
 
  



          

 2 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Examensarbete inom produktutveckling  
och innovationsledning 

 
 
 
 
 
 
 

Sarah Kotkamaa 900811–5264 
Ulrika Larsson 910608–1004 
 
2013-05-27 
Utvecklingsingenjörsprogrammet  
 
Halmstad Högskola 
Handledare och examinator: Leif Nordin 
 



          

 3 

Sammanfattning 
Detta är den sammanställda rapporten av ett examensarbete inom produktutveckling 
och innovationsledning som har resulterat i produkten HelpSeat. I rapporten finner 
läsaren information om projektets gång från början till slut där projektgruppen 
beskriver deras process för att nå deras mål.  
 
HelpSeat är ett portabelt hjälpmedel som ger stöd när du vill sätta dig ner och hjälper 
dig när du vill ställa dig upp. Den möjliggör kroppsrotation och går även att använda i 
många olika situationer samt är reglerbar till olika användare. Produkten tar emot 
användarens vikt med hjälp av en gasfjäder där energin lagras och sedan återanvändas 
för att hjälpa användaren upp. HelpSeat ger dig möjligheten att rotera kroppen genom 
användning av en vridplatta som bas. 
 
Projektgruppen har uppnått sitt mål att tillverka en prototyp och ta fram en 
marknadsplan. HelpSeat är ett hjälpmedel som projektgruppen vill att alla människor 
ska kunna använda om de känner att produkten hjälper dem i deras vardag.  
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Abstract 
This is the compiled report of a graduation project concerning product development 
and innovation management, which has resulted in the product HelpSeat. In the 
report, the reader will find information on the project from beginning to end, where 
the project team describes their process for achieving their goal. 
 
HelpSeat is a portable product that offers you support when you want to sit and then 
helps you up when you want to stand. It gives you an ability to rotate your body and 
also, it can be used in many different situations and is adjustable for different users. 
The product receives the weight of the user by means of a gas spring in which the 
energy is stored and then reused to help the user up. HelpSeat enable body rotation by 
use of a turntable base. 
 
The project group has achieved its goal of producing a prototype and developing a 
marketing plan. HelpSeat is a product that the group wants all people to be able to use 
if they feel that the product helps them in their daily lives. 
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Förord 
Detta projekt görs i kursen Examensarbete inom produktutveckling och 
innovationsledning som erbjuds genom Utvecklingsingenjörsprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. Kursen är på 22,5 hp och läses på ett helt år under 
utvecklingsingenjörernas tredje och sista år. Vi, som syftar på projektgruppen 
bestående av Ulrika Larsson och Sarah Kotkamaa, skulle vilja tacka vår handledare 
Leif Nordin samt våra samarbetspartners Almi och Hälsoteknikcentrum Halland för 
deras stöd under projektets gång.  
 
Projektet har gett oss en möjlighet att få använda, prova och utforska den teori som vi 
tagit del av under 3 års tid. Genom en bred utbildning med förståelse för teori, 
processer, utveckling och teknik har vi kunnat genomföra projektet samt hantera de 
svårigheter som vi mött på vägen.  
 
 
 
 
 
 
___________________________   ___________________________ 
 
 
Ulrika Larsson     Sarah Kotkamaa  
aul.larsson@gmail.com    sarah.kotkamaa@gmail.com 
0767113880      0727255067 
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1. Inledning 
I detta avsnitt behandlas bakgrunden, produktbehovet samt syfte och mål med 
projektet. Hänvisning av begreppet vi, kommer hädanefter att representera 
projektgruppens medlemmar, Ulrika Larsson och Sarah Kotkamaa.   
 
1.1 Bakgrund 
Det blir allt mer viktigt att kunna vara flexibel och självständig i sin vardag och 
behovet finns allt högre upp i åldrarna. I dagens snabba tempo måste man kunna 
hänga med samt vara redo för snabba förflyttningar för att kunna ta del av allt som 
händer runt omkring sig. Vi har märkt att äldre och funktionshindrade har problem 
med detta.   
 
En svår situation för en del av dessa människor är att sätta sig ned på en stol och vrida 
in kroppen under ett bord samt vrida tillbaka kroppen och därefter resa sig upp. En 
annan svår situation är att ta sig in och ut från en bil. Sätena är väldigt låga och djupa 
vilket betyder att det krävs en hel del muskelstyrka för att klara av detta. Dessa 
moment kan upplevas som ansträngande, svåra eller jobbiga och påverkar många 
människor negativt. I många av dessa situationer är det också svårt för anhöriga och 
folk i den behövandes närhet att vara ett tillräckligt bra stöd eftersom plats och 
utrymme ofta är begränsat.  
 
1.2 Behov 
Många människor, framförallt äldre och funktionshindrade, skulle sannolikt vara 
hjälpta av en portabel produkt med en funktion som tar emot när man sätter sig ner 
och trycker ifrån när man ska ställa sig upp samt underlättar kroppsvridning i sittande 
läge.  
 
Målgruppen för äldre är uppskattningsvis från 70 år och uppåt. Detta ger en potentiell 
målgrupp på ungefär 1,2 miljoner människor (se bilaga 1: Befolkningsfördelning). 
Målgruppen för funktionshindrade ser vi först och främst till dem som har 
rörelsesvårigheter och därmed måste använda rullstol eller rullator i deras vardag. 
Denna målgrupp faller till stor del inom målgruppen för 70 år och uppåt men trots 
detta finns det en hel del yngre människor med liknande behov (se bilaga 2: 
Hjälpmedelsverksamheten i Sverige & bilaga 3: Statistik som rör människor med 
funktionshinder). Andra potentiella användare kan även vara gravida kvinnor, 
tillfälligt skadade människor och de som har problem med rygg, höft eller knän. 
 
1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att äldre och funktionshindrade människor ska kunna få en 
lättare vardag samt att de ska kunna klara av situationer som de har haft svårt med 
tidigare. Målet är att tillverka en portabel produkt som ska kunna hjälpa användaren 
att sätta sig ner och ställa sig upp samt rotera kroppen vid behov. Projektmålet är även 
att uppnå kurskraven samt underlag för att eventuellt kunna lansera produkten på 
marknaden. 
 
2. Projektbeskrivning 
I detta avsnitt behandlas intressenter, produktkrav, projektorganisationen, budget, 
tidsplan samt sekretess. 
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2.1 Intressenter 
Kärnintressenter för detta projekt är deltagare i projektgruppen, Ulrika Larsson och 
Sarah Kotkamaa, samt handledare Leif Nordin. Primära intressenter är Högskolan i 
Halmstad, Hälsoteknikcentrum Halland (HCH), Almi, Hjälpmedelscentraler samt 
eventuella kunder. Sekundära intressenter kan innefatta konkurrenter, sjukgymnaster, 
vårdpersonal samt andra personer med intresse för sjukvård, hälsa och hjälpmedel. 
 
2.2 Krav  
De viktigaste funktionskraven (se bilaga 4: Krav- och funktionslista) är att produkten 
ska vara portabel, erbjuda nedsittningsstöd, när du vill sätta dig ner, och 
uppresningshjälp, ner du vill resa dig upp. Detta för att reducera den kraft din kropp 
måste prestera för att utföra rörelsen. Produkten ska även vara utformad för att 
möjliggöra kroppsrotation i sittande läge.  
 
2.3 Projektorganisation 
Gruppdeltagare:    Ulrika Larsson  
       Sarah Kotkamaa 
 
Examinator och handledare:   Leif Nordin 
Kontaktperson HCH:    Martin Persson 
Kontaktperson Almi:    Conny Nilsson 
 
2.4 Budget, Projekt 
En budget kan liknas vid en tidplan för resursförbrukning och vi har uppskattat att 
projektets genomförande inte kommer kosta mer än 20 000 kr. Det är även denna 
summa som vi har fått som stöd från Almi (se bilaga 5: Projektbudget). 
(Holmdahl, 2010) 
 
2.5 Tidplan 
Projektgruppen har valt att använda sig av visuell planering (se bilaga 6: Visuell 
planering) samt ett gantt-schema (se bilaga 7: Gantt-schema) för att planera sin tid. 
Visuell planering har använts för kortsiktig resursplanering och har använts under 
hela projektet för att tydligt se vad som ska göras samt vem som ska utföra 
aktiviteten. Gantt-schemat har använts för att sätta upp mål och milstolpar samt för att 
få en överblick på projektet och veta när aktiviteter måste påbörjas samt färdigställas.  
 
2.5.1 Visuell planering 
I visuell planering ligger fokus på resurserna, till exempel projektmedlemmar, 
handledare, tillgång till projektrum samt öppettider i verkstad och CAD-salar. 
Aktiviteter som ska utföras skrivs på post-it lappar. Dessa lappar sätts sedan upp på en 
tavla med dags- eller veckoplanering så att alla delaktiga kan få en gemensam 
uppfattning om lägesrapporten samt planeringen. 
(Holmdahl, 2010) 
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2.5.2 Gantt-schema 
Ett gantt-schema utgår från olika aktiviteter som tilldelas starttid och sluttid vilket i 
sin tur synliggör aktiviteternas varaktighet. Denna metod fokuserar på aktiviteterna 
som ska göras och används för att optimera processen med avseende på dess sluttid. 
(Holmdahl, 2010) 
 
2.6 Sekretess 
Ett sekretessavtal har använts under projektets gång för utomstående personer som 
tagit del av information angående vårt projekt samt mellan handledarna och 
studenterna i klassen. 
 
3. Metod: Produktutveckling och innovationsledning  
Produktutveckling innebär vägen från en idé till en färdig vara eller tjänst. 
Projektgruppen har valt att använda sig av dynamisk produktutveckling med 
inriktning på DPD tumregler. 
 
3.1 Dynamisk produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling går ut på att styra ett projekt med vision och kunskap 
istället för struktur. Metoden kännetecknas av en kontinuerlig och flexibel anpassning 
till ändrade förutsättningar samt att den senaste vunna kunskapen används inom 
projektet. Dynamisk produktutveckling användes eftersom projektgruppen inledde 
projektet med lite kunskap kring området som sedan har växt i takt med projektet. 
Metoden är även bra för att snabbt reagera på nya impulser. 
(Holmdahl, 2010)  
 
3.2 DPD Tumregler 
De tumregler som projektgruppen har arbetat mest med är att försöka göra det 
viktigaste i varje ögonblick, att sätta användaren i centrum samt fokusera på 
huvudproblemet. Projektgruppen har konstruerat och verifierat prototypen samtidigt 
och utveckling av produktkonceptet har gjorts fortlöpande. Vi har även fattat många 
små och få stora beslut samt växlat mellan olika arbetsuppgifter. Projektgruppen har 
antecknat ständigt under projektets gång samt använt sig av samlokalisering och 
kreativ dialog för att få en hög effektivitet på arbetet. Rapportering och planering har 
gjorts veckovis där vi utnyttjat väggarna för att göra projektinformationen visuell, 
lättillgänglig och tydlig. 
(Holmdahl, 2010) 
 
4. Metod: Projektprodukten 
Detta avsnitt behandlar de metoder projektgruppen använt under projektets gång för 
att få fram projektprodukten. Projektgruppen har använt metoder inom idégenerering, 
utvärdering och planering samt rapportering. 
 
4.1 Idégenerering  
Nedan redogörs metoderna som använts under idégenereringsfasen. De metoder som 
nämns är brainstorming, brainwriting, BAD-PAD-MAD-CAD och imageboard. 
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4.1.1 Brainstorming 
Användning av brainstorming är ett av de vanligaste momenten vid generering av 
idéer. För att nå ett bra resultat ska man generera fram så mycket idéer som möjligt, 
helst galna och annorlunda, och inte kritisera. I denna metod är det fokus på 
kvantiteten, inte kvaliteten, och man ska få möjlighet att kombinera idéer och 
förbättra dem. Vid brainstorming ska alla trivas och våga vara spontana samt bryta 
mot de oskrivna reglerna. 
(Holmdahl, 2010) 
 
Metoden användes vid många tillfällen under projektets gång för att skapa idéer och 
tankar. Brainstorming är något vi gick tillbaka till vid uppkomst av problem och för 
att hitta lösningar på dessa. 
 
4.1.2 Brainwriting  
Brainwriting är form av brainstorming som grundas på samma principer, men 
skillnaden är att man byter ut tal mot skrift. Fördelen med denna metod är att man kan 
få ner egna tankar och skisser på papper innan man behöver beskriva dem i ord. Dessa 
papper kan skickas runt mellan deltagarna för att få respons på idéerna.  
(Gryskiewicz & Tylor, 2007) 
 
Denna metod användes för att utveckla varandras idéer och skisser samt för att få 
fram en kombination som vi båda var nöjda med. Skisser av idéer har varit ett 
återkommande inslag under hela projektets gång.  
 
4.1.3 BAD-PAD-CAD-MAD 
Denna metod används för att tydligt dela upp de olika arbetsmomenten under 
idégenereringen och sker oftast i ordningen BAD-PAD-CAD-MAD. 
 
BAD står för Brain Aided Design och syftar på generering av idéer. 
PAD står för Pencil Aided Design och syftar på skisser för att visualisera idéerna. 
CAD står för Computer Aided Design och syftar på digitala ritningar. 
MAD står för Model Aided Design och syftar på fysiska prototyper. 
(Holmdahl, 2010) 
 
Projektgruppen har under arbetets gång använt sig av BAD och PAD för att generera 
och visualisera idéer. CAD och MAD har utnyttjats i ett senare skede under projektet 
för att göra fullständiga ritningar samt för att sedan kunna tillverka en prototyp. 
 
4.1.4 Imageboard 
En imageboard är ett montage av bilder, i vissa fall även ord, och kan bland annat 
användas för att visa ett koncept, kommunicera, förmedla ett budskap, visa en känsla 
samt ge inspiration.   
(Nordin, 2011)  
 
Vi använde oss av en imageboard för att få inspiration, samt som en påminnelse om 
vilken känsla vi ville att vår produkt skulle förmedla. 
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4.2 Utvärdering och planering 
Nedan redogörs metoderna som använts vid utvärdering och planering för processen 
av arbetet samt resultatet av utvecklingen. De metoder som nämns är 
utvärderingsmatris, LCA, FMEA, parvis jämförelse, SWOT, de fyra P:na, PEST(D), 
konkurrentanalys samt branschstrukturanalys. 
 
4.2.1 Utvärderingsmatris  
Utvärderingsmatrisen används för att utvärdera och rangordna vilket koncept som 
bäst uppfyller önskemålen för produkten. I matrisen finns olika krav som har ett 
poängvärde, ju viktigare kraven är desto högre poäng. De olika koncepten bedöms 
och poängsätts gentemot dessa krav. De olika värdena multipliceras och sedan 
summeras för varje koncept. Med hjälp av utvärderingsmatrisen kan man få en 
objektiv utvärdering på sina koncept. 
(Nordin, 2011) 
 
Vi använde oss utav en utvärderingsmatris för att kunna se vilka alternativ och 
konceptförslag som var värda att gå vidare med. Några krav vi använde var 
användarvänlighet, anpassningsbar till olika vikter och produktionskostnad. 
 
4.2.3 LCA 
En livscykelanalys, LCA, används för att analysera produktens miljöpåverkan under 
hela dess livslängd. Analysen kan hjälpa till att identifiera förbättringsmöjligheter 
som kan göras för att produkten ska ha en mindre inverkan på miljön. Produktens 
livscykel delas upp i olika delar, så som produktion, användning och resthantering. 
Efter analysering kan vi med hjälp av den insamlade informationen se vad som 
behövs ändras med produktens livscykel. 
(Nordin, 2011) 
 
Vi gjorde en förenklad livscykelanalys för att se om vår produkt har en avsevärd 
inverkan på miljön, vilken del i livscykeln som i så fall orsakar det samt vilka 
åtgärder som kan utföras. 
 
4.2.4 FMEA – Failure Mode Effect Analysis  
En feleffektanalys, FMEA, kan beskrivas som en metod för att identifiera och 
motverka eventuella fel som kan uppkomma samt vilka påföljder felen kan ha. Det 
finns många olika typer av FMEA men de som vanligtvis görs är över konstruktion 
och process. I analysen sätts tänkbara scenarion upp i en matris som utvärderas och 
sedan görs om till risktal. Om åtgärder görs så att felen inte inträffar eller att dess 
allvarlighet minskar kommer risktalen att sänkas. En FMEA görs genom grupparbete 
och det måste vara samma personer som utvärderar matrisen då synpunkterna är 
delvis subjektiva.  
(Nordin, 2011) 
 
Vi gjorde en FMEA över process och en över konstruktion för att utvärdera brister 
och fel som kan uppstå med produkten vid både tillverkning och användning. Med 
hjälp av dessa analyser kan vi redan nu förebygga eventuella fel innan produkten 
lanseras på marknaden.  
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4.2.5 Parvis jämförelse  
I en parvis jämförelse rangordnas olika parametrar i prioritetsordning för att se vilka 
krav som är viktigast. Metoden går ut på att jämföra alla parametrar med varandra och 
de parametrar som får högst numeriskt värde bör prioriteras mest. Nackdelen är att 
metoden inte tar hänsyn till att parametrar som verkar mindre viktiga kan vara 
grundläggande för att uppfylla andra. 
(Nordin, 2011) 
 
Vi använde oss utav denna metod för att få fram en prioritetsordning så vi kunde se 
vilka parametrar som var viktigast och vilka vi behövde lägga extra fokus på. Dessa 
blev sedan våra huvudkrav för produkten och har varit till grund i bedömning och 
utvärdering av fördelar och nackdelar med olika konceptval samt lösningar på 
funktioner och problem.  
 
4.2.6 SWOT-analys 
En SWOT-analys ger en bra överblick över produktens situation i förhållande till 
marknad samt konkurrenter och görs för att bedöma produktens styrkor, svagheter, 
möjligheter och hot. Styrkor och svagheter beskriver produktens egenskaper medan 
möjligheter och hot beskriver hur produkten ligger till på marknaden. Listan på 
styrkor och svagheter bör inte vara för lång då vi vill att den ska vara fokuserad på 
enbart de kritiska faktorerna.  
(Kotler, 2008) 
 
Med hjälp av en SWOT-analys kunde vi se vad som var bra med vår produkt och vad 
som kunde förbättras. Analysen användes för att reflektera och bedöma vår produkt 
samt för att se hur marknadspotentialen ser ut. 
 
4.2.7 De fyra p:na 
Marknadsföringsmixen, även kallad ”de fyra p:na” (4P), är produkt, plats, pris och 
påverkan. Detta används för att beskriva vad för produkt som kommer erbjudas till 
kunden, var den ska säljas, till vilket pris och vilka aktiviteter som kommer användas 
för att kommunicera produkten till kunden.  
(Kotler, 2008) 
 
De fyra p:na användes då vi skulle beskriva hur vi vill marknadsföra produkten. Den 
användes även som en förenklad marknadsplan där vi tog fram ett antal koncept för 
att marknadsföra produkten samt för hur produkten ska nå fram till slutanvändaren. 
 
4.2.8 PEST(D)-analys 
En PEST(D)-analys används för att studera de trender som påverkar en bransch 
politiskt, ekonomiskt, socialt och teknologiskt. Det går även att komplettera analysen 
med till exempel en demografisk trend om man ser att det är en viktig faktor för 
produkten. Analysen användas för att ta tillvara på möjligheter, undvika hot och 
svårigheter samt för att utveckla sin produkt så att den följer trenderna i samhället. 
(Kotler, 2008) 
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En PEST(D)-analys användes för att analysera de trender som finns i dagens samhälle 
som påverkar hjälpmedelsbranschen samt försäljningen av vår produkt. Vi valde att 
även studera den demografiska trenden då detta är en parameter för bedömning av vår 
huvudsakliga målgrupp; äldre människor.  
 
4.2.9 Konkurrentanalys  
En konkurrentanalys används för att studera sina konkurrenters strategier och deras 
position på marknaden samt hur man ska förhålla sig till dessa. Analysen börjar med 
att identifiera sina konkurrenter, avgöra vad de har för mål samt identifiera deras 
strategier. Därefter ska man bedöma konkurrenternas styrkor, svagheter och 
reaktionsmönster samt välja vilka konkurrenter man vill undvika eller anfalla. 
(Kotler, 2008) 
 
Vi har använt denna analys för att kunna se hur våra konkurrenters produkter ligger 
till på marknaden och om vi har en chans att utmana dem med vår produkt.  
 
4.2.10 Branschstrukturanalys 
I en branschstrukturanalys, även kallad Porters femkraftsmodell, analyseras olika 
aktörers påverkan på branschen samt hur attraktiv en viss bransch är att verka i. De 
krafter som ingår i analysen är; leverantörernas förhandlingsstyrka, kundernas 
förhandlingsstyrka, substitut för varan, nya aktörer och konkurrens mellan befintliga 
aktörer. Lönsamheten pressas då det är högt tryck från de fem krafterna. 
(Norr, 2012)  
 
En branschstrukturanalys användes för att få en överblick över hjälpmedelsbranschen 
och med hjälp av analysen kan vi förhålla oss till dessa aktörer på ett lämpligt sätt. 
 
4.3 Rapportering  
Nedan beskrivs den metod som använts under rapporteringsfasen. Vi har valt att rikta 
in oss på veckorapportering där vår handledare ständigt fått uppdatering angående 
projektets fortlöpande.  
 
4.3.1 Veckorapportering  
En veckorapport fungerar som en loggbok som skrivs en gång i veckan och används 
för att få en överblick hur projektet fortlöper. I veckorapporten presenteras vad som 
gjorts föregående vecka och vad som ska göras nästa vecka samt budget och mål för 
veckan. Med hjälp av denna metod kan man snabbt och enkelt gå tillbaka och se vad 
som bestämts, om budgeten har följts och om målen uppnåtts. Veckorapportering ger 
handledare och andra inblandade i projektet en bra inblick i hur projektet framskrider 
och vad som är planerat. Det ger även projektgruppen ett enkelt sätt att ha koll på vad 
som har gjorts under projektets gång. 
(Holmdahl, 2010) 
 
Vi använde oss utav veckorapporter för att kunna ha koll på det som gjordes i 
projektet samt för att informera vår handledare och ge honom en enkel överblick över 
projektprocessen.  
 



          

 16 

5. Bakgrundsteori  
Den teoretiska bakgrunden till projektet behandlas i detta avsnitt och kommer främst 
handla om muskelbegränsningar och om konceptet att använda en lyftkraft som hjälp 
vid uppresning och nedsittning samt andelen äldre människor i världen.  
 
5.1 Muskelbegränsningar 
Uppresning från en stol är ett fysiskt påfrestande moment då det kräver mycket styrka 
i underkroppen att ställa sig upp från sittande läge. Detta är något som är ett måste för 
ett självständigt levnadssätt och det har bevisats att äldre människor använder upp till 
87 procent av sin muskelstyrka i knäleden för att resa sig från en stol i knähöjd och 
upp till 97 procent vid uppresning från en låg stolshöjd.  
(Inkster et al, 2003) 
 
Sitt-till-stå momentet krävs i många dagliga aktiviteter och uppresning från en stol 
kan vara svårt då det involverar en ostabil rörelse. Människor med muskelsvagheter, 
så som äldre och kroniskt sjuka, har problem med detta och det kan vara anledningen 
till att de ofta ramlar. Äldre människor har 50 procent svagare knäleder än unga 
vuxna, vilket betyder att utförandet av nedsittning och uppresning blir svårare. 
(Van der heiden et al, 2009)  
 
5.2 Lyftkraft  
Patienter som använde en stol med en fjädermekanism har en minskad belastning på 
knälederna jämfört med patienterna som reste sig upp utan ett hjälpmedel. Konceptet 
är att en kraft lyfter uppåt och framåt som hjälper patienten att ställa sig upp. En ökad 
stolshöjd och användning av en uppskjutningsmekanism har rapporterats underlätta 
nedsittning och uppstigning bland patienter. Dock är stolar med en låg sitthöjd samt 
med en uppskjutningsmekanism ett mer lämpligt hjälpmedel då det inte är lika stor 
risk för patienten att falla. 
(Munro et al, 1998) 
 
5.3 Större andel äldre människor  
Det blir allt vanligare att bara skaffa ett barn per familj i många länder, vilket leder till 
att den äldre befolkningen kommer bli en större del av samhället än den varit förut. 
Under de kommande 40 åren förväntas mer än hälften av världsbefolkningens tillväxt 
komma från ett ökat antal av människor över 60 år, medan enbart 6 procent kommer 
från människor under 30 år.  
(Longman, 2011) 
 
6. Utvecklingsprocessen 
I detta avsnitt beskriver projektgruppen vad vi gjort under projektets gång. 
Utvecklingsprocessen behandlar hela produktframtagningsprocessen, allt från idé till 
prototyp. 
 
6.1 Konceptbeskrivning 
Nedan beskrivs de delar som gjorts under projektet för att ta fram olika koncept samt 
för att ta fram underlag för att kunna utvärdera dessa. 
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6.1.1 Krav- och funktionslista 
Under projektets startskede gjorde projektgruppen upp en krav- och funktionslista (se 
bilaga 4: Krav- och funktionslista) för produkten. De viktigaste funktionskraven för 
vår produkt var att den skulle vara ett portabelt hjälpmedel som skulle kunna ge 
nedsittningsstöd och uppresningshjälp samt möjliggöra kroppsvridning för 
användaren i olika vardagssituationer. Att göra en krav- och funktionslista resulterade 
i att vi fick en överskådlig bild av vad projektet skulle innebära samt vilka moment 
som skulle ingå. 
 
6.1.2 Parvis jämförelse 
Med hjälp av en parvis jämförelse (se bilaga 8: Parvis jämförelse) kunde vi analysera 
vilka av kraven som var våra huvudkrav samt vilka vi skulle jobba vidare med för att 
få en unik och konkurrenskraftig produkt. Utifrån den parvisa jämförelsen fick vi 
fram att de viktigaste egenskaperna för vår produkt var användarvänlighet, låg 
skaderisk samt att produkten är anpassningsbar för olika situationer och vikter.  
 
6.1.3 Brainstorming och brainwriting 
Efter att ha fått en överblick över projektet kunde projektgruppen med hjälp av 
brainstorming och brainwriting utforma olika lösningar för att täcka in de krav och 
funktionsönskemål som gruppen ställt på produkten. Vår huvudidé för att utforma vår 
produkt var att kombinera en rotationsplatta och någon form av tiltfunktion som 
skulle möjliggöra nedsittning- och uppresningshjälpen. Med rotationsplatta menar vi 
en cirkulär sittplatta som underlättar kroppsvridning vid sittande läge. Plattan är 
utformad för att skapa liten friktion vid kroppsvridning genom användning av 
kullager mellan en underplatta och en överplatta. Denna rotationsplatta kommer vara 
placerad under den så kallade tiltfunktionen och därefter kommer en ergonomisk 
utformad sittdyna vara placerad ovanpå.  
 
Med hjälp av tiltfunktionen ska användaren kunna reducera den egna kraften som 
krävs för att sätta sig ner samt för att resa sig upp (se bilaga 9: Skisser, behov). 
Projektgruppen gjorde även en imageboard (se bilaga 10: Imageboard) för att få 
inspiration under hela processen samt för att hålla motivationen uppe. Under projektet 
har projektgruppen huvudsakligen undersökt och utvärderat tre olika konceptförslag. 
 
6.2 Olika koncept 
Nedan beskrivs de koncept vi valt studera mer djupgående. Alla koncept kan på olika 
sätt tilldelas de egenskaper som vi valt att vår produkt ska ha. De olika 
konceptalternativen var fjäder/dämpare-, skruvkork- och luftkraft. 
 
6.2.1 Fjäder/dämpare 
Men hjälp av en fjäder eller dämpare skulle produkten kunna 
uppfylla de krav som vi har ställt på den. För att kunna anpassa 
fjädern/dämparen till olika vikter tänkte vi utforma produkten 
så att man kunde ställa in vinkel, det vill säga göra en 
lägesändring av hävarmen, och produkten skulle därmed bli lätt 
att anpassa till användaren.  
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Fördelen med detta alternativ är att man inte behöver någon extern kraftkälla som till 
exempel elektricitet. Den kraft som tillkommer när användaren sätter sig ner lagras i 
fjädern/dämparen och kan sedan återanvändas när man ska resa sig upp.  
 
Svårigheterna med att lösa problemet på detta sätt var att hitta en fjäder som generade 
mycket kraft i början och sedan minskade sin kraft i slutet av uppresningen. Det som 
också krävdes om man skulle använda denna metod var att utforma någon form av 
spärr som gjorde att plattan förblev i horisontellt läge till dess att man ville resa på 
sig. En människa byter position väldigt ofta och en sådan viktförändring får inte 
utlösa uppresningen om det inte är ett aktivt beslut av användaren.   
 
6.2.2 Skruvkork 
Med detta alternativ tänkte vi att produkten skulle fungera som 
när man skruvar på en kork på en flaska. I merparten av de fall 
vi sätter oss ner, så sätter man sig först och sedan roterar man 
kroppen till sitt önskade läge, oftast en vridning på cirka 90 
grader. Vi tänkte att man kunde ta tillvara på denna rörelse och i 
och med rotationen lägga in så att sittplattan går från ett vinklat 
läge till ett horisontellt läge och sedan tillbaka igen.  
 
Fördelen med detta alternativ är att vi inte behöver ta hänsyn till att anpassa 
produkten till olika vikter. En annan fördel är att klämrisk och eventuell skaderisk 
minskar då det helt och hållet är användaren själv som styr hur snabbt uppresningen 
och rotationen ska ske. 
 
Nackdelen med denna metod är att den kräver att användaren är tillräckligt stark för 
att kunna utföra rotationen samt att användaren kan nå ner med fötterna till marken 
eller golvet då man måsta kunna skjuta ifrån för att utföra rörelsen. 
 
6.2.3 Luft 
Med luft hade man kunnat uppfylla de krav och funktioner som vi 
tycker är viktiga. Med hjälp av en formad luftkudde så kan 
produkten lyfta upp användaren och samtidigt vinkla sittplattan. 
Med denna metod får användaren helt kontroll över nedsittning 
samt uppresning och det går i den takten man själv bestämmer. 
Metoden lämpar sig också bra då man inte behöver göra några 
förändringar för att ställa in den till olika vikter.  
 
Nackdelen med denna metod är att det krävs en extern kraftkälla i form av till 
exempel en elektrisk pump. Pumpen kan antingen gå batterier eller elektricitet men i 
vilket fall som helst krävs det ett merjobb för användaren. Antingen att var nära en 
strömkälla och koppla in produkten, eller att se till att batteriet alltid har laddning 
kvar. Detta alternativ är även instabilare än de andra alternativen när användaren lutar 
sig åt sidan då luftkudden anpassar sig efter kroppens rörelser. 
 
6.3 Utvärdering koncept  
För utvärdering och val av koncept har vi valt att använda oss utav en  
utvärderingsmatris samt våra egna tankar, erfarenheter och reflektioner. 
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6.3.1 Utvärderingsmatris 
För att kunna skilja de olika lösningarna åt använde vi oss utav en utvärderingsmatris 
(se bilaga 11: Utvärderingsmatris). Med hjälp av denna matris kunde vi se att  
luft- och skruvkorkalternativet låg på ungefär samma slutpoäng, det vill säga att de 
hade olika styrkor och svagheter men att dessa ändå vägde upp varandra och gjorde 
dem jämbördiga. Det alternativ som fick bäst poäng var fjäder/dämparalternativet. 
Detta alternativ fick bäst poäng då det hade bäst förutsättningar att passa en så stor 
målgrupp som möjligt samt att alternativet är mycket användarvänligt när det är väl 
inställt på rätt vikt.  Med hjälp av den parvisa jämförelsen (se bilaga 8: Parvis 
jämförelse) fick vi ut vilka egenskaper som var viktigast att ta hänsyn till vid 
utvärderingen av koncepten. Trots lägre poäng i utvärderingsmatrisen ansåg vi att 
luftalternativet hade stora fördelar gentemot alternativet för fjäder/dämpare eftersom 
vikt och packvolym var betydligt lägre och att vi genom den parvis jämförelsen kom 
fram till att en portabel produkt var ett av våra huvudkrav.  
 
6.3.2 Val av koncept 
Efter vidare diskussion inom projektgruppen och även med synpunkter från folk i vår 
närhet, så som kunniga inom branschen och klasskamrater, valde vi att undersöka och 
utveckla luftalternativet. Detta alternativ såg ut att lämpa sig bra eftersom man inte 
behövde ta hänsyn till att reglera det beroende på olika vikter samt att packvolymen 
blev liten vid urblåst läge då produkten behöver transporteras eller förvaras.  En 
funktionsprototyp togs fram för att kunna presenteras halvvägs genom projektet och 
för att kunna göra en mer omfattande utvärdering av konceptet. Efter tester och 
undersökningar av funktionsprototypen märkte vi att det var en svårighet att hitta en 
elektrisk pump som skulle kunna uppbringa den kraft som krävdes för att lyfta en 
människa. Vårt önskemål var att pumpen skulle vara batteridriven men när denna 
kraft inte räckte till utan man istället var tvungen att ha produkten kopplad till ett 
eluttag omvärderade vi våra koncept återigen.  
 
Med hänsyn till det vi lärt oss genom undersökningen med luftalternativet ansåg vi nu 
att ett alternativ som inte behöver någon extern kraftkälla skulle kunna uppfylla våra 
produkt- och funktionskrav bättre. Alternativet blev då fjäder/dämpare. Detta verkade 
vara ett bra val då alternativet är en stabil lösning som lämpar sig bra i många 
situationer.  
 
Konceptet som slutligen vidareutvecklades byggde på en gasfjäder som kan lagra 
energin när användaren sätter sig ner samt hjälper till uppåt när användaren vill stå.          
 
6.4 Prototyp 
Detta avsnitt behandlar prototypframtagningen av konceptet för gasfjäder och de 
eventuella problem som kan uppstå med produkten, åtgärder för dessa samt 
produktens miljöpåverkan. 
 
6.4.1 Prototypframtagning 
Efter konceptet var bestämt påbörjades BAD-PAD-CAD-MAD. Vi började med 
brainstorming av idéer för att sedan fortsätta med skisser och CAD-ritningar. Material 
och komponenter till funktionsprototypen bestämdes och därefter beställdes så vi 
kunde påbörja prototypbygget. Prototypen, som byggdes i verkstaden på Halmstad 
Högskola, består av en vridplatta med en fastmonterad gasfjäder som kan ställas in i 
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olika vinklar beroende på användarens vikt. Projektgruppen valde att bygga 
prototypen själva eftersom vi då, under genomförandets gång, snabbt kunde göra 
förändringar och förbättringar för ett bättre resultat. Detta gjorde också att vi kunde 
anpassa prototypen och göra tester med oss själva som användare under 
byggprocessen.  
 
6.4.2 FMEA 
En feleffektsanalys (se bilaga 12: FMEA) gjordes över produktens process samt för 
dess konstruktion. De mest sannolika fel som kan inträffa den befintliga prototypen är 
att användaren tappar den, textilen på sittdynan slits, korrosion och att fyllningen i 
sittdynan möglar vid användning utomhus. Detta går att åtgärda genom till exempel 
tillbehör så som sittöverdrag och väska att bära produkten i. Ett annat fel som kan 
inträffa är att användaren ställer in produkten på fel vikt. Detta kan åtgärdas genom 
tydliga markeringar angående viktintervall.  
 
6.4.3 LCA 
En LCA, livscykelanalys, (se bilaga 13: LCA) gjordes över produktens livscykel. 
Genom analysen kan vi se att vår produkt inte har någon större inverkan på miljön. 
Under tillverkningsprocessen används inga onormala tillverkningssätt och den kräver 
inte extrema tillverkningsåtgärder. Under användningsprocessen påverkas inte miljön 
överhuvudtaget då ingen extern kraft eller funktion behöver tillföras till produkten. 
Återvinning av produkten är mycket enkel då alla material enkelt går att separera och 
återvinnas var för sig. 
 
6.5 Projektutveckling 
Nedan beskrivs övriga aktiviteter som gjorts i samband med projektprocessen och 
produkt- och prototypframtagningen.  
 
6.5.1 Finansiering 
I projektets början skickade projektgruppen in en ansökning till Almi företagspartner 
angående bidrag för produkt och prototyptillverkning. Under december månad 
besökte projektgruppen Science Park Halmstad för att mer ingående presentera vår 
affärsidé. Resultatet av denna presentation var att vi fick ett bidrag på 20 000 kronor 
att använda i projektet.  
 
6.5.2 Halvtidspresentation 
Under december 2012 gjordes en halvtidsredovisning då projektidé presenterades och 
en funktionsprototyp, luftalternativet, visades upp. Vid denna tidpunkt fick vi en 
möjlighet att samla ihop oss och få en överblick över hur långt i projektfasen vi hade 
kommit. Vi fick även möjlighet att få utomstående personers respons på projektet och 
idén samt på den lösning vi valt att fokusera på.  
 
6.5.3 Opponering 
I början av april genomfördes en opponering där projektgrupperna på 
utvecklingsingenjörsprogrammet tog del av varandras projekt samt gjorde en 
opponering på gruppernas färdigställda och utdelade material. Efter opponeringen 
fick vi en del förbättringsförslag, reflektioner för användning samt vilka kvarvarande 
moment vi skulle jobba extra med. Det viktiga för oss var att ta fram en prototyp med 
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gasfjäder för att kunna utvärdera hur detta koncept fungerade i praktiken. Genom 
opponeringen fick vi även ett tillfälle att kolla igenom allt vårt material och själva 
göra en lägesrapport över hur långt vi hade kommit och hur mycket som fanns kvar 
att gör på projektet.  
 
6.5.4 Produktionsprocessen  
Produktionsprocessen (se kapitel 8: Produktionsprocessen) har beskrivits för att 
enklare kunna beskriva produkten för ett tillverkande legoföretag samt för att 
sammanställa vilka komponenter på produkten som man kan tillverka själva och vilka 
man ska beställa från underleverantörer. Vi har också gjort en bedömning på vilka 
kompetenser vi har inom projektgruppen och hur vi genom detta ska kunna 
vidareutveckla produkten. 
 
6.5.5 Marknadsplan  
En förenklad marknadsplan gjordes (se kapitel 9: Marknadsplan) för att se var vår 
produkt kan positionera sig på marknaden, vilka som är våra lönsamma kunder, vilka 
som är våra konkurrenter samt för att ta fram en genomtänkt strategi för att lansera 
vår produkt på marknaden. 
 
6.5.6 Användarreflektioner 
För att få en uppfattning om vad användare och den tilltänkta målgruppen anser om 
produkten valde vi att besöka dem på ett otvunget sätt i deras närmiljö. Under mitten 
av maj gick vi ut och ställde oss på Nyhemcentrum för att demonstrera och visa vår 
produkt och prototyp för slumpvis utvalda människor inom vår målgrupp. Under 
demonstrationen fick de tilltänkta användarna lov att känna på och undersöka 
produkten samt att vi berättade lite om vår tillverkningsprocess och våra 
framtidsplaner.  
 
Alla personer vi pratade med fick fylla i en enkel enkät med frågor om pris, 
användbarhet och vad de tyckte om produkten (se bilaga 14: Användarreflektioner).  
Genom kreativ diskussion fick vi även många reflektioner, förbättringsmöjligheter 
och kritisk respons på produkten. Denna kritik kan vi använda för att kundanpassa 
produkten och göra den så användarvänlig som möjligt. För mer ingående 
användarundersökning krävs att användarna får prova produkten samt att vi får ett 
utlåtande från fler personer där vi fokuserar på samma frågeställningar för alla 
testpersoner samt att alla kan svara anonymt utan inverkan från varken oss eller andra. 
 
6.5.7 Examensredovisning 
I maj månad genomfördes en slutredovisning baserat på vårt projekt. På 
redovisningen presenterades vårt produkt- och marknadskoncept angående vår 
framtagna produkt. Vi visade även upp vår slutgiltiga prototyp samt redogjorde våra 
framtidsplaner avseende projektet. 
 
6.5.8 Utexpo 2013 
Under Utexpo 2013 kommer vi att visa upp vårt koncept och vår produkt för att få 
feedback samt träffa potentiella köpare eller användare. Vi har inte bara möjligheten 
att marknadsföra vår produkt under mässan, utan även oss själva som utexaminerade 
utvecklingsingenjörer. Inför Utexpo har vi gjort två loggor (se bilaga 15: Loggor) och 
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fyra posters (se bilaga 16: Posters) som vi kommer använda i vår monter för att 
marknadsföra vår produkt och fånga besökarnas intresse. Inför mässan har även en 
examenskatalog tagits fram angående examensprojekten inom utvecklings-
ingenjörsprogrammet där vår produkt presenteras med en marknadsförande text (se 
bilaga 17: Text examenskatalog). 
 
7. HelpSeat  
Detta avsnitt behandlar resultatet; vår produkt HelpSeat. Funktion, ritningar & 
beräkningar, prototyp, ekonomi, tillbehör samt framtid presenteras här. 
 
7.1 Funktion 
Projektet har resulterat i att projektgruppen har utvecklat produkten HelpSeat (se 
bilaga 18: Bilder på produkten). HelpSeat är ett portabelt hjälpmedel som erbjuder 
nedsittningsstöd, uppresningshjälp samt rotationsmöjlighet och går att använda i 
många olika situationer samt är reglerbar till olika användare.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HelpSeat tar emot användarens vikt med hjälp av en gasfjäder när man sätter sig ner 
på sittdynan. Kraften lagras i fjädern och kan sedan återanvändas för att hjälpa 
användaren upp när man börjar resa på sig. Produkten möjliggör även kroppsrotation 
genom användning av en vridplatta som bas. Användaren måste själv ta beslutet att 
vrida kroppen då det behövs en viss extern kraft i form av ben- eller armstyrka för att 
utföra detta.  
 
Kraften som gasfjädern håller emot eller trycker ifrån med går att reglera beroende på 
användarens vikt. För att anpassa detta ställer man in gasfjädern i rätt viktintervall på 
sittplattan. Gasfjädern hålls sedan på plats med hjälp av en smart utformning på 
hållarna för viktanpassningen samt starka magneter. Även om plattan blir stabil samt 
att konstruktionen håller ihop bra är det inga bekymmer att ta loss gasfjädern för att 
fälla ihop produkten.  
 
Regleringen av olika viktintervall är möjlig eftersom vi utnyttjar hävarmen som 
förändras i takt med att förhållandet mellan sittplattan och vridplatta ändras. 
Gasfjädern sitter fast i bakkant men går att rotera upp och ner i vertikal riktning. 
Metallstyckena som sammankopplar sittplattan och vridplattan i framkant är 
utformade för att stabilisera konstruktionen samt att skapa ett tillräckligt utrymme för 
att gasfjädern ska få plats mellan dem i hopfällt läge. Mellanrummet förbygger också 
klämskador på händerna och fingrar då användaren kan hålla runt kanten när den vill 
sätta sig ner eller resa sig upp.  
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7.1.1 Jämförelse krav- och funktionslista 
Produkten stämmer väl överens med krav- och funktionslistan som gjordes då den 
hjälper till vid både nedsittning och uppresning, möjliggör kroppsrotation samt att den 
är portabel. Den är även användarvänlig, anpassningsbar för olika vikter och 
situationer samt är stabil i läge så länge inte användaren tar ett aktivt beslut att rotera 
kroppen eller resa på sig. Det som kan göras bättre är att minska produktvikten samt 
utprova gasfjädern så den är anpassad för en så stabil och jämn rörelse som möjligt.  
 
7.1.2 Jämförelse syfte och mål 
HelpSeat har uppfyllt det syfte och mål som ställts upp för produkten. Produkten 
underlättar vardagen för äldre och funktionshindrade då de nu kan klara av vissa 
situationer som inte var möjliga förut. En prototyp har tagits fram samt ett 
produktkoncept och en marknadsplan för ett portabelt hjälpmedel som hjälper 
användaren med nedsittningsstöd och uppresningshjälp samt att rotera kroppen. 
 
7.2 Ritningar & beräkningar 
HelpSeat har ett yttermått i hopfällt läge på en höjd på 10 cm och en diameter på 40 
cm. Packvolymen blir därav ~12,6 dm2 vid förvaring eller transport. Sittplattan har en 
lutning på 40° i det lägsta viktintervallet och 57° i det högsta viktintervallet.  
 

45-60 kg   40° 
60-75 kg   44° 
75-90 kg   49° 

90-105 kg   53° 
105-120 kg 

 
57° 

 
Enligt information från tillverkaren av gasfjädern kan gasfjädern stödja upp till 80 % 
av användarens vikt i det utförandet som hjälpmedlet har nu. Denna kraft är reglerbar 
beroende på vilken gasfjäder som vi slutligen väljer att använda. 
 
Prototypen har idag en vikt på cirka 5,5 kilo men denna vikt kan reduceras avsevärt 
med rätt materialval och dimensioner. Målet är att produkten ska väga mindre än 4 
kilo.  
 



          

 24 

Ritningar över de detaljer, metallstyckena, som vi inte kommer att beställa från 
underleverantörer finns att tillgå (se bilaga 19: Ritningar, metallstycke). De 
komponenter och detaljer som vi kommer att beställa finns beskrivna mer ingående 
(se bilaga 20: Komponenter). Dessa komponenter är vridplatta, sittplatta, gasfjäder, 
magneter, samt skumgummimaterial och fodral. Vi väljer att beställa dessa från 
underleverantörer för att de är standardkomponenter och att man inte gör någon vinst i 
att tillverka dessa själv i en liten skala. 
 
Vi uppskattar att en produkt tar mindre än 1 timme för en montör att sätta ihop 
förhand efter det att alla komponenter finns tillgängliga. Inräknar man ledtider för 
beställningar, lagerhållning, tillverkning, paketering och transporter uppskattar vi att 
det i dagsläget, från beställning, tar cirka 2 veckor innan slutkunden får den färdiga 
produkten.    
 
7.3 Prototyp 
Prototypen (se bilaga 21: Prototyp) byggdes av projektgruppen i projektets slutskede. 
Med prototypen kommer vi enklare kunna visa upp vårt produktkoncept och förklara 
vilket behov den uppfyller. Det visuella intrycket är lättare att förstå än om vi 
förklarar de funktioner produkten har. Detta är extra viktigt vid förklaring för vår 
målgrupp som generellt inte har vanan att förstå tekniska förklaringar eller digitala 
ritningar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidsåtgången för att bygga vår prototyp var cirka 20 timmar för en person efter det att 
alla beställda komponenter fanns tillgängliga. Under denna tid gjordes även ständiga 
utprovningar för att se så att konceptet fungerade i praktiken. Prototypbygget tog 
längre tid än det borde eftersom vi i projektgruppen inte har alla kompetenser som 
krävs för att använda alla verktyg i verkstaden. Vi fick under arbetets gång prova oss 
fram och lära oss efterhand.  
 
Kostnad för prototypens komponenter är ca 500 kronor plus arbetstid (se bilaga 22: 
Prototypbudget). Prototypen har de funktioner som den slutgiltiga produkten ska ha 
men är i nuläget byggd för att hålla och vara stabil vid demonstration. Många av 
delarna är överdimensionerade och provisoriskt fastsatta.  
 
7.4 Användarinstruktioner 
HelpSeat är utformad för att man ska förstå hur den används, regleras och ställs in 
genom att bara titta på den. Användarinstruktioner har tagits fram för att undvika 
eventuella missförstånd (se bilaga 23: Användarinstruktioner). 
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7.5 Tillbehör 
Olika tillbehör (se bilaga 24: Tillbehör) kommer säljas till produkten för att kunna 
göra den mer personlig samt för att kunna använda den i fler situationer. De tillbehör 
som ska finnas tillgängliga för kunden är; olika färgade överdrag till sittdynan (se 
bilaga 25: Färger), olika formade dynor, en väska för att kunna ta med sig produkten, 
olika färgade regnskydd, friktionsunderlägg för att den ska greppa bättre med ytan 
den ligger på samt en formkudde som kan läggas i till exempel bilar för att göra 
underlaget jämnare. Möjligheten ska även finnas att specialbeställa HelpSeat om 
användaren inte passar in i det valda viktintervallet. 
 
Tillbehören ska kunna bytas med hjälp av tryckknapp, resårband eller kardborreband. 
Resårband kan användas i de olika överdragen eller i regnskydden för att trä på 
tillbehöret på produkten medan kardborreband kan vara en fördel att placera på 
formkudden eller friktionsunderlägget så att det valda tillbehöret kan sitta fast under 
produkten.  
 
7.6 Framtid 
Innan produktlansering måste HelpSeat testas och godkännas som en säker produkt. 
Vi måste även ta kontakt med eventuella köpare och användare för att få mer respons 
på produkten och idén. Vi måste också ta kontakt med de tillverkare och 
underleverantörer som vi väljer att använda för att få exakta priser, tider och 
komponentspecifikationer. Vår avsikt är att ta fram en färdigutvecklad produkt som 
kan marknadsföras och lanseras på marknaden. Därefter anser vi att produkten har 
bästa överlevnadschans om den blir uppköpt av ett redan etablerat företag och kan 
ingå i deras produktkatalog.   
 
7.6.1 Förbättringsmöjligheter 
För att få ut produkten på marknaden måste en del förändringar göras. Först och 
främst måste produkten tillverkas i ett lättare material. En annan förbättringsåtgärd är 
att se över alla material- och komponentval för att hitta något som fungerar så bra som 
möjligt med ändå till en liten kostnad. Alla hörn och kanter på produkten kan rundas 
till för att minska skaderisken samt att ett handtag kan sättas fast i framkant så att 
produkten blir enkel att transportera. Projektgruppen har även sett över möjligheter 
för att fästa remmar på produkten för att kunna fästa produkten på till exempel en stol 
eller ett bilsäte för en mer fast installation. Remmarna kan även komma att vara ett 
krav för fastsättning i ett bilsäte så att produkten inte kan förvärra konsekvensen vid 
en eventuell krock.     
 
8. Produktionsprocessen 
Produktionen av HelpSeat kommer att ske på ett legoföretag. Det som vi ställer som 
krav på det tillverkande företaget är följande: 
 

• God leveranssäkerhet 
• Bra personkemi mellan oss och företaget 
• Jobbar effektivt och målmedvetet 
• Har ett bra nätverk med underleverantörer 
• Har god kärnkompetens inom företaget 
• Jobbar miljömedvetet och använder sig av metoder för ett bra miljöval 
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• Ligger inom närmiljön i Sverige så personlig kontakt under utvecklingen kan 
ske regelbundet 

• Vågar komma med förbättringsförslag och konstruktiv kritik 
 
Kontakt och dialog med våra tillverkare är viktigt för oss. Vi vill ständigt kunna 
utveckla och förbättra både idé och produkt. 
 
För förpackning av HelpSeat till kunden vill vi använda oss av kartonger på 
40cm*40cm*11cm. Detta för att storleken då är optimal att förpacka på en SJ-pall, 
även kallad europapall, på ~1200mm*800mm. Detta kommer att innebära att 
produkten precis får plast i förpackningen men att där är en del fri volym eftersom 
produkten är rund och inte tar upp hela packvolymen. Denna yta kan man använda för 
att yta att packa extrafodral, eventuell reservutrustning och liknande tillbehör.  
 
8.1 Distribution 
Alla delar på HelpSeat förutom metallstyckena mellan vrid- och sittplattan kommer 
att kunna beställas i rätt utförande och storlek för att sedan sammanfogas. Första 
batchen kommer att tillverkas i Sverige på ett närbeläget företag för att kunna knyta 
en bra relation med tillverkarna samt för att kunna ha bra uppsikt över 
tillverkningsprocessen. Genom att skapa god relation med tillverkarna kan man 
genom dem hitta rätt underleverantörer att beställa de övriga detaljerna ifrån. För att 
hålla nere på tillverkningsomkostnader kommer vi att se över hur HelpSeat är 
uppbyggd för att i så stor utsträckning som möjligt kunna standardisera och förenkla 
komponenter och tillverkning.  
 
8.1.1 Tillverkning 
Många av detaljerna i HelpSeat är standardkomponenter vilket betyder att flera olika 
underleverantörer kan tillhandahålla liknande komponenter. Detta ökar 
tillgängligheten för komponenterna samt bidrar till att man kan få ett mer förmånligt 
pris. Kraven på legoföretaget som tillverkar HelpSeat blir att tillverka metallstyckena 
samt att montera komponenterna (se bilaga 20: Komponenter). Då flera komponenter 
kan beställas innan montering innebär det att själva monteringsarbetet går snabbt att 
genomföra samt att ledtiden kan hållas nere.  
 
9. Marknadsplan 
Under projektets gång har en marknadsplan tagits fram av projektgruppen som 
behandlar marknaden, produktpositionering, marknadsföring, produktions-processen 
samt ekonomiska planer och tidplan. 
 
9.1 Marknaden 
Nedan beskrivs kunder/målgrupp, PEST(D)-analys, SWOT-analys, branschstruktur-
analys, konkurrentanalys, differentiering samt positionering.  
 
9.1.1 Kunder/målgrupp 
Den kundgruppen vi kommer att rikta in oss på är äldre och funktionshindrade. 
Produkten kommer även kunna användas av gravida kvinnor eller personer med rygg- 
eller knäproblem för att förebygga allvarligare skador och utslitningar. Det man måste 
tänka på med en sådan här produkt är att det i en del fall inte är användaren som själv 
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köper produkten utan istället en anhörig eller bekant. Det vill säga att köpare och 
användare inte alltid är samma person.   
 
9.1.2 PEST(D)-analys  
De trender som råder i samhället och som kan påverka vår produkt eller bransch 
direkt som bland annat regler, krav eller ekonomi eller indirekt som till exempel 
fördomar, mode och personliga uppfattningar behandlas i PEST(D)-analysen (se 
bilaga 26: PEST(D)-analys).  
 
Efter genomförd analys gjord av projektgruppen kunde vi se att mycket talar för att 
det finns ett behov av produkten på marknaden. Demografiskt ökar den äldre delen av 
befolkningen i världen. Medellivslängden är längre samt att vi hela tiden blir bättre på 
att förebygga eller förmildra åldrande och sjukdomar. En annan trend som råder just 
nu är att det är viktigt att unna saker som gör det bättre för en själv.   
 
9.1.3 SWOT-analys 
Med en SWOT-analys (se bilaga 27: SWOT-analys) kan vi se vilka styrkor och 
svagheter vår produkt har samt vilka möjligheter och hot som finns på marknaden. 
Med denna information har vi sedan kunnat positionera och differentiera vår produkt 
så att den upplevs som unik och konkurrenskraftig.  
 
De huvudsakliga styrkorna vår produkt har är att den är portabel samt att den löser 
flera problem samtidigt, både nedsittningsstöd och uppresningshjälp samt rotation. 
Potentiella möjligheter för produkten är att kunna lansera den på marknaden och nå en 
stor målgrupp då både Sverige och världen har en ökad andel äldre befolkning som 
vill förbli rörliga och aktiva i deras vardag.  
 
Svagheterna med produkten är att den är förhållandevis tung samt att vi i 
projektgruppen har relativt liten kunskap om branschen. Dessa svagheter är dock 
något vi kan åtgärda genom att tillverka produkten i ett lättare material samt nätverka 
och införskaffa mer kunskap. Eventuella hot kan vara att det är lätt för konkurrenter 
att tillverka en liknande produkt och att det blir ett engångsköp för kunden då 
användaren bara kommer använda produkten en begränsad tid under sitt liv. 
 
9.1.4 Branschstrukturanalys 
Med hjälp av vår branschstrukturanalys (se bilaga 28: Branschstrukturanalys) kan vi 
se att vi är ett litet företag i branschen där det redan finns ett par redan etablerade 
konkurrenter. Detta innebär att vi kommer ha en relativt liten förhandlingsstyrka 
gentemot kunder och leverantörer vilket betyder att vi måste vara kapabla att anpassa 
oss efter deras krav och önskemål. Vår produkt kommer inte vara livsnödvändig, så 
som mat och kläder, så den är helt beroende av att kunderna själva tar beslutet att 
använda den. Som substitut till produkten finns allt från personliga assistenter till 
konkurrerande produkter med liknande användningsområden (se kapitel 9.1.5: 
Konkurrentanalys).  
 
9.1.5 Konkurrentanalys 
Med en konkurrentanalys (se bilaga 29: Konkurrentanalys) kan vi analysera hur våra 
främsta konkurrenter är och hur deras produkter kan utmana vår. Det finns tre 
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konkurrerande produkter som löser delar av de problem vår produkt löser; vridplattan, 
katapultdynan och fåtöljen Seat Up. 
 
Vridplattan och katapultplatten är båda portabla hjälpmedel medan Seat Up är en 
fåtölj som är gjord för att stanna i hemmet. Vridplattan underlättar enbart 
kroppsvridningen medan katapultdynan och Seat Up enbart underlättar nedsittning 
samt uppresning. Detta visar att vår produkt är unik med att den är ett portabelt 
hjälpmedel som löser både nedsittning och uppresning samt kroppsvridning. 
 
9.1.6 Differentiering 
HelpSeat är en unik och konkurrenskraftig produkt på marknaden. Till skillnad från 
sina konkurrenter löser och tillgodoser den flera olika funktioner. Kombinationen av 
de olika funktionerna nedsittningsstöd, uppresningshjälp samt rotationsmöjlighet gör 
att produkten kan användas i många situationer och förenklar vardagslivet för 
användaren. HelpSeat kommer att vara en komplett lösning för de problem man ställs 
inför när man sätter sig ner och reser sig upp.  
 
Hjälpmedelsbranschen är präglad av opersonliga, neutrala produkter där funktionen 
och nyttan står i fokus. HelpSeat fokuserar även den på funktion och nytta men 
produkten kommer att skilja sig genom att kunden själv får möjlighet att bestämma 
till exempel färg på överdrag samt material på dynan för att göra produkten mer 
personlig. Även tillbehör så som väska, friktionsunderlägg samt formkudde kommer 
att bidra till att man knyter kunden nära sig och att HelpSeat blir en naturlig del i 
deras vardagsliv.  
 
9.1.7 Positionering 
Målet med HelpSeat är att produkten ska få en ledande roll på marknaden. HelpSeat 
ska var den produkt man tänker på när man ser att behovet av den finns. För att detta 
ska bli möjligt kommer vi att fokusera på att allmänheten ska få kännedom om 
produkten. Detta kommer att främst ske genom att vi kommer att ge, låna eller hyra ut 
produkter till äldreboende och där med att placera produkten i användarnas vardag. 
Detta kommer att öka medvetenheten om behovet av produkten samt att lösningen för 
behovet finns. En annan viktig parameter är att detta sprider bra direktreklam då 
användarna pratar med nya potentiella kunder samt att produkten kan få ett bra och 
trovärdigt rykte. Även reklamkampanjer och liknande kommer att användas för att 
sprida information och vetskap om HelpSeat. Informationen angående HelpSeat 
kommer att fokusera på att framhålla att produkten är en heltäckande lösning samt att 
den genom sin kombination av olika funktioner är ett bättre val än konkurrenterna.  
 
HelpSeat kommer att kunna användas av alla som har ett behov av produkten. 
Målgruppen kommer främst att vara äldre, funktionshindrade samt personer med 
tillfälliga skador på höfter, rygg eller knä. Vi ser också att produkten hade kommit till 
användning i yrken som kräver att man ofta sätter sig ner och reser sig upp som en 
förebyggande åtgärd för att minska förslitningsskador. En annan potentiell målgrupp 
är gravida kvinnor där momentet att sätta sig och resa sig kan vara extra ansträngande.  
 
HelpSeat kan även i framtiden utvecklas till att fungera som stöd ifall man ska sätta 
sig på knä. Detta kan vara en produkt för tillexempel föräldrar som på ett bättre sätt 
kan var med och leka med sina barn på mark- eller golvnivå. Produkten har då samma 



          

 29 

funktioner som den har idag men kräver då att gasfjädern kan hålla en större kraft än 
den gör i dagsläget. Detta hade varit en produkt för bättre komfort för knäna samt att 
rotationsmomentet hade varit bra så man kan vara rörlig och aktiv.  
 
9.2 Marknadsföring 
Som ett marknadsföringsverktyg har vi använt oss utav marknadsföringsmixen, även 
kallad ”de fyra p:na” (4P).  Detta verktyg används för att analysera produkt, pris, plats 
och påverkan.  
 
9.2.1 Produkt  
Vår produkt är ett unikt och konkurrenskraftigt hjälpmedel som kombinerar ett flertal 
olika funktioner för att hjälpa användarna i deras vardag. Syftet med HelpSeat är att 
hjälpa användarna att sätta sig ner samt resa sig upp och möjliggöra kroppsrotation. 
Produkten ska vara utformad för att passa i flera olika situationer samt vara 
anpassningsbar till olika användare. Användaren kommer att få mindre påfrestningar 
på bland annat knä, höfter och rygg när den använder produkten. Användaren blir 
även mer rörlig och aktiv i sin vardag då den kan utföra snabbare förflyttningar och 
resa sig upp med hjälp av HelpSeat. 
 
9.2.2 Pris  
Priset för vår produkt kommer att bara baserat på det upplevda värdet av att använda 
produkten. Tillverkningskostnaden för produkten ligger på 305 kronor (se bilaga 30: 
Produktbudget). Konkurrerande produkter kan kosta allt från några hundra kronor till 
flera tusen beroende på kvalitet, funktion och användarvänlighet. Priset kommer att 
sättas så att produkten upplevs lite mer exklusiv än den vanliga vridplattan men 
samtidigt ska användaren känna att produkten ger mycket funktion för pengarna. 
Priset vi kommer sälja HelpSeat för är ungefär 650 kronor då detta är vad våra 
potentiella kunder har sagt att de kan tänka sig att betala för den (se bilaga 14: 
Användarreflektioner). 
 
9.2.3 Plats  
Försäljning av HelpSeat kommer främst att ske genom internetsajter. Vår vision är att 
produkten ska gå att finna på diverse hemsidor för hjälpmedel, smarta 
vardagstillbehör samt hemsidor för innovativa uppfinningar. Under produktens första 
tid får försäljning ske genom personlig kontakt för att kunna få en bra relation med 
kund och användare. En annan potentiell försäljningskanal kan vara genom butiker så 
som hobby-, hälso- eller prylaffärer. Hjälpmedel börjar i större utsträckning vara en 
accepterad produktkategori att både köpa och använda. Genom butiker eller personlig 
kontakt kan man då komma närmre kunden genom att denna kan få se och testa 
produkten innan köp.   
 
9.2.4 Påverkan  
Marknadsföring av HelpSeat kommer till en början att ska via personlig kontakt med 
kunder och användare. De kommer sedan i sin tur att kunna föra rykte och åsikter 
vidare till andra i deras omgivning. Vi tänker låta ett äldreboende eller ett boende för 
funktionshindrade få prova de första produkterna gratis genom att de i sin tur 
marknadsför den till andra som kommer på besök eller som finns i deras närhet. Får vi 
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sedan positiv användarrespons kan vi använda den som information när vi säljer 
produkten på internet för att öka trovärdigheten för HelpSeat.   
 
9.4 Ekonomiska planer & tidplan 
Segmentet inom vår målgrupp uppskattar vi till ungefär 1,5 miljoner människor varav 
cirka 1,2 miljoner är äldre än 70 år samt att vi uppskattar att antalet funktionshindrade 
som är intresserade av vår produkt är ca 300 000 människor. Av dessa beräknar vi 
med att 10 procent är intresserade av vår produkt, det vill säga 150 000. Av dessa 
människor har vi en förhoppning att nå 2 procent under de första 5 åren. 
 
Under vår första marknadsföring kommer vi att låna ut 50 stycken HelpSeat till 
användare. Genom detta kommer informationen om vår produkt att spridas samt att vi 
får en testgrupp som kan prova produkten. Runt dessa testanvändare finns även 
personer i dess omgivning; släkt, vänner, vårdpersonal och så vidare. Även dessa 
kommer att vara till nytta under marknadsföringen av produkten då vi ser personlig 
kontakt och intern försäljning som vår största konkurrensfaktor. Inom de första tre 
månaderna under lanseringsåret vill vi att de första 50 produkterna säljs.  
 
Härefter kommer vi att kunna ta upp förhandsbeställningar och tillverka produkten i 
batcher för ett mer förmånligt pris. Om vi når 2 procent av vår huvudsakliga målgrupp 
inom de första 5 åren innebär detta att det är 3000 människor. Vi räknar med att 
försäljningen ökar med ungefär 20 procent per år vilket ger en fördelning på följande: 
 

 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 

400 st 500 st 600 st 700 st 800 st 
 

 
Produktionskostnad för en färdig produkt uppskattas till 305 kronor vi tillverkning av 
en batch på 100 enheter (se bilaga 30: Produktbudget). Med ett försäljningspris på 
650 kronor inklusive moms (se bilaga 14: Användarreflektioner) innebär det att vi får 
en vinstmarginal på 345 kronor. Under de första åren kommer vi bara att kunna 
tillverka i batcher om 10 enheter. Då får vi ett tillverkningspris på 539 kronor och 
detta resulterar i en vinstmarginal på endast 111 kronor. 
 
Det som måste tas med i beräkningen är att priserna och beräkningarna är uppskattade 
från det år vi är redo att lansera produkten på marknaden. Fram till dess kommer 
ytterligare utvecklingskostnader och marknadsföringskostnader tillkomma. År 1 i våra 
beräkningar kan först inträffa efter att produkt genomgått mer omfattande tester, blivit 
godkänd som en säker produkt samt att vi hittat lämpliga tillverkare och leverantörer. 
Målsättningen är att detta kan ske inom en tidsram på ytterligare 1-2 år. Under dessa 
år kommer vi få lägga ut mer pengar på bland annat forskning, utveckling och 
marknadsföring.   
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019   

Utveckling Utv. & mf  (batch 10)  (batch 10)  (batch 100)  (batch 100)  (batch 100) Totalt 

-20 000 -50 000 44 400 55 500 183 000 213 500 244 000 670 400 
 



          

 31 

 
 
Vid denna beräkning tas ingen hänsyn till löner för de som utvecklar HelpSeat och är 
gjord om vi själva väljer att gå vidare med projektet. Detta innebär att vi, för att kunna 
lansera HelpSeat, måste söka extern finansiering under de första årens försäljning och 
utveckling samt att vi bara kan ha maximalt en arbetstjänst kopplad till projektet, det 
vill säga at vi båda får en halvtidstjänst. 
 
10. Reflektion: Produkt 
HelpSeat är ett hjälpmedel som vi vill att alla människor ska kunna använda om de 
känner att produkten hjälper dem i deras vardag. Vi har valt att rikta in oss på äldre 
och funktionshindrade människor men vi tycker att vem som helst ska ha tillgång att 
köpa produkten. Vår tänkta försäljning kommer ske genom internet och prylbutiker så 
att så många som möjligt ska kunna få tag på vår produkt.   
 
Produkten använder fjäderkonceptet och vi känner att det är ett hållbart koncept då 
energin lagras i rörelsen för att sedan återanvändas. HelpSeat släpper inte ut några 
gifter eller påverkar miljön negativt vid användning då vi anser att miljön är viktig att 
tänka på. Produkten ska vara tillgänglig för alla i vilken socialställning de än befinner 
sig i, fattiga som rika, och ska ligga på ett pris som är rimligt för det värde den skapar.  
 
HelpSeat ska inte finnas i någon budget- eller lyxvariant utan alla ska bli erbjudna 
samma funktioner. De personer som ligger utanför viktintervallet som vi riktat in oss 
på kan få möjlighet att specialbeställa en produkt för samma pris men med en starkare 
eller svagare gasfjäder. Produkten är designad så att den passar en stor målgrupp, 
både män och kvinnor, och detta har gjorts genom textilval och olika färgalternativ. 
 
HelpSeat är ett hjälpmedel som tillfredsställer ett behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Vi stävar efter en hållbar 
utveckling och försöker tänka på hur våra handlingar påverkar framtiden socialt, 
ekonomiskt och ekologiskt.  
 
Vi lägger mycket fokus på långvariga relationer och gott rykte samt att vi vill vara 
ärliga i vår försäljning av HelpSeat så att ingen känner sig lurad eller vilseledd. Inom 
projektgruppen har vi haft tydlig kommunikation, uttalade normer och etiskt tänkande 
vid framtagning av produktkonceptet. 
 
11. Reflektion: Projekt 
Metoderna som använts under projektet har varit väldigt användbara och berikande. 
Utvärderingsmatrisen har varit till stor hjälp då vi skulle välja vilket koncept vi skulle 
gå vidare med. Det fanns mycket som gick att anpassa i matrisen, så som egenskaper 
och vikter, vilket gjorde att det var enkelt att applicera på våra olika konceptförslag.  
 
Dynamisk produktutveckling har fungerat bra för oss då metoden är väldigt flexibel 
vid förändringar samt att vår kunskap om branschen har växt under projektets gång. 
Vi har agerat användare under hela processen samt låtit våra klasskamrater vara 
delaktiga vid frågor om komfort, utseende och funktion. 
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Vår visuella planering har varit väldigt funktionell då vi har kunnat planera vår tid 
och se vad som ska göras under veckan. Metoden har gett oss en ökad flexibilitet då 
det sker ett ständigt planerande och tack vare detta har vi även kunnat se hur 
varandras scheman sett ut samt haft viktiga datum uppskrivna. Veckorapporterna har 
varit till stor hjälp för att komma ihåg vilka aktiviteter som utförts och när. 
 
Svårigheter har varit att avsätta tid till projektet samt följa de tidsplaneringar som satts 
upp då det har förekommit strul med leverantörer samt att verkstaden har haft 
begränsade öppettider. Under höstterminen läste vi krävande kurser som tog upp 
mycket tid vilket gjorde att vi prioriterade dem när vi borde ha lagt mer tid på 
projektet. Vi har läst olika kurser under vårterminen vilket har försvårat arbetet då vi 
har haft föreläsningar, grupparbeten och laborationer på olika dagar.   
 
Vi har jobbat bra ihop och kompletterat varandra då vi är duktiga på olika saker och 
har olika intressen. En stor del av momenten i projektet har gjorts tillsammans och det 
har fungerat utmärkt. Då vi var bra vänner innan projektets start samt att vi jobbat 
tillsammans tidigare så visste vi vilka roller vi skulle ha i projektet. 
 
Under projektet har vi lärt oss otroligt mycket som vi kommer ha nytta av i framtiden. 
Att utveckla en ny produkt är en lång process som kräver mycket tid, engagemang 
och planering.  Det är viktigt att räkna med förseningar och kunna jobba med andra 
aktiviteter under tiden. Något som vi kommer ta med oss till arbetslivet är att 
prioritera, lägga fokus på användaren och ha ett klart mål under utvecklingsprocessen. 
 
Avslutningsvis skulle vi vilja säga att projektet har varit väldigt roligt och lärorikt. Vi 
anser att vi uppnått våra mål och är stolta över detta. Vi hoppas kunna se HelpSeat på 
marknaden inom några år då den kan förenkla vardagen och skapa värde för många 
människor.   
 
Vårt motto under projektet har varit:  
”Låt inte vardagssituationer hindra dig i din vardag!”  
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Bilaga 1: Befolkningsfördelning  
 
 

   Befolkningsfördelningen den 3 dec 2012 
            
    Kvinnor Män Totalt   
  70 50 055 49 114 99 169   
  71 44 120 42 318 86 438   
  72 41 765 39 520 81 285   
  73 41 605 38 540 80 145   
  74 39 775 35 781 75 556   
  75 37 239 33 028 70 267   
  76 35 795 30 811 66 606   
  77 33 279 28 446 61 725   
  78 32 109 25 802 57 911   
  79 30 789 24 313 55 102   
  80 30 927 23 682 54 609   
  81 29 872 21 831 51 703   
  82 29 328 20 745 50 073   
  83 26 927 18 283 45 210   
  84 26 308 17 277 43 585   
  85 23 950 14 813 38 763   
  86 22 520 13 449 35 969   
  87 20 897 11 902 32 799   
  88 18 798 10 092 28 890   
  89 16 574 8 741 25 315   
  90 14 174 6 850 21 024   
  91 13 089 5 884 18 973   
  92 11 211 4 667 15 878   
  93 7 342 2 914 10 256   
  94 5 491 2 053 7 544   
  95 4 342 1 437 5 779   
  96 3 067 941 4 008   
  97 2 136 549 2 685   
  98 1 570 398 1 968   
  99 1 035 246 1 281   
  100+ 1 561 275 275   

        1 230 791   
            
  http://www.scb.se/pages/tableandchart____262459.aspx 
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Bilaga 2: Hjälpmedelsverksamheten i Sverige 
 
Detta är en beskrivning av hur hjälpmedelsverksamheten ser ut i landet. Den inleds 
med en redogörelse för olika funktionshindergrupper och vilka hjälpmedel som 
används inom dem. Därefter beskrivs var dessa hjälpmedel förskrivs och av vilka 
personalgrupper.  
 
1. Hjälpmedelsverksamheten  
Nästan 10 procent av Sveriges befolkning använder hjälpmedel för att kompensera ett 
funktionshinder. Ett omfattande system är uppbyggt inom hälso- och sjukvården för 
att prova ut och förskriva dessa hjälpmedel. Nedan beskrivs detta system.  
 
Inledningsvis redogörs kortfattat för de olika grupper av funktionshindrade som 
använder hjälpmedel och exempel ges på sådana hjälpmedel. Lagar, föreskrifter och 
dylikt som reglerar förskrivning av hjälpmedel behandlas inte. För detta hänvisar vi 
till skriften Förskrivningsprocessen för hjälpmedel till personer med funktionshinder 
(Hjälpmedelsinstitutet, 2007).  
 
Beskrivningen omfattar inte heller systemet för hur personer med funktionshinder 
erhåller hjälpmedel att använda i arbetslivet. Ansvariga för detta system är 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.  
 
Med begreppet hjälpmedelsverksamhet avses här:  
• verksamheter inom hälso- och sjukvården där hjälpmedel förskrivs till 
patienter/brukare (primärvård, rehabenheter, hörcentraler, syncentraler, habiliteringar, 
logopedmottagningar m.fl.) samt stödverksamheter till sådana verksamheter 
(hjälpmedelscentraler m.fl.).  
 
För att brukarna fullt ut ska kunna dra nytta av sina hjälpmedel krävs att personal 
inom exempelvis särskilda boenden och hemtjänst medverkar till att hjälpmedlen 
används rätt, ges viss service m.m. En viktig uppgift för hjälpmedelsverksamheten är 
att stödja och handleda dessa personalgrupper så att de kan fylla denna funktion, att 
de får ett rehabiliterande förhållningssätt. Även anhöriga bör ges motsvarande stöd.  
 
2. Brukargrupper  
 
Personer med rörelsehinder  
Antalet personer med rörelsehinder i Sverige som är 16 år och äldre uppgår till 560 
000, varav 53 procent eller nästan 300 000, är över 80 år. Det innebär att ungefär 63 
procent av alla personer i gruppen över 80 år har nedsatt rörelseförmåga. Med 
rörelsehinder menas här att inte kunna springa en kortare sträcka, stiga på en buss 
obehindrat eller ta en kortare promenad i någorlunda rask takt. Av dem med 
rörelsehinder beräknas 347 000 personer ha ett svårt rörelsehinder, varav ungefär 
hälften är över 80 år. Det innebär att cirka 38 procent av alla personer över 80 år har 
ett svårt rörelsehinder. Med svårt rörelsehinder menas att personen behöver hjälp eller 
hjälpmedel för att förflytta sig.  
 
En annan grupp med rörelsehinder är de med nedsatt rörlighet i armar/händer. I 
åldrarna 16–84 år finns 1 330 000 personer som har svårt att bära fem kilo en kortare 
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sträcka eller svårt att gripa, t.ex. vrida på eller av kranar. Av dessa är 590 000 mellan 
65–84 år. Gruppen överlappar till stor del dem med rörelsehinder som har svårt att 
förflytta sig. Många av dem med rörelsehinder eller nedsatt rörlighet har en reumatisk 
sjukdom. Med en vid definition är dessa cirka en miljon människor. Ett stort antal 
(35–40 procent) är äldre än 65 år.  
 
En annan grupp med rörelsehinder är de med ryggmärgsskada. Denna kan antingen 
orsakas av ett medfött ryggmärgsbråck eller genom brott på ryggmärgen vid olycka 
eller av sjukdom. Varje år föds i Sverige 20–30 barn med ryggmärgsbråck. Cirka 150 
personer per år drabbas av traumatisk ryggmärgsskada till följd av olyckor, oftast 
trafik-, fall- eller dykolyckor. Personer med rörelsehinder har behov av olika typer av 
hjälpmedel framför allt för att förflytta sig. I Sverige finns cirka 100 000 
rullstolsanvändare (manuella och eldrivna) och cirka 250 000 personer beräknas 
använda rollator. 
 
http://www.hi.se/Global/Dokument/utredningar/Hjalpmedelsverksamheten-2010.pdf 
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Bilaga 3: Statistik som rör människor med funktionshinder 
 
Några säkra uppgifter om hur många människor i Sverige som har något 
funktionshinder finns inte. Ett skäl till det är att definitionen av funktions-hinder kan 
variera. I Sverige används i regel breda och miljörelaterade definitioner. Ett exempel 
är "att en person har någon fysisk eller psykisk sjukdom eller skada vilken i samspel 
med omgivningen vållar problem i den dagliga livsföringen" (denna definition 
används bland annat av SCB). 
  
Enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) och Statistiska Centralbyrån (SCB) säger 
nästan en miljon mellan 16 och 64 år själva att de har någon form av funktionshinder 
eller funktionsnedsättning. Drygt en halv miljon bedömer dessutom att deras 
arbetsförmåga är nedsatt.  
 
Olika myndigheter sammanställer statistik om situationen för personer med 
funktionshinder. Här har vi valt att presentera statistik från AMS och SCB om 
funktionshindrades situation på arbetsmarknaden (fjärde kvartalet 2006). 
  
Arbetslivet 
 
Personer med funktionshinder på arbetsmarknaden 
Cirka 16 procent av befolkningen uppger att de har något funktionshinder eller 
funktionsnedsättning. 
67 procent av dem som har ett funktionshinder deltar i arbetskraften, jämfört med 78 
procent av befolkningen totalt. 
Andelen personer med funktionshinder är större inom den kommunala sektorn. 
Liksom i befolkningen i stort arbetar människor med funktionshinder främst i den 
privata sektorn. Det är dock stor skillnad mellan kvinnor och män. Det är cirka 65 
procent av kvinnorna och 83 procent av männen som är sysselsatta inom den privata 
sektorn. Fler kvinnor med funktionshinder än män arbetar inom kommun och 
landsting. 
Andelen företagare med funktionshinder motsvarar genomsnittet för befolkningen. 
Knappt var tionde sysselsatt är egen företagare. 
Personer med funktionshinder som har en sysselsättning arbetar deltid i större 
utsträckning än befolkningen totalt. Fler än var tredje person med funktionshinder (34 
procent) arbetar deltid, jämfört med var fjärde (24 procent) av totalbefolkningen. 
Kvinnor med funktionshinder arbetar deltid i större utsträckning än män. 
6,2 procent av dem som har ett funktionshinder är arbetslösa. För dem som också har 
nedsatt arbetsförmåga är andelen högre, 8,7 procent. För människor utan 
funktionshinder ligger arbetslösheten på 4,3 procent. 
 
Nedsatt arbetsförmåga 
10 procent av befolkningen, drygt en halv miljon, mellan 16 och 64 år uppger att 
deras arbetsförmåga är nedsatt på grund av funktionshinder. Sex av tio av de som har 
funktionshinder bedömer att de har nedsatt arbetsförmåga.  
I den sysselsatta befolkningen uppger 13 procent att de har funktionshinder. 
Fem av tio sysselsatta med funktionshinder uppger att deras arbetsförmåga är nedsatt. 
Bland de personer med funktionshinder som har nedsatt arbetsförmåga deltar 57 
procent i arbetskraften. 
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Anpassad arbetssituation 
Tre fjärdedelar av de sysselsatta med funktionshinder (75 procent) uppger att de har 
behov av åtminstone någon anpassning av arbetsförhållandena. 
Nästan 40 procent av de sysselsatta med nedsatt arbetsförmåga behöver anpassade 
arbetsuppgifter, anpassad arbetstid eller anpassat arbetstempo.  
Nästan var fjärde av de sysselsatta med nedsatt arbetsförmåga (23 procent) har behov 
av något hjälpmedel. 
Totalt sett har 87 procent av männen och 82 procent av kvinnorna som behöver någon 
anpassning av sina arbetsförhållande för att kunna jobba fått det. 
Män får sina behov av anpassat arbetstempo tillgodosedda i större utsträckning än 
kvinnor.  
 
http://ho.episerverhotell.net/Tpl/NormalPage____1192.aspx 
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Bilaga 4: Krav- och funktionslista  
 
• Portabel 
• Anpassningsbar för olika vikter och situationer 
• Kunna ta emot användarens vikt när den sätter sig ned 
• Kunna hjälpa användaren upp när den vill resa sig 
• Möjliggöra kroppsvridning (roterbar) 
• Användarvänlig 
• Kunna låsas i läge 
• Ergonomisk sittdyna 
• Hygienisk och tvättbar 
• Rundad 
• Säkert grepp vid användning 

 Mellan underlag och produkt  
 Mellan produkt och användare 

 
Reflektioner 
Vi anser att våra viktigaste funktionskrav för produkten är att den ska vara portabel 
samt anpassningsbar för olika vikter och situationer. Den ska även kunna ta emot 
användarens vikt när den sätter sig ned och hjälpa den upp när den vill resa sig samt 
möjliggöra kroppsvridning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



          

 41 

Bilaga 5: Projektbudget 
 

 
 
Reflektioner 
Det som vi har fokuserat på under projektet har varit att ta fram ett produktkoncept 
som genom funktioner kan vara konkurrenskraftigt på marknaden. Då mycket av 
tiden har gått åt till brainstorming, utveckling och utvärdering av funktioner och 
koncept så har projektbudgeten inte uppgått till så höga belopp. Att tänka på är att 
arbetstid inte är inräknat i budgeten, det vill säga uppemot 720 timmar per person. 
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Bilaga 6: Visuell planering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflektioner 
Så här såg vår visuella planering ut fram till vecka 19. Vidare planering gjordes 
därefter för vecka 19 – 21. De rosa lapparna är Sarahs aktiviteter medan de gröna är 
Ulrikas aktiviteter. De gula lapparna är de aktiviteter som kommer göras tillsammans. 
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Bilaga 7: Gantt-schema 
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Bilaga 8: Parvis jämförelse 
 

 
 

 
 
Reflektioner 
7 - Låg skaderisk och användarvänlig 
6 - Anpassningsbar för olika vikter och hopfällbar  
4 - Produktionskostnad 
3 - Tyngd (produkt) 
2 - Miljövänlig 
1 - Lättillverkad 
0 - Utseende 
 
Med hjälp av att göra en parvis jämförelse kunde vi se vilka egenskaper vi behövde 
lägga extra fokus på och såg att de viktigaste egenskaperna var användarvänlighet och 
låg skaderisk. Några andra viktiga egenskaper var anpassningsbar för olika vikter, 
hopfällbar samt produktionskostnad. Alla jämförelser som gjorts i denna analys har 
projektgruppen kommit överens om och vi anser att detta utfall stämmer med de 
egenskaper vi vill att produkten ska ha. 
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Bilaga 9: Skisser, behov 
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Bilaga 10: Imageboard 
 
 

 
 
 
Reflektioner 
Vi tycker att denna imageboard utstrålar komfort, innovation, kärlek, gemenskap och 
vänskap. Vi har gjort denna för att få inspiration och för att påminna oss själva hur vi 
vill att vår produkt ska uppfattas. Denna imageboard används enbart för vårt privata 
bruk och kommer inte används för kommersiellt syfte. 
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Bilaga 11: Utvärderingsmatris 
 
 
 

 
 
 
Reflektioner 
Projektgruppen gjorde denna utvärderingsmatris för att välja vilket alternativ som 
passade för produkten och som uppfyllde de satta egenskaperna. Vikterna är valda 
utifrån vad projektgruppen ansåg var viktigast för produkten medan de olika värdena 
är satta beroende på hur bra alternativet lever upp till egenskaperna. Med hjälp av 
matrisen kunde vi se att fjäder/dämpare var det bästa alternativet av de koncept vi valt 
mellan. Det var jämt mellan alternativen men fjäderkonceptet tjänade in poäng på att 
den är enklast att fälla ihop och tar minst plats samt att det är lättast att tillverka utav 
alternativen.  
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Bilaga 12: FMEA 
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 50 

Bilaga 13: LCA 
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Reflektioner 
Projektgruppen gjorde denna analys för att se hur vår produkt HelpSeat påverkar 
miljön. Tyvärr hittade vi inte någon indikator på skumgummi samt tyg, så vi vet inte 
exakt hur de påverkar miljön under produktionsprocessen. Alla valda ämnen är enkla 
att separera vid resthantering och går att återvinna. 
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Bilaga 14: Användarreflektioner 
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Reflektioner 
Det vi kan se från användarreflektionen är att många av de tillfrågade var mycket 
positiva till produkten. De hade kunnat se ett stort värde med att använda HelpSeat. 
Genom diskussion och enkät fick vi fram att ett pris på ca 600-700 kronor inklusive 
moms kan vara ett lämpligt pris för en sådan här produkt.  
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Bilaga 15: Loggor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflektioner 
Vi gjorde två olika loggor som vi kan använda i marknadsföringssyfte.  
 
Fyllnad 
Färgmodell: RGB 
Röd: 192 
Grön: 0 
Blå: 0 
 
Linje 
Tjocklek: 2,25 pt 
Färgmodell: RGB 
Röd: 0 
Grön: 0 
Blå: 0 
 
Teckensnitt  
Lucida Handwriting 
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Bilaga 16: Posters 
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Bilaga 17: Text examenskatalog 
 
 
Hjälpmedlet som förenklar din vardag 
 
Varje år ställs äldre och funktionshindrade människor inför tusentals situationer som 
kräver att de först sätter sig ner och sedan reser sig upp. Dessa situationer kan 
upplevas som ansträngande, svåra eller smärtsamma och påverkar många negativt. 
Detta problem kan få till följd att de inte kan vara med i alla sammanhang samt leda 
till svårigheter med att ha en aktiv vardag.   
 
HelpSeat är ett nytt och unikt portabelt hjälpmedel där funktion och 
användarvänlighet står i fokus. Produkten tar emot din vikt när du sätter dig ner och 
hjälper dig upp när du vill stå. HelpSeat möjliggör även kroppsrotation för att 
underlätta nedsittning i utrymmen som kräver att du först sätter dig ner och sedan 
roterar kroppen till önskat läge, till exempel vid ett bord. HelpSeat är en produkt som 
kan användas i många olika situationer samt anpassas beroende på användaren.  
 
Låt inte vardagssituationer hindra dig i din vardag! 
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Bilaga 18: Bilder på produkten 
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Bilaga 19: Ritningar, metallstycke 
 
Metallstycke, nere (höger och vänster) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metallstycke, Viktreglerare (höger och vänster)  
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Metallstycke, uppe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflektioner 
Både metallstycke uppe och viktreglerare ska göras i en höger och en vänstervariant. 
Dessa är utformade för att så många moment som möjligt ska vara dessamma för både 
höger och vänstersidan. Det är därmed enklare att ha en bra standard för 
tillverkningen. Skruvhål för fastsättning kommer sedan att göras så att det passar och 
överensstämmer beroende på vilken vridplatta man väljer att använda samt vilken 
diameter den har.  
 
Utformningen på viktreglerarna är gjord för att gasfjädern inte ska falla ur sin position 
när man använder produkten. En liten vinkelförändring vid hålen som gasfjädern 
ligger i gör detta möjligt. Gasfjädern är fortfarande mycket enkel att sätta in och ta 
loss samtidigt som den hålls på plats.  
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Bilaga 20: Komponenter 
 
Beställa: 

• Gasfjäder - klarar att ta emot och trycka ifrån 50 - 120 kg 
• Vridplatta - diameter 40 cm, 50-120 kg, plast 
• Magneter - upp till 10 kg 
• Sittdyna - diameter 40 cm, tjocklek 3 cm, skumgummi 
• Sittplatta - diameter 40 cm, tjocklek 0,5 cm, plast 
• Överdrag - Textil, passa på 40 cm sittplatta + sittdyna 

 
Legoföretag: 

• Tillverka metallstyckena - utifrån våra ritningar 
• Sammanfoga komponenterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 64 

Bilaga 21: Prototyp 
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Bilaga 22: Prototypbudget 
 

 
 
Reflektioner 
Prototypen blev relativt billig. Detta beror främst på att vi valde att tillverka den 
själva samt att arbetstid inte är inräknat i priset. I tabellen går det att se vad vi betalt 
för varje komponent i prototypen. 
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Bilaga 23: Användarinstruktioner 
 
 
Innan användning: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Placera produkten på en 
lämplig yta  

2. Ta upp sittdynan 

3. Placera gasfjädern i 
lämpligt viktintervall 
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Efter användning: 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.  Se till att gasfjädern sitter 
fast genom att trycka på 
sittdynan 

5. Nu är produkten redo att 
användas 

1.  Se till att inget finns iväg 
när det är dags att fälla ihop 
produkten 
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4.  Nu är produkten redo att 
packas ner eller transporteras 

3. Lägg försiktigt ner 
gasfjädern och lägg ner 
sittdynan 

2. Dra ut gasfjädern  
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Bilaga 24: Tillbehör 
 
Överdrag  
Överdragen till HelpSeat ska gå att få i olika färger och mönster. Vi ska även ta fram 
överdrag med tryck för att vara mer tilltalande för till exempel barn. Överdragen ska 
enkelt gå att ta loss samt att ett huvudkrav för dem är att de ska gå att tvätta i en 
vanlig maskintvätt. Det man får tänka på vid utformning av överdragen är att tyget 
inte är för glatt så att användaren glider av eller att det är för tunt då många byxor kan 
skava mycket mot sittytan. Överdragen kommer att kunna specialtryckas helt efter 
användarens beslut. 
 
Regnskydd 
Regnskydd kommer att utvecklas för att användaren ska kunna använda produkten i 
alla väder. Ett exempel när regnskydd hade kunnat komma till användning är ifall 
produkten används utomhus i till exempel trädgårdsmöbler eller på någon bänk då det 
regnar eller snöar. Dessa kan även användas om användaren har produkten nära vatten 
och använder produkten när man är blöt, efter man duschat eller badat. Regnskyddet 
kommer att utvecklas i svart och röd färg.  
  
Friktionsunderlag 
För att HelpSeat ska kunna användas på alla situationer krävs att produkten kan 
greppa bra mot olika sorters underlag, allt från marmorbänkar till plaststolar. För att 
gör detta kommer ett friktionsunderlag tas fram. Friktionsunderlaget kan fästas under 
vridplattan och bidrar till att HelpSeat ligger stabilt mot underlaget. 
  
Olika material på dynan 
Dynan som används på HelpSeat ska kunna anpassas efter användarens val. Både 
material som tillexempel skumgummi, gelé och olika stoppningsmaterial ska kunna 
anpassas beroende på användningsfrekvens, tycke och smak. Även formen ska kunna 
ändras beroende ifall användaren vill sitta rakt, framåtlutad eller bakåtlutad. Det 
kommer att finnas ca 5 olika sorter dynor att välja mellan.   
  
Formkudde 
En formkudde kommer att tas fram för att kunna fästas under vridplattan. Denna 
kommer att vara framtagen för att forma sig efter underlaget och skapa en plan yta för 
HelpSeat att ligga på. Denna kan komma väl till pass för användning av HelpSeat på 
till exempel ett bilsäte. Formkudden kommer att vara utformad för att fungera i alla 
situationer där den kan behövas. 
  
Väska 
För att kunna transportera HelpSeat finns en tillhörande väska. Denna ska kunna 
anpassas efter användaren beroende på om man enbart vill få plats med produkten i 
väskan eller om man vill ha ytterligare plats för personliga tillhörigheter. Väskan 
kommer att finnas som en formanpassad som enbart rymmer produkten, en stor med 
extrafack och extravolym samt en variant som är bättre anpassad för att tåla väder och 
vind.  
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Bilaga 25: Färger 
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Reflektioner 
Vi anser att olika färgalternativ för produkten är en viktig del i vår marknadsföring. I 
denna bilaga kan vi se hur produkten ser ut med olika överdrag. 
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Bilaga 26: PEST(D)- analys 
 

 
 
 
Reflektioner 
Projektgruppen gjorde denna PEST(D)-analys för att kunna analysera hur vår produkt 
påverkas politiskt, ekonomiskt, socialt, teknologiskt och demografiskt. Informationen 
i rutorna är det vi i projektgruppen tror kan påverka vår produkt och detta är något vi 
måste tänka på under hela produktens livstid. 
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Bilaga 27: SWOT-analys 
 
 

 
 
 
Reflektioner 
Denna SWOT-analys gjordes av projektgruppen och informationen i rutorna är vad vi 
tycker vår produkts styrkor (strenghts) och svagheter (weaknesses) är samt vilka 
möjligheter (opportunities) och hot (threats) vår produkt har.  
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Bilaga 28: Branschstrukturanalys 
 
 

 
 
Reflektioner 
Branschstrukturanalysen gjordes av projektgruppen och baseras på de aktörer vi tror 
påverkar branschen. Det som analyseras är; konkurrens mellan befintliga aktörer, nya 
aktörer, kundernas förhandlingsstyrka, hot från substitut samt leverantörernas 
förhandlingsstyrka. 
 
1. Företag i branschen 

• Relativt långsam produktförnyelse 
• Stor konkurrens mellan en liten målgrupp 

 
2. Nya aktörer 

• Vi är ett litet företag utan rykte i branschen  lätt för etablerade företag att 
konkurrera ut oss med en liknande produkt 

• Enkel produkt och koncept att efterlikna 
 
3. Kunder 

• Produkten måste vara anpassad efter kunderna/användarna 
• Helt beroende av att kunderna gillar/vill använda den 
• Stora förhandlingsmöjligheter vad gäller funktion och design 

 
4. Substitut 

• Personlig assistent 
• Hjälp från anhöriga 
• Konkurrenter med liknande lösningar 

 
 
5. Leverantörer 

• Leverantörerna är större än oss  de har stor förhandlingsstyrka 
• Vi har svårt att påverka priser och ”annat” då vi inte kommer att köpa i så 

stora kvantiteter 
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Bilaga 29: Konkurrentanalys 
 

Vridplatta 
 

• Kostnad: ungefär 200 kr 
 

• Tillverkare: Kilberry care 
 

• Vikt på produkt: 1,18 kg 
 

• Funktion: En hjälpkudde med 
vridfunktion, även kallad vridplatta, används som hjälpmedel vid till exempel 
in- och urstigning av bilar. 

 
• Försäljningskanaler: Internet (www.harald-nyborg.se) 

 
• Reflektion: Denna produkt är portabel och löser problemet med 

kroppsvridningen men den ger inte användaren hjälp vid nedsittning och 
uppresning.   

 

Katapultdyna 
 

• Kostnad: 199-499 kr 
 

• Vikt på produkt: 3,5 kg 
 

• Funktion: Katapultdynan hjälper till när 
användaren ska sätta sig ned samt när 
användaren vill ställa sig upp.  
 

• Försäljningskanaler: Internet (www.harald-nyborg.se) 
 

• Reflektion: Katapultdynan är ett portabelt hjälpmedel som hjälper användaren 
vid nedsittning och uppresning men den underlättar inte kroppsvridningen som 
kan behövas vid till exempel in- och urstigning av en bil. Denna produkt lyfter 
upp till 80 procent av kroppsvikten och får användas av personer som väger 
mellan 45-120 kg. 

 

Seat Up 
 

• Kostnad: ungefär 9500 kr 
 

• Tillverkare: Sjögren 
 

• Funktion: Fåtöljen Seat Up hjälper användaren 
att sätta sig ned i fåtöljen samt att ställa sig upp 
från den. 

 
• Försäljningskanaler: Internet (www.seatup.se) 

 
• Reflektion: Denna produkt löser momenten 

nedsittning och uppresning men den löser inte kroppsvridningen och den är 
inte portabel. Denna produkt används enbart i hemmiljö.  
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Bilaga 30: Produktbudget 
 
 
 
  1 st 10 st 100 st 

Material       
Metallstycken 50 40 20 
Vridplatta 150 120 80 
Sittplatta 20 15 5 
Skumgummi 10 10 5 
Överdrag 20 20 10 
Arbetskostnad       
Frakt 50 50 20 
Transport 50 50 20 
Tillverkning 100 80 50 
Montering 100 80 50 
Paketering 50 50 30 
Omkostnader       
Inhyrd personal 10 8 5 
Utveckling 10 8 5 
Marknadsföring 10 8 5 

        

Summa 630 539 305 
        
Försäljningspris 650 kr     
        
Vinstmarginal 
(kr) 20  111 305 
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