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Sammanfattning 
Tillsammans med Hälsoteknikalliansen har projektgruppen uppmärksammat behovet av att förbättra 
tillgängligheten i trappmiljöer. Detta är en svårt miljö, framförallt för våra äldre. Den trappa som 
leder till och från bostaden är ett så pass stort hinder, att många personer inte vågar gå själva i 
trappan som leder till entrédörren. Den marknadsundersökning som gruppen genomfört  visade att 
många var i behov av ett levande stöd, ofta en anhörig, som hjälpte och stöttade dem när de gick i 
trappan. Det visade sig också att dessa personer klarar det vardagliga livet alldeles utmärkt men att 
de drabbas av de problemen som trappan till och från bostaden orsakar.  

Med detta som bakgrund har projektgruppen tagit fram en produkt vid namn SSD – Stair Support 
Device. Denna produkt erbjuder användaren den trygghet och säkerhet som de behöver för att våga 
gå i trappan själva. Projektet har genomförts i egen regi och i denna rapport behandlas de studier 
som projektgruppen gjort på nämnt område och den lösning som examensarbetet har resulterat i.  

Arbetet har genomförts på Högskolan i Halmstad som ett examensarbete från September 2008 till 
Maj 2009. Det projektgruppen har kunnat uppnå på denna korta tid är ett hjälpmedel som är helt och 
hållet utformat efter de tänka användarnas egna önskemål och behov. Projektgruppen har tagit fram 
ett hjälpmedel som både kommer underlätta vardagen för många människor samtidigt som man 
minskar samhällets kostnader för äldreboenden med enorma summor. Men framför allt så ges nu 
möjligheten till så många äldre att få tillbaka så mycket glädje i livet som de annars hade missat om 
de blivit fast, sittandes i sina hem, bara på grund av en liten trappa.  

Idag nio månader efter projektets start kan projektgruppen stoltsera med det levande stöd som SSD 
nu ger användaren.   
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Abstract 
Together with Hälsoteknikalliansen the project team recognized the need to improve availability in 
the staircase environments. This is a difficult environment, especially for our elderly. The staircase 
leading to and from apartments is such a major obstacle that many people do not dare to go into the 
staircase leading to their front door. The market study that the project team conducted showed that 
many were in need of a living support, often a relative, who helped and supported them when they 
went into these stairs. It also appeared that these people manage everyday life just fine, but they 
suffer the problems that stairs to and from their apartment causes.  

With this as background, the project team has developed a product called SSD - Stairs Support 
Device. This product offers the user the safety and sense of security they need to dare to go into the 
stairs. The project and it´s ideas are owned entirely by the project team and this report covers the 
studies done on the mentioned area and the solution that the thesis has resulted in.  

Our work has been carried out at Halmstad University College as a thesis from September 2008 to 
May 2009. What the project team has been able to achieve in this short time is an aid that is entirely 
designed by the potential users own wishes and needs. The project team has developed an aid that 
both will facilitate daily life for many people, while reducing costs to society of older homes with 
massive amounts. But especially it gives the opportunity to so many older people to get so much joy 
in life which they would otherwise have missed if they become attached, in their homes, just because 
of a small staircase.  

Today, nine months after project start-up the project team can boast the living support that SSD now 
gives its users.   
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Förord 
Detta är rapporten tillhörande vårt, Kim Borg och Alexander Frisk, examensarbete vid 
Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad 2008-2009. Examensarbetet är genomfört 
som ett projekt i kursen Nyproduktutveckling 22,5hp och har således lett fram till en produkt som är 
redo för marknaden vid projektets slut.  

Detta examensarbete har grundat sig på ett behov av ett hjälpmedel för att underlätta rörelse i 
trappor. Just det området är något som projektgruppens medlemmar inte arbetat med tidigare. Det 
har givit oss erfarenhet och möjlighet att prova på våra nya kunskaper på helt nya områden. Vi har 
fått möjligheten att själva driva ett projekt från idé till färdig produkt. Det har givit oss mycket 
erfarenhet och kommer med säkerhet vara till fördel för oss efter studierna då vi tar vår examen i 
samband med avslutandet av detta projekt. Våra förhoppningar är givetvis också att den produkten 
vi tagit fram genom vårt arbete kommer att kunna ses ute på marknaden och delge något även till 
andra.  

Under hela projektets gång har vi erhållit mycket tacksamt stöd från flera håll både genom idéer, 
förslag men också genom finansiering. Projektgruppen vill tacka Halmstads Fastighets AB genom Leif 
Petersson och Elin Granö för ert förtroende och samarbete. Hos Region Halland och 
Hälsoteknikalliansen Ann-Mari Bartholdsson som under hela projektet varit ett starkt bollplank och 
medhjälpare. Thomas Palm på Bosch Rexroth som ställt upp och sett möjligheterna med våra idéer. 
Vår handledare Jeanette Gullbrand vid Högskolan i Halmstad. Även tack till arbetsterapeuterna vid 
Halmstad kommun, övriga studenter och handledare vid Utvecklingsingenjörsprogrammet, Almi 
företagspartner, Hans-Erik Eldemark och Science Park Halmstad.  

Halmstad den 25 Maj 2009 

 

Kim Borg
870905-2412 

Alexander Frisk
870305-2459 
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1 Inledning 

1.2 Problemformulering 
Det är ofta ett stort bekymmer för äldre att ta sig till och från sina lägenheter. Detta beror på 
faktumet att de trappor som ofta återfinns mellan lägenhet och entré vid flerbostadshus innebär ett 
orosmoment för många äldre och leder till att de i onödig utsträckning blir sittande inne. Främsta 
problemet ligger här i att möjligheten för nybyggnation lämpad för dessa äldre inte är möjlig i 
nödvändig utsträckning. Vad som krävs är en lösning som kan åtgärda detta problem och ge de äldre 
en känsla av att tryggt kunna ta sig ut och in redan i det befintliga bostadsbeståndet där detta 
problem är högst aktuellt.  

1.3 Bakomliggande arbete 
Under en period föreliggande detta examensarbete har Hälsoteknikalliansen arbetat med diverse 
olika arbeten och undersökningar som har gjort dem förstådda med ovan nämnda 
problemformulering. Hälsoteknikalliansen har således redan innan detta arbete kunnat konstatera 
behovet av att en lösning för detta problem läggs fram. En påvisan över att detta problem 
konstaterats via deras arbete finns i bilaga A Förstudier. I detta intygar Ann-Mari Bartholdsson från 
Region Halland och Hälsoteknikalliansen att deras projekt Trygg hemma – Leva & Bo resulterade i att 
det fanns ett behov av en lösning för precis detta. Trots det arbete som är gjort kommer 
projektgruppen genomföra en egen undersökning riktad direkt mot uppsatt problem för att 
säkerställa sig om att en korrekt uppföljning görs för ändamålet.  

1.4 Syfte & mål 
Syfte och mål för projektet upprättades direkt vid start. Till stor del är de formuleringar som sattes 
upp vid start, se bilaga B Projektplan, fortfarande vid skrivandets stund aktuella men har under 
arbetets gång anpassats efter uppmärksammat behov.  

1.4.1 Syfte 
Projektgruppen vill med sitt arbete åstadkomma en lösning som eliminerar den oron som får många 
äldre personer att stanna inne på grund av obehaget med förflyttning i trappor. I enighet med 
examensarbetets ramar skall en produkt för ändamålet, vilken skall kunna installeras i en trappa, tas 
fram. Meningen med produkten är att den ska bidra till att dessa trappor upplevs mindre obehagliga 
och få fler äldre att komma ut oftare. Produkten syftar till att underlätta förflyttningen i dessa 
trappor och på så sätt frigöra flera existerande lägenheter som i sin tur kan utnyttjas av människor 
som annars behövt bo direkt på markplan.  

1.4.2 Mål 
Projektet skall leverera en produkt som underlättar förflyttning i en trappa för behövande personer. 
Produkten skall öka tryggheten och självkänslan hos den som förflyttar sig i trappan med hjälp av 
produkten. Produkten skall verka för ökad frihetskänsla hos personer som i många vardagliga 
situationer är mer eller mindre beroende av andra hjälpmedel. Projektgruppen siktar mot att 
projektet skall resultera i en prototyp som fullständigt visar på en framtida produkts möjligheter. 
Målet är att en sådan produkt senare skall kunna nå ut till lämpliga bostäder. I längden är 
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projektgruppen säkra på att denna produkt kommer få en del av målgruppen att kunna bo kvar 
hemma åtminstone ett eller några år längre än vad de kunnat göra utan produkten.  
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2 Projektbeskrivning 
I följande stycken uppmärksammas viktiga punkter för att ge läsaren en tydlig bild över projektet och 
vad som är tänkt att uppnås. Vidare information kring dessa och vidare fördjupning återfinnes i 
projektets projektplan vilken återfinnes i bilaga B Projektplan. 

2.1 Uppdraget 
Under hösten 2008 kom projektgruppen i kontakt med Region Halland vilka uttryckte en önskan om 
att med projektgruppens hjälp åstadkomma en lösning till de problem som många personer möter i 
deras trappuppgång i bostadshuset. Region Halland har genom egna undersökningar 
uppmärksammat ett behov av ett hjälpmedel som hjälper personer med nedsatt rörelseförmåga att 
förflytta sig upp och ner för en trappa i en vanlig trappuppgång. Kring denna önskan har 
projektgruppen grundat detta examensarbete.  

2.2 Intressenter 
Projektets karaktär bidrar till att ett antal intressenter knyts till projektet. Framförallt finns staten och 
dess kommuner som de verkliga intressenterna, då projektet bidrar till en omedelbar 
kostnadsbesparing hos dessa. Även bostadsbolag med fastigheter som lämpar sig för SSD har intresse 
i projektet, då detta höjer boendestandarden. För vidare information se bilaga B Projektplan. 

2.3 Målgrupp 

2.3.1 Användare 
Projektets huvudsakliga målgrupp är personer med nedsatt rörelseförmåga som därför på något sätt 
känner att de behöver någon form av stöd för att underlätta gång i trappan. Det är dock inte den 
direkta rörelseförmågan som är det viktiga för SSD, den skall istället sträva efter att inge alla 
användare en större känsla av trygghet och säkerhet. En stor del av den huvudsakliga målgruppen 
utgörs förmodligen av personer som är lite äldre, med tanke på denna aspekt är det av yttersta vikt 
att produkten utformas på ett sådant sätt att den är lätt att förstå och använda. 

2.3.2 Köpare 
I detta projektet är det i tänkt att köparen och användaren inte nödvändigtvis behöver vara samma 
person. Produkten SSD är tänkt att finansieras av staten och kanske även till viss del av 
fastighetsbolagen. I och med att staten satsar en viss summa pengar är det även dom som sedan 
indirekt sparar pengar på produkten, då denna bidrar till minskad utflyttning från lägenheter vilket 
kräver fler platser på särskilda boenden.  

2.4 Budget/finansiering 
Projektet SSD finansieras i huvudsak genom stipendier av olika slag. Ekonomiska medel till projektet 
har beviljats av Högskolan i Halmstad, Region Halland, HFAB samt Almi Företagspartner AB. HFAB har 
även meddelat att de kan bistå med olika former av ekonomisk hjälp, detta främst gällande 
installation osv. För vidare information se bilaga B Projektplan.  
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2.5 Kravspecifikation 
Projektet har ett antal olika krav som måste uppfyllas för att detsamma skall kunna implementeras i 
ett trapphus och främst för att uppfylla användarnas behov. Kraven har uppkommit löpande under 
projektgruppens förstudier.  

Sekretess på fortsättning av 2.5

2.6 Tidsplan 
I ett tidigt skede av projektet upprättade projektgruppen en tidsplan för att få en överskådlig blick 
över projektets fortlöpande. I tidsplanen återfinns de största och viktigaste arbetsmomenten som 
kommer behandlas under projektet. För vidare information se bilaga B Projektplan. 

2.7 Risker 
Några potentiella risker för projektet kan vara att finansiering kan skapa problem eller förseningar i 
arbetet. Projektgruppen har därför valt att lägga stor vikt i förarbetet på att få finansieringen att gå 
ihop. Det skulle också vara en oerhörd motgång om en ny produkt inte får ett tacksamt bemötande 
av dem som skall införskaffa och använda sig av densamma. Viktigt är därför också att få in dessa 
personers åsikter samt att finna en marknadsföringsväg som är övertygande. Möjligt involveras på 
grund av detta andra intressenter som kan skapa kanaler mot marknaden vilket kan leda till 
svårigheter med samarbete vilket troligt kommer hanteras genom att se till att alla involverade är 
intresserade av samma mål.  

2.8 Avgränsningar 
Projektet SSD har som mål att utveckla en produkt som på bästa tänkbara sätt tillgodoser de behov, 
krav och förväntningar som kan ställas på en produkt av denna karaktär. Projektet har dock 
avgränsats för att på så sätt kunna använda de tillgängliga resurserna på lämpligt sätt. Bland annat 
kommer projektet inte implementera någon form av rollator, rullstol och så vidare. Detta då det 
framkommit att dessa aspekter inte är så pass väsentliga att de med fördel tas med i projektet. 
Projektet kommer i större utsträckning rikta sig mot att ge extra stöd och trygghet. Intresse har visats 
från intressenter om att lösa problematiken i vissa trappor. Projektgruppen har efter detta inriktat sig 
på att i första hand arbeta gentemot raka trappor vilka är en klart övervägande majoritet. För vidare 
tankegångar om projektets avgränsningar se bilaga B Projektplan.   
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3 Metod 

3.1 Intervjuer 
Projektgruppen har intervjuat relevanta personer för projektets syfte för att få kvalitativa åsikter 
kring utformning och användningssätt av en framtida produkt. Intervjuerna riktades mot 
arbetsterapeuter vilka projektgruppen gjorde bedömningen skulle kunna bidra med viktiga 
reflektioner kring rörelsemönster och behov som är vanliga hos projektets målgrupp. Här gjordes sex 
riktade intervjuer mot enskilda terapeuter. Här åsyftades främst få utförliga och kvalitativa åsikter 
och kunskap snarare än kvantitet. Flera svar var likvärdiga mellan de olika terapeuterna varvid fler 
intervjuer ej ansågs nödvändiga.  

Anledningen till att projektgruppen har satsat på att samla in denna information genom användandet 
av intervjuer är att arbetsterapeuterna således har fått möjlighet att tänka fritt. På så sätt kunde 
projektgruppen hålla de intervjuade inom ett område men ändå få fram alla de funderingar, idéer 
och reflektioner som berörde området. Genom att projektgruppen genomförde enskilda intervjuer 
kunde arbetsterapeuterna även ha enskilda åsikter och värderingar. Dessa har sedan använts för en 
så väl anpassad produkt som möjligt för målgruppen.  

3.2 Enkäter 
Under projektets fortlöpande skickades enkäter ut till potentiella användare av produkten. Syftet 
med att samla in information genom enkäter är att man på ett relativt enkelt tillvägagångssätt både 
får tillgång till en kvantitativ och kvalitativ bild av en situation. Information som samlas in genom 
enkäter kan sorteras efter olika kategorier, vilket betyder att man lätt kan påvisa just den 
information som man vill till exempel ålder i förhållande till övriga svar. Med andra ord att man får 
ett urval där det framgår vilka aspekter som är särskilt viktiga att ta hänsyn till, detta kan man sedan 
med fördel använda i sitt arbete med att utveckla en produkt. Genom detta har projektgruppen 
kunnat få en statistisk grund för hur de potentiella användarna ser på sina behov. Det är i slutändan 
dessa personer som måste vara nöjda med produkten för att den skall brukas varför projektgruppen 
lagt stor vikt vid deras svar. Enkäterna skickades ut till typiska bostadsområden som besitter de 
problem som tidigare nämnts i ”Problemformulering” i rapportens inledning och projektgruppen 
kunde således nå 196 potentiella användare av vilka 96 svar erhölls.  

3.3 Analyser & undersökningar 
För ett så lyckat projekt som möjligt krävs att man tar reda på relevant fakta inom de specifika 
områden som projektet berör vilket kan ske genom flertalet typer av analyser eller undersökningar 
beroende på projekt. Då projektet syftar till att ta fram en produkt ämnad för trappuppgångar i först 
och främst flerbostadshus har just den typen av bostadsbestånd undersökts och dokumenterats med 
hjälp av anteckningar och foton. Projektgruppen tog hjälp av Halmstads kommunala bostadsbolag för 
att nå ut till lämpliga områden. Projektgruppen har senare under projektet riktat in sig mot att kunna 
erbjuda samma lösning för trappor i alla inomhusmiljöer. Dessa har inte dokumenterats då så stora 
variationer då är ett faktum. Projektgruppen har därför ansett den gjorda undersökningen som en 
tillräcklig god generell grund för fortsatt arbete.  
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Genom att ta kontakt med Boverket och räddningsverket har reglementen kring utrymmen i 
allmänna trapphus tagits fram och bearbetats. Dessa användes som grund för att analysera insamlat 
material från undersökningarna av bostadsbeståndet.  

3.4 BAD, PAD, MAD, CAD 
(Följande stycken till och med 3.6.2 refereras till Ottosson, 1999) 

3.4.1 BAD - Brain Aided Design 
Metoden syftar till att ”komma på” så mycket idéer som det bara finns tid och möjlighet till. Detta 
kan till exempel ske genom en så kallad ”Brainstorming” där varje deltagare, utan inverkan från 
övriga deltagare, ges en möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter och synpunkter om en given 
frågeställning. Projektgruppen har individuellt diskuterat problemet med övriga studerande och 
personer som kommit i kontakt med projektet. Dessa infallsvinklar har använts för att utvärdera 
lämpliga lösningar.  

3.4.2 PAD – Pencil Aided Design 
När man fått fram största möjliga antal olika lösningsförslag är det med fördel som dessa olika förslag 
snabbt och enkelt kan skissas ner på ett vanligt papper. Vid denna del läggs ingen större vikt vid 
måttsättning, skala och så vidare. Sådana skisser har sparats in i en pärm då idéerna dykt upp under 
det förarbete som projektgruppen genomfört.  

3.4.3 MAD – Model Aided Design 
Då arbetet väl kommit så pass långt att man har en tydlig bild på pappret över hur ens kommande 
produkt i nuläget skulle kunna komma att se ut är det viktigt att man arbetar fram någon form av 
modell. Inte heller här läggs någon större vikt vid hur modellen ser ut, det viktiga är att det klart och 
tydligt framgår hur ens produkt fungerar. Detta bidrar även till att man i ett tidigt skede kan upptäcka 
eventuella fel och brister. Små modeller gjordes under projektet för att visa den grundtanke som 
väckts för en framtida lösning vilket gav fler infallsvinklar.  

3.4.4 CAD – Computer Aided Design 
När samtliga tidigare steg är genomförda finns möjlighet att även arbeta fram CAD-ritningar på ens 
produktförslag. Tanken med detta är att få fram ett korrekt konstruktionsunderlag för framtida 
tillverkning. Här är mått, skala och så vidare av yttersta vikt.  

Sekretess på fortsättning av 3.4.4

3.5 Brainstorming 
En vanligt förekommande idégenereringsmetod är en så kallad Brainstorming. Metoden bygger på 
att man vanligtvis i mindre grupper fritt låter deltagarna komma med möjliga lösningsförlag till en 
given frågeställning. I denna del av genomförandet är det av yttersta vikt att inga idéer ifrågasätts 
utan vikten ligger vid att alla deltagare får möjlighet att komma med egna synpunkter och förslag. 
Lämpligen samlas samtliga förslag under olika kategorier efter de kännetecken som de har 
gemensamt, för att på detta sätt få en klar och överskådlig bild över situationen. Brainstormingen 
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kan gälla såväl direkta lösningsförslag för produkten eller om hur den på bästa sätt skall 
marknadsföras för att uppnå största möjliga säljvolym. 

Projektgruppen tillämpade denna metod i stor utsträckning då den på kort tid kan generera ett antal 
olika lösningsförslag till den ställda problemformuleringen. Gruppens brainstorming gjordes enskilt 
med andra lämpliga studenter och övriga personer som involverats i projektet. Således har många 
infallsvinklar kunnat tas omhand utan att tvingas samla alla personer vid en speciell tidpunkt och 
plats.  

3.6 Utvärderingar & matriser 
För att säkerställa att en så lämpad produkt som möjligt tas fram för ett uppsatt ändamål är det 
lämpligt att använda vissa utvärderingar och matriser som är mycket vanliga inom projekt.  

3.6.1 Utvärderingsmatriser 
En utvärderingsmatris ger en snabb och användbar överskådning kring hur bra olika uppsatta förslag 
uppfyller ställda krav. Det man gör för att utnyttja en sådan matris är att punkta ett antal egenskaper 
eller faktorer som man vill ha till grund för sina val. Dessa ges ett värde för hur viktiga de är i 
förhållande till varandra. Genom att betygsätta de förslag man har enligt dessa egenskaper kan man 
få fram en summa av faktorer som ger en bild över vilka förslag som är mest lämpade för avsett 
ändamål.  

Utvärderingsmatriser är något som projektgruppen använt sig av för att besluta om vilket koncept 
man slutgiltigt vill arbeta med. Ytterligare sådana matriser har användas för att underlätta beslut 
rörande utformning och detaljer ingående i konceptet. Utvärderingsmatriser har därmed använts av 
projektgruppen för att föra samman dellösningar likt ett modulsystem.  

3.6.2 FMEA 
Metoden syftar till att upptäcka de eventuella brister och svagheter som ens produkt kan ha. 
Upptäcks en brist eller svaghet bedömer man sannolikheten att densamma skall upptäckas, inträffa 
samt hur allvarligt det är. Med hjälp av viktade tal till varje kategori som multipliceras, får man sedan 
fram en summa över hur allvarlig bristen är. Efter att detta genomförts vidtar en åtgärdsplan, vilken 
har som syfte att minska denna summa genom olika åtgärder. Efter åtgärdsplanen genomförs en 
andra bedömning av de eventuella brister och svagheter som ens produkt möjligen har. Nu bör 
summan av de olika aspekterna vara lägre än den ursprungliga. Projektgruppen finner det lämpligt 
att genomföra denna analys då den på ett klart och tydligt sätt kan framhäva projektgruppens 
produkts olika brister och på så sätt vad som är särskilt viktigt att ta i beaktning.  

3.7 Databassökningar 
Då projektet var i ett sådant läge att projektgruppen kommit fram till ett första utlägg eller koncept 
kring en tänkt kommande produkt genomfördes databassökningar. Förhoppningarna för dessa var 
att de skulle tyda på att gruppen hade en möjlighet till att utfallet av projektet senare skulle kunna 
patenteras. Databassökningar görs för att försäkra sig om att inga tidigare patent eller mönsterskydd 
finns på området. Med hjälp av databassökningar har projektgruppen kunnat säkerställa sig om att 
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man var ensam om sina idéer och att man höll ett spår som man senare skulle kunna söka och få 
patent på.  

3.8 Prototyp 
Projektgruppen har tillverkat en prototyp för att visa hur man till slut har löst det uppmärksammade 
problemet. Prototypframtagning är ett viktigt verktyg att använda för att få övriga, som på något sätt 
kan bli involverade i ett projekt, att verkligen förstå sig på funktioner och hur en produkt överlag är 
tänkt att fungera. En prototyp skall vara så snarlik en slutgiltig produkt som möjligt för att så snarlikt 
som möjligt visa på funktionerna. Trots detta är en prototyp mycket lämplig att använda för att 
verkligen finna de sista justeringar som kan ta produkten till det yttersta.  

Med tanke på detta har projektgruppen byggt upp en prototyp i full skala vilken appliceras i en 
egenhändigt byggd monter och testtrappa. Detta är ett verktyg som använts av projektgruppen för 
att visas upp mot marknaden vid UTEXPO på Högskolan i Halmstad i maj 2009. På så sätt kunde 
produkten visas upp i princip i dess tilltänkta miljö och även gett projektgruppen en fördel för att få 
marknaden att riktigt förstå produktens fördelar. Genom att göra på detta sätt behölls även 
möjligheten att kunna göra justeringar innan produkten appliceras i dess ”riktiga” tänkta miljö. 
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4 Genomförande 
Följande del av denna rapport beskriver hur projektgruppen har genomfört sitt arbete med 
utvecklandet av ett hjälpmedel. Här nämns främst de viktigare av etapper som har genomgåtts för 
att nå den punkt i utvecklingen där projektet står idag.  

4.1 Inledande undersökning 
Undersökningar på området var redan gjorda då projektgruppen kom i kontakt med problemet av 
bland annat Hälsoteknikalliansen vilket nämndes i inledningen. Precis som planerat följde 
projektgruppen dock upp dessa undersökningar med en egen granskning av situationen. För att göra 
detta på så utförligt sätt som möjligt inom tidsramen kontaktade projektgruppen alla de personer 
och instanser som, tillsammans med Hälsoteknikalliansen, ansågs skulle kunna påverka målsättning 
med mera. På så sätt kunde en korrekt uppföljning göras för ändamålet och lämpliga mål sättas upp.   

4.1.1 Projektplan  
Direkt vid påbörjandet av projektet sattes en projektplan samman. Denna projektplan har 
projektgruppen använt sig utav för att hålla sig på spåret och uppfylla det syfte som från början varit 
tanken. Projektplanen har varit ett stöd för projektgruppen i den inledande undersökningen för att 
hålla tidsramen och se till att rätt saker blir gjorda. Projektplan finns bifogad i bilaga B Projektplan.  

4.1.2 Enkäter  
Projektgruppen ville säkerställa sig om att användaren verkligen var intresserad av ett hjälpmedel för 
att underlätta behovet av att tryggt kunna röra sig i en trappa. En empirisk undersökning gjordes 
därför i enkätform vilken skickades till potentiella användare. Enkäterna var också en möjlighet att se 
om det möjligtvis var något annat som var av intresse för användaren för en framtida produkt. 
Projektgruppen kunde på så sätt undersöka om uppsatta mål var desamma som förhoppningarna var 
från framtida brukare.  

Enkäten skickades ut till närmare 200 potentiella användare vid bostadsområdet Linehed i Halmstad. 
Detta gjordes genom ett samarbete med Halmstad Fastighets AB vilka kunde urskilja den äldre 
målgruppen i sitt bostadsregister. På detta sätt säkerställde sig projektgruppen om att alla svar som 
kom in var relevanta och inte skulle kunna ha en negativt, förvrängande påverkan på resultatet.  

Sekretess på fortsättning av 4.1.2

4.1.3 Intervjuer 
Intervjuer gjordes mot arbetsterapeuterna i Halmstad kommun och som ett komplement till 
enkäterna som skickats ut. Detta för att få en kunnig och kvalitativ bild över hur rörelsemönster med 
mera ser ut och hur det påverkar möjligheterna med utformningen av ett hjälpmedel. Att ta 
information härifrån ger en uppfattning kring behov med mera som framtida användare inte är 
medvetna om rörande sig själva.  

Sekretess på fortsättning av 4.1.3
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4.1.4 Bostadsundersökning  
Såsom projektgruppen kom i kontakt med problematiken kring att det inte fanns något hjälpmedel 
för dem äldre som har svårt att gå i en trappa så var det främst lägenhetskomplex som var första 
stället där detta var syftat att åtgärdas. Såsom Hälsoteknikalliansen uppmärksammat problemet så 
skulle stor del av problemet lösas om man kunde ordna tillgängligheten till första våningen i 
flerbostadshus. Det var med denna grunden som projektgruppen lade upp sin undersökning av det 
aktuella bostadsbeståndet.  

Även här tog projektgruppen hjälp av Halmstad Fastighets AB för att undersöka hur den typen av 
bostäder ser ut. Projektgruppen åkte ut till bostäder av ovan nämnda karaktär i områdena Linehed, 
Klackerup, Maraton och Framtiden i Halmstad. Ett 50-tal bilder togs i de olika områdena på entréer, 
trappor, trappräcken, trappgångar med mera för att ha användning av och se tillbaka på vid 
utvecklingsarbetet. Ett tiotal typiska bilder togs ut och sattes upp på väggen i projektrummet för att 
ständigt visa projektgruppen vad som var tanken att utgå ifrån.  

Projektgruppen har efter denna punkt bortsett från att skapa ett hjälpmedel till enbart den miljön. 
Vidare bostadsundersökning gjordes dock inte då man ansåg att alldeles för stora variationer skulle 
uppdagas som ändå inte skulle bidra. Även om marknaden skulle breddas så är det området där 
undersökning redan gjorts det område som har mest kritiska restriktioner för projektets framfart. 
Dessa krav finns införda i projektplanen vilken återfinns i bilaga B Projektplan. Sammanställning av 
bostadsundersökning finns bifogad i bilaga E Bostadsundersökning.  

4.1.5 Benchmarking  
Övriga som möjligen skulle kunna göra anspråk på tänkt marknad har undersökts via såkallad 
benchmarking. Projektgruppen har funnit andra företag som arbetar med produkter i en mycket 
närliggande marknad med handikapphjälpmedel för att se vad som redan existerar på marknaden. 
Några företag som varit undersökta i denna benchmarking har varit ThyssenKrupp Accessibility 
Group, Swede Lift AB och Kalea Lifts. Ingen produkt i samma kategori har hittats vid denna sökning 
vilket även gjort att mindre tid har lagts vid att undersöka hur dessa löst sina konstruktioner av andra 
hjälpmedel.  

4.1.6 Nyhetsgranskning  
En nyhetsgranskning har gjorts efter att ett helhetskoncept valts ut för den tänkta produkten. Hur 
detta koncept valdes fram diskuteras under rubriken Utvärderingar vilken följer i rapporten. 
Nyhetsgranskningen gjordes den 17 november 2008 genom databassökning via esp@cenet vilket är 
ett europeiskt nätverk av patentdatabaser. Vid sökning av patent här kan man få fram alla de 
registrerade patent från WIPO-nätverket, World Intellectual Property Organization. Detta är ett 
världsomspännande nätverk med medlemmar och databaser från 184 länder 
(http://www.wipo.int/members/en/, 09:29 081120).  

Sekretess på fortsättning av 4.1.6
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4.1.7 Seminarium  
Under det förberedande arbete som projektgruppen genomfört har projektgruppen passat på att 
delta på lämpliga möten och seminarier som kan beröra området. Framförallt deltog och 
presenterade projektgruppen sina tankar och idéer på seminariet ”Hur skall vi bo när vi blir gamla?” i 
Halmstad den 8 december 2008. Vid detta tillfälle deltog bland annat representanter från kommunen 
i Halmstad, Falkenberg och Höganäs, forskare som gjort studier på utvecklingen av boende, 
representanter från Äldreboendedelegationen samt företag som gjort eller är intresserade av att 
göra skillnad och förbättringar på området.  

Här har projektgruppen presenterat sina planer för att locka intressenter och se till att projektet finns 
i minnet hos personer som senare kan komma i kontakt med uppföljningen. Detta ser 
projektgruppen som en fördel när man senare skall marknadsföra en prototyp och möjligtvis ta fram 
sina första färdiga produkter. Man fick även genom detta möjlighet att få bekräftelse på att 
boendeutvecklingen visar på behovet av någon form av hjälpmedel på detta område.  

4.1.8 Finansiering 
Alla de områden som har behandlats i projektgruppens förberedande arbete och även senare har 
följts upp genom en mindre rapport som skall vara till hjälp för projektgruppen. Dessa har även 
använts för att redovisa för externa intressenter såsom Halmstad Fastighets AB, Almi 
företagspartner, Hälsoteknikalliansen, Hjälpmedelsinstitutet med flera hur arbetet fortlöper. På så 
sätt har dessa också använts för att vara en grund för ansökningar om finansiering som har gjorts.  

4.2 Utvärderingar 
Sekretess

4.3 FMEA – Failure Modes and Effects Analysis 
Projektgruppen ställde efter genomförda utvärderingar upp en FMEA-analys över det valda 
konceptet. I detta läge av projektet ville projektgruppen säkerställa sig om att det inte fanns några 
utmärkande brister i konceptet som skulle kunna skapa större bekymmer i ett senare skede. En 
bedömning gjordes därför utefter hur handtaget, reglagen och hela styrsystemet skulle påverka 
användandet av hjälpmedlet och vad kring dessa som då skulle kunna skapa ett olycksamt utfall. 
Bedömningen i denna FMEA omfattar möjliga felhändelser och vad påverkan blir av dessa, 
sannolikheten att felet inträffar, hur allvarlig följden blir samt möjligheten att kunna upptäcka felet 
innan det inträffar både före och efter möjliga åtgärder.  

Sekretess på fortsättning av 4.3

4.4 Material & komponentval 
Sekretess

4.5 Prototyp 
En prototyp har av projektgruppen tagits fram i enighet med kriterier för kursen nyproduktutveckling 
vid Högskolan i Halmstad men även med syftet att användas till flera ändamål. En fungerande 
prototyp uppsatt i en snarlikt naturlig men också säljande miljö används för projektet såsom en hjälp 
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för att marknadsföra produkten. Detta är även för projektet ett lämpligt objekt som används för att 
genomföra tester på funktion och utformning samt för att få respons från marknaden för möjliga 
sista justeringar.  

4.5.1 Framtagning 
Framtagningen av prototypen har genomförts genom att sätta upp produkten i en monter för att 
kunna användas som tidigare nämnt. För att få detta att fungera på ett rimligt vis har projektgruppen 
utformat denna efter rådande förutsättningar. Grunden eller golvnivån har byggts upp såsom en 
lastpall för att enkelt kunna flyttas omkring och användas vid flera tillfällen och platser. Ovanpå 
denna har en återskapning av en trappmiljö utformats vilken har målats och försetts med golv för att 
återspegla miljön i ett trapphus där denna produkt kan komma att bli vanlig. Detaljer såsom 
spotlights har försänkts i konstruktionen vilka är tänkta att belysa den faktiska prototypen eller 
produkten som kommer att appliceras vid trappans tillhörande vägg.  

Bilder efter hur framtagningen av nämnda prototyp genomförts återfinns i bilaga L 
Prototypframtagning.  

4.5.2 Marknadsföring  
Projektgruppen har haft för avsikt att kunna marknadsföra produkten först lokalt och under 
examensarbetes tidsram. För att genomföra detta på lämpligaste sätt har dessa lokala intressenter 
kontaktats i förväg. Fördelen för projektet har varit att samarbete med dessa har förts redan tidigare 
i projektet. Att detta redan skapat intresse har utnyttjats av projektgruppen till projektets fördel. 
Detta har gjort att projektgruppen kunnat bygga upp en förhoppning vilket gjort intressenterna ivriga 
att föra vidare projektet till nästa nivå redan innan de sett prototypen. Den första marknadsföringen 
av denna prototyp har skett genom uppvisning och demonstrering på UTEXPO vid Högskolan i 
Halmstad 28-30 Maj 2009. Hela prototypen har satts ihop för att kunna användas även senare vilket 
gör att denna kommer fortsätta att användas för att locka fler intressenter vid liknande sammanhang 
och för fortsätta tester på produkten.  

4.5.3 Tester 
Sekretess
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5 Resultat 
Sekretess
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6 Framtid 
Sekretess
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7 Slutsatser och reflektioner 
Projektet Stair Support Device har på många sätt bidragit till ökad kunskap och lärdom om att driva 
större projekt över en längre tid. Även om projektgruppen gjorde ordentliga förstudier i projektets 
inledande fas, uppmärksammades problem i senare skeden av projektet. Inte minst drivningen av 
själva handtaget var något som diskuterades fram och tillbaka, till slut enades dock 
projektmedlemmarna om att använda den styrningsprincip som idag återfinns hos Stair Support 
Device. Genom detta har gruppen fått ökad förståelse för hur ett problem som till en början verkar 
vara lättlöst inte alla gånger är det utan snarare tvärtom.  

Sekretess på delstycke från kap 7. 

Tack vare den grundliga utredning, genom till exempel utskick av enkäter och intervjuer, av behovet 
som utfördes under hösten 2008 fick gruppmedlemmarna en klar och tydlig bild av vilken typ av 
hjälpmedel som marknaden efterfrågade. Med hjälp av dessa förstudier har gruppen lättare kunnat 
sätta användaren i fokus under hela produktutvecklingsfasen och därför kunnat utveckla en produkt 
som uppfyller marknadens behov, förväntningar och krav.  

Idag nio månader efter att projektet påbörjades kan projektgruppen stoltsera med den första 
fullskaliga prototypen av Stair Support Device. Produkten blev det hjälpmedel som med största 
sannolikhet kan verka för att förbättra tillgängligheten till många bostäder. Under hösten 2009 
kommer Stair Support Device att installeras i något av Halmstad Fastighets AB:s fastigheter. Detta 
kommer bli början på fortsättningen av projektet SSD – Stair Support Device.  
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