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Förord 

Examensarbetet har genomförts i samarbete med Mayday Aid AB, ett företag som 
marknadsför handikapphjälpmedel för barn, ungdomar och vuxna. Vi har utvecklat ett 
lås till spjälsängen Sesam som är en säng anpassad för funktionshindrade småbarns-
föräldrar. På framsidan har den grindar som gör det lätt även för en rullstolsburen eller 
muskelsvag person att komma åt och nå barnet som ligger i sängen. 

Vi är båda intresserade av utveckling av nya handikapphjälpmedel och tyckte dessutom 
att det var en intressant målgrupp att arbeta med. 
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Abstract 
The aim of this study is to solve the problem with the existing solution for the babybed Sesam. 
A bed adjusted for functionally disabled infant parents by having gates on the front side 
makes it easy even for a person in wheelchair or with reduced musclestrength to reach. The 
problem is partly that the gates must be lifted a bit in order to be opened, a momentum that 
might be difficult for a person with impaired muscle function. The other problem is the top 
locking bar that is too easy to open from inside and has poor durability characteristic. 
The goal is that in cooperation with Mayday Aid AB to manufacture a lock that solves the 
problem.  
Method:  
BAD, MAD, CAD, Benchmarking, Past- och real time studies. 
Background:  
The amount of disabled parents is increasing.2 This might be a change of attitude with a 
increased social integration and a natural expectation to live a worthy life. When they reflect 
on their own situation they have tried to remove themselves from the role as caretakers and 
preferably look at themselves as independent individuals with in general the same needs, 
rights and obligations as anyone else. Even a wide profile of diseases has been implemented 
in order to satisfy the target group when it comes to the design of the product. 
Result: 
The lock ”Sleepsafe” is made of birch plywood demonstrably decreases the force needed to 
open the gates. The measurements showed that it only is required 6.52 N with the new lock´s 
construction to compare with 19.99 N for the original construction. 
Discussion: 
All the time was striven after integrating the entire locking mechanism in one product to avoid 
making more steps at the opening process. To make it safer for children an extra lock was 
assembled on the lower part on the bed, difficult for children to reach.  
With the new hinges the users must not have to lift the gates anymore. A great opportunity 
was given to test our lock on the target group at the trade fair “Leva och fungera” in 
Gothenburg. The product was adjusted a bit afterwards. With the lock´s new construction the 
problems have been eliminated and facilitates for the user.  
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Sammanfattning 
Syftet med arbetet är att lösa problemet med det befintliga låset till spjälsängen Sesam, en 
säng anpassad för funktionshindrade småbarnsföräldrar som genom att ha grindar på fram-
sidan gör det lätt även för en rullstolsburen eller muskelsvag person att komma åt. Problemet 
är dels att grindarna behöver lyftas upp för att öppnas, ett moment som kan vara svårt för en 
person med nedsatt muskelfunktion. Det andra problemet är att överliggaren är för lätt att 
öppna inifrån och har dålig hållfasthet. 
Målet är att i samarbete med Mayday Aid AB ta fram ett lås som löser problemet. 
Metod:  
BAD, MAD, CAD, Benchmarking, Past- och real time studies. 
Bakgrund:  
Antalet föräldrar med funktionshinder ökar snabbt.2 Detta kan tyda på en attitydförändring 
med en ökad social integration och en naturlig förväntan att leva ett fullvärdigt liv. I deras syn 
på sig själva har de försökt avlägsna sig från rollen som vårdtagare och i stället ser de sig som 
självständiga individer med i stort sett samma behov, rättigheter och skyldigheter som alla 
andra. En vid sjukdomsbild har genomförts för att på bästa sätt tillmötesgå målgruppen vid 
utformningen av produkten. 
Resultat: 
Låset ”Sleepsafe” tillverkat av björkplywood som bevisligen minskar den kraft som behövs 
för att öppna grindarna. Mätningarna visade att det endast krävs 6.52 N med nya låsets 
konstruktion att jämföra med 19.99 N för den ursprungliga låskonstruktionen. 
Diskussion: 
Vi strävade efter att integrera hela låsningsmekanismen i en produkt för att slippa utföra flera 
moment vid öppnandet, men för att göra låset mer barnsäkert så monterades ett extra lås 
nedtill som då blir svårt för barnen att nå. Med nya gångjärn slipper man numera att lyfta hela 
grinden. Ett fantastiskt tillfälle gavs till att testa låset på de riktiga användarna på handikapp-
mässan ”Leva och fungera” i Göteborg. Produkten justerades något efteråt. Med låsets nya 
konstruktion har problemen eliminerats och underlättar för användaren. 
 
  

 
Sökord: Produktutveckling, Funktionshindrade, Design for all, Spjälsäng, Småbarnsföräldrar 
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1. Inledning 

1.1 Introduktion 
"Staterna bör främja möjligheten för människor med funktionshinder att leva familjeliv. 
De bör främja deras rätt till personlig integritet och se till att lagar inte diskriminerar 
människor med funktionsnedsättning när det gäller sexuella relationer, äktenskap och 
föräldraskap."  

Ur FN:s Standardregler, 19931  
 
Idag vet man att antalet graviditeter och förlossningar ökar bland ryggmärgsskadade kvinnor 
och att prognosen är god. En kvinna som skadar sig får inte svårare att bli gravid rent 
biologiskt på grund av sin ryggmärgsskada. Hon kan däremot ha svårigheter att bli gravid av 
någon annan anledning, men skadan i sig är inte orsaken. Där är den stora skillnaden mellan 
män och kvinnor. Nästan alla neurologiska skador påverkar mannens fertilitet. 
 
De flesta känner sig lika friska eller till och med friskare än sina jämnåriga kompisar. 2 

Möjligheten att bli gravid är densamma. De flesta har arbete, körkort och egen bil och de 
tycker dessutom att de har ett starkt och fungerande socialt nätverk. En barnmorska, Ninni 
Westgren från Solbergaprojektet, har mött och studerat ryggmärgsskadade kvinnor och 
konstaterat att bilden som ofta ges av kvinnor som använder rullstol stämmer dåligt med 
verkligheten.3 
 
Många tror att barn till funktionshindrade föräldrar blir utnyttjade till att hjälpa till mer, vilket 
inte är sant. Tvärtom har det visat sig att de här barnen faktiskt gör mindre än vad andra barn 
gör, just på grund av föräldrarnas rädsla för att utnyttja dem.2 

 
Sex och funktionshinder blev tidigt ett av huvudämnena för Independent Living-rörelsen4, en 
rörelse som hjälper funktionshindrade föräldrar att kunna hantera sin vardag på ett inte alltför 
komplicerat sätt. Från början fanns inga resurser för föräldrar med funktionshinder.2 

 
Det finns även en amerikansk organisation, ”Through the Looking Glass”5 som har stor 
erfarenhet av föräldrar med funktionshinder. Den startade 1982 i Berkeley, Kalifornien. Hit 
kan människor från hela världen vända sig för att få råd och information, eller bara för att få 
komma i kontakt med andra föräldrar i liknande situationer. Här finns utbildning både för 
människor med funktionshinder och för de som arbetar med funktionshindrade personer. En 
mängd forskningsprojekt pågår ständigt.  
  
Antalet föräldrar med funktionshinder ökar snabbt.2 Detta kan tyda på en attitydförändring 
med en ökad social integration och en naturlig förväntan att leva ett fullvärdigt liv, enligt 
Megan Kirshbaum, verksamhetsledare för ”Through the Looking Glass”.  
 
När ”Through the Looking Glass” startades var föräldrar med funktionshinder en osynlig 
grupp. Det fanns inga bilder i tidningarna eller reportage på TV och de sociala myndigheterna 
menade att gruppen var väldigt liten. Men när verksamheten väl fanns där, började föräldrar i 
allt större utsträckning höra av sig. 
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I mitten på 1980-talet började Megan och Hal Kirshbaum videofilma funktionshindrade 
föräldrar för att dokumentera hur de löste olika situationer med sina barn i vardagen. Filmerna 
visade att barn börjar anpassa sig till föräldrarnas funktionshinder så tidigt som vid en månads 
ålder, troligen redan den första veckan. Föräldrarna visade, enligt undersökarna, på stor 
fantasi och uppfinningsrikedom. 
 
Videofilmerna har sedan använts till allt från att lugna oroliga mödrar under graviditeten till 
bevis i rättegångar. Det har bland annat bevisats att barn inte mår dåligt av att det tar upp till 
20 minuter för mamman att byta blöjor.2 

 
På ”Through the Looking Glass” 5arbetar man också med att utveckla prototyper av produkter 
och de är noggranna med att följa upp familjen som använder dem. De kontrollerar att hjälp-
medlet är säkert och helt, och att det fungerar fast barnet växer och blir tyngre. Ett problem 
som uppstått har varit att tillverkare ligger långt ifrån, geografiskt sett. Megan Kirshbaum 
menar att det kan bli missuppfattningar så att de konstruerar något som visar sig vara 
livsfarligt för barnet. Så det finns med andra ord ett stort behov av utbildning för 
konstruktörer och tillverkare. De har ännu för liten erfarenhet av föräldrar med 
funktionshinder för att förstå behoven rätt. 

 

1.2 Problemformulering 
Spjälsängen Sesam är anpassad för funktionshindrade småbarnsföräldrar och genom att 
sängen sitter på ett höj- och sänkbart stativ får man alltid bästa höjd. På framsidan har den 
grindar som gör det lätt även för en rullstolsburen eller muskelsvag person att komma åt. 
Problemet med det befintliga låset är dels att grindarna behöver lyftas upp för att öppnas, ett 
moment som kan vara svårt för en person med nedsatt muskelfunktion. Det andra problemet 
är att överliggaren är för lätt att öppna inifrån och har dålig hållfasthet. Med låsets nya 
konstruktion har dessa problem eliminerats och underlättar för användaren. 

1.3 Syfte 
Att i samarbete med Mayday Aid AB ta fram ett lås till spjälsängen SESAM. Låset skall inte 
kunna öppnas av barn som placerats i sängen, men lätt kunna öppnas av förälder eller barn-
vakt med funktionshinder.  

1.4 Mål 
Att innan kursslut v.20 ha tillverkat en eller flera fungerande prototyper som stämmer in på 
vårt syfte. 
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1.5 Kravspecifikation 
• Låshandtaget/Grindöppning skall kunna monteras på befintlig säng. 
• Inget får sticka/skjuta ner under sängen på grund av rullstolsburen person kan skada 

benen. 
• Låshandtaget skall helst vara i samma material som övrig säng. 
• Kostnad bör ej överskrida i produktion 1000: - 
• Klämrisk bör uteslutas. 
• Grinden skall kunna öppnas och stängas av de flesta brukare oavsett diagnos. 
• Grinden skall helst ej behöva lyftas då man öppnar eller stänger. 
• Grinden skall vara stadig men inte tung. 
• Låshandtaget skall helst kunna placeras på höger eller vänster sida beroende på vilken 

sida man önskar/kan utföra rörelsen med. 

 

1.6 Intressenter 
Genom en intressentanalys framkom att de viktigaste intressenterna i detta projekt som har 
högt intresse och hög påverkan är: 
 
Mayday Aid AB 
Mayday Aid AB är beställare av produkten och har stora förväntningar på att en ny bra 
produkt ska kunna lanseras och påverkar i stor grad både syfte och mål med projektet. 
Företaget står även för resurser och hjälper till med kompetens.  
 
Sun-Com, Erik Sundin AB 
Sun-Com är tillverkare av produkten och har stora förväntningar på att en ny bra produkt ska 
kunna lanseras. 
 
Projektgrupp 
Har satt upp egna mål och förväntningar på en prototyp klar till v 17, då produkten skall visas 
på ”Leva och fungera” mässan6  i Göteborg. 
 

 

1.7 Budget 
Se bilaga I. 
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2. Bakgrund 

2.1 Vad är självbestämmande? 
De senaste decennierna har det skett en märkbar förändring både vad gäller funktions-
hindrades syn på sig själva och synen på funktionshindrade från andra samhällsmedborgare. 
Men när det rör sig om myndigheter, kulturer, traditioner och synsätt är det förändringar som 
långsamt växer fram.  I deras syn på sig själva har människor med funktionshinder alltmer 
avlägsnat sig från rollen som vårdobjekt och i stället uppfattar de sig som individer med 
generellt sett samma behov, rättigheter och skyldigheter som andra medborgare i samhället.  
Empowerment (självbestämmande) handlar om funktionshindrades möjligheter att styra över 
sitt eget liv. Funktionshindrades självbestämmande över sin tillvaro är dock inte något 
självklart eller okontroversiellt. 7 
 
Det ofta använda begreppet brukare talar för att funktionshindrade i sitt dagliga liv är 
beroende av verksamheter och hjälpmedel som de ”brukar” för att kunna leva sitt liv under 
rimliga omständigheter.  Det är på grund av detta beroende av utomstående som frågan 
uppstår om kontrollen över den egna livsföringen som är så självklar för andra. Ett långvarigt 
beroende av sjukvård, medicinsk rehabilitering, hjälpmedelsverksamhet, hemtjänst, färdtjänst 
med mera kan prägla människors identitet på ett negativt sätt. De berörda insatserna kan 
givetvis förbättra livskvaliteten avsevärt, men om man som funktionshindrad mer eller mindre 
tvingas leva i ständig behovsgranskning och där de egna göromålen ska granskas och prövas 
kan det vara svårt att känna att man som vuxen, jämställd medborgare lever under normala 
omständligheter och själv tar ansvar för och styr sitt liv. För att uppnå oberoende, det vill säga 
självbestämmande över den egna tillvaron är det dock en nödvändighet att få behovet av 
assistans, hjälpmedel eller hemtjänst tillgodosett. 7 

2.2 Det bortglömda könet 
Inom handikappforskningen har funktionshindrade mäns livssituation, om än outtalat kommit 
att uppfattas som normen och det allmängiltiga. Funktionshindrade kvinnor har, likt kvinnor i 
allmänhet varit osynliggjorda såväl inom forskningen som i samhället i stort.3,7 Under senare 
tid har dock funktionshindrade kvinnors livsvillkor kommit att uppmärksammas allt mer. När 
rörelsehindrade unga kvinnor ombads att beskriva sina framtidsdrömmar, så visade det sig att 
för många var det allra viktigaste att så småningom få en man, egna barn och ett hem att sköta 
om. Även om vissa av dem talar om vikten av utbildning och om en önskan att resa, så är 
deras längtan efter man och barn större. Den längtan som de unga kvinnorna känner efter att 
få vårda kan ses som ett aktivt ställningstagande mot den tidigt förvärvade rollen som passiva 
vårdtagare. 7 

 
Att växa upp med ett funktionshinder innebär för många en barndom präglad av under-
sökningar och sjukgymnastik. På så vis kommer funktionshindrade barn att på ett tidigt 
stadium socialiseras in i en roll som klienter/patienter, det vill säga de som ”tar emot”. 
Önskan att få sköta om familj och hem kan ses som en reaktion mot att behandlas som 
tillhörande en homogen asexuell grupp mottagare av service och hjälp och som en längtan att 
skapa en vuxenidentitet som självbestämmande kvinna.7 
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2.3 Sjukdomsbild av målgrupp 
För att möta behoven på bästa sätt har målgruppen identifierats och undersökts.  
Här presenteras olika sjukdomar som bidrar till funktionshinder: 

2.3.1 Reumatoid artrit (RA) 
RA (ledgångsreumatism) är en sjukdom i kroppens eget immunsystem, en så kallad 
autoimmun sjukdom, vars utlösande orsak är oklar. Sjukdomsbilden är en kronisk 
inflammation som drabbar främst leder, senor, senskidor, muskler och slemsäckar. Tre av fyra 
drabbade är kvinnor. Sjukdomen debuterar vanligen då den drabbade är 20-30 eller 45-55 år 
gammal, men kan även bryta ut i barndomen. 
 
Den negativa utvecklingen vid ledgångsreumatism är framför allt inflammation i synovialis 
(ledhinnan) med en utfällning av vissa fibrin (äggviteämnen). Till följd av inflammationen 
uppstår en vätskeutsöndring, som ger upphov till hydrops, som är en svullnad av leden.  
Den inflammatoriska vävnaden växer in mot ledhålan och lägger sig som en hinna över 
broskytorna (pannus) och kringliggande senor och ledband. Samtidigt som brosket försvinner 
från ytan och in i benet, bildas cystor i benet. Så småningom läker inflammationen med 
ärrbildning som följd. Därav ökar andelen bindväv i ledkapseln som förtjockas och därmed 
läker sämre, alltmedan svullnaden ökar. 
Symptom: 

• Smärta samt svullnad av leder. 
• Stelhet i lederna som framför allt yttrar sig på morgonen. 
• Felställningar i lederna, viss muskelsvaghet och senförändringar. 
• Typiskt är att sjukdomen förlöper i perioder med försämring, så kallad skov. 

Däremellan förekommer mer eller mindre symptomfria perioder (remissioner). 
 
På grund av dessa symptom kan det vara svårt för en reumatiker att öppna grindarna på 
sängen. Eftersom grindarna inte har något specifikt handtag att lyfta i, så är det svårt för en 
reumatiker att få grepp och lyfta grindarna.  

 
Precis som artros går inte ledgångsreumatism att bota. Däremot kan perioderna av försämring 
begränsas och symptomen lindras genom: 

• allmän fysisk träning samt sjukgymnastik 
• inflammationshämmande medel 
• kortisonbehandling 
• kontinuerlig medicinering mot sjukdomsorsaken 
• vid svåra fall, operation8 

 
Sjukdomen är vanlig (0,5-1,0 %) och den är systemisk det vill säga den kan även drabba 
andra organ i kroppen som till exempel lungor, nerver och njurar samt att den ökar risken för 
stroke och hjärtinfarkt. Den försämrar det dagliga livet, arbetsförmåga, samtidigt som den 
förkortar livslängden. 
Man vet ännu inte vad den beror på, men det finns misstänkta orsaker såsom; infektioner, 
virus, genetiska faktorer, miljö, hormoner och rökning. Den finns i hela världen, bland alla 
etniska grupper, men yttrar sig på olika sätt, till exempel har vi mer besvär i norra Europa än i 
soligare länder.  
 
De första symptomen brukar visa sig i PIP-lederna (proximal interfalangealled) i fingrar och 
tår och då i synnerhet i tår, medan man upptäcker det lättare i fingrarna. Andra tidiga 
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symptom är nackstelhet, nedsatt rörlighet och instabilitet mellan C1 och C2 (cervikala kotor) 
som påverkar ryggmärgen, så kallad cervikal myelopati. Övriga ställen som drabbas är axlar, 
armbåge (som blir svår att sträcka), höft (ljumsksmärta), knä (inflammation tydlig) och fotled. 
Fotlederna som är viktbärande får ofta felställningar. Steloperation som är en vanlig åtgärd 
har inte så stor påverkan på rörligheten i fötterna. 
 
Det är bra att sätta in en tidig behandling, att få en diagnos och identifiera prognostiska 
faktorer. Nya biologiska läkemedel finns, som gör att många känner sig bättre och inte lika 
trötta längre. En annan vanlig behandlingsmetod är kortison. Reumatoid artrit är en generell 
sjukdom som drabbar hela kroppen till skillnad från artros, som drabbar lokalt.9 
 
Reumatisk sjukdom och graviditet 
En graviditet innebär dramatiska hormonella och fysiologiska förändringar hos kvinnan. 
Eftersom immunsystemet och det endokrina systemet påverkar varandras funktioner kan en 
graviditet förändra förloppet av reumatiska sjukdomar. Dessutom kan placenta och foster 
påverkas av aktiv inflammatorisk sjukdom och dess behandling. Under graviditet stiger 
koncentrationen av östrogen hundrafalt, medan progesteron- och prolaktinnivåerna höjs några 
gånger. Hos den gravida kvinnan är inflammationsförsvaret nedsatt medan antikropps-
produktionen är uppreglerad. En majoritet av RA-patienter upplever en förbättring i sina leder 
under graviditeten. Orsaken är oklar men kan möjligen bero på ökad produktion av östrogen 
och glukokortikoider. Under postpartumperioden (efter förlossning) får mer än hälften av 
patienterna skov i sjukdomen, möjligen på grund av bortfall av ovan nämnda steroider 
samtidigt med ökad prolaktinnivå. Patienter med mycket aktiv RA rekommenderas därför att 
avstå från amning. Ledförändringar i nacke, höfter och knäleder kan försvåra själva 
förlossningsprocessen. Några fetala komplikationer vid RA-graviditet är inte kända förutom 
de som är relaterade till moderns läkemedelsbehandling.10 

2.3.2 Multipel skleros (MS) 
MS är en av de vanligaste neurologiska sjukdomarna i Norden. I Sverige finns det mellan 
12000 och 15000 personer som har fått diagnosen MS. Sjukdomen drabbar främst unga och 
medelålders personer och kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män. MS brukar debutera när 
patienten är mellan tjugo och fyrtio år. Det är mycket sällsynt att personer yngre än tio och 
äldre än femtio insjuknar i MS. 
 
MS uppkommer när vissa celler i immunförsvaret skadar myelinskidorna och/eller oligo-
dendrocyterna i centrala nervsystemet. Myelin finns runt nervtrådarna. Själva nervtråden 
(axonet) brukar vara intakt. Hos en människa som fått MS har T-lymfocyterna i 
immunförsvaret aktiverats. T-lymfocyterna kan inte skilja fiender från kroppens egen vävnad 
och har därför angripit endera myelinet eller oligodendrocyterna, eller båda. Myelinets uppgift 
är att isolera och skydda axonet så att signalerna från centrala nervsystemet kan nå fram till 
sitt mål. Ett väl fungerande axon transporterar lätt signalen från nervcell till nervcell, medan 
ett axon med skadat myelin inte klarar sin uppgift lika bra. Resultatet blir nedsatt 
rörelseförmåga eller försämrad funktion i de organ som är förbundet med de nervtrådar vars 
myelin är skadat. Just på grund av MS-sjukas nedsatta muskelfunktion har de problem att 
lyfta grindarna. Eftersom gångjärnen är av trä kärvar de lätt och därmed blir grindarna svåra 
att lyfta. 
 
Sjukdomen brukar börja med en synnervsinflammation, med lätta känselstörningar i händer 
eller fötter. Även gångsvårigheter kan förekomma. Känselstörningen kan yttra sig som ”myror 
på huden”, det vill säga en pirrande förnimmelse som kan öka vid fysisk ansträngning. 
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Domningar, bränningar, klåda och sveda kan också förekomma. De flesta känner av fler än ett 
debutsymptom. Gångsvårigheteter kan yttra sig i att man snubblar eller haltar och man har en 
märkbart försämrad balans eller inte krafter för mer än att gå kortare sträckor. Symptomen vid 
sjukdomsdebuten varierar således beroende på var i det centrala nervsystemet skadan sitter. 
Till en början är symptomen vanligen relativt lindriga och man försöker hitta naturliga 
förklaringar till att besvären uppkommer. Första skoven brukar räknas som den verkliga 
sjukdomsdebuten även om flera MS-symptom redan tidigare visat sig. Under skoven ökar de 
neurologiska symptomen kraftigt och symptom som lyst med sin frånvaro under en tid kan 
dyka upp igen. Skoven kan hålla på under olika lång tid, allt ifrån några dagar till flera 
veckor. Efter skoven följer en period på en eller ett par månader och ibland längre, då 
symptomen sakta går tillbaka, så kallad remission eller återhämtning. Under sjukdomens 
första år är remissionen mer fullständig och symptomen kan försvinna helt. Många MS-
patienter hänför utbrotten av sina skov till olika yttre omständigheter såsom långvarig stress, 
psykisk och/eller fysisk påfrestning och infektion. Inom läkarkåren råder det delade meningar 
om detta. En del läkare menar att skov kommer mer eller mindre automatiskt, andra däremot 
hävdar att det kan förekomma yttre utlösande faktorer. 
 
De allra flesta som fått MS-diagnos rekommenderas att träna för att bibehålla muskel-
funktionerna. Träning sägs vara gynnsamt för att undvika den försvagning som väntas 
komma.11 

2.3.3 Cerebral pares (CP) 
Antalet rapporterade graviditeter vid CP är få, trots att sjukdomen är den vanligaste orsaken 
till rörelsehinder. En omfattande studie från England som publicerades 1993 omfattade 88 
föräldrar med CP som sammanlagt hade fött 122 barn varav alla uppvisade normala resultat. 
Man hade inte heller behövt göra fler kejsarsnitt eller instrumentella förlossningar bland dessa 
kvinnor. De flesta mödrar förlöstes helt normalt utan några komplikationer. Man har länge 
trott att CP-skador beror på syrebrist vid förlossningen, men nyare svenska studier visar att 
endast ett litet antal av samtliga CP-skador beror på förlossningsskador. Det är således inte 
någon ökad risk att barnet skadas vid födseln.12  
CP är ett följdtillstånd av en skada på de delar av hjärnan som har med motoriken att göra, det 
vill säga att det stör musklernas funktion. Muskelstörningarna kan visa sig som förlamningar, 
ofrivilliga rörelser, felaktiga spänningar i muskulaturen och/eller balans och koordinations-
rubbningar. På grund av dessa muskelstörningar kan det vara svårt för en CP-skadad att 
framför allt stänga grinden på Sesam, då det krävs en viss precision. Ofta förekommer även 
andra funktionsnedsättningar, såsom synskador, hörselnedsättningar, tal- och språk-
svårigheter, utvecklingsstörning, perceptionsproblem och kramper. Det är viktigt med en tidig 
diagnos, för att så snabbt som möjligt sätta in den behandling och träning som behövs. CP kan 
delas in i tre huvudgrupper: 
 
Spastisk CP:  
En ständigt förhöjd muskelspänning (hypertonus) i vissa dominerande muskelgrupper. 
Förlamningarna kan vara halvsidiga eller symmetriska och av varierande svårighetsgrad.13 
Karaktäristiska felställningar uppkommer på grund av att vissa muskelgrupper alltid blir mer 
spastiska än sina antagonister och ger därmed en muskulär obalans. Vid en hemiplegi 
(spasticiteten sitter i ena kroppshalvan) är musklerna som böjer handen och armbågen mer 
spastiska än sina antagonister. Likaså är det i benen de musklerna som böjer fot och knä som 
är mer spastiska än sina antagonister. Med fysikalisk terapi som påbörjas i god tid kan man 
motverka felställningar, så kallade kontrakturer. Blodcirkulationen kan vara sämre på den 
förlamade sidan och handen och foten kan då bli blå.  
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Dyskinetisk CP: 
När skadan sitter djupare i hjärnan, i de så kallad basala ganglierna. Orsaken brukar vara syre-
brist eller en abnorm gulsot. Inga förlamningar, men ofrivilliga och förvridna kroppsrörelser. 
Det uppstår en spänningsskillnad i musklerna, så kallad tonusväxling. Talet är alltid påverkat.  
 
Ataxi - balans och koordinationsrubbningar:  
Beror på skador i lillhjärnan eller i de banor som leder till och från lillhjärnan. Dessa patienter 
har ofta en hypotoni, låg muskelspänning. De har också ofta en dålig perceptionsförmåga, det 
vill säga förmågan att bearbeta de sinnesintryck vi får från omvärlden.14 Många blandformer 
finns, men vanligast är dock spastisk CP, vilken omfattar tre av fyra fall. Årligen föds ca 200 
barn i Sverige med CP-skada.13  
 
Skadan är inte progredierande (fortskridande), men den har skett före 1-2 års ålder. Skador 
som inträffar innan de viktiga primära funktionerna utvecklats, till exempel att gå, springa och 
tala kallas skador på den omogna hjärnan. När skadan sker innan funktionerna har utvecklats 
och man ska lära sig något nytt, handlar det om habilitering och inte rehabilitering som 
betyder återanpassning. Det har visat sig att de flesta CP-skador uppstår prenatalt, det vill 
säga före födelsen. Orsakerna kan vara blödningar hos fostret, infektioner eller 
ämnesomsättningsrubbningar hos modern. Möjligen kan det också vara miljöfaktorer. 
Perinatala skador betyder förlossningsskador. En hjärnblödning eller syrebrist kan uppstå i 
detta skede och lågviktiga samt för tidigt födda barn drabbas oftare än andra. Postnatala 
skador beror oftast på antingen en bakteriell hjärnhinneinflammation eller en virusbetingad 
hjärninflammation. Yttre våld kan förstås också bidra till skador, även om spädbarn tål en del 
stötar och slag. 
Eventuella behandlingsmetoder: 
 
Arthrodes (steloperation): 
Vid CP-skador vanligast att utföra arthrodes i språngleden så att foten inte kan böjas i sidled. 
Förhindrar också uppkomsten av pes valgus (plattfot) och pes varus (spetsfot). Kan även 
utföras i handleder. 
 
Tenotomi: 
Ett ingrepp i en muskelsena som blivit för kort och som oftast utförs på akillessenan, då 
patienten inte kan sätta ned hela foten. 
 
Muskelförlängning: 
Kan göras på en hel del muskler, men utförs oftast på flektorerna i höft- och knäled. 
 
Transposition: 
Ett muskelfäste flyttas från ett ställe till ett annat och man erhåller på så sätt en annan funktion 
hos muskeln, får den att dra åt ett annat håll. Man kan till exempel flytta en spastisk muskel 
från den starkare foten till den svaga och får på så sätt en bättre fotställning. 
 
Nervexeres: 
Avskärning av nerver som gör att man kan minska spasticiteten i muskler. Den muskel som 
innerveras blir då helt förlamad och slapp.14 
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2.3.4 Para-tetraplegi (Ryggmärgsskada) 
Trauma mot kotpelaren och ryggmärgen resulterar i ett brett spektrum av skador, allt från 
enkla mjukdelsskador till en komplett tvärsnittslesion av ryggmärgen. Det årliga insjuknandet 
av akuta traumatiska ryggmärgsskador varierar i industriländerna mellan 10 och 50 per miljon 
invånare. I Sverige drabbas årligen ca 150 personer av en traumatisk orsakad akut rygg-
märgsskada, detta kan jämföras med ca 3000 frakturer i hals-, bröst- och ländrygg per år. 
Pervalenten (antalet nu levande personer med skadan) är uppskattad till ca 5000 individer. 
Uppskattningsvis 50 – 70 % av alla patienter är yngre än 30 år vid skadetillfället, medelåldern 
är drygt 30 år. 80-85 % av alla traumatiskt ryggmärgsskadade är män. Denna könsfördelning 
återspeglar att högriskbeteenden är vanligare hos män. 
 
Knappt 50 % av alla traumatiska ryggmärgsskador leder till ett fullständigt funktionsbortfall 
nedanför skadenivån. Av intresse är att andelen patienter med en komplett ryggmärgsskada 
har minskat från 70 % år 1969 till 45 % år 1993. Detta kan till exempel bero på säkrare bilar 
och förbättrad vård. 
 
Skador i bröstryggen leder oftare till kompletta ryggmärgsskador än i övriga nivåer. Hos 
patienter med en omedelbar klinisk komplett skada är prognosen för viss återkomst av 
neurologiska funktioner bättre ju högre upp skadan sitter.  
Ryggmärgsskador delas in i följande klasser: 

• Tetrapares 
• Tetraplegi 
• Parapares 
• Paraplegi 

Pares avser inkomplett skada, en viss neurologisk restfunktion föreligger nedanför skade-
nivån. Plegi avser komplett skada. Tetra indikerar neurologisk påverkan i såväl armar som 
ben, medan para indikerar att endast de nedre extremiteterna är drabbade. 
 
Framför allt tetraplegi patienter kan ha svårt att lyfta grindarna dels på grund av neurologisk 
påverkan och dels för att de får en sämre lyftposition när de sitter ned.  
 
Övre halsryggens skelett- och ligamentskador (C0-CII) 
Den övre halskotpelaren benämns även som occipito-atlanto-axiala leden. Skador i dessa 
nivåer uppstår oftast i anslutning till trauma mot huvud och nackregion. Dödsfall inträffar vid 
luxationer (urledvridning) eller frakturer som leder till att andningen slås ut vid en samtida 
hög ryggmärgsskada. Dock medför de flesta frakturer i detta område ingen samtidig 
neurologisk påverkan. Detta beror på att den vida diametern i spinalkanalen i höjd med axis 
tillåter en relativt stor felställning i skadeområdet utan att ryggmärgen påverkas. 
 

• Occipitalkondylfrakturer är sällsynta. De förekommer oftast som en isolerad fraktur 
och uppstår genom kompression och sidoböjning. 

 
• Atlanto-occipital dislokation omfattar ungefär 1 % av skadorna mot halskotpelaren. 

Skademekanismen är oftast av deceleration-accelerationstypen (som vid pisksnärt-
skador). De flesta stödjestrukturer som förbinder kraniet med kotpelaren är skadade. 

 
• En atlasfraktur innebär en axial eller vertikal kompression som medför att occipital-

kondylerna pressas mot massa lateralis och ger upphov till olika typer av atlas-
frakturer. 
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• Axisfrakturer är rent allmänt den äldre patientens fraktur. Hos äldre patienter orsakas 

frakturer på axis ofta av osteoporos, och våldet som behövs för att åstadkomma en 
fraktur är oftast lindrig. Axis frakturerna står för ungefär 17 % av halsryggsfrakturerna 
och delas in i odontioidfrakturer, hangman-frakturer och kotkroppsfrakturer. 

 
Nedre halsryggens skelett- och ligamentskador (CIII-CVII) 
De subaxiala eller nedre halsryggskadorna omfattar förändringar från CIII till och med CVII. 
Ungefär 75 % av halskotpelarskadorna involverar nedre halsryggen. Enligt Cooper kan de 
nedre halsryggskadorna delas in i fyra undergrupper. 
 

• Distraktion-flexionsskador (fasettledsfelställningar) utgör cirka 40 % av skadorna i 
nedre halsryggen och 10 % av samtliga kotpelarskador. Huvudkraften riktas mot 
occiput (bakhuvudet) då kotpelaren befinner sig i flexion. Ett exempel på detta är att 
huvudet fortsätter framåt-uppåt vid en frontalkollision. Detta gör att de bakre 
ledbanden tänjs ut, med en sekundär kompression av de främre elementen som följd.  

 
 

• Vid kompression-flexionsskador (kotkompressionsskador) är kraften i traumat riktat 
nedåt - framåt, det vill säga ett snedgående axialt våld. Dessa skador utgör cirka 20 % 
av skadorna i nedre halsryggen. Även denna typ av skador kan delas in i olika 
svårighetsgrad.  

 
 
 
 
 

• Vid kompression-burstfrakturer uppstår skadan via ett vertikalt (axialt) våld. Skade-
mekanismen drabbar således centrum på kotkroppen då kotpelaren befinner sig i 
neutral position. Dessa frakturer involverar även den bakre delen av kotkroppen och 
leder i sin svåraste form till att kotkroppen sönderdelas i flera fragment vilka kan 
förtränga spinalkanalen. Denna typ av skada kan delas in i tre olika svårighetsgrader, 

 
 
 
 
 
 

• Extensionsskador kan ses tillsammans med kompression eller distraktion. Äldre 
människor med spondylos (förslitning av ledbrosket i ryggradens leder) är särskilt 
sårbara och en ökad risk för ryggmärsskada finns hos denna grupp. Kompression-
extension skador kan delas in i en femgradig skala. Vid den svåraste graden av denna 
skada uppstår en dubbelsidig bågfraktur och kotkroppen är förskjuten framåt. Här 
föreligger ligamentskador, dels posteriort mellan den skadade kotan och kotan 
ovanför, dels anteriort mellan den skadade kotan och kotan nedanför. Om istället 
distraktion adderas till extensionsvåldet uppstår två grader av skada. Vid den enklare 
varianten kan det främre ligamentet skadas, och vid den svårare graden tillkommer en 
skada på det bakre ligamentkomplexet. Detta gör att den övre kotkroppen dislocerar 
bakåt in i spinalkanalen. 
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Bröst- och ländryggens skelett- och ligamentsskador 
Till skillnad från halsryggen utmärks bröst- och ländryggen av större och inte så grunda 
facettleder samt kraftigare bakre ligamentära strukturer, vilket bidrar till att kotpelaren blir 
stabilare. Dessutom bidrar även bröstkorgens revben på ett betydelsefullt sätt till att stabilisera 
bröstryggen. Dessa skillnader resulterar i ett annorlunda skadeförlopp i bröst- och ländryggen 
jämfört med halsryggen. Frakturer är den vanligaste typen av skador i denna region medan 
luxationer är mycket ovanliga. De frakturer som nämns nedan är Denis klassifikation enligt 
trepelarmodellen. 
 

• Kompressionsfrakturer uppstår genom en blandning av flexionrörelse och 
kompressionskrafter och kännetecknas av att endast den främre delen av kotkroppen 
fraktureras. En kilform uppstår i den främre pelaren medan den bakre delen av 
kotkroppen är intakt. Detta gör att denna frakturtyp inte engagera spinalkanalens 
storlek eller diameter. 

 
• Burstfrakturerna uppstår genom en kombination av flexionsrörelse och 

kompressionskrafter, och vid denna frakturtyp är både främre och mellersta pelaren 
frakturerad. Även vid en burstfraktur resulterar skadan oftast i en kilform eftersom 
kompressionen är mest uttalad i den främre delen av kotkroppen. Risken för 
neurologisk skada ökar i och med att bakre kortikalis (omgivande yttre ben) på kot-
kroppen skadats, och regelmässigt förskjuts ett bakre fragment in i spinalkanalen. 

 
• Seat-belt skador uppkom under den tid då säkerhetsbälten saknade 

skulderkomponenten och trafikanterna endast var fastspända med ett tvåpunktsbälte. I 
och med att det tvära bältet tog upp kraften i belastningen mot kotpelaren övergick 
effekten av flexionsrörelsen från en initial kompressionskraft till en distraktionskraft. 
På så vis uppstod såväl ett flexions- som distraktionsvåld mot mellersta och bakre 
pelaren. 

 
• Fraktur-dislokationsskador är den allvarligaste skadetypen och alltid följden av ett 

mycket högenergiskt våld som drabbar samtliga tre pelare. Ett flertal 
skademekanismer som distraktion, kompression, flexion, rotation eller skjuvning är 
inblandade. Denna typ av skador är relativt sett ovanliga, men samtidigt ger dessa 
högenergiska belastningar upphov till rotations- och translationsfelställningar och 
andelen neurologiskt skadade patienter är hög.15 
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2.3.5 Kortvuxna 
Kortvuxna ingår i brukarna, vilket är lätt att förstå med tanke på att lyftet av barnet över en 
traditionell spjälsäng är högt. Som kortvuxen i medicinsk bemärkelse räknas den som i vuxen 
ålder är mindre än 150 cm. 
Det finns många olika former av kortvuxenhet som beror på felaktig bentillväxt. 
Exempel på skelettsjukdomar som leder till kortvuxenhet: 
 
Achondroplasi 
Brukar kallas klassisk dvärgväxt. Vuxenlängden varierar mellan 100 och 150 cm.13 
Sjukdomen ärvs vidare autosomalt dominant. Har en förälder sjukdomen är det 50 % risk att 
den ärvs vidare och om båda föräldrarna har den är risken 75 %. Achondroplasi kännetecknas 
av korta ben och armar, relativt lång och normal bål, sträckdefekter i armbågar, överböjliga 
leder och hjulbenthet. Nedsatt hörsel också mycket vanlig. 

 
Spondyloepifyseal dysplasi (SED) 
Kan delas in i två olika former. SEDC som är den medfödda formen, kännetecknas av 
kortvuxenhet med framskridande skelettförändringar, gomspalt och klumpfötter. Bålen växer 
saktare än armar och ben vilket kan ge deformering av ryggrad och bröstkorg. 
Underutvecklad halskota kan ge skada på ryggmärgen, och efter födseln kan allvarliga 
andningssvårigheter uppkomma. Närsynthet och näthinneavlossning är vanligt vid SEDC. 
Den andra formen, SEDT, är lindrigare och upptäcks ofta först i tidig barndom eller 
skolåldern. SEDT kännetecknas av kort bål. Värk och stelhet i rygg, höfter och knän 
uppkommer ofta successivt. SEDT kan även utveckla ryggradskrökning.  
 
Osteogenosis imperfekta (OI) 
Är en grupp sjukdomar med reducerad bentäthet. Personer med OI har lätt att bryta ben med 
påföljande risk för förkortningar och felställningar. Spontana frakturer kan uppkomma vid 
överansträngning men risken för frakturer ökar också för den som sitter i rullstol då skelettet 
blir skört. Bäst är daglig aktivitet på ett sådant sätt att skelettet belastas men inte går av. Även 
hörselnedsättning kan förekomma. 16  
 
Gemensamt för alla typer av kortvuxenhet, som orsakas av medfödda rubbningar i skelett-
utvecklingen, är att det saknas möjligheter att påverka längdtillväxten. 
Andra orsaker till kortvuxenhet kan vara benskörhet, kromosomfel, hormonrubbningar eller 
andra kroniska sjukdomar. 

 
Kortväxthet kan vara ärftligt betingad, men vid till exempel achondroplasi är det i 80 % av 
fallen en spontan genförändring. Många kortväxta får problem med ryggar, höfter och ben, de 
blir därför beroende av rullstol med tiden. Felställningar kan förebyggas och korrigeras hos 
kortvuxna barn genom till exempel ortopediska operationer, sjukgymnastik och korsett-
behandling.13 
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2.4 Design för alla 
Situationen för människor med funktionsnedsättningar har alltid varit att de måste vänta tills 
tekniken anpassas efter deras behov. 17  Traditionellt sett har anpassning alltid varit det 
magiska ordet i handikappsammanhang. Omgivningar har alltid varit designade i första hand 
för genomsnittsmänniskan och därefter anpassade för speciella behov. Arkitekter var några av 
föregångarna till att börja tänka på anpassning av allmänna platser och byggnader till att bli 
tillgängliga även för rullstolsburna. 17 

 
Design för alla- konceptet resulterade framgångsrikt i tillgängligare omgivningar, men det tog 
ändå flera år innan konceptet fick politisk respons för att genomföras mer omfattande. Det 
visade sig att design för alla var fördelaktigt för befolkningen i stort. 
 
Det finns sju principer för ”Design för alla” 18 

• Rättvis användning - Användbar och marknadsmässig för människor med diverse 
funktionsnedsättningar. 

• Flexibelt användningsområde - Tillhandahåller ett brett användningsområde. 
• Enkel och tilltalande användning - Lätt att använda, oavsett erfarenhet, kunskap, 

språkkunskaper eller koncentrationsförmåga. 
• Tydlig information - Produkten talar för sig själv, oavsett omgivning och sensorisk 

förmåga. 
• Felmarginal - Minimering av risker och möjliga konsekvenser vid oförutsedda 

händelser. 
• Kraftbesparande – Kan användas effektivt och bekvämt med liten risk för 

uttröttning.  
• Storlek och utrymme för tillgänglighet och användning - Anpassa storlek och 

utrymme efter räckvidd, kroppsstorlek och rörlighet. 
 
Många byggnader och allmänna platser är redan konstruerade utan hänsyn tagen till 
principerna. Emiliani P. L.17 tror inte att ”design för alla”- konceptet konkurrerar med 
handikapphjälpmedel eftersom individuella skillnader har sådan komplexitet att det inte är 
möjligt eller ekonomiskt hållbart att integrera i varje enskild produkt.  
 
Vidden av användare bör ökas till att inkludera praktiskt taget alla människor, sådan att 
samhället som helhet kan ses som en ”intelligent enhet” med varierande färdigheter, som 
sträcker sig från allmänna platser till yrkesmiljöer, från fritidsaktiviteter till bostadsmiljöer. 
  
Den normala vetenskapliga och tekniska proceduren börjar med identifiering av ett problem 
och därefter analys av alternativa lösningar som så småningom leder till en prototyp och dess 
test. Viktigt att tänka på när det gäller ny teknologi är att den inte skapar segregation i 
samhället, utan i stället försöker inkludera fler användare. Det gäller att bygga in ”design för 
alla” så tidigt som möjligt i en produkt, vilket syftar till att minimera anpassningar av en 
produkt i efterhand och leverera produkter som kan nå största möjliga användargrupp. Den 
huvudsakliga utmaningen ligger i att ta itu med behovet av att möta mångfalden, till exempel 
att integrera ”how to use” i produkten.17  
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2.5 Testmetoder 
I en ny era av ”öppna innovationer” vill man implementera användartester i produkten och på 
så sätt få mer aktivt engagemang av brukare för att försöka förstå deras behov. Problemet är 
att det behövs nya metoder för att få in användartester i nyproduktutveckling. Endast genom 
erfarenhet av produkten kan användarna uttrycka om de tycker om den och om den uppfyller 
ett hittills okänt behov. Fördelen gentemot brukarna är att de får en chans att påverka 
utformningen och blir på så sätt ”co-creators” och anses som värdefulla källor för 
nyproduktutveckling. Man vill motivera användarna att prova sig fram bland nya produkter, 
bidra med sin kunskap och dela med sig av sina idéer till tillverkarna. 
Ett problem med att fråga brukare om deras önskemål är att de bara refererar till saker som de 
känner igen sedan tidigare. Det kan vara svårt att sätta sig in i saker man inte har erfarenhet 
eller kunskap av, till exempel ny teknologi eller nya material.19 

2.6 Handtagsdesign 
För att kunna framställa ett handtag anpassat för det stora flertalet användare har några rikt-
linjer tagits i beaktning. Enligt Pheasant S. 20 finns det några grundregler vid handtagsdesign 
som är mer baserade på sunt förnuft än vetenskap och som ofta åsidosätts. De är: 

• Inga skarpa kanter, hörn och ytor som kan ge kontaktstress vid användning bör finnas. 
• Cirkulära handtag (bör ha en diameter på ca 30-50 mm) är mest bekväma då de inte 

förorsakar kontaktstress, men de kanske inte ger tillräckligt grepp.  
• Rektangulära eller flerkantiga handtag ger bättre grepp men är inte lika bekväma. 
• Plana ytor som möts bör ha en liten rundning  
• Ytor bör ej vara varken släta/glatta eller så grova att de skaver. Kraven på handtagets 

friktionsegenskaper är komplexa, då huden är både viskoelastiskt deformerbar och 
självsmörjande. Lackat trä ger bättre grepp än motsvarande släta ytor av plast eller 
metall. 

• Om någon del av handen skall passera igenom en del av handtaget måste det lämnas 
tillräckligt med utrymme för detta. (Något som anmärkningsvärt ofta förbises på grund 
av estetik) 
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Bild 4. Mayday Aid AB:s monter på ”Leva och 
fungera” mässan i Göteborg. 

3. Metod och arbetssätt 
Den metod som arbetet utförts efter är dynamisk produktutveckling, som innebär att flera 
processer löper parallellt till exempel idégenerering, datainsamling, analys och produkt 
(modell)-framställning.21  
 
BAD - Brain Aided design. 
Handlar om att använda all kreativitet och kunskap för att komma fram till en lösning av 
problemet för att framställa en fungerande prototyp. Från brainstormingen fick vi fram ca 
femton förslag, som sedan grovsållades till tio av projektgruppen.  
 
MAD - Model Aided design. 
Med pappkartonger framställdes förenklade modeller som visar funktionen. Här behöver inte 
tas hänsyn till materialval. Efter diskussion med bland annat handledaren på skolan återstod 
sex förslag från brainstormingen, som tillverkades i pappmodeller. Dessa modeller 
presenterades för handledaren från företaget Mayday Aid AB. 
 
Benchmarking  
Genom sökningar på Internet av på marknaden befintliga, konkurrerande produkter och 
funktioner. Genom vår handledare Camilla Milger fick vi veta att det finns ett tyskt företag 
som säljer sängar anpassade för funktionshindrade. Det genomfördes också en sökning på 
patentdatabasen esp@cenet. 22 

 
CAD - Computer Aided design. 
Att använda sig av datorstöd är att rekommendera för att presentera sin produkt på bästa sätt. 
Ritningar är framtagna i Catia V5R16. 
 
Past time studies/Litteraturstudier 
Efter kontakt med Helene Rehbander 23  på föräldrahörnan, Hjälpmedelscentralen väst i 
Göteborg fick vi information om målgruppen och deras sjukdomar/funktionshinder. Därefter 
gjordes en genomgång av aktuell/relevant litteratur för att söka stöd för teorier och påståenden 
i denna rapport.  

 
Real time studies, undersökningar och användartester  
Efter konsultation med Marianne 
Magnusson 24  angående handtags-
utformning gavs rådet att handikapp-
anpassade handtag är något större än 
traditionella. Eftersom de flesta är 
högerhänta ska låset utformas så att låset 
sitter fast i höger grind så att den öppnas 
först. Prototyperna visades på ”Leva och 
fungera” mässan6 i Göteborg och då 
studerades interaktionen mellan användare 
och produkt med hjälp av öppen 
observation. På grund av en oftast låg 
svarsfrekvens vid enkäter valdes 
kvalitativa intervjuer med användare i 
stället.  
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Metod för insamling av data var dialoger/ostrukturerade intervjuer. Efter besöket utfördes 
analys och bearbetning av data.  
 
SWOT-analys, en analys av produkten: (Strength, Weakness, Opportunities and Threats) 
Här sammanfattas vad produkten signalerar till omgivningen och hur den upplevs av 
användare, en metod för att utvärdera en produkts styrkor och svagheter. 
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Bild 5. En skiss på ”snurra månen”. 

4. Resultat 

4.1 Benchmarking 
På marknaden finns ett stort utbud av spjälsängar, dock inte speciellt anpassade för rörelse-
hindrade personer. Ofta löses problemet genom att någon händig person bygger om en 
”vanlig” spjälsäng, så att den kan användas av rörelsehindrade föräldrar. 
Genom sökningar på Internet hittades två företag som säljer sängar anpassade för funktions-
hindrade. Det tyska företaget Kayserbetten25 har ett stort sortiment av anpassade sängar och 
tyvärr har de en modell med vikdörrar som var ett av våra förslag från brainstormingen som vi 
därmed överger. Mayday Aid AB har dessutom tagit in denna säng i sitt sortiment. Det finns 
en organisation som heter EX-Center26 och som är ett kunskapscenter på riksnivå för barn och 
vuxna med multipla extremitetsskador, det vill säga medfödda missbildningar eller förvärvade 
amputationer på mer än en arm eller ett ben. EX-Center är ett samarbete mellan föreningen 
för neurosedynskadade och Röda korsets sjukhus. De har en egen tips- och idedatabas där det 
finns en spjälsäng där man öppnar upp hela långsidan. Genom sökning på patentdatabasen 
esp@cenet22  hittades inget av intresse.  

4.2 Modeller 
Från brainstormingen fick vi fram ca femton förslag, som sedan grovsållades till tio av 
projektgruppen. Efter ytterligare diskussion med bland annat handledaren på skolan återstod 
sex förslag, som tillverkades i pappmodeller. Dessa modeller presenterades för handledaren 
från företaget Mayday Aid AB, som föredrog tre av modellerna att gå vidare med för 
prototyptillverkning De modeller som valdes var ”platta med överliggare”, ”nyckelhålsplatta” 
och ”omlottdörrar”. Eftersom omlottdörrar har liknande funktion som ”platta med över-
liggare” men med sämre stabilitet upptill så valdes denna lösning bort och arbetet fortsatte 
med ”nyckelhålsplatta” (se bild 6) och ”platta med överliggare” (se bild 7).  

4.2.1 Snurra månen  
Halvmånen som sitter på sängens nederkant förses med 
en led som gör att man kan snurra den ett halvt varv. 
Detta gör att man slipper lyftmomentet som måste 
utföras då grindarna ska lyftas över halvmånen.  
 
 



Högskolan i Halmstad  Jeanette Johlin 
Examensarbete 10p  Tobias Nilsson 
  

 19

Bild 6. En prototyp av 
”nyckelhålsplatta” 

Bild 7. En prototyp av 
”platta med överliggare” 

4.2.2 Nyckelhålsplatta 
En platta som sitter på utsidan av grindarna. Plattan fästes i bägge 
grindarna med genomgående bultar som löper i avlånga hål i 
plattan. I nederkanten av de avlånga hålen, på ena sidan av 
plattan, görs hålen större. Dessa hål görs så stora så att en mutter 
på motsvarande bult går igenom. Nedersta delen av plattan går 
ned i ett spår i halvmånen som med denna lösning kan flyttas ned. 
Denna lösning gör att användaren slipper att lyfta upp grindarna 
när dessa ska öppnas 
 
 
 
 

 

4.2.3 Platta med överliggare 
En platta som sitter på utsidan av grindarna. Plattan fästes i den 
ena grinden med genomgående bultar som löper i avlånga spår i 
plattan. De avlånga hålen gör att plattan kan höjas och sänkas 
utan att plattan lossnar från grinden. Även i denna lösning låses 
grindarna genom att plattan går ner i ett spår i halvmånen som 
kan flyttas ned, i överkant låses grindarna med hjälp av en 
överliggare.  
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.4 Sprintar nedtill 
Grindarna låses med hjälp av sprintar nedtill. Detta gör att halvmånen kan plockas bort och 
lyftmomentet elimineras. 

4.2.5 Vikdörrar 
Den ena grinden fästes med gångjärn i sängstommen, ett gångjärn fästes också mellan 
grindarna detta för att grindarna ska kunna vikas ihop. I underkant på den grind som inte fästs 
i stommen placeras ett glidlager som löper i en skena som sitter på sängens ram. Grindarna 
behöver inte lyftas för att öppnas och därmed kan halvmånen tas bort. 

4.2.6 Omlottdörrar 
Grindarna låser varandra genom att den ena grinden går omlott över den andra grinden. Med 
denna konstruktion behövs bara lås på den ena grinden, då den grind som låses även låser fast 
den andra grinden. Även denna lösning gör att halvmånen kan tas bort. 
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Bild 8. Handtag med rektangulär 
design. 

 
Två olika handtag som tillverkade i massiv björk arbetades fram för våra prototyper. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

4.3 Bortvalda lösningar 
1. Snurra månen valdes bort därför att inget får sticka ner på undersidan av sängen. Om något 
sticker ner kan rullstolsburna som inte har någon känsel i benen skadas utan att de märker det.  
 
2. Sprintar nedtill valdes bort på grund av att det kan vara svårt för till exempel en reumatiker 
att låsa och låsa upp. Det krävs ett litet grepp, tumgrepp för att föra sprinten upp och ner och 
detta klarar inte alla. 
 
3. Vikdörrar valdes bort för att en liknande lösning hittades i det tyska företaget Kayserbettens 
sortiment. 
 
4. Omlottdörrar valdes bort dels för att grindarna blev instabila upptill, dels för liknande 
funktion som ”platta med överliggare”. Klämrisken blev stor då det utan problem gick att få 
in en hand mellan grindarna. 
 

4.4 Användartest  
Användartest utfördes på ”Leva och fungera” mässan6 i Göteborg den 24-26 april 2007. De 
flesta av besökarna som testade de två låsen hade sett sängen tidigare och hade haft problem 
med den ursprungliga överliggaren som haft för dålig hållfasthet samt besvär med att lyfta 
grinden. Personerna som testade de två låsen var både funktionshindrade och icke 
funktionshindrade. Av de funktionshindrade var de flesta rullstolsburna, några hade nedsatt 
muskelfunktion och en var neurosedynskadad. Hjälpmedelstekniker från olika hjälpmedels-
centraler gav oss synpunkter på låsens konstruktion som vi drog nytta av. Av testpersonerna, 
ca 50 stycken var det ungefär 90 % som föredrog låset med överliggaren. Detta på grund av 
enkel design, lätt att öppna och ”snygg produkt”. En del synpunkter framkom på låset i 
nederkant som var löstagbart och kunde utgöra risk för t ex syskon att sätta i halsen. En del 
tyckte att det var bra med magnet. Nackdelen med nyckelhålsplattan är att den kan kärva 
något, på grund av många fästpunkter.  
 
 
 
 

Bild 9. Handtag med avsmalnande 
design. 
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Bild 10. Vår slutgiltiga 
lösning ”platta med 
överliggare” 

4.5 Slutgiltig lösning 

4.5.1 Sleepsafe 
Majoriteten av testpersonerna, uppdragsgivare samt projektgruppen 
föredrog ”platta med överliggare” som därmed blev den slutgiltiga 
lösningen. Härefter har vi namngett vår produkt till ”Sleepsafe”. 
Denna modell har också det bästa handtaget som man lätt får in 
hela handen i eller kan lyfta underifrån. Handtaget har också en 
tilltalande modern design och ser inte ut som ett traditionellt 
handikapphjälpmedel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2 Extralås 
Låset i nederkant är utbytt sedan mässan och är numera ett fjäderbelastat sprintlås där man 
drar ut låset och vrider lite tills att sprinten stannar i öppet läge. På så vis behöver man inte 
hålla i det nedre låset vid öppnandet och lösningen kan på så sätt användas med hjälp av 
endast en arm. 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 11. Sprintlåset i stängt läge. Bild 12. Sprintlåset i öppet läge. 
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Bild 13. Magneten på insidan 
av den vänstra grinden. 

Bild 14. Det modifierade gångjärnet. 

4.5.3 Magnet 
I den vänstra grindens nederkant sitter en magnet på 
insidan som stoppar grinden i rätt läge när den stängs 
samt håller emot när man öppnar så att överliggaren 
passar in väl.  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.4 Gångjärn 
Sängens gångjärn har modifierats något. Eftersom inte 
grindarna behöver lyftas längre har gångjärnen byggts 
om så att de blir fasta.  
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4.5.5 Handtag 
Handtaget som valdes blev det med rektangulär design. Detta handtag föredrogs av de flesta 
testpersonerna på grund av att det finns flera olika greppmöjligheter samt att det har en 
modern design, se bild 14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 15. Den slutgiltiga lösningen med det rektangulära 
handtaget. 
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4.6 Mätresultat 
För att jämföra skillnaden i kraftåtgång mellan originallåset och ”Sleepsafe” gjordes ett test 
med hjälp av dynamometer. Mätningarna visade att det endast åtgår 1/3 så mycket kraft för att 
öppna det nya låset . 
 
  Originallås  Sleepsafe 
  14,0  6,8 
  24,4  6,6 
  16,0  7,2 
  16,2  6,4 
  18,6  6,2 
  41,0  6,8 
  26,4  7,0 
  15,6  5,6 
  15,8  6,8 
  15,6  7,0 
  14,6  6,2 
  20,6  6,8 
  29,2  6,6 
  26,2  5,0 
  18,4  6,0 
  18,4  7,0 
  17,6  6,6 
  18,4  6,6 
  17,0  6,4 
    15,8  6,8 
Medelvärde  20,0  6,5 
 

 
 

Tabell 1.  Resultat av tester med 
värden angivna i Newton (N) . 

Bild 17. Mätning av kraft vid 
öppnande av ”Sleepsafe”. 

Bild 16. Mätning av kraft vid 
öppnande av originallås. 
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5. Produktanalys 

5.1 Materialval  
Det ställs inga direkta krav på materialval i denna produkt. Därför har valet istället baserats på 
utseende och känsla samt att det ska vara lätt. Östra snickerifabriken kontaktades för till-
verkning av våra två prototyper, men på grund av tidsbrist hänvisades vi till finsnickare Peter 
Obertscheider.27 Han förklarade att massiv björk som var vårt tänkta material har för dålig 
hållfasthet, därför rekommenderades att använda björkplywood till låsplattan och halvmånen. 
Massiv björk används dock till distanser och handtag. Prisuppgiften vi fick var 850 kronor per 
lås. 
 
Egenskaper för björk: 
Densitet: 650kg/m3 
E-modul: 16500 N/mm2 

Draghållfasthet:// 137 N/mm2 ┴ 7,0 N/mm2 
Tryckhållfasthet:// 43 N/mm2  

Böjhållfasthet: 125 N/mm2   28 
 
 
Information om björkplywood: 
Limning: 

Limning enligt EN 314-2, Klass 3: 
Uppfyller kraven för plywood utan träskyddsmedel för exteriört bruk. 

Innehåll:   
Trä Svarvade fanér, ca 85 % 
Lim, harts Fenolformaldehyd, ca 15 % 

  
Råvaror/insatsvaror:  

Björk Energislag- Elektricitet ca 310 kWh/m3 
Lim       Energislag- Fossila bränsle ca 100 m3/m3 

 
Utsläpp till luft:  

Från förbränning CO, NOx, aska, trädamm 
 
Emissioner:  

Utsöndringen av formaldehyd från plywood kommer under produktionen dels 
från virket och dels från harts som används i limmet. I den färdiga produkten ut-
söndras endast formaldehyd från trä. Utsöndringen är låg, speciellt vid limning 
med fenolformaldehydharts. 
Plywood innehåller inga miljö- eller hälsofarliga kemikalier eller tillsatser.29 
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5.2 SWOT-analys 
 
SWOT-analysen nedan avser ”Sleepsafe” 
 

 
Låsets stora styrka är att det är lätt att använda och att det är svårt för ett litet barn att öppna 
grindarna inifrån. En svaghet kan vara att det finns en viss klämrisk i låsets överkant och att 
det nedre låsets grepp kan anses vara litet. Om sängen kommer ut på den stora marknaden 
finns det en stor potentiell marknad, men som det är nu är marknaden liten. 
 
 
 
 
 
 

Strength 
 
Lätt att använda 
Svårt för ett barn att öppna inifrån 
Stilren design 
Bra med magnet 
 

Weakness 
 
Viss klämrisk upptill 
Litet grepp på det nedre låset 

Opportunities 
 
Att nå en större marknad 

Threats 
 
Liten efterfrågan 
Existerande lösning 
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6. Diskussion 
Anledningen till att projektet startades är dels att produkten var bristfällig, dels att företaget 
strävar efter att förbättra befintliga produkter. För att stanna kvar på marknaden är det viktigt 
att man inte stagnerar i utvecklingen, utan strävar efter att förbättra de produkter som redan 
finns i sortimentet. Risken är annars stor att man tappar försäljning som i stället går till 
konkurrenter. 
 
Projektet har utförts enligt dynamisk produktutveckling, vilket innebär att olika moment löper 
parallellt.21 Detta arbetssätt fungerade mycket bra för vår lilla projektgrupp. Då det bara finns 
en kommunikationsväg minskar detta risken för missuppfattningar. Arbetet flyter också bättre 
när problem löses efterhand som de dyker upp och inte väntas in på grund av ett stelt schema. 
 

Projektet startade med en brainstorming där vi presenterade problemet för deltagarna och fick 
fram cirka 15 olika förslag på lås. Eftersom lyftmomentet har varit ett problem så söktes en 
lösning där grindarna inte behöver lyftas. Brainstorminggruppen informerades om detta innan 
brainstormingen startade, detta kan ha påverkat kreativiteten på bekostnad av andra idéer. Ett 
av de mest intressanta förslagen var vikdörrar, som vi tänkte jobba vidare med. Efter ett möte 
med vår handledare Camilla Milger på Mayday Aid AB, så fick vi veta att det tyska företaget 
Kayserbetten tillverkar och saluför en säng med liknande lösning. Eftersom Mayday Aid AB 
är svensk återförsäljare för just denna säng övergavs idén. Något vi inte hade tänkt på var att 
inget får sticka ner under sängen, därför att rullstolsburna personer utan känsel i benen inte 
ska skadas om de har benen under sängen när den sänks ner. Denna information gjorde att vi 
valde bort ”snurra månen” (se bild 5 sid 18). 
 
Vi har hela tiden tagit hänsyn till att låset skall vara lätt att öppna utifrån men svårt för ett 
barn inifrån sängen att få upp, en avvägning som är svår att möta. Vi strävade efter att 
integrera hela låsningsmekanismen i en produkt för att slippa utföra flera moment vid 
öppnandet, men för att göra låset mer barnsäkert så monterade vi ett extra lås nedtill som då 
blir svårt för barnen att nå. Vi valde ett litet lås på grund av estetik och utrymmesskäl, vilket 
möjligen kan vara fel med tanke på barns pincettgrepp. Det kan också vara problem för en 
person med svår reumatism att få grepp om det lilla låset. Både nyckelhålsplatta och platta 
med överliggare lever upp till de krav som ställs på produkten. Nyckelhålsplattan ser lite 
barnvänligare ut med sina kulor, men i och med flera fästpunkter och därmed fler punkter som 
ska passa ihop så är det också större risk att den kärvar. Platta med överliggare är mer stilren 
och har en enklare konstruktion. Den befintliga sängen är i björk och rent spontant hade vi 
tänkt göra låsplattorna i massiv björk, men avråddes av finsnickare Peter Obertscheider27 som 
förklarade att plywood har mycket bättre hållfasthet. Plattorna hade behövt vara tjockare om 
de skulle göras i massiv björk och det tycker vi inte hade blivit snyggt. Priset vi fick av 
honom var 850 kronor per låsplatta vid tillverkning av två, men vid större serier blir priset 
givetvis lägre. Eftersom trä är ett levande material som kan ändra sig beroende på till exempel 
luftfuktighet och temperatur kan ett alternativ vara att göra produkten i plast som har bättre 
hållfasthet och nötningsegenskaper. Idag tillverkas sängen i serier om 25 stycken. Med en 
sådan liten serie är det inte lönsamt att tillverka i plast på grund av dyra framtagnings-
kostnader, men vid större serier kan det vara ett alternativ.  
 
Vi utformade också två olika typer av trähandtag av björk som monterades på de två lås-
plattorna. De flesta föredrog det längre, rektangulära handtaget. Detta handtag har en modern 
utformning och kan greppas framifrån eller så sticker man in hela handen antingen underifrån 
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Bild 18 Eventuell klämrisk 
kan förekomma upptill på 
låset. 

eller från sidan. Här hade vi stor nytta av Marianne Magnusson24, kunnig i ergonomi som 
rekommenderade att man generellt sett gör handtagen lite större när det gäller handikapp-
hjälpmedel. Denna utformning av handtag passar de flesta men dock inte alla. Det finns alltid 
personer som behöver specialanpassade handtag och när det gäller design finns olika smak-
riktningar. 
 
För att utforma arbetet på bästa sätt så ville vi vara väl insatta i sjukdomarna. För att kunna 
göra en sjukdomsbild kontaktades Hjälpmedelscentralen i Mölndal, som vidarebefordrade 
vårt mail till Helene Rehbander23 på Föräldrahörnan i Göteborg. Här fick vi veta vilka som är 
de vanligast förekommande sjukdomarna hos användarna, detta gjorde att vi kunde fördjupa 
oss i dessa sjukdomar genom litteraturstudier. Det finns dock enstaka fall av ryggmärgsbråck, 
stroke, whiplash och neurosedynskadade, men vi har valt att inte ta upp dessa i arbetet 
eftersom de utgör en så liten grupp. 
 
I början på 80-talet var föräldrar med funktionshinder en osynlig grupp men det har blivit allt 
vanligare att de skaffar barn, mycket på grund av den medicinska hjälp som finns att tillgå, till 
exempel provrörsbefruktning. Det handlar också om en attitydförändring i samhället som i 
många avseenden har blivit mer tillåtande, att ingen får diskrimineras på grund av funktions-
nedsättning utan har samma rättigheter och skyldigheter som alla andra. Eftersom det är en 
växande målgrupp har behovet av produkter anpassade för funktionshindrade 
småbarnsföräldrar blivit större på senare tid. Inte minst upptäckte vi när vi stod på handikapp-
mässan i Göteborg att målgruppen är betydligt större än vi trodde. Det var ett ypperligt 
tillfälle att få träffa de riktiga användarna och låta de prova våra två varianter som vi hade 
med oss. Tacksamt tog vi emot kritik för att kunna justera produkten till det bästa. Vi fick 
synpunkter på det nedre låset, en träkula som satt fast i en kedja och det byttes ut mot ett 
fjäderbelastat sprintlås efter mässan. Det var dock inte användarna själva som hade 
synpunkter på detta, utan några tekniker från olika hjälpmedelscentraler. Risken var att 
syskon utanför skulle kunna sätta kulan i halsen, eftersom den gick att dra ut. Vi var inte 
nöjda med det nedre låset själva, men hade inte kommit på något bättre vid tillfället. Däremot 
visade det sig att placeringen av låset inte var något problem, vilket vi var lite oroliga för. 
Kvinnor i rullstol nådde det nedre låset även på sängen som stod direkt på golvet.  
 
Gångjärnen på den ena sängen hade bytts ut till vanliga av järn 
som gör att man inte kan lyfta grinden. Bättre stabilitet uppnås 
när grindarna bara kan öppnas i sidled, men de byttes efter 
hemkomst ut mot snyggare trägångjärn som togs från den 
ursprungliga sängen och som konstruerades om för detta ända-
mål. Som vi har utformat låset är det gjort för högerhänta 
användare, men det kan även tillverkas för vänsterhänta genom 
att fräsa de avlånga hålen på låsplattan spegelvänt. Det kan 
finnas en viss klämrisk upptill på låset (se bild 18), men denna 
är betydligt mindre nu än innan då ett barn i sängen lätt själv 
kunde öppna och stänga överliggaren. Klämrisken uppstår 
endast vid stängningsmomentet, ett ögonblick då vi anser att 
man har kontroll på barnet.  
 
För att visa att ”Sleepsafe” kräver mindre muskelkraft att öppna än det ursprungliga låset 
gjordes ett mättest med en dynamometer. Detta test visade att det krävdes tre gånger så 
mycket styrka att öppna originallåset jämfört med ”Sleepsafe”, ett resultat vi förstås är mycket 
nöjda med. Resultatet kan dock vara missvisande då det beror på var på grinden man drar och 
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i vilken riktning. Några av mätvärdena är avvikande på grund av att gångjärnen kärvade, detta 
kan också vara en eventuell felkälla.  
 
Vi tycker att det är bra med användartester innan produkten är helt färdig, så att man kan rätta 
till eventuella önskemål i stället för att ge ut en produkt som inte motsvarar förväntningarna. 
Det var flera stycken som hade velat beställa sängen med det nya låset om det hade gått. Vi 
tycker att sängen borde komma ut på en större marknad där vem som helst kan köpa den. Som 
det är nu så är det bara funktionshindrade som vet om att den finns. Under arbetets gång har vi 
träffat folk utan funktionshinder som hade kunnat tänka sig denna spjälsäng. Varför ska man 
egentligen behöva lyfta barnet över spjälsängen? När vi tog upp frågan med Camilla Milger 
från Mayday Aid AB förklarade hon att det är så svårt att ta sig in på ”andras områden”. Man 
blir lätt lurad av större företag som kanske gör en liten ändring och sedan tar över affären. 
 
Som helhet är vi mycket nöjda med resultatet. Problemet med grindarna som är tunga och 
tröga att lyfta är borta, då det är mycket lättare att lyfta den förhållandevis lilla låsplattan. 
Överliggaren som något barn hade sparkat av är numera integrerad i produkten.  
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7. Slutsats 
Enligt projektplanens mål har vi lyckat med att ta fram ett nytt lås till spjälsängen Sesam. Vår 
förhoppning är att Mayday Aid AB ska ta till sig vår idé och försöka att sätta den i 
produktion.  Vi har uppfyllt de krav som ställdes på produkten enligt kravspecifikationen. 
Möjligtvis kan en viss klämrisk föreligga, men den är betydligt mindre än på originallåset och 
anses vara liten. Samarbetet med Mayday Aid AB har fungerat utmärkt och vi är tacksamma 
för möjligheten vi fick att utföra våra användartester på ”Leva och fungera” mässan.6 
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Bilaga I 

 

Budget 
 

Utgiftstak 3000 SEK 

Telefon             100 SEK 

Administrativa kostnader           400 SEK 

Resor            1500 SEK 

Material            1000 SEK 

Totalt            3000 SEK 

 

Milersättning enligt skatteverkets rekommendationer (18 kronor per mil) 

Dyrare  kostnader  för modeller och prototyper  läggs utanför budget  enligt överenskommelse med 
Mayday Aid AB så även utgifter i samband med Leva och fungera mässan. 

 



 

Bilaga II 

 

 

Ritningar 
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