsam hantering sker samt att en grundlig 
undersökning sker på om materialet klarar av de påfrestningar som kan komma uppstå. Det 
finns en risk att skenorna går att höja men att de inte klarar av någon belastning, utan fälls 
ihop när vikt läggs på. Detta kan orsakas av att fel fjäder har valts och att den inte uppfyller 
den kravspecifikation som upprättats. För att förhindra detta måste beräkningar och tester 
ske.  
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KNÄLED  
Knäledernas funktion är att justera brickans vinkel. Eftersom vinklar uppstår från 
rullstolschassit måste en knäled användas för att kunna plana ut brickan. Kan inte knäleden 
ändra vinkel blir effekten att tillbehöret inte kan användas efter önskemål eller i värsta fall, 
inte kan användas alls. Om knäleden inte kan ändra läge utan har fastnat kan produkten 
fortfarande användas men begränsat. Kan knäleden inte fastna i det valda läget kan den röra 
sig fritt vilket gör att den inte kan användas alls eftersom brickan då skulle vinkla sig vid 
minsta beröring. För att undvika att detta problem uppstår måste stickprov utföras i 
produktionsprocessen. 

SKENA OCH FÄSTELEMENT FÖR JUSTERING AV BREDD   
Funktionen för skenorna och fästelementen är att kunna justera bredden på fästena för att 
kunna passa olika bredder av rullsolar. Kan inte denna inställning göras kan inte tillbehöret 
appliceras på rullsolen och därmed inte användas. Allvarligheten är stor, men det är ingen 
som kommer till skada utan det uppstår endast kundmissnöje. Att bredden inte kan ställas in 
på rullsolen kan orsakas av att skruvarna har fått en felgänga. Denna orsak är svår att 
kontrollera då det orimligt går att undersöka varje skruv som levereras. För att minska risken 
att detta uppstår måste en kvalitetskontroll hos underleverantören göras och stickprov 
utfärdas. En god idé kan även vara att skicka med någon reservskruv vid beställning. Det är 
viktigt att skenorna är raka och parallella mot varandra för att produkten ska kunna fungera 
optimalt och därför är det viktigt att uppmärksamma om skenorna är skeva eller 
deformerade på något sätt. Små deformeringar kan vara svåra att upptäcka och därför 
måste alla delar hanteras varsamt i alla steg från tillverkning i fabrik till leverans till slutkund. 
Om delar saknas kan inte tillbehöret användas. För att försäkra sig om att alla delar till 
produkten finns måste därför en kontroll ske innan leverans till kund.  

SKENA OCH FÄSTELEMENT FÖR JUSTERING FRAM OCH BAK 
Funktionen för denna komponent är att kunna skjuta brickan fram och tillbaka. Detta för att 
användaren ska ha valmöjligheten att ha brickan nära kroppen eller lägre ifrån. Kan inte 
brickan låsas fungerar inte funktionen och brickan skulle då röra sig okontrollerat vid minsta 
rörelse. Tillbehöret skulle fortfarande kunna användas men ett kundmissnöje skulle uppstå. 
Orsaken till att låselementen inte fungerar skulle vara att de inte fäster på grund av fel i 
konstruktion och skruv. Därför måste regelbundna stickprov utfärdas för att förhindra att en 
dålig del kommer till kund. Att låselementen saknas kan uppstå, men en kontroll över 
paketeringen skulle förhindra att detta uppstår.  
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LÅDAN 
Lådan måste fungera för att varor ska kunna fraktas. Det finns risk för att lådan går sönder 
och att varorna åker ut. Lådan kan gå sönder på grund av tillverkningsfel men även 
användningsfel. Genom att utföra stickprov och kontrollera kvaliteten på produkterna 
förhindras att en vara som har låg kvalitet levereras till kund. Genom att bifoga en 
bruksanvisning till kunden där instruktioner och varningar kring hur produkten ska användas 
och vad den klarar av förhindrar att användningsfel uppkommer.  

Att lådan inte kan fällas ihop kan orsaka kundmissnöje. Eftersom tillbehöret ska ha 
mångsidig funktion måste alla funktioner fungera för att få en nöjd kund. Att lådan inte kan 
fällas ihop kan bero på tillverkningsfel eller att lådan är skev och för att undvika detta måste 
stickprov utfärdas samt att varorna hanteras varsamt.  

 

En åtgärdsplan har upprättas för varje enskild felmöjlighet. Det har däremot inte utförts 
någon beräkning på vad åtgärden hade gett för resultat i en ny utvärdering av risktal. Detta 
har inte genomförts på grund av kunskapsbrist. Eftersom projektgruppen inte har all 
grundkunskap kan inte en beräkning utföras på hur mycket förbättringsåtgärden hade 
genererat i.  
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BILAGA 28 – BILDER PROTOTYPTILLVERKNING  
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BILAGA 29 – iuris  



49 
 

  



50 
 



51 
 

  



52 
 

BILAGA 30 – BUSINESS MODEL CANVAS  
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BILAGA 31 – BUSINESS MODEL CANVAS – KOMMENTARER 
Det är viktigt att det finns samarbeten mellan olika parter när det kommer till att tillverka 
och lansera en produkt. Några av de viktigaste i iuris fall är leverantörer, både de som 
tillverkar inköpta komponenter men även de som levererar de material som behövs utöver 
de inköpta delarna. Att ha en god kontakt med både säljare och återförsäljare är otroligt 
viktigt så ingen information förloras eller att missförstånd uppstår gällande vad som kan och 
inte kan levereras till kund. 

De nyckelaktiviteter som krävs för iuris är bland annat vidare produktutveckling, tillverkning, 
försäljning, marknadsföring samt återkoppling och god kontakt med målgruppen. Detta för 
att ständigt veta att det som levereras är det som efterfrågas.  

För att kunna leverera krävs resurser. Personal som är kunnig inom försäljning och 
marknadsföring är viktigt för att få ut produkten på marknaden. Personal med rätt 
kompetens som kan tillverka produkten behövs för att produkten ska kunna säljas. Det 
behövs även lokaler för tillverkning samt lagerhållning av komponenter och produkter. 
Maskiner och annan utrustning för tillverkning är även det nödvändigt för att kunna 
leverera. Det är viktigt att ha ett starkt varumärke som förknippas med kvalitet och frihet.  

Det värdeerbjudande som erbjuds till kunderna är ett rullstolstillbehör som underlättar frakt 
av varor, både i och från butik. Genom produkten kan användaren uppleva att planeringen i 
vardagen minskar och att självständigheten ökar.  

För att bibehålla god kundrelation behöver produkten leverera det som förväntas. Det är 
viktigt att kunden är nöjd samt att uppföljning kring produkten sker. Reservdelar och 
reparationer borde vara enkla att få tag på samt genomföra. För att nå ut till kunderna 
behövs marknadsföring användas. En fördel är att utnyttja Decons befintliga kanaler, 
hjälpmedelscentraler och återförsäljare. I framtiden finns det förhoppningar om att kunna 
sälja produkten i hjälpmedelsbutiker. Genom att produkten och företaget syns under mässor 
och andra offentliga arrangemang uppmärksammas produkten men det kan även göras 
genom att hålla sociala medier uppdaterade.  

Att leverera en produkt är en dyr process - produkten behöver vidareutvecklas och 
verifieras. Det kan även tillkomma kostnader för inköp av ny utrustning, men även av 
komponenter. Marknadsföring och försäljning medför stora kostnader. Intäkterna kommer 
från försäljningen av produkten vilket är en engångssumma.  
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BILAGA 32 – PERSONAS  

ÅSA JAKOBSSON  
Åsa är 37 år och lever tillsammans med sin man och deras 3 barn, som är 1, 4 och 7 år gamla. 
Åsa och sin andra hälft delar på ansvaret och vardagssysslorna. Hon arbetar en dag i veckan 
som administratör på ett globalt företag och resten är hon föräldraledig, vilket hon trivs 
väldigt bra med. Då det finns blöjbarn i familjen är mataffären väldigt välbesökt.  

Åsa har inte alltid suttit i rullstol utan stolen kom in i hennes liv när kroppen började ge upp 
på grund av sjukdom. Åsa bestämde sig tidigt att det inte skulle hindra hennes framtid och 
familjeplaner. Hon är som vilken mamma som helst som kan leka, busa och ge mängder av 
kärlek. Barnen är det viktigaste i hennes liv. Hennes sjuårige son älskar att spela fotboll, och 
familjen är trogna supportrar. 

Att vara självständig är något som Åsa alltid strävar efter men hon ber alltid om hjälp om det 
är något som hon inte klarar av. Hon bryr sig inte heller om det är någon som skulle ge 
henne blickar ute på stan. Genom att vara väldigt uppfinningsrik så har hon tillverkat olika 
sorters hjälpmedel för att underlätta hennes och barnens vardag. Enligt Åsas motto spelar 
det ingen roll om det ser roligt ut, så länge de underlättar och saker blir enklare är det bra.  
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DANIEL BERGSTRÖM 
Daniel går sin första termin på civilingenjörsprogrammet. Han håller på att lära känna den 
nya staden och kämpar på med sina studier. Daniel blev rullstolsburen efter en olycka som 
gjorde att hans ben slutade att fungera. Det var svårt att acceptera och att lära sig utföra 
vanliga saker på nytt. Därför var det en extra utmaning att flytta 35 mil från sina föräldrar.  

Daniels största intressen är träning och han tillbringar många timmar på gymmet när han 
inte stirrar ner i kurslitteraturen. Träningen och skolan har än så länge tagit upp den mesta 
delen av tiden men han börjar få några vänner. Det är svårt för Daniel att släppa in folk på 
djupet vilket gör att han har mer en mer ytlig bekantskapskrets.  

Daniels dröm innan olyckan var att lära sig att surfa, men något som han har intalat sig är att 
det är omöjligt i den station han befinner sig i nu, trots att det finns många som surfar fast 
de är rullstolsburna. Daniel har inte accepterat situationen och blir ofta arg på händelsen. 
Detta gör att han oftast försöker att genomföra saker utan att be om hjälp, även om det är 
farligt för honom. Han vill göra allt alla andra kan, och det är det hans föräldrar försöker 
peppa honom till att göra.  
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CAROLINE LARSSON 
Caroline Larsson är en färgstark och utåtriktad person som inte låter någonting hindra 
henne. Hon har efter många års hårda studier fått sitt drömjobb som journalist. Caroline 
älskar att träffa nya människor och att utmana sig på alla möjliga sätt. En jorden-runt resa är 
något hon har sparat till sedan hon fick sin journalistexamen. Under uppväxten har Caroline 
fått mycket stöd från hennes föräldrar och tre syskon. De har en nära relation och 
söndagsmiddagen är en högtid i sig.  

När Caroline inte arbetar träffar hon gärna några goda vänner för skvaller och ett glas vin, 
allra helst i solen på en uteservering. Under hela sitt liv har hon varit social och har en stor 
umgängeskrets vilket resulterar i många middagar och festligheter.  

Caroline har varit rullstolsburen sedan födseln men har inte låtit rörelsehindret komma i 
vägen för livet, kan andra så kan hon, även fast det blir lite besvärligare ibland. Att vara 
rullstolsburen innebär många svårigheter men det viktigaste enligt Caroline är att våga be 
om hjälp. Hon är väldigt tacksam gentemot familj och vänner som alltid ställer upp om det 
behövs, som exempelvis när hon bytte lägenhet fem gånger på tre år.  
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BILAGA 33 – KONKURRENTANALYS  

MATKASSE – FÄRDIGA RECEPT   
Styrkor  Svagheter 

• Ingen transport krävs  
• Möjlighet att handla mycket på en 

gång  
• Ej synligt hjälpmedel 

• Kostar extra  
• Planering krävs i förväg  
• Måste vara hemma vid leverans   
• Låg påverkan av matval   

 

MATKASSE – HANDLA VIA NÄTET  
Styrkor  Svagheter 

• Ingen transport krävs  
• Möjlighet att handla mycket på en 

gång  
• Fritt val av varor  
• Ej synligt hjälpmedel 

• Kostar extra  
• Planering krävs i förväg  
• Måste vara hemma vid leverans   

 

ASSISTENT  
Styrkor  Svagheter 

• Möjlighet att handla mycket på en 
gång  

• Fritt val av varor  

• Kostar extra  
• Självständigheten minskar  
• Planering krävs i förväg  
• Kräver att personen är med vid 

handlingen eller är hemma vid 
leveransen 

 

MATDISTRIBUTION  
Styrkor  Svagheter 

• Ingen transport krävs  
• Möjlighet att handla mycket på en 

gång  
• Ej synligt hjälpmedel  

• Kostar extra  
• Måste vara hemma vid leverans   
• Låg påverkan av matval   
• Får endast hem mat en kort period i 

taget  
 

KUNDVAGN FÖR RULLSTOL  
Styrkor  Svagheter 

• Behöver inte hålla i hjälpmedlet  
• Rymmer stor volym varor  
• Fritt val av varor    
• Lägger ingen tyngd på användaren  
• Uppsikt över varorna 

• Lämnas i affären – ingen funktion på 
vägen hem   

• Tar mycket plats  
• Finns ej i alla matvarubutiker  
• Synligt hjälpmedel  
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KUNDKORG UTAN HJUL  
Styrkor  Svagheter 

• Fritt val av varor 
• Finns i de flesta matvarubutikerna  
• Lätt att använda  
• Väcker liten uppmärksamhet  
• Uppsikt över varorna 

• Rymmer måttlig mängd varor  
• Lägger tyngden på användaren – 

begränsar mängden varor  
• Lämnas i affären – ingen funktion på 

vägen hem   
• Kan glida ur knät  

 

RYGGSÄCK  
Styrkor  Svagheter 

• Fritt val av varor 
• Tillgängligt  
• Lätt att använda  
• Väcker liten uppmärksamhet  

• Rymmer begränsad mängd  
• Ej uppsikt över innehållet   
• Bidrar till rotation av överkroppen 
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BILAGA 34 – SWOT-ANALYS FÖR PRODUKTEN  
 
STYRKOR SVAGHETER 
Flexibel  Lätt teknik att kopiera  
Fler användningsområden  Specifik målgrupp  
Passar flera storlekar av rullstol    
MÖJLIGHETER HOT 
Fler användningsområden Konkurrenter  
Kan anpassas till fler modeller av rullstolar  Nya rullstolsmodeller  
  Priset är inte värt funktionen  
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