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Sammanfattning 
 
Det här projektet är ett produktutvecklingsprojekt som har utvecklat en prototyp med syftet att  

underlätta för personer som använder förflyttningshjälpmedel när de vill handla en större mängd 

varor. Prototypen består av en kundvagn som är sammansatt med övre delen av ett gåbord.  

 

Idag finns det många olika sorters förflyttningshjälpmedel som används av äldre personer och 

personer med fysisk funktionsnedsättning. Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

(MSB) är fallolyckor den vanligaste olycksorsaken i Sverige.  

 

Det här projektet har använt Computer Aided Design (CAD) som ett vertyg för att skapa en 

visuell bild av prototypen. Fördelen med denna är att kunna modifiera prototypens funktioner 

och egenskaper i datorn innan modifieringen sker på den verkliga modellen. 

Med hjälp av datormanikiner har CAD-modellen renderats i naturlig omgivning för att få en så 

verklig bild som möjligt. Då prototypen är höj- och sänkbar har olika antroprometriska mått 

använts för att den ska passa till individen, dock lägst 40:e percentilen för kvinnor, vilket 

motsvarar en kroppslängd på 161 cm.  

 

Projektet har resulterat i en CAD-modell samt en funktionell prototyp. Prototypen har testats av 

en användargrupp på Alla Hjärtans Hus (AHH) och fått positiv respons. Prototypen fick även 

konstruktiv kritik av användarna där förbättringsförslag kan tillämpas.  

 

Förslag till vidareutvecklig av prototypen har arbetats fram. Prototypen behöver modifieras och 

komponenter måste tilläggas innan denna produkt kan användas i dagligvaruhandlarna.  
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Abstract 
 
This is a product development project which has developed a prototype in order to facilitate for 

people using mobility devices when they want to buy a larger quantity of groceries. The prototype 

is a shopping cart composed with the upper part of a walker. 

 

Today there are many different types of mobility devices used by elderly and people with physical 

impairment. According to Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) are accidental 

falls the most common cause of accidents in Sweden.  

 

This project has been using Computer Aided Design (CAD) as a tool to create a visual image of 

the prototype. The advantage of this is to modify the functionality and performance of the 

prototype on the computer before the modification takes place in the real model. 

Using human manikins, the CAD model was rendered in natural surroundings to get as true a 

picture as possible. The prototype is adjustable, why various anthropometric measurements 

were used to fit to the individual, but not less than the 40th percentile for women, corresponding 

to a height of 161 cm. 

 

The project has resulted in a CAD model and a functional prototype. The prototype has been 

tested by a user group at Alla Hjärtans Hus (AHH) and received positive feedback. The 

prototype also received constructive criticism from users, so suggestions can be applied. 

 

Suggestions for further development of the prototype have been developed. The prototype needs 

to be modified and components must be added before it can be used in grocery retailers. 
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1. Introduktion 
En kundvagn är en vagn som används i dagligvaruhandeln och är avsedd för tillfällig 

förvaring av varor. Kundvagnen uppfanns av Sylvan Nathan Goldman och togs i bruk 

för första gången 4:e juni 1937. Goldman fick inspirationen genom sin hopfällbara stol 

på sitt kontor. Tanken var att förvara kundvagnarna tätt precis som hopfällbara stolar, 

men vid användning kunde korgar sättas fast för att transportera varorna 

(http://realcartu.com).  

Vid en undersökning av Charles Kuralt, utanför en dagligvaruhandel, innan succén av 

kundvagnen 1937, ville ingen av kunderna använda den nya kundvagnen. Kvinnorna 

ville inte putta omkring vagnen, och männen tyckte att de var tillräckligt starka för att 

bära en korg med varor. De enda som accepterade kundvagnen var den äldre 

populationen då den kunde användas som ett hjälpmedel vid förflyttning 

(http://realcartu.com). 

Idén bakom detta projekt uppkom genom ett tidigare projekt i en ergonomikurs på 

Högskolan i Halmstad. Projektet handlade om utveckling av en produkt med målet att 

göra den mer användarvänlig i den bemärkelsen att produkten ska vara ergonomisk 

och inte orsaka skador hos användaren. Många av den äldre populationen använder sig 

av förflyttningshjälpmedel för att förbättra sin balans och stabilitet och därmed 

undvika skador (Bateni and Maki, 2005). 

Förflyttningshjälpmedel som exempelvis rollatorer och käppar har många fördelar. 

Fördelarna är att de minskar smärta i kroppen, kompenserar svaghet och nedsatt 

funktion av en kroppsdel samt upprätthåller balansen vid dagliga aktiviteter. 

Förflyttningshjälpmedel stärker självförtroendet hos användaren och ökar 

säkerhetskänslan som i sin tur ökar den dagliga aktivitetsnivån (Bateni and Maki, 

2005).  

Förflyttningshjälpmedel används först och främst för att reducera fallrisken. Fallrisken 

för äldre personer är ett stort problem och studier visar att 30 % av alla över 65 år och 

50 % av alla över 80 år faller minst en gång varje år (Protas et al., 2007). Tyvärr finns 

det även nackdelar med förflyttningshjälpmedel. Studier visar att 30-50% av 

användarna överger sina förflyttningshjälpmedel kort efter dem börjat använda dem. 

Anledningen är att de tycker att det är svårt att använda hjälpmedlet eller att de 

upplever en risk att falla genom att snubbla på det (Constantinescu et al., 2007).  
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1.1. Syfte och målsättning 
Syftet med detta projekt är att utifrån en tidigare idé utveckla en produkt som kan 

underlätta för personer som använder förflyttningshjälpmedel, när de vill handla en 

större mängd varor. 
Målet är att presentera en färdig prototyp som speglar produktidén och har testats av 

målgruppen. 

 

1.2. Frågeställningar 
1. Går det att utifrån en tidigare idé utveckla en applikation till en kundvagn, som 

kan ersätta ett förflyttningshjälpmedel under vistelsen i en dagligvaruhandel, för 

att möjliggöra att användaren kan handla en större mängd varor? 

2. Kan personer som använder förflyttningshjälpmedel uppleva bättre komfort och 

få en upprätt kroppshållning vid användning av projektets prototyp jämfört med 

en vanlig standard kundvagn? 

 

1.3. Avgränsningar 
Projektets målgrupp är personer som är i behov av eller använder ett 

förflyttningshjälpmedel. Projektet kommer inte att beröra kundvagnens utformning 

mer än nödvändigt då denna är av standardmodell. 

 

2. Teoretisk referensram 
Av den svenska befolkningen är det 4 % som använder någon typ av rollator. 

Användandet av rollatorer har förbättrat äldre människors möjlighet att gå längre 

sträckor samt att hålla en högre hastighet. (Alkjaer et al., 2006). Enligt en studie fick en 

grupp kvinnor, över 75 år, varsin rollator som gånghjälpmedel under en längre tid. 

Kvinnorna upplevde förbättrad rörelseförmåga efter en längre tids träning och 

användning av rollatorn. Alla kvinnorna uppgav att de kände sig säkra med rollatorn 

som förflyttningshjälpmedel (Estreen, M. 2005). 

 

2.1. Fallolyckor 
Fallolyckor kan tolkas på olika sätt. I det här fallet räknas en fallolycka när en person 

faller från stående position, ner på marken eller golvet. Fallolyckor är den absolut 

vanligaste olycksorsaken i Sverige. Enligt MSB (Myndigheten för samhällsskydd och 
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beredskap) dog 1600 personer 2010 i fallolyckor (MSB, 2011), varav drygt 1000 

personer över 65 år gamla (www.hi.se).  

Varje år behöver drygt 300 000 människor akut sjukhusvård på grund av fallolyckor, 

varav cirka 70 000 av dessa personer tillhör den äldre populationen 

(www.dinsakerhet.se). Fallolyckorna drabbar människor i alla åldrar, i hemmet, på 

trottoarkanter, på idrottsanläggningar och på arbetsplatser. Den folkgrupp som 

drabbas hårdast är den äldre populationen och de utgör den största delen av 

dödssiffrorna varje år. Enligt statistik från MSB år 2010, drabbas dubbelt så många 

kvinnor av fallolyckor än män. Detta är siffror som ständigt ökar. Statistiken syftar till 

personer som är 65 år och äldre (MSB, Statistik, 2010) 

En jämförelse med statistik från 2005 visar att antalet dödsfall på grund av fallolyckor 

var 1527. Över 60 % av dessa var 85 år och äldre, och mindre än 5 % var i 

åldersgruppen 0-64 år (MSB, 2010). Ytterligare statistik från MSB visar att i 

åldersgruppen 65 till 79 år orsakas åtta av tio skador av ett fall, och i åldergruppen 80 

år och äldre orsakas nio av tio av ett fall (Estreen, M. 2007). 

Den vanligaste skadan som uppstår efter ett fall är någon typ av fraktur. Varje år 

inträffar ungefär 18 000 höftledsfrakturer, 5600 kotfrakturer, 3000 handledsfrakturer 

och 5600 axelfrakturer enligt MSB (Estreen, M. 2007). 

Fallolyckorna sker oftast av faktorer som begränsad rörelseförmåga, försämmrad 

balans och syn. Det finns sätt att minska risken för att falla. Dinsäkerhet.se 

rekommenderar följande: 

• Motionera 

• Träna balans och muskelstyrka 

• Äta och dricka rätt 

• Se över dina mediciner 

• Använda rätt glasögon 

• Undanröja risker i hemmet som exempelvis hala mattor 

• Använda hjälpmedel 

• Vara försiktig när du går ut  

 

Fallolyckor leder till stora kostnader för samhället. MSB redovisar en kostnad på 22 

miljarder kronor per år. Som nämnts tidigare opereras ungefär 18 000 personer för 

höftfraktur per år i Sverige. Kostnaden för dessa operationer uppnår otroliga 3,75 
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miljarder kronor, och detta påverkar samhället ekonomiskt. Om de drabbade använder 

hjälpmedel, som exempelvis rollatorer, kan antalet frakturer minskas radikalt, vilket är 

lönsamt både med tanke på samhällsekonomin och individens lidande. (Estreen, M. 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att handla livsmedel i en dagligvaruhandel är något som alla gör. För att göra denna 

viktiga aktivitet säkrare för den äldre populationen måste det finnas hjälpmedel som 

kan erbjuda den hjälp som behövs. Det finns en hel del förflyttningshjälpmedel som är 

till stor hjälp vid transport till och från dagligvaruhandeln, men få som är lämpliga i 

affären utöver de vanliga kundvagnarna. 

 

2.2. Förflyttningshjälpmedel 
Förflyttningshjälpmedel är produkter som är avsedda att hjälpa människor med fysisk 

funktionsnedsättning att ta sig fram. Enligt hjälpmedelsinstitutet ska hjälpmedel: 

• Förebygga framtida förluster av funktion eller förmåga 

• Förbättra eller bevara funktion eller förmåga 

• Kompensera försämrad eller förlorad funktion och förmåga för att klara det 

dagliga livet (www.hi.se) 

Eftersom den svenska befolkningen blir äldre, behövs nya förflyttningshjälpmedel för 

att göra livet mer aktivt (Bateni and Maki, 2005). 

Men vilka förflyttningshjälpmedel finns idag, och vilka funktioner och egenskaper kan 

de erbjuda? 

Figur 1 Denna figur visar en prognos av antal sjukhusvårdade på grund av fallolyckor mellan 
åren 1987 till 2050 (MSB,2009) 
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Rollator – Rollatorn är ett av de vanligaste förflyttningshjälpmedel som finns. Den 

består av en stålkonstruktion med fyra hjul och två ergonomiska hantag. Rollatorn är 

också utrustad med handbroms, korg och sittplats. Det finns rollatorer som enbart är 

anpassade för inomhusmiljöer eller utomhusmiljöer, men även allround. För att få en 

rollator måste den förskrivas av sjukgymnast eller arbetsterapeut, och förskrivs endast 

om personen har nedsatt rörelseförmåga och ej kan kompenseras av annat hjälpmedel. 

En egenskap som rollatorn har är att den skapar förutsättningar för ett mer socialt liv, 

där brukaren kan ta sig till vänner eller till affären (Estreen, M. 2005), (www.hi.se).  

 

Käpp – En käpp är ett redskap för personer med gångsvårigheter och kan användas 

som stöd. En studie visar att fyra miljoner människor i USA använder någon form av 

käpp och användarna är äldre människor, samt personer med fysisk 

funktionsnedsättning (Bateni and Maki, 2005). 

 

Krycka – En krycka är till för att avlasta vikt från ett skadat ben, eller används som 

hjälpmedel vid dålig balans. Kryckan kan jämföras med en käpp, men har extra stöd 

för överarmen. Två kryckor kan också användas för att avlasta vikten ytterligare på 

benen samt förbättra balansen. En krycka kan anpassas till den individuella brukaren 

genom att justera höjden (www.swereco.se). 

 

Gåbord – Gåbord används som ett förflyttningshjälpmedel åt personer som har 

gångsvårigheter. Vid försvagad muskelkraft i benen kan ett gåbord vara till stor hjälp 

vid uppresning från en stol eller säng. Till skillnad från rollatorer och kryckor har 

gåbordet ett mycket större stöd för kroppen som avbelastar benen. Gåbordet är ett 

utmärkt redskap för rehabiliteringsträning för personer efter en skada eller stroke. 

Rehabiliteringen gör att patienten får igång sin muskelaktivitet som förbättrar 

allmäntillståndet (www.gaterd.se).  

 

Rullstol – Rullstol är ett hjälpmedel för personer med nedsatt eller ingen funktion i 

den nedre extremiteten. På 1960-talet vägde rullstolarna cirka 20 kg, viket resulterade 

till snabbt uttröttade armar för att driva rullstolen framåt. Utvecklingen av rullstolar 

har ökat enormt och stor fokus har lagts på vikten. I dag väger en rullstol cirka 7 kg. 

Att vara rullstolsburen behöver inte betyda att brukaren inte kan utföra aktiviteter. 
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Inom idrotten finns många olika rullstolssporter som exempelvis basket, rugby, tennis, 

sprint etc. (www.panthera.se). 
 

Senior kundvagn – Denna kundvagn är 

utformad för äldre personer med 

funktionshinder (se figur 2). Syftet med denna 

kundvagn är att skapa ett säkert och bekvämt 

sätt för äldre personer att ta sig fram i butiken. 

Förutom hantag som en rollator har denna 

kundvagn handbroms och sittplats. För att ta sig 

fram måste handtagen tryckas in och för att 

bromsa hjulen släpper användaren handtagen. 

Sittplatsen gör det möjligt för användaren att 

sätta sig och vila. Vid försvagad muskelkraft kan 

användaren använda hantagen för att dra sig upp 

enligt produktens informationsblad 

(www.exactibutik.se).  
 

Rullstolsvagn – Denna produkt, även kallad 

Handicaddie, är till stor hjälp för personer som 

sitter i rullstol (se figur 3). Syftet med denna 

kundvagn är att göra det möjligt för 

rullstolsburna att handla utan hjälp, vilket 

resulterar till självständighet i butiken. Denna 

kundvagn har en mekanisk 

fastsättningsanordning vilket gör att vagnen 

sitter fast ordentligt. De svarta plastlisterna, 

närmst rullstolen, på kundvagnen kan användas 

som diskreta handtag. (www.exactibutik.se) 

 

2.3. Antropometri 
Antroprometri är en vetenskaplig metod som kartlägger människans mått och fysiska 

egenskaper som används vid utformning av produkter som exempelvis handverktyg. 

Inom antroprometrin finns människans mått och proportioner, kroppsställningar, 

räckvidder, rörelseutrymme, muskelstyrka, tyngdpunkter, tröghetsmoment etc. Vid 

Figur 2 Senior kundvagn. Utformad för personer med 
funktionshinder och utrustad med sittplats och handbroms som 
gör den till ett säkert och bekvämt hjälpmedel i butiken 
(www.exactibutik.se). 

Figur 3 Handiecaddie är lösningen som ger rullstolsbundna 
möjligheten att handla själva utan hjälp. Denna rullstolsvagn har 
en korg med volymen 100 liter, vilket ger kunden möjlighet att 
handla en större mängd varor (www.exactibutik.se). 
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exempelvis analys och dimensionering av en förarhytt i en truck, är det nödvändigt att 

ha tillgång till antroprometriska data för att kunna anpassa förarhyttens funktioner så 

att den passar så många personer som möjligt. 

För att sätta gränser på exempelvis justerbarhet av en stol används så kallade 

percentiler, procentenheter (Hägg, G. m.fl. 2011).   

Följande data publicerades 1968-69 och representerar manliga industriarbetare: 

• 5:e percentilen – 1630 mm. Detta betyder att 5 % av männen i den svenska 

befolkningen är kortare än 163 cm och 95 % är längre. 

• 50:e percentilen – 1740 mm. Detta betyder att medellängden för svenska män 

är 174 cm. 

• 95:e percentilen – 1850 mm. Detta betyder att 95 % av männen i den svenska 

befolkningen är kortare än 185 cm och 5 % är längre. 

Måtten är som tidigare nämnt från 1960-talet. Enligt Hägg (2011) ska 3-4 centimeter 

tilläggas på totallängden för att få en motsvarande proportion av dagens svenskar. 

 

2.4. Produktutveckling  
Ett vanligt sätt att genomföra ett projekt är genom dynamisk produktutveckling. Det 

är en utvecklingsmetod där starten av projektet inte har färdig lösning, utan lösningen 

växer fram successivt under projetets gång. Nedan presenteras några vanliga metoder 

inom produktutveckling (Tonnquist, B. 2010). 

 

2.4.1. Kravspecifikation 
Vid utveckling av produkter görs behovsidentifiering, problemformulering och 

datainsamling för att få fram en problemanalys av produkten. Problemanalysen leder 

sedan fram till kravspecifikationen som bestämmer vad produkten ska utföra, och 

innefattar ergonomiska krav, funktionskrav, kvalitetskrav, ekonomiska krav och 

estetiska krav. Kravspecifikationen måste utesluta formuleringar om hur problemet ska 

lösas. Detta dokument kan kompletteras och modifieras under projektets gång 

(Osvalder, A. m.fl. 2011).  

För att få fram vad som krävs av projektet och hur projektet ska genomföras kan 

kraven delas in i två rubriker; Produktkrav och Projektkrav (Tonnquist, B. 2010). 
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2.4.2. Observation 
Observation är en metod som används för att samla information om hur människor 

beter sig vid en verklig händelse. Syftet med metoden är att få en förståelse om hur en 

användare exempelvis manövrerar en produkt i en naturlig omgivning. Användarna 

behöver inte alltid vara medvetna om att de blir observerade, då naturligt beteende 

söks. När en produkt hanteras kan problem uppstå och med hjälp av en direkt 

observation kan lösningar hittas på ett lättare sätt. Vid en observation är användarens 

beteende den information som kan vara svår att få fram vid en intervju, då användaren 

istället lyfter fram känslor, attityd och önskemål (Osvalder, A. m.fl. 2011). 

 

2.4.3. Konceptgenerering 
Ett produktkoncept kan bestå av en skiss, modell eller text som ska ge en uppfattning 

om hur ett problem ska lösas. För att utveckla en idé behövs konceptgenerering, som 

består av olika metoder, och som kan kombineras med varandra för att skapa nya idéer 

och lösningar. Exempel på metoder är brainstorming och brainwriting. Enligt Ullman 

(2010) är ett koncept en idé som är tillräckligt utvecklad för att utvärdera fysikaliska 

principer som styr dess beteende. 

 

2.4.4. CAD-modell 
CAD står för Computer Aided Design och är ett datorverktyg för att framställa 2D 

och 3D ritningar. Fördelar med CAD är att snabba ändringar kan göras i befintliga 

ritningar och att verklighetstrogna simuleringar kan visas utan fysiska prototyper 

(Wang et al., 2010). En CAD-modell ger stora fördelar till ett projekt då ritningen kan 

skickas vidare till ett företag för framtida tillverkning (Bohgard, M. m.fl. 2011). 

 

2.4.5. Fokusgrupp 
En fokusgrupp är en grupp som innehåller cirka tio personer och en moderator som är 

diskussionsledare. Denna grupp diskuterar exempelvis kring en produkt, 

arbetssituation eller hur ett problem ska lösas. Det är viktigt att moderatorn står i 

centrum och ser till att diskussionen inte hamnar i sidospår (Osvalder, A. m.fl. 2011). 

 

3. Material och metod 
Detta projekt grundas på en tidigare idé som sedan utvecklats under projektets gång. 
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Genom observationer och då nytt material tillkommit till prototyptillverkning har nya 

idéer skapats. Tanken var att kunna montera fast en applikation på vilken kundvagn 

som helst utan att behöva modifiera kundvagnens form och design. Projektets produkt 

är alltså ett tillbehör som ska användas för att ersätta ett förflyttningshjälpmedel samt 

upprätta användarens kroppshållning vid handlande i en dagligvaruhandel. 

Det här kapitlet beskriver de metoder som har använts för att genomföra projektet. 

 

3.1. Kravspecifikation 
Produktkrav är de krav som ställs på produkten. Den metod som har använts som 

kravspecifikation heter MoSCoW-metoden. De stora bokstäverna står för Must, 

Should, Could och Wont. Det är en metod som ställer följande krav på prototyper, i 

detta fall på projektets kundvagn (www.projectsmart.co.uk).   

• Vad MÅSTE prototypen ha? 

• Vad BÖR prototypen ha, om möjligheten finns? 

• Vad KUNDE prototypen ha, om den inte påverkar något annat? 

• Vad SKA prototypen INTE ha i nuläget, men SKULLE kunna ha i framtiden? 

 

3.2. Observation 
Observation har genomförts på ICA Maxi Flygstaden där fokus har lagts på den äldre 

populationen och personer med fysisk funktionsnedsättning under förflyttning med 

kundvagnen. Under observationerna har användarna av kundvagnarna inte varit 

medvetna om att de blivit observerade. Med denna konceptgenerering har problem 

under användandet visualiserats och värdefull information har samlats in (se bilaga 8.6) 

som skapat en idégenerering till projektet.   

 

3.3. Idégenerering 
I kursen Ergonomi gjordes ett projekt med målet att skapa en användarvänlig produkt. 

Under en föreläsning i denna kurs hördes ordet kundvagn av en slump, som fick 

projektets författare att fundera; Hur kan en kundvagn göras mer användarvänlig? Idén 

om att konstruera ett tillbehör till kundvagnen, som kan ge användaren mer stöd, 

skapades. Den tänkta målgruppen var äldre personer som använder 

förflyttningshjälpmedel, men sedan inkluderades även personer med fysik 

funktionsnedsättning. Det gjordes en kort marknadsundersökning för att ta reda på 
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om det redan finns en liknande produkt på marknaden, men ingen hittades.  

 

3.4. Prototyptillverkning 
Som nämnt tidigare var grundidén att montera fast en applikation på vilken kundvagn 

som helst utan att ändra kundvagnens form och design. Detta 

produktutvecklingsprojekt har fått tillräckligt med resurser för att skapa två prototyper. 

Den första prototypen byggdes av projektets författare och bestod av olika 

komponenter, som beskrivs mer detaljerat nedan (se 3.4.1). Den andra prototypen 

består av övre delen från ett gåbord och en fästanordning för att fästa gåbordet i 

kundvagnen, och beskrivs mer detaljerat nedan (se 3.4.2).  

 

3.4.1. Prototyper 

Den första prototypen tillverkades i högskolans verkstad. ICA Maxi Högskolan bidrog 

med kundvagn. I jakt på ett gåbord fick projektets författare kontakt med Human Care 

Group och de kunde bidra med övre delen på ett gåbord som skulle skrotas. Detta 

gåbord hämtades i Staffanstorp. För att fästa dynan mot kundvagnshandtaget 

behövdes en konstruktion som var tillräckligt stabil. Genom att såga av 

scannerhållaren på två kundvagnar kunde dessa användas som fäste till dynan. Som 

handtag till prototypen användes ett cykelstyre som sågades och formades för att passa 

övrig konstruktion. 

Denna konstruktion sattes ihop av projektets författare och innefattade borrning, 

kapning, bockning, och slipning.   

Den andra prototypen tillverkades kort efter prototyp 1, då prototyp 1 inte uppfyllde 

kravspecifikationen (se bilaga 8.4). Efter ett senare svar från GATE Rehab 

Development AB kunde företaget bidra med ett gåbord (se bilaga 8.5) som projektet 

kunde använda till en andra prototyp. Detta gåbord hämtades i Falkenberg. ICA Maxi 

Flygstaden bidrog med en kundvagn av äldre modell än kundvagnen i prototyp 1, och 

transporterades till högskolan. Denna kundvagn är 8 cm lägre vilket gör att armstödens 

lägsta punkt sänks med lika mycket och medför att kortare personer kan använda 

prototypen. För att fästa gåbordet i kundvagnen behövdes en konstruktion som var 

stabil och fast. Denna konstruktion byggdes av projektets författare och innefattade 

borrning, bockning, fräsning, svetsning, svarvning och kapning. Prototyp 2 kunde 

därefter användas vid workshopen (se 3.6) 
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3.5. CAD-modell 
För att visualisera problemlösningar är en CAD-modell ett utmärkt sätt att visa detta 

på. Denna CAD-modell har ritats i ett datorprogram som heter CATIA V5R20. Då 

nya idéer uppstår kan ändringarna ske direkt i datorn och kan därefter testas med hjälp 

av datormanikiner. En datormanikin är en visualisering av en verklig människa som 

kan användas för att göra olika typer av tester, som exempelvis RULA, 

kroppsställningar, kroppshållningar, räckvidd etc. enligt föreläsning av Sessman, L 

(2011). För att visa en så verklighetsanpassad visualisering som möjligt kan en 

simulering göras. I en simulering är datormanikinen i rörelse som exempelvis en 

gångcykel, knapptryckning eller annan rörelse.  
 

3.6. Workshop 
En workshop gjordes på AHH i Halmstad. AHH är en samlingsplats för den äldre 

populationen där dagliga aktiviteter pågår. Prototyp 2 presenterades kort av projektets 

författare och efteråt fick frivilliga testpersoner gå fram och testa prototypen. Efter 

testet fick testpersonerna svara på 10 frågor angående prototypen (se bilaga 8.2). 

Deltagarnas åldrar var mellan 69-80 år gamla. Alla deltagare använde någon typ av 

förflyttningshjälpmedel. 

 

3.6.1. Workshop - Fokusgrupp 

Att använda sig av en fokusgrupp ger en bra grund till prototypens utvärdering.  

Fokusgruppen vid workshopen till detta projekt bestod av 7 personer (1 man och 6 

kvinnor) och leddes av en moderator som ställde öppna frågor utifrån ett 

frågeformulär som var avsett till workshopen (se bilaga 8.2). 

 

3.7. Litteraturstudier 
Under projektets gång har artiklar och litteratur samlats in för att ge en bra bakgrund. 

De artiklar som finns i referenslistan har hämtats från följande databaser: 

• Science Direct 

• PubMed 

• Google Scholar 

• Halmstad University Library 

De sökord som användes var följande:  
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walker, cane, rolling walker, assistive devices, gait, shopping cart, walking aids, cad, 

computer aided design. 

  

4. Resultat 

4.1. Prototyp 
Den första prototypen (se bilaga 8.5) uppfyllde inte kravspecifikationen och därför 

tillverkades ytterligare en prototyp. Den andra prototypen resulterade i en standard 

kundvagn med ett tillbehör (se bilaga 8.5). som är avsett att ersätta ett 

förflyttningshjälpmedel, samt att få användaren att hålla en mer upprätt kroppshållning 

i jämförelse med användning av en standard kundvagn. Fästanordningen är tillverkad 

av en stålplatta och ett stålrör (se bilaga 8.5) som har svetsats samman. För att 

fästanordningen ska fästas på kundvagnen har ytterligare en platta fästs på undersidan 

av kundvagnens rutnät med hjälp av sex stycken skruvar och muttrar. Med denna 

anordning kan tillbehöret fästas på alla typer av kundvagnar som har ett liknande 

rutnät i botten. Undantaget är att komponenterna på kundvagnens handtag måste 

avlägsnas.  

 

4.2. CAD-modell 
Resultatet av CAD-modellen visar en kopia av prototypen (se bilaga 8.7) i 3D. 

Modellens framtida syfte är att kunna modifieras med nya idéer och testas med hjälp 

av en datormanikin innan modifikationen görs på den verkliga prototypen, med 

anledning att spara på både tid och pengar.  

Modellen har även renderats i naturlig omgivning för att få en mer verklighetskänsla 

och för att få en blick över hur olika kroppsbyggnader hanterar  

projektets prototyp har olika manikiner renderats i naturlig omgivning (se bilaga 8.7). 

De olika datormanikinerna skapades efter antropometriska mått (se tabell 1). De 

antropometriska måtten är valda efter Tysklands befolkning, då datorprogrammet 

CATIA V5R20 inte innehåller den svenska antroprometrin. 

Den lägsta percentilen som projektets prototyp bemästrar är 40:e percentilen för 

kvinnor, vilket motsvarar en längd på 161 cm. Detta för att kundvagnen har en 

standardhöjd på 102 cm och kan inte modifieras, samt att de tillkommer en höjd på 10 

cm av dynan från gåbordet, som ger prototypen en höjd på 112 cm. 
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Manikin Kön Percentil Längd (cm) 
1 Man 50 175 
2 Kvinna 50 162,5 
3 Man 95 186 
4 Kvinna 40 161 
5 Man 100 202 

 

4.2.1. Ritningar 

För att få en mer detaljerad bild av övre delen av gåbordet har en ritning gjorts i 

programmet CATIA V5R20 (se bilaga 8.8). 

 

4.3. Workshop 
De frivilliga personer som kom fram var väldigt nyfikna. Deltagarna fick frågan om att 

testa prototypen i en dagligvaruhandel, men de sa bestämt nej, på grund av att de inte 

ville passa en angiven tid. Istället hade testpersonerna och moderatorn en öppen 

diskussion om prototypen där moderatorn utgick från ett dokument med förberedda 

frågor (se bilaga 8.2). Mycket positiva svar kom från testpersonerna, då de tyckte att 

denna idé kan vara en stor fördel för personer som verkligen behöver extra stöd. 

Svaren av de förberedda frågorna finnes i bilaga 8.3.  

 

5. Diskussion 
5.1. Metoddiskussion 

Projektet har använt sig av olika metoder för att skapa den slutgiltiga produkten. Val 

av metoderna har inte varit svårt, då de är några vanliga metoder som ingår i projekt 

där produktutveckling sker.  

Kravspecifikationen rekommenderades av HCH och har använts till projektets 

prototyp. Det är en kravspecifikation som täcker det nödvändigaste av prototypens 

funktion och egenskaper, och har fungerat bra till detta projekt. Observationen som 

ägde rum på ICA Maxi Flygstaden var en stor del av konceptgenereringen, då idén 

växte fram efter att ha sett hur personer inom målgruppen hanterar en 

standardkundvagn. Den äldre populationen som observerades gick oftast med böjd 

rygg, som ger en dålig kroppshållning, för att de lutade sig mot kundvagnens hantag. 

Även personer med rollatorer gick framåtlutande vid användning, vilket ger böjd rygg. 

Tabell 1 Denna tabell visar de antropometriska mått på 
kroppslängd som har använts till manikinerna i 
datorprogrammet CATIA V5R20. 
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Observationerna var mycket givande och bidrog med mycket till projektet. 

Den största anledningen till att en andra prototyp tillverkades var att prototyp 1 endast 

kunde användas av personer längre än ~180 cm, på grund av att armstödet inte var 

höj- och sänkbart. Prototyp 2 täcker in en bredare målgrupp eftersom den är inte lika 

hög som prototyp 1. Om prototyp 2 kunde sänkas ytterligare några centimeter, skulle 

en ännu bredare målgrupp kunna använda den.  

Hjälpmedlet, Senior kundvagn, erbjuder användaren en sittplats samt ett stöd precis 

som en rollator har. För att ta sig fram med den måste handtagen tryckas in, vilket ger 

både för- och nackdelar. Fördelen är att användaren måste vara aktiv vid användning 

genom att trycka in handtagen. Om användaren har begränsad funktion i händerna blir 

detta en nackdel, eftersom att handtagen ständigt måste hållas inne så att användaren 

kan  förflytta sig framåt. Det finns ändå en tanke med handtagen, när användaren vill 

använda sittplatsen så står kundvagnen stilla, eftersom handtagen inte är intryckta och 

då är bromsen aktiverad. En jämförelse mellan senior kundvagn och protoyp 2 är att 

prototyp 2 erbjuder ett bekvämare stöd där användaren kan avlasta hela kroppen på 

dynan. Den är även höj- och sänkbar vilket täcker in en större målgrupp. En lång man 

och en kort kvinna kan inte använda sig av samma höjd på handtagen, vilket gör att 

senior kundvagn är begränsad till en mindre målgrupp.  

 

5.2. Resultatdiskussion 

Att handla i en dagligvaruhandel är något som alla gör och anses som en vardaglig 

aktivitet. Då människor blir äldre minskar den fysiska funktionen i kroppen, vilket kan 

bli problem vid olika aktiviteter. 

 

Problem som har uppstått under projektet har lösts snabbt och effektivt. De problem 

som prototyp 1 hade, skulle förbättras och göras om till prototyp 2. Punkterna som 

skulle förbättras var följande: 

1. Sänka höjden från marken upp till handtaget 

2. Tillverka en stabilare konstruktion 

3. Tillverka en konstruktion där höjden och bredden på armstödet kan justeras 

och därmed anpassas till individen 

Efter kontakt med olika företag angående en sponsorförfrågan om ett gåbord svarade 

företaget GATE Rehab Development. Ett gåbord kunde hämtas i Falkenberg som 

därefter kunde lösa punkt 3. För att lösa punkt 1 behövdes en lägre kundvagn, då 
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modifiering av kundvagnar inte var aktuellt i projektet. Efter kontakt med ICA Maxi 

Flygstaden kunde en äldre modell av kundvagn bidras till projektet och därmed var 

punkt 1 löst. Det enda problemet som återstod i detta läge var en stabil konstruktion 

och kunde lösas genom att tillverka en fästanordning gjord av stål som kunde fästas i 

botten av kundvagnen. Övre delen av gåbordet plockades av och fästes i 

fästanordningen i kundvagnen, vilket löste problemet i punkt 2. 

 

Kundvagnstillbehöret syftar till att ge en mer upprätt kroppshållning och bättre 

komfort vid användning i en dagligvaruhandel. Kundvagnen är först och främst 

anpassad till den äldre populationen, men även för personer med någon typ av 

funktionsnedsättning i kroppen.  

Projektets prototyp kan vara något för företag som åker hem till äldre personer, 

hämtar dem och sedan åker och handlar med dem. Ett exempel på företag som 

erbjuder denna tjänst är Hemköp Veddige i Varberg. Genom att de äldre personerna 

använder kundvagnen kan de vara aktiva och peka på vad de vill ha, och assistenten 

hämtar varorna.  

 

5.3. Workshopdiskussion 

Jag hoppades på att workshopen kunde äga rum i en dagligvaruhandel, men måste 

respektera deltagarnas beslut. Det var överraskande hur positiva de var till prototypen. 

Under testet observerades deltagarna när de gick med kundvagnen och det syntes att 

de blev rakare i ryggen. Den feedback som kom från deltagarna var precis det som 

projektet hoppades på att få, men under gruppdiskussionen uppkom en del 

konstruktiv kritik från testpersonerna, se nedan. 
 

1. Lägsta höjden är för hög 

2. Svårinställd 

3. Plats för kryckor 

4. Plats för scanner och köplista 

5. Kan inte ta kundvagnen hem 

6. Anledningen att välja prototypen om användaren inte ska handla många varor 

7. Kundvagnens parkering 

8. Rollatorparkering 
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1. Den lägsta höjden på kundvagnshandtaget är 102 cm och lägsta höjden med dynan 

är 112 cm. Då projektet inte har tagit hänsyn till att modifiera kundvagnens design kan 

denna lägsta punkt inte sänkas. Det är möjligt att dynan kan göras lägre, samt att 

modifiering av stödet som fäster dynan kan göras lägre. Den individ som kan använda 

prototypen bör alltså vara minst 161 cm lång. Under workshopen var det endast en 

person som var kortare och påpekade detta. 

 

2. Att ställa in den önskade höjden kräver att användaren först snurrar på två olika 

skruvar som lossar aluminiumrören, som gör att höjden kan justeras in. Vid önskad 

höjd måste användaren snurra på samma skruvar för att spänna fast aluminiumrören. 

Denna process kan tyckas vara svår för den äldre populationen som inte har tillräckligt 

med styrka. Här hade en annan typ av mekanik passat in för att förenkla denna 

process. Exempelvis samma mekanik som en krycka har, där användaren trycker in en 

knopp och sedan justeras den önskade höjden. I värsta fall kan användaren be om 

hjälp, antingen av sin partner, personal eller annan kund. 

 

3. En mycket bra punkt som kan vara väldigt användbar. Ett fäste för användarens 

kryckor, som kan monteras på sidan av kundvagnen. En mycket enkel lösning som kan 

ge ett mycket bra resultat. 

 

4. Många handlar med scanner och har ofta med sig en inköpslista. Därför bör det 

absolut finnas plats till detta någonstans på prototypen. Under workshopen uppgav 

den största delen av fokusgruppen att scannern och plats till köplista bör sitta i mitten, 

mitt emellan handtagen. Detta gör det möjligt att ha allt framför sig och blir 

lättillgängligt. 

 

5. Den äldre populationen som handlar med rollator och har nära hem, går oftast till 

och från affären. Då uppstår ett problem med prototypen, eftersom den inte kan 

lämna butiken. Om användaren har handlat en större mängd varor med hjälp av 

projektets prototyp och har ingen bil med sig, blir det ett problem. En rollator har 

begränsat med utrymme för bagage och varor, vilket betyder att när maxgränsen är 

nådd, då handlar användaren inte mer. Tanken med projektets prototyp är att 

användarna ska ha en möjlighet att handla mycket varor och sedan lasta in det i sina 

bilar. I många dagligvaruhandlar kan exempelvis mikrovågsugnar, grillar och tv-
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apparater inhandlas och de tar stor plats. 

 

6. Om användaren inte ska handla många varor kan det tyckas konstigt att gå med en 

stor kundvagn. Tanken med projektets prototyp är som sagt att användaren ska ha 

möjlighet att handla en större mängd varor, och samtidigt få en bättre kroppshållning 

vid användning. 

 

7. Största delen av fokusgruppen tyckte att kundvagnen bör vara parkerad vid 

ingången, nära de andra specialvagnarna. Några tyckte att kundvagnen bör vara 

parkerad vid de andra kundvagnarna ute på parkeringen. Det bästa blir om 

kundvagnen är parkerad inomhus på grund av väder och vandaliseringsrisk. 

 

8. De personer som går med sina rollatorer till dagligvaruhandeln och ska använda 

projektets prototyp måste ställa sin rollator någonstans. Det finns möjlighet att parkera 

rollatorn vid dagligvaruhandelns information, då personal ständigt finns i närheten och 

har koll på den. Av egen erfarenhet finns det många som ställer sina rollatorer i 

informationen och använder sedan en vanlig kundvagn som stöd. Om flera 

dagligvaruhandlar kan erbjuda kundvagnar som projektets prototyp kan möjligtvis en 

rollatorparkering anordnas, där det får plats ett fåtal rollatorer. Denna parkering bör i 

så fall befinna sig i närheten av kundvagnens parkering. 

 

Denna workshop och gruppdiskussion var mycket givande för projektet då 

användarnas synpunkter är prototypens betyg. Då användarna testat prototypen är 

projektets mål uppnått. 

 

6. Slutsats 
Detta projekt har utifrån en tidigare idé, utvecklat en applikation till en kundvagn, som 

kan ersätta förflyttningshjälpmedel i en dagligvaruhandel. Personerna som deltog i 

workshopen sa att de upplevde en bra komfort och fick en mer upprätt kroppshållning 

vid användning av prototypen. Slutsatsen med detta projekt är att produkten verkar 

intressant för marknaden men det återstår problem. För att nå en bredare målgrupp 

måste kundvagnens design modifieras genom att sänka höjden, så att kortare personer 

kan använda den. Prototypen behöver dock testas av personer i en dagligvaruhandel 

innan den kan tas i bruk. 
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7.4. Figurer 
Figur 1. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Skador bland äldre i Sverige, 
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8.1 Projektkrav 

De krav som projektet har, kommer från Högskolan i Halmstad.  

• Version 1 av projektplan inlämnas senast måndagen den 12:e december 2011 

• Version 2 av projektplan inlämnas senast måndagen den 16:e Januari 2012 

• Sammanfattning inför halvtidsseminarium inlämnas senast torsdagen den 8:e Mars 

2012 

• Halvtidsseminarium den 14:e Mars 2012 

• Inlämning av slutrapport till examinator och opponent inlämnas senast den 14:e Maj 

2012 

• Opponenten mailar synpunkter till respondent och examinator senast lördagen den 

19:e Maj 2012 

• Presentation och opponering sker den 21:a Maj 2012 

• UTEXPO 24-26:e Maj 2012 

 

Övriga krav som ställs på projektet är att rapporten får ej överstiga 20 stycken A4 sidor 

exklusive bilagor och ska skrivas så kort som möjligt utan att förlora väsentlig information. 
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8.2 Frågeformulär 
 
Testperson nr:_________  Datum:__________________  
Ålder: _________  Kön: __________ 

 
1. Vad tyckte du om prototypen (allmänt)? 

 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

2. Om du skulle handla med denna prototyp, var skulle du vilja att den var parkerad? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. Hur mycket hjälper armstödet på en skala från 1 – 10 ? 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
1           5   10 
 

4. Hur bekvämt är armstödet på en skala från 1-10? 
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------| 
1           5   10 
 

5. Vad tycker du om den höj och sänkbara funktionen? 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

6. Vad tyckte du var positivt med prototypen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

7. Vad tyckte du var negativt med prototypen? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

8. Vad kan förbättras? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

9. Vart bör scannern sitta? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

10. Hade du hellre använt denna prototyp än en vanlig kundvagn, varför? 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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8.3 Resultat Frågeformulär 
 

 
Fråga 1 
Alla deltagarna svarade likadant på denna fråga. De tyckte att prototypen var en mycket bra 
idé och den kan vara mycket betydelsefull för personer som behöver extra stöd. 
 
Fråga 2 
Denna fråga gav lite olika åsikter. Några av deltagarna tyckte att kundvagnen ska vara 
placerad vid de vanliga kundvagnarna på parkeringen, då varorna ska lastas in i bilen. 
Majoriteten tyckte att kundvagnen ska vara placerad vid ingången där de andra 
specialvagnarna står. 
 
Fråga 3 
85% av deltagarna gav 10 och 15% gav 9 på skalan 1-10, vilket visar att armstödet hjälper 
användaren att hålla en upprätt kroppshållning. 
 
Fråga 4 
Ungefär 40% gav 9 och 60% gav 10 på skalan 1-10. Detta visar att armstödet från gåbordet 
anses ha tillräckligt bra komfort att användas. En deltagare ville gärna prova ett annat 
material att jämföra med, men tyckte att armstödet var bekvämt och gav 9 på skalan 1-10. 
 
Fråga 5 
Den höj- och sänkbara funktionen fick mycket positiv respons. 85% uppgav att det var 
enkelt att ställa in den och den ger stor möjlighet både för korta och långa att använda den. 
15% uppgav att de tyckte det var svårt att ställa in höjden på grund av skruvarna som 
spänner fast armstödet på den önskade höjden. 
 
Fråga 6 
Positivt med prototypen var speciellt stödet. Det gav en bättre hållning där användarna inte 
böjde på sina ryggar. En deltagare nämnde att man möjligvis orkar gå längre med hjälp av 
denna prototyp. 
 
Fråga 7 
En sak som kom upp var att det finns ingen speciell plats att lägga kryckor. En idé från 
användarna var att kunna sätta fast kryckan på sidan om vagnen.  
Det finns ingen möjlighet för användarna att ta hem kundvagnen, precis som de kan med en 
rollator, De kan endast ta kundvagnen till parkeringen, 
En av användarna tyckte att lägsta nivån på armstödet var för högt. Användaren var mycket 
kort och var alltså under 40:e percentilen som är vad prototypen kan bemästra.  
En fråga kom upp som löd ”Varför ska jag använda den om jag ska handla lite varor?” 
Diskussion kring denna konstruktiva kritiken finnes i diskussionen. 
 
Fråga 8 
Det som kan förbättras enligt användarna är följande: 
 

1. Lägsta höjden är för hög 

2. Svårinställd 

3. Plats för kryckor 

4. Plats för scanner och köplista 
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5. Kan inte ta kundvagnen hem 

6. Anledningen att välja prototypen om användaren inte ska handla många varor 

7. Kundvagnens parkering 

8. Rollatorparkering 

Dessa punkter finns även i diskussionen. 

 
Fråga 9 
Nästan hälften av användarna använder inte scanner och kommenterade inte vart den bör 
sitta. De som använder scanner hade förslag att den skulle sitta i mitten, mitt emellan 
handtagen på armstödet, eftersom detta gör den lättillgänglig. Ett annat förslag var att den 
bör sitta på sidan eftersom platsen för köplistan skulle vara i mitten. 
 
Fråga 10 
Alla deltagare utom en person hade valt projektets prototyp över en vanlig standard 
kundvagn, med motivationen att den ger ett bättre stöd, man blir rakare i ryggen, skönare att 
gå med och om de ska handla mer varor än vad som får plats på en rollator. Den deltagare 
som inte hade valt den sa att den borde vara lägre så att kortare personer kan använda den. 
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8.4 Kravspecifikation 
 
 

1. Vad MÅSTE prototypen ha? 

2. Vad BÖR prototypen ha, om möjligheten finns? 

3. Vad KUNDE prototypen ha, om den inte påverkar något annat? 

4. Vad SKA prototypen INTE ha i nuläget, men SKULLE kunna ha i framtiden? 

 
1.  Prototypen måste ha ett justerbart armstöd så att den kan anpassas till individen och 

inkludera en större del av befolkningen. Prototypen måste även vara tillräckligt stabil 
för att kunna anvädas av överviktiga personer. 

 
2.  Prototypen bör ha fäste till scanner och plats till köplista. 
 
3.  Prototypen kunde ha plats för användarens kryckor. Detta gör att prototypen har mer 

funktioner att erbjuda, vilket tillfredställer fler användare.  
 
4. Protoyopen ska inte ha annan design men skulle kunna ändras i framtiden. För att 

inkludera en ännu större befolkning kan kundvagnens handtagshöjd sänkas. För att 
underlätta ytterligare för användaren kan korgens botten höjas. Vilket innebär att 
användaren inte behöver böja sig ner för att lägga varan i botten på kundvagnen. 
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8.5 Bilder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 visar prototyp 1 som byggdes på den nyare modellen 
av kundvagn. Dynan sponsrades av Human Care Group AB 
och hantagen är tillverkade av ett cykelstyre. 

Bild 2 visar en annan vy av prototyp 1. 

Bild 3 visar prototyp 1 från undersidan. Denna konstruktion är byggd av aluminiumplattor som har skruvats 
ihop. 
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Bild 4 visar gåbordet som sponsrades av GATE Rehab 
Development och användes till projektes andra prototyp. 

Bild 5 visar konstruktionen som använts som fäste till övre 
delen av gåbordet, innan svetsning. 

Bild 6 visar konstruktionen efter svetsning. Bild 7 visar konstruktionen på plats i kundvagnen, med 
bottenplattan på undersidan. 
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Bild 8 visar prototyp 2 som är projektets slutgiltiga prototyp. Det är denna prototyp som användes i workshopen 
på AHH. 

Bild 9 visar prototyp 2 i en annan vinkel. Bild 10 visar prototyp 2 där höjden på armstödet är som högst, 155 cm 
från golv till armstöd. 
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8.6 Observation 
 
Observation har ägt rum på ICA Maxi Flygstaden under projektets gång med jämna 
mellanrum. Då projektets författare är anställd där spenderas tid till observation av 
målgruppen.  
 
Då projetets författare fick syn på en person från målgruppen som använde sig av en 
kundvagn, studerades denna person från avstånd. Mycket fokus var på användarens 
kroppshållning eftersom många av den äldre populationen lutar sig framåt, böjer på sin rygg 
och lutar sig mot kundvagnens handtag. Denna kroppsställning ansågs inte att vara bekväm 
eller stabil.  
 
Det observerades även personer inom målgruppen som använde sig av ett 
förflyttningshjälpmedel, oftast rollator eller krycka. De äldre personerna som använde sig av 
rollator ansågs ha liknande problem som de äldre som använder kundvagn. 
Kroppshållningen är även där mycket framåtlutad med böjd rygg.  
 
Dessa observationer var mycket givande och gav projektet ett problem att lösa. 
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8.7 Renderingar 
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