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Sammanfattning 

Idag är det många döva och hörselskadade som inte får ha samma chans att följa den tekniska 

utvecklingen som tagit fart de senare åren. Istället har de hjälpmedel som ser ut att ha stannat i 

tiden, bland annat väckarklockan med vibratordosa. Samtidigt sker en explosion av nya 

produkter som inkluderar vibrerande armband men de är inte prisvärda. 

Projektet VibbUp, som leddes av Pia Johnsson-Sederholm, avsåg att ta fram en ny produkt 

som är både modern och prisvärd. I projektet har dynamisk produktutveckling tillämpats och 

informationssökning, enkätundersökning och workshopen lade grund till projektet. Genom att 

utvärdera konceptet utvecklades en prototyp som senare kunde jämföras med de idag 

existerande produkterna. 

Produkten VibbUp har utvecklats för att vara ett pålitligt och användarvänligt 

väckningshjälpmedel för personer med hörselnedsättning som dessutom är prisvärd.  

 

Nyckelord: Dynamisk produktutveckling, användarcentrerad design, Activities of Daily 

living, hjälpmedel. 
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Abstract 

Today, many deaf and hard of hearing may not have the same chance to follow the 

technological development that has taken off in recent years. Instead, they have assistive 

technology that seem to have been frozen in time, for the example the alarm clock with a 

vibrator box. At the same time there is an explosion of new products which include vibrating 

bracelets but they are not affordable. 

The project VibbUp, led by Pia Johnsson-Sederholm, intended to produce a new product that 

is both modern and affordable. The project used Dynamic Product Development and the 

search for information, surveys and workshops were the foundation of the project. By 

evaluating concepts a prototype was developed that later was compared to existing products. 

The product VibbUp was developed to be a reliable and user-friendly alarm device for people 

with hearing loss that is also affordable.  

 

Keywords: Dynamic Product Development, user-centered design, Activities of Daily Living, 

assistive technology. 
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Förord  

VibbUp är resultatet av ett examensprojekt utfört av Pia Johnsson-Sederholm vid 

utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Syftet med projektet var att 

utveckla en ny produkt, från idé till prototyp under kursen Examensarbete inom 

produktutveckling och innovationsledning som omfattar 22,5 högskolepoäng.  

Idén till projektet föddes ur att jag, Pia, själv är döv och stöter på vissa svårigheter i vardagen, 

bland annat med hjälpmedel som inte ser ut att ha utvecklats på tjugo år och är tråkiga att 

använda. Genom att göra det här projektet uppmärksammas även problemet att samhället inte 

interagerar döva och hörselskadade i samhället. Samhället satsar istället på att utveckla 

hörseltekniska hjälpmedel i syfte att minska handikappet istället för att också satsa på 

hjälpmedelsutveckling som ökar självständighet och tillgänglighet i samhället.  Projektet är 

även ett startskott på idéer på hur samhället kan göras mer tillgängligt för oss döva och 

hörselskadade.  

Jag vill passa på att tacka alla som hjälpt mig på vägen: 

Handledare  

ALMI företagspartner  

J&D Assisting Systems  

Paul Everlund, systemutvecklare  

Studenterna som deltog i workshopen 

Testpersonerna  

Adrian Nilsson, foto och redigering 

Slutligen, Öresundstolkarna och Högskolan i Halmstad som möjliggjorde hela utbildningen 

för mig samt de teckenspråkstolkarna som jobbat tillsammans med mig. 

 

 

 

Pia Johnsson-Sederholm  

pia.j.sederholm@gmail.com 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

Väckarklockan är ett minne blott för de flesta eftersom den har ersatts av mobiltelefonens 

alarmfunktion. Men för de döva och hörselskadade är behovet av en väckarklocka fortfarande 

kvar eftersom vibrationerna från en mobiltelefon inte är tillräcklig kraftig för att väcka om 

den inte sitter nära kroppen. Det finns även en oro för att mobiltelefonens strålningar ska 

påverka ens kropp om mobiltelefonen ligger an mot kroppen och därför vill många av de döva 

och hörselskadade inte använda mobilen som väckarklocka utan föredrar sin vibrerande 

väckarklocka. Om de ska resa bort måste de eventuellt ta med extra adapter till vägguttaget 

alternativt ha en speciell reseväckarklocka som drivs av batterier, om de inte kan lita på att 

deras mobiltelefon väcker dem. Som ett exempel kostar en Sonic Boom som är en vanlig 

väckarklocka med vibratorsdosa cirka 400-550 SEK medan en reseväckarklocka med inbyggd 

vibrator från Bellman & Symfoni  kostar minst 800 SEK (Earstore, u.å). Dessutom finns det 

inte något modernt alternativ som motsvarar mobiltelefonens alarm vilket innebär att döva 

och hörselskadade inte har samma möjlighet att följa med i den tekniska utvecklingen på 

samma sätt som de hörande gör.  

1.2 Problemformulering  

Idag finns det inte ett modernt och prisvärt alternativ till en vibrerande väckarklocka för döva 

och hörselskadade som motsvarar ett mobilalarm.  

1.3 Syfte 

Projektets syfte var att ta fram ett modernt och billigt alternativ till den traditionella 

väckarklockan för de döva och hörselskadade genom att utveckla en motsvarighet till 

mobilalarm. Detta ger de döva och hörselskadade en chans att få hänga med i dagens IT-

samhälle och ha möjlighet till moderna och behändigare hjälpmedel. 

1.4 Mål 

Projektmål - maj 2014 

 Vid projektets slut skall en fungerande prototyp finnas 

 Vid projektets slut skall prototypen ha testats och utvärderats  

 En affärsplan skall vara utvecklad för produkten.  

Effektmål  

 Att reducera kostnaden för användaren genom billigare produkt jämfört med de 

existerande produkterna på marknaden.  

 Lösningen ska ta mindre plats än en vanlig väckarklocka med vibratordosa.  

 Resurssparande i form av att inga batterier byts eller behöver laddningsstation 

alternativt andra kablar utöver kabeln som används till att ladda mobiltelefonen.  

 Lätt att ta med sig överallt genom att upprätthålla en trådlös kommunikation. 
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1.5 Avgränsningar  

Det här projektet går att utveckla i en oändlighet eftersom alternativen är många. Men 

eftersom projektet genomförs med en begränsad budget blir det att utveckla endast en simpel 

prototyp som vibrerar på kommando från en Androidtelefon.  
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2. Projektbeskrivning 

Nedan ges en beskrivning för projektets förutsättningar.  

2.1 Intressenter 

2.1.1 Kärnintressenter 

Intressenter med beslutande och/eller drivande roller i projektet. 

 Pia Johnsson-Sederholm, projektledare/-ägare  

2.1.2 Primärintressenter  

Intressenter som i hög grad påverkas och som vill påverka projektet samt 

underprojektgrupper. 

 Högskolan i Halmstad: handledare samt examinator Leif Nordin 

 ALMI företagspartner, resursägare (ekonomiskt stöd). Kontaktperson: Conny Nilsson. 

 Studenterna från biomekanikingenjörsprogrammet samt 

utvecklingsingenjörsprogrammet som deltagit i workshop.  

 J&D Assisting Systems, kontaktperson Daniel, hårdvara 

 Paul Everlund, programmering av mjukvara.  

2.1.3 Sekundärintressenter  

Intressenter med relativt lågt intresse som troligen inte kommer påverka projektet. 

 Övriga studenter vid utvecklingsingenjörsprogrammet 

2.2 Krav och önskemål  

Nedan redogörs de krav och önskemål om ställts på projektet. Dessa har framkommit under 

förstudie- och planeringsfasen.  

Sekretessbelagt - innehåller detaljerad information om produkten.  

2.3 Projektorganisation  

Projektet ägs och drivs av Pia Johnsson-Sederholm. Projektägaren har haft stöd av en 

handledare. För att få en komplett prototyp användes två underprojekt.  

Det ena underprojektet bestod av Paul Everlund, systemutvecklare, som utvecklat en app till 

projektet på sin fritid. Det andra underprojektet utfördes av J&D Assisting Systems, där en 

hårdvara utvecklades. Genom att ha två underprojekt kunde kostnaden hållas nere då ett av 

underprojekten var ideellt. 

2.4 Budget och finansiering 

Från början saknade projektet en budget, istället startades projektet med att utveckla en stark 

grund för att få stöd till just prototyputvecklingen som troddes vara den delen som kostade 

mest i hela projektet.  

Senare har projektet finansierats av ALMI med 18.750 SEK för prototyptillverkning och ett 

projektbidrag på 2000 kr från Lektor Sten Fåhrés minnesfond.  



   

4 

 

2.5 Tidsplan  

Projektet startade tidigt under augusti 2013 för att få fram en grund till projektet. Projektet 

kom igång på allvar under september 2013 och en fungerande prototyp beräknades vara färdig 

till maj 2014.  

Tidsplanen har varit dynamisk och ändrats under projektets gång för att passa de 

förutsättningarna som fanns. Se bilaga 3 för tidsplan. 

2.6 Risker  

En riskanalys har utförts med hjälp av SWOT. 

Utförlig riskanalys och identifiering av de huvudsakliga riskerna som berör projektet:  

1. Får inte tag på tillräckligt med pengar 

2. Kostnaden för utveckling av prototypen överskrids 

3. Får inte tag på de rätta kontakterna.  

4. Slutprodukten blir för dyr.  

5. Existerade produkter konkurrerar ut min produkt. 

 

Hur riskerna hanteras, se bilaga 8.  
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 3. Teoretisk referensram 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU 2006:29) borträknas döva och hörselskadade i 

forskning om andra områden utöver det medicinska, det vill säga dövhet som 

funktionsnedsättning. Detta innebär att mycket av information har istället hämtats från 

intresseorganisationer så som Sveriges Dövas Riksförbund (SDR) och med flera. 

3.1  Funktionshinder 

World Health Organization (2014) har fler olika klassificeringar av funktionsnedsättning och 

dessa mer övergripande och kliniska är: 

 Mentala funktioner - Intellekt, orientering, sömn, språk och  med flera. 

 Sensoriska funktioner och smärta - Syn, hörsel, smärta och balans 

 Röst- och talfunktioner - Röst 

 Kardiovaskulära, hematologiska, immunologiska funktioner och andningssystem - 

Hjärta, andning och allergier och med flera.  

 Matsmältnings-, metabola och endokrina system - Matsmältning, kroppsvikt och med 

flera.  

 Urogenital- och fortplantningsförmåga - Sexuella funktioner och urineringsfunktioner  

 Neuromuskulära och rörelserelaterade funktioner - Muskelstyrka, rörlighet och med 

flera.  

 Funktioner i huden och relaterade strukturer  

Rent kortfattat kan ett funktionshinder vara något fysiskt eller psykiskt, som till exempel att 

vara blind, ha socialfobi eller vara rullstolsburen med mera. In här räknas döva och 

hörselskadade eftersom det är en sensorisk funktionsnedsättning (World Health Organization, 

2014). 

3.1.1 Döv och hörselskadad 

Rent språkligt är döv en person som inte hör alls, det vill säga uppfattar inga ljud alls medan 

en hörselskadad är en person med nedsatt förmåga att uppfatta ljud (Nationalencyklopedin, 

2014). Totalt finns det cirka 1,4 miljoner i Sverige som har någon form av hörselnedsättning, 

allt från att höra lite dåligt till att inte höra något alls (Hörsellinjen, 2014). Men att vara döv 

eller hörselskadad är mer än bara ett funktionshinder, med tanke på att Sverige Dövas 

Riksförbund (2011) uttrycker sig så här: 

"Vi ser inte oss själva som funktionshindrade utan som en språklig minoritetsgrupp."  

Med andra ord ser de teckenspråkiga döva och hörselskadade sig inte som personer med 

funktionshinder.  Därför kan attityder till just produkter som marknadsförs som hjälpmedel 

vara varierande beroende på vilka behov det täcks och hur det används. Enligt Statens 

offentliga utredning (SOU 2006:29) är situationen för döva ojämlik i förhållande till hörande 

och att döva skulle må bättre av att döva och hörande var mer jämlika enligt samhället. Detta 

innebär att SDR:s uttalande kan stämma eftersom en språklig minoritetsgrupp är mer 
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jämförbar med hörande än vad de funktionshindrade är, oavsett funktionshinder eftersom det 

också handlar om tillgänglighet när det kommer till fråga om hörande.  

Som samhället ser ut idag är syftet ofta just att minska handikappet genom att ha en klinisk 

syn på dövhet där en speciallösning söks för att de döva ska kunna delta i den normalcentriska 

interaktionen (SOU 2006:29). Därför kan inte döva och hörselskadade endast ses som 

funktionshindrade utan även som en minoritetsgrupp med egen kultur och eget språk.  

3.2 Empowerment och Activities of Daily Living (ADL) 

Begreppet empowerment innebär att människor ges möjligheten till aktivitet och delaktighet 

(Renblad, 2006). Detta är dock något som många människor tar som något självklart, men för 

de funktionshindrade är det för många hinder på vägen trots att samhället gjort många 

förändringar i lagar och policy. Bland annat är det fortfarande brister i tillgänglighet och 

socialt stöd. Det saknas alltså erfarenheter och det finns negativa attityder och värderingar hos 

de funktionshindrade och de andra. Begreppet är dock svårdefinierat eftersom det har kritiken 

på sig att vara för fokuserad på den psykologiska processen hos den enskilde personen och för 

lite fokuserad på den sociala processen. 

Enligt Renblad (2006) inkluderar empowerments ideologi även ett arbetssätt där människor 

ses som kompetenta, jämställda och olikheter är något som värderas. Arbetssättet sägs främja 

egen aktivitet och möjligheten av att klara av olika problem ska vara betonad. 

För att de funktionshindrade ska kunna känna empowerment krävs att de känner att de kan 

klara sig själva i sina vardagsaktiviteter. Detta kallas då för Activities of Daily Living (ADL) 

och är en term som används i rehabilitering och är ett samlingsnamn för våra rutinmässiga 

aktiviteter i vardagen (Fricke, 2010). Dessa aktiviteter delas upp i två grupper, personlig vård 

(primära aktiviteter) och inhemska och samhällsaktiviteter (sekundära aktiviteter). ADL är ett 

slags mått som mäter en persons förmåga eller oförmåga att ta hand utföra dessa aktiviteter. 

3.3 Hjälpmedel  

Enligt Hjälpmedelshandboken (2009) kan definitionen av hjälpmedel inte vara entydig då 

dess syfte varierar beroende på behov.  

Produkter som finns i den öppna handel som används av personer utan funktionshinder 

betraktas inte som hjälpmedel. Men Skatteverket (u.å) listar glasögon och kontaktlinser som 

hjälpmedel i sitt avdragslexikon, trots att glasögon och kontaktlinser finns i den öppna 

handeln. Med andra ord kan detta innebära att alla människor, oavsett funktionshinder eller 

inte, använder någon form av hjälpmedel dagligen.  

3.3.1 Hjälpmedel för döva och hörselskadade  

Många hjälpmedel för döva och hörselskadade är personliga, så som hörapparater och 

hjälpmedel som används i hemmet (Hörselboken, 2009).  

När det gäller att minska på funktionshindret och öka empowerment är hjälpmedlen främst 

hörapparat och Cochlea Implantat (CI). Dessa fungerar som ett slags hörselprotes vilket 

innebär att när användaren tar av sig hörapparaten eller CI hör personen inte längre 

(Funkaportalen, u.å). Skillnaden mellan CI och hörapparat är att CI består av två delar vars 
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den ena opereras in i innerörat och den yttre delen sitter utanpå kroppen (Bild 1) och en 

hörapparat sitter utanför kroppen, i eller precis utanför örat. (Hörselboken, 2010). Men trots 

att hörapparater och CI ger tillbaka hörseln är hörseln inte normal (Funkaportalen, u.å). Dessa 

användare kan inte leva med sitt CI eller sina hörapparater fullt ut eftersom de inte tål väta 

och inte heller sover användarna med dem vilket innebär att användarna behöver hjälpmedel 

även i hemmet även om de redan har hörselhjälpmedel. 

Det finns hjälpmedel för varseblivning, väckning och telefoni (Hörselboken, 2009). För 

varseblivningshjälpmedel gäller det att ändra ljudfrekvensen så att dörr- eller telefonsignalen 

hörs bättre för den hörselskadade men för den gravt hörselskadad eller döv används blinkande 

lampor som blinkar i olika takt beroende på om det är dörr- eller telefonsignal.  

Enligt Hörselboken (2009) kan det vara svårt för en person med hörselskada att uppfatta 

varningsljud under sömn och därför är det lämpligt med vibrerade väckarklockor. Det finns 

olika alternativ för väckarklockan, det ena är en väckarklocka med en ansluten yttre vibrator 

eller en väckarklocka med inbyggd vibrator. Vibratorn brukar vanligen läggas under kudden.  

Det finns även system där babyvakt, telefonsignal, brandvarnare och andra aktuella larm 

kopplas in för att varsebli användaren med hjälp av en vibratordosa som fästs på handleden 

(Hörselboken, 2009). Dessa var från början riktade mot just personer med grav 

hörselnedsättning eller synnedsättning men har på sistone fått en större spridning. 

För telefonhjälpmedel finns idag förutom mobiltelefonen, för textkommunikation via SMS 

eller Internet, en texttelefon vilken döva och gravt hörselskadade samt deras anhöriga är 

berättigade till att få (Hörselboken, 2009). Ett annat alternativ är en bildtelefon där 

användaren kan kommunicera på teckenspråk. 

 

 

Bild 1 på Cochlea Implantat. Hörselboken (2010)  
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4. Metod  

I projektet var metoden dynamisk produktutveckling enligt Holmdahl (2010) grunden för 

processen. I dynamisk produktutveckling är det fokus på processen och inte resultatet, 

processen har visionen som vägledning och en grov långtidsplanering samt en 

korttidsplanering för att vara flexibel. För att kunna möjliggöra projektet behövde hjulet 

uppfinnas på nytt och detta genom att använda metoderna nedan samt identifiera önskemål 

och krav för att sedan utvärdera dem.  

4.1 Förstudie 

Förutsättningen att bedriva ett projekt att grunden till projektet analyseras och utvärderas 

(Tonnquist, 2010).  

Enkätundersökning är en lämplig metod i början av ett projekt då det är ett enkelt sätt att 

samla in mätbara data samt eventuella åsikter från användare. Dock är risken att det kan vara 

svårt att få många att fylla i formuläret (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008). 

Under projektets gång söktes information och litteratur som kunde vara till hjälp för 

bakgrundsinformation och processen kontinuerligt på biblioteket. Bland annat söktes även 

information på de vetenskapliga databaserna så som Science Direct och på Internet.  

4.2 Planering och dokumentation 

Vision och korttidsplanering enligt Ottosson (1999) tillämpades i projektet. Visionen har varit 

en vägledning för projektet och veckoplanering där de uppsatta målen för olika moment har 

använts. Planeringen var dynamisk för att hålla uppe tempot i projektet och bibehålla 

flexibilitet genom att veckorapporter skrivs där vad som är gjort och vad som skall göras de 

kommande veckorna. 

Under planeringen av projektet togs även kravspecifikationen och önskemål för prototypen 

fram för att underlätta arbetet inför idégenereringen.  

Allt som rört projektet har skrivits ner i diverse dokument; idéer, överenskommelser 

(sekretess), samtal över mail eller personliga möten (Holmdahl, 2010). 

4.3 Idégenerering och benchmarking 

För att gynna kreativiteten användes metoden Brain Aided Design (BAD), där 

konceptutveckling och konstruktion består av att jonglera idéer och mentala modeller 

(Holmdahl, 2010).  

Vidare användes Pencil Aided Design (PAD) för att få ner tankarna och idéer som skapats 

under BAD på papper (Holmdahl, 2010). PAD användes för att illustrera olika koncept.  

Benchmarking utförs i slutet av denna fas för att inte börja detaljstudera existerande lösningar 

för tidigt utan projektet ska hålla sig till helhets- och principlösning i första hand. (Ottosson, 

1999). När en princip- eller helhetslösning har tagits fram kan de existerande produkterna 

detaljstuderas för att användas som inspiration och tips för den slutliga lösningen. 
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4.4 Framtagning av prototyp  

Slutligen användes Model Aided Design (MAD) där prototypen utvecklas för att verifiera den 

funktionen hos ett av koncepten som blev aktuell för projektet (Holmdahl, 2010)  

För att utforma appen användes dessa punkter enligt (Ferré, Juristo, Windl & Constantine, 

2001) för att få fram en användarvänlig app: 

 Lätt att lära sig 

 Effektiv 

 Lätt att komma ihåg 

 Minimera risken att användaren gör fel 

 Tilltalande 

4.5 Utvärdering  

Nedan användes metoderna för att utvärdera projektet och produkten.  

4.5.1 Pughs matris 

Pughs matris används för att jämföra och utvärdera koncept som liknar varandra. Med 

utgångspunkt från kravlistan väljs ett koncept ut eller en kombination av vissa koncept görs 

och dessa utvärderas på nytt mot de existerande koncepten innan 

produktutvecklingsprocessen fortsätter (Holmdahl, 2010). Genom att sätta in en enkel 

betygsättning (+, -, 0) på de viktade variablerna kan koncepten lätt jämföras med varandra. 

Metoden är bra för att se vilket eller vilka koncept projektet ska gå vidare med för att 

resultatet ska uppfylla kravlistan och eventuella önskemål. 

4.5.2 SWOT 

SWOT-analysen går ut på att analysera projektets styrkor, svagheter, möjligheter och risker 

(Kotler et al., 2008). Med hjälp av analysen kan den interna miljön bestående av styrkor och 

svageter och den externa miljön bestående av möjligheter och hot utvärderas samt hur dessa 

ska hanteras. SWOT-analys är bra som beslutsgrund för att skapa förutsättningar till att nå det 

projektets mål. 

4.5.3 LCA - Life Cycle Assessment 

LCA är en livscykelanalys där produkten undersöks i hur den påverkar miljön under sin 

livstid (Rydh, Lindahl & Tingström, 2002). Momenten som ingår i en LCA-analys är bland 

annat materialutvinning, tillverkning, användning samt återvinning. Informationen som fås ur 

analysen syftar till att minska produktens miljöpåverkan. En förenklad LCA-analys visar ett 

processträd som ger en bra överblick över processen, från råvaror till avfall.  

4.5.4 Utvärderingsmatris 

Jämförelse mellan de befintliga produkterna och prototypen, för att se vilka styrkor och 

svagheter prototypen har i förhållande till de andra produkterna (Ottosson, 1999).   
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5. Genomförande  

Utvecklingsprocessen för prototypen.  

5.1 Förstudie 

I början av projektet formulerades en enkätundersökning för att kartlägga hur personer med 

hörselnedsättning och personer utan hörselnedsättning väcktes på morgonen. Enkäten 

skickades sedan ut till personer med hörselnedsättning och utan hörselnedsättning via sociala 

medier så som Facebook för att få en snabb spridning och totalt blev det över 100 svar. Totalt 

blev det 100 svar efter att de ofullständiga svaren sorterats bort, dessa saknade svar om hur de 

vaknade och om de hade någon hörselnedsättning vilket var relevant för projektet. Av de 100 

kvarvarande svaren var ungefär hälften döva och hörselskadade.  

Resultatet från enkätundersökningen validerade att döva och hörselskadade föredrog 

väckarklocka med vibratordosa framför mobiltelefonen medan majoriteten av de hörande 

använde mobiltelefonens alarmfunktion för att vakna på morgonen. De döva och 

hörselskadade ansåg att mobilen hade en för svag vibratormotor och därför var den inte en 

pålitlig väckarklocka för dem, även var vissa av dem oroade för strålningen från 

mobiltelefoner. För mer detaljer se Bilaga 5.  

Under tiden som enkäten samlade in svar, söktes information om existerande produkter hos 

bland annat Patent- och registreringsverket för att se om risken för patentintrång fanns vilket 

inte det gjorde. 

Kontinuerligt under projektets gång har information om döva och hörselskadade i allmänhet 

eftersökts och även hur de döva och hörselskadade ställer sig till att använda hjälpmedel. 

Ingen vetenskaplig information hittades och ingenting om hur attityden hos de döva och 

hörselskadade gentemot hjälpmedel fanns tillgänglig. Istället fanns informationen om att det 

saknades forskning kring de områdena. Det mesta av informationen fick istället komma från 

intresseorganisationer där kunskap inifrån fanns.  

Allt som har rört projektet, så som idéer, överenskommelser i form av sekretess och samtal i 

form av mail och personliga möten, har dokumenterats och sparats.  

5.2 Idégenerering och benchmarking 

Eftersom det fanns ett behov av ett billigt och modernt alternativ till den traditionella 

väckarklockan och att projektet endast består av en person var det behövligt att få inspiration 

från andra håll. Genom att ha workshop tillsammans med andra studenter från både 

biomekanikingenjörsprogrammet och utvecklingsingenjörsprogrammet kunde inspirationen 

och idéer hämtas från andra håll. Det hölls två workshops med två olika studentgrupper som 

helt saknade erfarenhet om hur hjälpmedel för döva och hörselskadade såg ut. Deltagarna fick 

inte veta hur de döva och hörselskadade vaknade på morgonen mer än att det endast var 

vibrationer som väckte dem. Deltagarna fick även en lista på krav som löd följande punkterna: 

 Ska vibrera  

 Ska sitta nära kroppen 

 Trådlös kommunikation 
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Dessa två workshops fick fram några koncept med hjälp av metoderna BAD och PAD.  

Samtidigt som koncepten formades gjordes benchmarking för att se om det fanns existerade 

liknande produkter. Bland annat hittades produkter så som Lark, som var kompatibel med 

Appleprodukter samt ett par stycken andra armband (Bilaga 9). Resultatet av sökningen var 

att det endast fanns mer allmänna produkter som inte uppfyllde  behovet riktigt. Det fanns 

brister i dessa existerade produkter som till exempel högt pris och icke avtagbart armband.  

5.3 Planering och dokumentation 

Projektägaren presenterade idén inför de andra projektgrupperna med handledare den 23 

september 2013, fram till det datumet har problemet definierats. Sedan har planeringen har 

letts av visioner och varit flexibel utifrån den kortsiktiga planeringen men milstolpar har satts 

för att hålla uppe tempot i projektet. Fördelarna med att hålla planeringen dynamisk är att 

projektet inte blivit begränsat av de yttre faktorerna så som uppskjutna workshop för att kunna 

fortsätta driva vidare projektet. Terminsvis planering med milstolpar som fokus har gjorts. 

Det långsiktiga målet har varit en färdig prototyp till slutredovisningen den 19 maj med 

förhoppningen att ha hunnit testa den på några användare.  

18750 SEK från ALMI finansierade projektet samt 2000 SEK från Lektor Sten Fåhrés 

minnesfond lades ner på projektet för prototyputveckling samt material till teori. För utförlig 

kalkyl se bilaga 2. 

5.5 Koncept, prototyp och test 

Alldeles strax innan utveckling av prototypen beställdes utfördes en marknadsundersökning 

som visade de tänkta användarnas åsikter för att se om det slutgiltiga konceptet skulle 

fungera. Det var blandade reaktioner på att ha ett vibrerande armband som väckning bland de 

döva och hörselskadade. Bland annat kände de att de upplevde att det var mer begränsande 

och kändes mer som ett hjälpmedel om dosan satt fast på armbandet och ville därför hellre 

fortsätta använda sina traditionella väckarklockor. För utförlig analys, se bilaga 7. 

Önskemålet om att inte ha dosan fastsittande på kroppen har tagits med i Pughs matris där det 

visade sig att två av koncepten kunde vinna på att kombineras och det bestämdes att en dosa 

med avtagbart armband skulle göras. För att få fram en fungerande prototyp behövdes ett par 

underprojekt, av hänsyn till tid och kostnad samt för att få in mer kompetens i projektet. 

Underprojekten har tillsammans tagit fram en funktionell prototyp under projektägarens 

ledning, de fick restriktioner på vilka krav som skulle uppfyllas.  

Prototypen beräknades att bli klar den 7 april men försenades till 4 maj på grund av tekniska 

problem och levererades samma dag.   

Projektägaren testade prototypen i fyra dagar för att lära sig hur den fungerade innan ett 

pilottest gjordes på prototypen, där testpersonen testade den i tre nätter för sedan att utvärdera 

dess funktion. För sammanfattning av testet samt utvärdering se bilaga 11. 
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5.6 Utvärdering  

SWOT användes för att utvärdera projektets förutsättningar och prototypens framtid. 

Eftersom projektägaren själv är döv är styrkan bland annat kunskap om användare och deras 

behov, därefter blir även möjligheten att ha nära relationer till dem. Dosan i sig har 

utvecklingsmöjligheter men hotas av de existerande och konkurrerande produkterna (Bilaga 

9) samt projektet kan hotas av att inte få ekonomiskt stöd. För utförlig SWOT-analys, se 

bilaga 8. 

Pughs matris användes för att väga koncepten mot varandra och referera till produkten som 

normalt används av döva och hörselskadade, vilken är väckarklockan med vibratordosa. Två 

koncept (koncept 5 och 6) valdes ut och kombinerades för att marknadsundersökningens 

resultat visat på blandad respons på just ett armband. Genom att kombinera dessa koncept 

kunde en dosa med valmöjligheter utvecklas, med och utan armband. För att se koncepten 

samt utförlig Pughs matris, se bilaga 6. 

För processträdet i LCA-analys och beskrivning, se bilaga 13. 

Med hjälp av utvärderingsmatrisen kunde prototypen bevisas stå emot sina konkurrenter i 

syfte att väcka användare tack vare att flexibiliteten i produkten. För mer detaljer se bilaga 12. 
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6. Resultat  

Resultatet är ett vibrerande väckningshjälpmedel som är kompatibel med en smartphone.  

 

Sekretessbelagt  

Detta kapitel innehåller en detaljerad information om produkten. Kapitlet utelämnas för att 

inte förhindra eventuella skydd så som patent- eller designskydd.  

  



   

14 

 

7. Affärsplan - Sammanfattning  

Totalt finns det 1,4 miljoner personer med någon form av hörselnedsättning i Sverige och 

trots att det finns hörseltekniska hjälpmedel behöver många fortfarande hjälpmedel i form av 

varseblivning och väckning. Många med hörselnedsättning har svårt att uppfatta varningsljud 

i sömn och därför behövs en väckarklocka med vibrationer för att säkerställa väckning hos 

användaren. Men idag är många väckarklockor med vibratordosor osmidiga och designade 

likt tegelstenar och det finns även konkurrerande produkter på marknaden som har många fler 

funktioner. Men VibbUp står emot dessa genom att vara en billigare och modern produkt 

jämfört med existerande produkter 

VibbUp är också tänkt till att vara enkel att använda genom att göra den smidig att ta med sig 

överallt om användaren reser mycket och dessutom vara kompatibel med en smartphone.  

Projektet VibbUp ägs och leds av Pia Johnsson-Sederholm som själv är döv och student vid 

utvecklingsingenjörsprogrammet Högskolan i Halmstad. Projektägaren har använt sig av 

andra studenter för att få fram ett koncept och senare anlitat programmerare för att utveckla en 

fungerande prototyp.  

 

Vissa delar är sekretessbelagda. 

Det finns detaljerade information om delar så som försäljning och företagsidé. Produkten är 

tänkt att lanseras och därför utelämnas de delarna för att inte exponera känslig information 

mot potentiella konkurrenter.  
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8. Diskussion 

Sekretessbelagda delar.  

Vissa delar under diskussion innehåller information om produkten och därför utelämnas 

dessa delar. Dessa markeras med "Sekretessbelagd del".  

Mycket information har hämtats från svar på enkätfrågor och intresseorganisationer för att få 

en bra inblick i vad och hur det är att vara en person med en grav hörselnedsättning och vilka 

attityder det kan finnas.  

Projektägaren ansåg att det behövdes en uppfräschning av hjälpmedel för personer med 

hörselnedsättning, med tanke på att många hjälpmedel inte har förnyats designmässigt sedan 

90-talet. Många hjälpmedel och bland annat väckarklockor för döva och hörselskadade ser ut 

som tegelstenar. Detta bekräftades även genom användarstudierna där användarna använde 

dessa hjälpmedel istället för att använda mobiltelefonen som många andra personer utan 

hörselnedsättning gör.  

8.1 Diskussion kring processen  

I projektet tillämpades dynamisk produktutveckling där olika idéer och utvärderingsmetoder 

som innehållit nödvändig information för att göra projektet genomförbart. En dynamisk 

produktutveckling enligt Holmdahl (2010) har gjort att projektet kunnat vara flexibel och 

momenten har kunnat betas av snabbt utan att de påverkar varandra speciellt mycket. Även 

underprojekten har fått ett dynamiskt arbetssätt för att kunna vara flexibla och att jobba med 

underprojekt har givit projektägaren en chans att anta rollen som projektledare. Det har skapat 

mycket kunskap om hur det är att leda ett projekt och den erfarenheten kommer att följa med 

ut i det framtida arbetslivet. 

När ett koncept skulle tas fram var workshopen tillsammans med andra studenter till stor hjälp 

då projektet endast drivs av en person. Genom att använda workshop var det enklare att få 

mer flyt i brainstorming och kreativiteten spirade lättare. Dessutom hade projektägaren lite för 

mycket kunskap om existerande hjälpmedel för att inte bli begränsad i brainstormingen, 

varför det var bra att använda studenter som saknar mycket kunskap om döva och 

hörselskadade. Sedan var Pughs urvalsmatris av stor vikt när steget från koncept till prototyp 

togs eftersom där fanns två koncept som kunde kombineras och uppfylla krav och önskemål. I 

marknadsundersökningen visade det sig att inte alla användare ville ha armband och det 

stämde således överens med krav och önskemål för koncepten i Pughs matris. Genom att 

kombinera två koncept och göra prototypen mer flexibel genom att låta den vara en dosa med 

avtagbart armband kan det bidra till bättre chanser ute på marknaden.  

LCA-analysen hade kunnat vidareutvecklats då det finns många fler delar och beräkningar 

som kunnat tas med, men för det här projektet räckte det med ett processträd och kort 

sammanfattning. Ur processträdet och sammanfattningen fanns tillräckligt med information 

om hur produkten kunde påverka miljön. Produkten påverkar troligen inte miljön mer än de 

traditionella väckarklockorna som inte är batteridrivna. De batteridrivna har batterier som 

behöver bytas ut istället för att vara laddningsbar vilket är sämre än en produkt som laddas 



   

16 

 

upp med hjälp av micro-USB och batteriet räcker i cirka fem dagar innan det behöver laddas, 

om den används en gång om dagen.  

En metod som varit till särskild hjälp för projektet är enkätundersökning eftersom information 

från enkäten har validerat behov och genom att interagera målgruppens åsikter gör det möjligt 

för vidareutveckling av prototypen eller rentav en helt ny produkt i framtiden.  

Att vissa delar av processer kan ta extra tid fick projektet erfara, förseningar är något 

projektägaren tänkt på innan tidsplanen sattes. Genom att sätta milstolpar och planera 

veckovis samt med extra marginal har det gjort möjligt för projektet att klara av vissa 

förseningar på grund av yttre faktorer som inte går att påverka. Bland annat hade 

underprojekten problem med prototypen som beräknades vara klar till den 7 april men 

försenades till den 5 maj. Det uppstod problem strax innan deadline på grund av den nya 

bluetoothmodulen och att det saknades rätt utrustning så som smartphone med Android 4.3 

vilket apputvecklaren saknade. Det blev svårt för båda programmerarna att koda in modulen 

korrekt men det hela löste sig. Prototypen blev klar den 5 maj och projektägaren fick ta hem 

den.  

Men det räckte inte, det visade sig att det var många småbuggar i dosan när projektägaren 

skulle testa den under några dagar innan den skickades ut på testning. Den lämnades in på nytt 

och blev klar för fältet den 11 maj och då fick den åka ut direkt till den första testpersonen.  

Hade projektet haft lite mer resurser från början i form av pengar hade det istället varit möjligt 

att anlita en professionell apputvecklare som har de verktygen som behövdes till de 

problemen som uppstod i slutet av projektet. Denna lärdom kommer att tas med  i den 

slutgiltiga utvecklingen av produkten.  

8.2 Diskussion kring produkten 

VibbUp pilottestades av en testpersonen och vederbörande var mycket nöjd med produkten, 

den var mycket lätt att förstå och att använda. Användarvänligheten ligger i hur dosan styrs 

och hur appen är utformad, det finns en trygghet i att dosan blinkar samma antal gånger som 

antalet tider är sparade för då vet användaren att dosan har alla tider. Testpersonen tyckte 

även att den var liten och smidig samt bekväm att ta med sig om de skulle åka bort jämfört 

med deras nuvarande hjälpmedel. Detta talar för empowerment som ökats tack vare VibbUp 

eftersom användare upplever mer frihet med VibbUp och tycker att det känns bra att få något 

annat modernt än de gamla hjälpmedlen som jämförs med tegelstenar i storleken och 

smidighet.  

Ute på marknaden finns det ett antal armband med liknande funktioner men problemet med 

dessa är att de kostar minst 800-1000 SEK och det är inte vad de döva och hörselskadade är 

beredda att betala. De konkurrerande produkterna har dessutom ett antal funktioner så som 

stegräknare, kaloriräknare och sömnmätare, det kan innebära att de produkterna blir bra på allt 

men är inte specialiserad. Det vill säga att de armbanden kanske inte har tillräckligt starka 

vibrationer för de är inte enbart menat att just väcka användaren utan fler funktioner har 

packats i en liten förpackning och därför blir vibratormotorerna mindre och mindre effektiva.  
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Sekretessbelagd del.  

8.3 Användarcentrerad produktutveckling 

VibbUp har utvecklats utifrån användaren för att få ett resultat som får användaren att vilja 

använda den istället för de andra existerande lösningar. För att göra detta  möjligt var resultat 

från enkätundersökningen av en stor vikt, genom att lyssna på de potentiella användare kunde 

deras önskan verifieras och slutprodukten kan därför påverkas i ett tidigt stadium.  

Sekretessbelagd del. 

8.4 Hållbar utveckling 

I början av projektet uppkom även en oro för riskerna med strålningar från en mobiltelefon 

hos användare och av den anledningen ville de inte använda mobiltelefonen som 

väckarklocka när den måste ligga nära kroppen. Med VibbUp är riskerna minskade tack vare 

att mobiltelefonen inte behöver vara nära dosan och användaren kan lägga den någon 

annanstans vilket också kan vara skönt om mobiltelefonen legat i fickan hela dagen. Detta gör 

att VibbUp blir ett bra alternativ till mobilalarm genom att vara en mobiltillbehör som väcker 

användaren utan att mobiltelefonen är i en omedelbar närhet.  

Dessutom är produkten VibbUp mindre i storleken jämfört med de existerande 

väckningshjälpmedel, materialåtgången blir mindre vid tack vare den minskade storleken. 

Detta innebär att VibbUp är inom ramen för hållbar utveckling inom hjälpmedelsutveckling 

(Ljungberg, 2008).  

Sekretessbelagd del. 

VibbUp är ett viktigt steg i hjälpmedelsutveckling i och med att den minskar på klyftan 

mellan hörande och döva personer där samhället inte inkluderar döva och hörselskadade i 

forskningen. VibbUp är också en produkt som lyfter blicken från den kliniska synen till 

interaktionen i samhället där döva och hörselskadade får en chans att känna sig jämlik med de 

hörande.  

Dock utgör elektronikkomponenterna en miljörisk med tanke på vilka miljöfarliga ämnen som 

finns i dessa samt vilka ämnen som frigörs vid tillverkningen (Gahnertz, 2007). Ju mindre 

kretskort och färre komponenter innebär en mindre mängd miljöfarliga ämnen används.  

8.5 Arbetsmiljö 

Med tanke på att de miljöfarliga ämnen som ingår i tillverkningen utsätts även personer som 

arbetar med elektronikkomponenter för ämnen som även innebär fara med deras hälsa. Bland 

annat  innehåller lödningar tungmetallen bly (Gahnertz, 2007). Senaste rönen om att blyfri 

lödning är på ingång är inte riktigt problemfritt, hållbarheten på blyfria lödningar diskuteras 

(Nordling, 2005). Vidare är det också ett problem med bromerade flamskyddsmedel som 

finns i kretskortet och även kan finnas i plasthöljet (Julander & Georgellis, 2013).  

Det är inte bara de som tillverkar elektronikkomponenter som kan drabbas av de farliga 

ämnen utan det är även de som arbetar med elektroniskt avfall eftersom vid avfallshanteringen 

kan olika ämnen frigöras. För att minska på riskerna att drabbas av de negativa effekterna bör 
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personalen bära partikelskydd och skyddshandskar (Julander & Georgellis, 2013) samt sörja 

för god ventilation i lokalerna.   

8.6 Lika villkor för användare 

Under projektets gång upptäcktes att döva och hörselskadade som har teckenspråk som 

modersmål eller som vardagsspråk inte inkluderades i forskningar eller vetenskapliga studier 

om det inte var syftat till att minska på handikappet. Det innebär att det är stora brister i 

kunskaper om döva och hörselskadade ur andra perspektiv så som sociopsykologiska, 

kulturella och attityder kring dem. Att projektägaren själv är döv har varit en förutsättning för 

att förstå hur problemet ser ut och vilka behov det finns när det gäller utveckling av 

hjälpmedel. Tillgängligheten i samhället är ett stort problem bland döva och hörselskadade 

vilket projektägaren själv är medveten om. Projektet är ett startskott på ett framtida företag 

som ska utveckla produkter som ska öka livskvalitet och tillgänglighet för döva och 

hörselskadade. 

Under enkät- och marknadsundersökning har de svaranden med hörselnedsättning nämnt att 

de inte vill betala för en sådan produkt utan det är staten som ska stå för hjälpmedlet och 

andra har tydligt sagt att de inte vill betala så mycket för den produkten. Det innebär att 

VibbUp bör ingå i ett avtal med landstinget som sköter utlåning av hjälpmedel men 

fortfarande är det inte alla landsting i Sverige som erbjuder hjälpmedel. Det innebär att de 

döva och hörselskadade ändå måste betala ur egen ficka och då uppstår det lite diskussioner i 

gruppen. 

Döva och hörselskadade får ett skattefritt belopp varje månad som kallas för 

handikappersättning, beloppet varierar beroende på vilka behov och merkostnader det blir 

(Försäkringskassan, u.å). Dessa belopp är alltså syftad till att ersätta kostnaderna för batterier 

till hörapparater, nya väckarklockor eller brandlarm om landstinget inte erbjuder det för 

hemlån. Det innebär att de döva och hörselskadade har skattefria pengar till sådana inköp så 

som VibbUp eller den traditionella väckarklockan om deras gamla väckarklockor inte längre 

fungerar. 

Något som är bra att tänka på vid marknadsföringen riktad till den gruppen är att de inte 

riktigt vill känna vid ordet "hjälpmedel" eftersom det känns handikappande, något som 

troligen mycket beror på hur samhället behandlar dem. Samhället har länge haft fokus på att 

minska på deras handikapp istället för att också arbeta för att underlätta livet för dem och 

minska på klyftan mellan dem och hörande. Att få något som heter handikappersättning har 

varit en het potatis länge, några har avsagt sig ersättningen för de inte ser sig själva som 

handikappad och inte heller har ansett sig ha direkt nytta av pengarna medan andra tycker att 

det är bra med extra pengar för eget bruk. Alla som får ersättningen förvaltar sina pengar hur 

de vill och därför finns diskussioner om att driva vidare frågan om att ta bort 

handikappersättningen. Istället vill de göra det till en statlig plikt att erbjuda hjälpmedel, 

vilket innebär att staten får börja köpa in hjälpmedel och låna ut till användare som behöver 

det eftersom de med hörselnedsättning betalar lika mycket skatt som de utan 

hörselnedsättning.  
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Bilaga 1 - Projektorganisation  

 

 

 

  

Projektägare 
Pia Johnsson-

Sederholm 

Handledare Finansiär  

ALMI 

Programmerare 
& leverantör 
J&D Assisting 

Systems 

Paul Everlund  
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Bilaga 2 - Innovationsstöd  

Kalkyl: 

Sekretessbelagd.  

Innehåller information om projektets kostnader. 

18750 kr  
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Bilaga 3 - Tidsplan 

 

Sekretessbelagt. 

Innehåller detaljerad information om hur processen har sett ut.  
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Bilaga 4 - Sekretessavtal  

 

Sekretessavtal vid workshopen: 

 

"Idéerna som frambringas i den här workshopen hålls strikt konfidentiella. Detta oberoende 

om idéerna förändras eller ej jämfört med de av idégivaren ursprungligen visade idéer och att 

ej använda dessa i någon form utan hennes uttryckliga tillstånd. 

Jag accepterar avtalet och lovar härmed att hålla vad som händer i workshopen konfidentiellt. 

Underteckningar 

 

Idégivaren: Pia Johnsson-Sederholm, undertecknat" 

 

Även vid pilottestet fick testpersonen skriva under ett sekretessavtal, förenklat där personen 

inte får diskutera produkten eller idén med andra. 
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Bilaga 5 - Enkätsvar till användarstudier 

 

Sekretessbelagt. 

Detta kapitel innehåller information som konkurrenter kan använda sig. Då produkten är tänkt 

bli lanserad utelämnas den här delen.  
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Bilaga 6 - Pughs matris   

Sekretessbelagt. 

Innehåller detaljerad information om koncept och produkten. 
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Bilaga 7 - Marknadsundersökning  

Döva och hörselskadades svar: 

 

Ja: 63  

Nej: 3  

Ibland: 5 

 

 

 

Använder du vibration för 

väckning? 

Ja 

Nej 

Ibland 
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Ja: 19  

Kanske: 25  

Nej: 27  

 

Motiveringar: 

Sekretessbelagt. 

Innehåller information som konkurrenter kan ha nytta av.  

 

 

Om det fanns ett slags armband med bra 

vibration i syfte att väcka dig på 

morgonen, skulle du använda det istället 

för en traditionell väckarklocka med 

vibrationsdosa? 

Ja 

Nej 

Kanske  
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Önskade extra funktioner:  

Telefonsignal, blodtryck, pulsmätare, varningssignal för fara i samhället, batteriindikatior, 

dörrsignal, brandlarm, babysitter, dörrsignal på hotellrum (känna av knackningsljud), mäta 

sömn, med mera.  

 

  

Hur mycket kan du tänka dig betala 

för en sådan produkt för att slippa 

en väckarklocka? 

Max 200 kr 

Max 500 kr 

Max 1000 kr 

Skulle inte köpa en sådan 

produkt 
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Bilaga 8- SWOT-analys 

Sekretessbelagt. 

Innehåller detaljerad information om möjligheter, styrka, svagheter och risker vilket är känslig 

information. Ska ej exponeras mot potentiella konkurrenter och därför utelämnas detta kapitel.  
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Bilaga 9 - Konkurrerande produkter 

Sekretessbelagt. 

Innehåller information som konkurrenter kan använda sig av.  
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Bilaga 10 - Prototyp  

Sekretessbelagt. 

Detta kapitel innehåller en detaljerad information om produkten.   
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Bilaga 11 - Testprotokoll och resultat 

Sekretessbelagt. 

Innehåller en detaljerad information om produkten.   
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Bilaga 12 - Utvärderingsmatris 

Sekretessbelagt. 

Innehåller detaljerade information om konkurrerande produkter och VibbUp. 
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Bilaga 13 - Livscykelanalys 

Processträd  

 

 

Sekretessbelagd del. 

Innehåller information om produktens komponenter. 
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Bilaga 14 - Affärsplan för VibbUp 

Sekretessbelagt. 

Detta kapitel innehåller detaljerade information om produktens affärsmodell samt företagets 

beräkningar. Då jag har för avsikt att lansera produkten utelämnas den delen för att känslig 

information inte ska exponeras mot potentiella konkurrenter.  
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