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 Sammanfattning 

Demens är ett samlingsnamn för flera symptom på nedsatt hjärnfunktion. Den drabbade 

personens beteende påverkas genom att mentala funktioner såsom minne, uppmärksamhet, 

koncentration och språk med mera påverkas och den demenssjuke kan få svårare att tolka 

sinnesintryck. Kommunikation bygger mycket på kroppsspråk. Det är därför viktigt att 

vårdaren söker ögonkontakt med vårdtagaren för att förenkla kommunikationen och det kan 

underlätta att peka och visa med hela kroppen vad man menar. Eftersom dementa snabbt kan 

glömma det som hände alldeles nyss brukar man säga att de lever i nuet. Detta kan leda till 

panikkänslor, då de inte kan förstå vad som händer eller hur de hamnade i situationen de nu 

befinner sig i.  

Då personer med demenssjukdom uppfattas ha en tendens att bli oroliga vid transport med 

rullstol var syftet med detta projekt hitta ett sätt att möjliggöra ögonkontakt mellan vårdare 

och vårdtagare, och på så vis öka den dementes trygghetskänsla. Genom att utveckla en sådan 

produkt är förhoppningen att deras känsla av trygghet ska öka vid till exempel promenader. 

Initialt genomfördes en enkätstudie för att utreda om vårdare till demenssjuka upplevt 

problem med att vårdtagarna blivit oroliga då de inte sett vem som kört deras rullstol. Studien 

behandlade dessutom vårdarnas syn på en bakåtvänd rullstol som en möjlig lösning. Med 

hjälp av olika produktutvecklingsverktyg resulterade projektet i ett lösningsförslag: ett 

avtagbart körhandtag som vid behov kan fästas i rullstolen så att rullstolen kan köras i motsatt 

körriktning. 

Projektet visar att det finns behov av en produkt som möjliggör ögonkontakt mellan en person 

med demenssjukdom och dennes vårdare. Lösningsförslaget uppfyller syftet att möjliggöra 

ögonkontakt, nästa steg blir att framställa en funktionsprototyp som kan användartestas. 
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Summary 

Dementia is an umbrella term for several symptoms of impaired brain function. The person's 

behavior is affected when mental functions such as memory, attention, concentration and 

language are affected and the dementia patient can have difficulties to interpret sensory input. 

Communication is based a lot on body language. It is therefore important for the caregiver to 

seek eye contact with the patient in order to simplify communication and it can be of great 

help to show with the whole body what they mean and be able to point out things. Since 

people with dementia quickly can forget what happened just now it is common to say that 

they live in the present. This can lead to feelings of panic, if they can’t understand what is 

happening or how they got into the situation they now find themselves in.  

Since people with dementia are perceived to have a tendency to become anxious when 

transported by wheelchair the purpose of this project was to find a way to allow eye contact 

between caregivers and patients. By developing such a product the expectation is that their 

feeling of security will increase. 

Initial in the project a survey was fulfilled to investigate whether caregivers to dementia 

patients had experienced the problem that the patients could become worried when they 

couldn’t see who drove their wheelchairs. One part in the survey considered the nurses' view 

of a rear-facing wheelchair as a possible solution. With the help of various tools of product 

development the project resulted in a suggestion of a solution in which a removable push bar, 

if necessary, can be attached to the wheelchair so the wheelchair can be driven in the opposite 

direction, with the person with dementia and the driver facing each other.  

Conclusions that have been made in this project are that there is a need for a product that 

allows eye contact between a person with dementia and its caregiver. The resolution meets the 

objective to enable eye contact, next step is to produce a functional prototype that can be user-

tested. 
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1. Introduktion  

Detta produktutvecklingsprojekt bygger på en idé som föddes hos vårdpersonal som har 

daglig kontakt med demenssjuka. De har i sitt vardagliga arbetsliv upplevt att personer med 

demens kan bli oroliga då de inte ser sin vårdare. Detta kan således vara ett problem vid 

transport med rullstol. En särskilt utsatt situation kan vara under promenader då vårdtagaren 

befinner sig utanför sin närmiljö och dessutom inte ser sin följeslagare. Förslaget var att 

rullstolarna skulle vara bakåtvända, men för att inte utesluta lösningar och i ett tidigt stadium 

låsa projektet, kommer syftet vara att möjliggöra ögonkontakt vid rullstolstransport.  

Förutom att öka känslan av trygghet skulle den sociala faktorn kunna förbättras om 

ögonkontakt kan uppnås. Istället för att prata till en persons rygg kan man titta på saker 

tillsammans och med hjälp av kroppsspråket lättare göra sig förstådd. Personen i rullstolen 

kan dessutom känna sig helt säker på att vårdaren har koll på rullstolen och att den inte rullat 

iväg av sig själv. Genom att se varandra kan promenaden för vissa individer förändras från att 

vara orosfyllt till att bli en trevlig social aktivitet.  

Det är viktigt att lösningsförslag på problem kommer fram, utvecklas och testas för att på sikt 

förbättra omsorgen och genom detta även kunna förbättra livskvalitén för vårdtagarna. Genom 

studier på hur människor reagerar i olika situationer kan även mer kunskap utvinnas som 

ytterligare kan driva på utvecklingen. 

1.1 Syfte och målsättning 

Syftet med projektet är att ta fram en funktionsprototyp som möjliggör ögonkontakt vid 

transport med rullstol.  

Målsättningen är att, genom att utveckla en produkt som kan möjliggöra ögonkontakt mellan 

vårdaren och vårdtagaren, öka tryggheten för personer med demenssjukdom som kan bli 

oroliga vid transport med rullstol. 

1.2  Frågeställningar 

Finns det behov av en produkt som möjliggör ögonkontakt vid rullstolstransport? 

Hur kan man konstruera en prototyp som möjliggör ögonkontakt vid rullstols transport?   

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som kommer göras inom projektet är: 

 Lösningen kommer inriktas till att fungera vid promenader utomhus.  

 Fokus kommer inte läggas på materialval. 

 Endast mekaniska lösningar. 

 Lösningen behöver inte kunna klara t.ex. trottoarkanter då rullstolens ordinarie 

handtag kan användas. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel tar upp, för projektet, viktig bakgrundsfakta och har som syfte att öka förståelsen 

för problematiken projektet syftar till att lösa samt ligga till grund för de slutsatser som dras. 

2.1 Demenssjukdomar 

Demens är ett samlingsnamn för flera symptom på nedsatt hjärnfunktion (Cars & Zander, 

2006). En annan definition är att det är en generell term för nedsättningar tillräckligt svåra att 

det vardagliga livet störs, till exempel av minnessvårigheter (Alzheimer’s association, 2010-

02-19). Den drabbade personens beteende påverkas genom att mentala funktioner såsom 

minne, uppmärksamhet, koncentration, språk med mera påverkas och personen kan få svårare 

att tolka sinnesintryck (Cars & Zander, 2006). Omdömet försämras och personens 

personlighet kan förändras (Westlund, 1991). Även fysiska funktioner drabbas senare i 

sjukdomsförloppet. Muskelfunktioner försämras, motståndskraften mot infektioner blir sämre, 

motoriken försämras och inlärda rörelser blir svårare att utföra. Rörligheten blir till slut nästan 

obefintlig. Andelen drabbade av demens beräknas vara ca en procent av befolkningen som är 

65 år, och vid 90 års ålder har förekomsten stigit till över 50 procent (Prince, 2007). I Sverige 

beräknades ca 150 000 personer ha en demenssjukdom år 2005, och ungefär 25 000 nya fall 

upptäcks varje år (Socialstyrelsen, 2010-05-14). Den vanligaste formen av demens är 

Alzheimers sjukdom (Prince, 2007) och den näst vanligaste demenssjukdomen kallas vaskulär 

demens (Socialstyrelsen, 2010-02-20). 

Kommunikation med demenssjuka bygger mycket på kroppsspråk (Melin & Olsen, 1999). 

Det är även viktigt att vårdaren söker ögonkontakt med vårdtagaren för att förenkla 

kommunikationen (Westlund, 1991) och det kan underlätta att peka och visa med hela 

kroppen vad man menar (Melin & Olsen, 1999). Eftersom dementa snabbt glömmer det som 

hände alldeles nyss brukar man säga att de lever i nuet (Westlund, 1991). Detta kan leda till 

panikkänslor, då de inte kan förstå vad som händer eller hur de hamnade i situationen de nu 

befinner sig i (Melin & Olsen, 1999). Att inte se den som kör deras rullstol är ett exempel på 

en sådan situation. Att se ett bekant ansikte kan öka känslan av trygghet hos personen med 

demenssjukdom: ”Efterhand som sjukdomen förvärras, minskar den sjukes förmåga att förstå 

var han befinner sig, vilket utlöser ängslan/ångest. Dementa personer blir ofta 

”dörrsökande”, dvs de försöker finna något de kan känna igen och förstå, något som hjälper 

dem att känna sig hemma, något som ger trygghet.” (Melin & Olsen, 1999, s.216) 

I socialstyrelsens ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom” finns 

rekommendationer till bland annat anhörigstöd och anvisningar till förutsättningar för en god 

vård och omsorg. Förmågan hos en person, som drabbats av demenssjukdom, att klara av 

olika vardagliga aktiviteter försämras successivt med tiden (Socialstyrelsen, 2010-02-20). För 

att undvika att personen blir passiv bör olika aktiviteter erbjudas så som utevistelse, 

underhållning eller liknande som stämmer överens med personens intresseområde. Förutom 

en nedsatt kognitiv funktion leder demenssjukdom dessutom till att den fysiska 

funktionsförmågan successivt försämras, vilket i sin tur kan leda till att personen blir inaktiv. 
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Det är ungefär dubbelt så stor risk för personer med demens att falla än äldre som inte har 

någon kognitiv nedsättning. Därför kan hjälpmedel som gång-, syn- och hörselhjälpmedel 

samt kognitiva hjälpmedel vara till stor nytta och öka livskvalitén för personer med 

demenssjukdom. Promenader kan dessutom vara ett sätt att skapa mening med tillvaron. I 

demensförbundets kravlista för god demensvård finns en punkt som betonar de demenssjukas 

rätt till aktivering och att utevistelse borde lagstadgas (Demensförbundet, 2010-02-19 ). 

Forskning visar att ljusbrist kan leda till sömnproblem, stress och depressioner, vilket bevisar 

att äldre behöver få komma ut i dagsljuset varje dag för att må bra. 

För att underlätta det dagliga livet för personer med demenssjukdom finns en rad hjälpmedel 

(Socialstyrelsen, 2010-02-20). Kognitiva hjälpmedel kan användas för att förstärka 

minnesförmågan och dessutom öka personens självständighets- och aktivitetsförmåga. Genom 

användning av både kognitiva och andra hjälpmedel kan livskvaliteten öka avsevärt för en 

person med demenssjukdom. Det kan dock vara svårt att introducera vissa hjälpmedel i ett 

sent skede av sjukdomen eftersom personer med demens kan få svårt att lära sig nya saker. 

För att undvika att en person till exempel faller eller glider ur sin stol används olika metoder 

som gör att personens rörelsefrihet blir mindre, så kallade begränsningsåtgärder (Pellfolk, 

2010). Dessa metoder har ökat de senaste åren. En studie visar att under ett halvår föll 40 % 

av personerna med demenssjukdom som bodde på de 20 boenden som ingick i 

undersökningen. De vanligaste symptomen i samband med fallen var ångest och förvirring. 

För att förebygga fallen måste orsakerna till förvirringen och ångesten utredas och förebyggas 

för att på så sätt även kunna minska de fysiska begränsningsåtgärderna. En annan studie visar 

att äldre med demens skadar sig oftare än äldre som inte har en demenssjukdom (Douglas, 

2010).  Skador som undersöktes var från bränder, vandring och felaktig medicinering. Hos 

dementa var skadorna högre från vandring och felaktig medicinering, och även fall var vanligt 

förekommande. Därför anser författarna att huvudfokus vid säkerhetsbedömningar borde 

ligga på att förhindra fall, eftersom både vandring och felaktig medicinering kan öka risken 

för fall. 

Demenssjukdom delas in i tre stadier i ”Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid 

demenssjukdom”. Mild – ett tidigt skede av sjukdomen då personen inte behöver så mycket 

hjälp för att klara det dagliga livet (Socialstyrelsen, 2010-02-20). Måttlig – ett senare skede i 

sjukdomen då personen behöver hjälp för att klara av vardagliga sysslor. Svår – i det här 

skedet behöver personen hjälp med det mesta. Det finns olika metoder att diagnostisera och 

uppskatta graden av demens. Ett exempel på detta är Mini Mental Test (MMT), som är ett 

kognitivt test som används för att mäta en persons kognitiva förmåga. Minne, 

koncentrationsförmåga och tids- och rumsorientering undersöks med hjälp av olika frågor och 

uppgifter. Beroende på poängen får man sedan en fingervisning om personen har någon 

kognitivstörning och av vilken grad. Totalt kan man få 30 poäng och en poäng mellan 0-17 

tyder på allvarlig kognitiv nedsättning medan en poäng mellan 18-23 räknas som mild 

nedsättning (Socialstyrelsen, 2010-05-06). 
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Alzheimers sjukdom är en progressiv och dödlig hjärnsjukdom som beror på att nervceller i 

hjärnan förtvinar och dör. Ungefär två tredjedelar av dem som drabbas av en demenssjukdom 

får diagnosen Alzheimers sjukdom. Sjukdomen är döpt efter en tysk läkare, Alois Alzheimer, 

och beskrevs första gången 1906. De vanligaste symtomen är minnessvårigheter och ett 

avvikande uppträdande. Andra vanliga symtom är koncentrationssvårigheter, språkstörningar 

och orienteringssvårigheter. Alzheimers sjukdom är den sjunde största dödsorsaken i USA 

och det finns inget botemedel, men mediciner kan behandla symtomen i hjärnan. Det är inte 

heller helt fastställt vad celldöden beror på men forskare tror att det orsakas av onormala 

klumpar av protein som byggs upp mellan nervcellerna. Vid Alzheimers sjukdom drabbas 

främst hjärnans tinning- och hjässlober men hela hjärnan påverkas (figur 1). Den sjuka 

vävnaden innehåller betydligt färre nervceller och synapser än en frisk hjärna. Ingen vet 

varför vissa personer drabbas av sjukdomen men det finns vissa former som är ärftliga 

(Socialstyrelsen, 2010-02-20; Alzheimer’s association, 2010-02-19). Förloppet vid sjukdomen 

har ofta tre faser (Westlund, 1991). Varje fas leder till att den drabbade mer och mer går mot 

ett barnlikt beteende vad det gäller språk, motoriska funktioner och att kunna ta hand om sig 

själv. Den dementes gångförmåga försämras och behov av gångstöd finns, personen blir sedan 

mer och mer stolsbunden. Alzheimerpatienter behöver mycket vård, och eftersom behovet 

inte i förväg kan planeras övervägs i många fall boende på institutioner, där hjälp snabbt finns 

att tillgå.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Jämförelse av storleken mellan en frisk hjärna och en hjärna som drabbats av 

Alzheimerssjukdom. I den nedersta bilden är båda hjärnorna inlagda i samma bild. (© 2010 

Alzheimer's Association.  www.alz.org. All rights reserved. Image credit: Jannis Productions. Stacy 

Jannis.) 
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2.2 Äldre och fysisk funktion 

Världens befolkning blir allt äldre (Forster, 2010). Andelen personer som är 65 år och äldre 

förväntas öka till 10 % 2025 från 6,6 % 1997. Kroppen genomgår en rad förändringar när vi 

åldras, lungornas kapacitet minskar, urkalkning av skelettet är vanlig, nervernas impulser går 

långsammare med mera (Melin & Olsen, 1999). Även musklerna påverkas, muskelmassan 

minskar och koordinationen blir sämre vilket leder till den fysiska funktionen försämras. Att 

musklerna försvagas kan även bero på att musklerna används allt mindre (Skelton & Beyer, 

2003). I en studie som genomfördes på 244 äldreboenden i Storbritannien redovisades att så 

många som 76 % var rörelsehindrade och att 78 % hade någon kognitiv nedsättning 

(Bowman, 2004). Att balanssinnet och hörseln försämras vid åldrande leder till en ökning av 

reaktionstiden, vilket kan försämra förmågan att balansera kroppen vid ett snedsteg eller då 

den hamnat i obalans (Magnusson & Maley, 2010).  

 

2.3 Assistive technology  

För att en person ska kunna fortsätta fungera i det vardagliga livet, trots begränsningar av 

funktioner till följd av ålder, måste de finna nya sätt att integrera med sin närmiljö, t.ex. att 

använda tekniska hjälpmedel, även benämnt assistive technology (AT) (Gitlin, 2002). AT 

definieras väldigt brett och syftar till olika strategier som ofta kombineras för att uppnå bästa 

resultat. Strategierna delas in fem grupper. Första strategin syftar till att bygga om eller 

förändra miljön, t.ex. bredda dörrar och flytta väggar, medan en annan går ut på att 

komplettera den ursprungliga miljön med till exempel hantag och räcken. En tredje att ändra 

sådant som inte är permanent, möblera om, märka saker eller ta bort mattor till exempel. En 

annan strategi är att tillföra hjälpmedel för att öka eller bibehålla funktionella förmågor, 

exempelvis rullstol eller gåstol. Den sista strategin har som syfte att förenkla livet genom att 

ändra beteendet. Det kan till exempel vara att byta plats på tv- och sovrum eller kanske att 

vända på en rullstol så att personen i rullstolen kan se den som kör den och vice versa.  

Anledningen till att AT definieras så pass brett är att det ofta krävs anpassningar av hemmet 

för att hjälpmedel ska kunna utnyttjas. Förutom att underlätta vid kognitiva och fysiska 

begränsningar av funktioner kan AT dessutom öka personers känsla av säkerhet. Just 

säkerheten är den viktigaste aspekten i alla boendesituationer. Därefter kan tillgänglighet och 

funktionalitet diskuteras.   

Eftersom rörelsekontrollen blir sämre när vi åldras, rörelser tar längre tid samt blir mindre 

precisa, krävs det att produkter designas med detta i fokus för att inte hinder ska uppstå vid 

utförandet av olika aktiviteter (Fisk, 2004).  Universal design, eller design för alla, syftar till 

just detta, att så många som möjligt ska kunna använda en produkt eller kunna vistas i en 

miljö (Gitlin, 2002). Ett exempel på en sådan produkt är burköppnare med stora greppvänliga 

handtag som kan användas av personer med nedsatt armstyrka eller handfunktion. Att 

involvera användarna tidigt och ofta i utvecklingsprocessen är en av de viktigaste delarna för 

att kunna förstå behoven som finns (Fisk, 2004). Genom tester kan användarna ge värdefull 

input som i sin tur kan resultera i en mer användarvänlig produkt. I många fall är produkter 
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designade för äldre, produkter som passar de flesta, t.ex. yngre personer med syn- hörsel eller 

fysiska funktionsnedsättningar. 

 

2.4 Rullstolar  

Det finns en hel del standarder som en rullstol måste leva upp till. Både krav som måste följas 

– ska-krav, och krav som borde följas – bör-krav. Några bör-krav, enligt 

hjälpmedelsinstitutets kravspecifikation, som är intressanta vid konstruktion av ett avtagbart 

körhandtag kan vara att rullstolens totalmått inte bör överstiga 1200 mm på längden, 700 mm 

på bredden och 1090 mm på höjden. Förutom hjulen bör ingen del av rullstolan vara närmare 

golvet än 40 mm. Vad det gäller körhandtagen bör de inte vara närmare varandra än 300 mm 

och inte heller längre ifrån varandra än 550 mm och inställbara i höjdled. Dessutom bör 

körhandtagen vara lite nedåtvinklade och utrustade med handtagsgrepp som är halkfria eller 

fingergreppsprofilerade. Däremot ska körhandtag inte vara placerade lägre än 900 mm och 

inte högre än 1200 mm ovanför marken. De komponenter som är inställbara eller justerbara 

bör vara lätta för brukaren och/eller vårdaren att nå och de ska även kunna fixeras på ett säkert 

sätt vid användning av rullstolan. För att få rullstolan att börja rulla med last, eller för att hålla 

den rullande ska det inte krävas mer än 40 N. En rullstol ska klara statiska prov utan att 

skador uppkommer som kan påverka funktioner på de olika komponenterna. Till exempel på 

komponenter som ska klara dessa utmattningsprov är armstöd, tramprör, fotstöd och 

körhandtag (Hjälpmedelsinstitutet, 2010-03-05). 

 

2.5 Antropometri 

Antropometri, läran om människokroppens mått, är en viktig del i utvecklandet av produkter 

och miljöer som ska användas av människor (Paquet & Feathers, 2004). Antropometriska data 

är ofta normalfördelade (Helander, 2006). Måtten brukar delas in i olika percentiler, 5:e, 50:e 

och 95:e för män respektive kvinnor, som utgångspunkt vid design. Detta betyder att det är 10 

% av befolkningen som inte tas med i beräkningen vid design, förutom av nödutgångar och 

liknande, utan man nöjer sig med 90 % då de 5 % minsta och 5 % största måtten faller bort. 

Vid design av olika produkter gäller det att välja lämpliga percentiler. Antingen kan man 

designa för stora mått, då utgår man från 95:e percentilen för män eller små mått och då utgå 

från 5:e percentilen för kvinnor. En utgångspunkt i designen av olika produkter och miljöer är 

att en liten person ska kunna nå och en stor person ska få plats. I vissa fall kan det gynna 

användarna att tillverka produkten i olika storlekar, en som passar de större och en mindre 

som passar de personer som är lite mindre. 

Ett ergonomiskt grepp ska kunna greppas med hela handen och vara mellan 50 och 60 mm i 

diameter (Helander, 2006). Ett grepp ska vara minst 125 mm långt och inte helt cylindriskt. 

Handledens position ska vara naturlig och vikten som handen ska hålla upp helst vara under 

två kilo men max 2,3 kg. 
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2.6 Dynamisk produktutveckling 

Dynamisk produktutvecklings (DPD) har ett annorlunda tankesätt jämfört med andra mer 

klassiska produktutvecklings metodiker (Ottosson, 2004). Här utvecklas konceptet under hela 

projektets gång och inte bara innan själva projektstarten.  En viktig del är att ofta testa sin 

lösning för att i ett tidigt skede kunna avgöra vad som behöver förändras eller 

vidareutvecklas.  För att kunna vara marknadsledande räcker det inte bara med att förbättra 

redan existerande produkter utan företagen måste även komma med nya innovationer och 

produktlösningar.  DPD är utvecklat för att på ett snabbt och effektivt sätt underlätta 

utvecklingen av innovationer. Det är svårt att planera vid DPD eftersom det är svårt att förutse 

kreativitet, vilket leder till att den tidiga utvecklingsfasen blir osäker och svår att i detalj 

planera för. Situationen kan snabbtförändras så det är viktigt att konceptet utvecklas parallellt 

med själva utvecklingen av produkten eller produktionen. Två eller flera idéer, som är ungefär 

lika lovande, kan utvecklas parallellt, eftersom det i ett senare skede kan visa sig vilken av 

dem som har störst potential.  

Andra vanliga koncept är Concurrent Engineering (CE), som går ut på att delarna delas upp i 

mindre uppgifter som utförs parallellt, och Simultaneous Engineering (SE), där design och 

processplanering utförs parallellt (Ottosson, 2004). Båda dessa metoder utgår från ett behovs 

perspektiv och har inte utvecklats för att få fram innovationer. Det som kallas IPD (integrerad 

produktutveckling) är CE utökad med experter på t.ex. marknadsföring.  

En viktig del i utvecklingsarbetet är att involvera den slutliga användaren och att det framgår 

tydligt vem man designar och utvecklar för (Ottosson, 2004). Vid DPD används både moment 

utförda med dator (CAD) och utan (BAD-PAD-MAD). BAD står för brain-aided design och 

syftar till idé-generering, till exempel brainstorming, fokusgrupper eller diskussioner. PAD i 

sin tur är pencil-aided design och är alltså det momentet där en penna används för att skissa 

fram lite mer konkreta lösningar. MAD, model-aided design, är byggandet av modeller och 

prototyper. CAD betyder computer-aided design, t.ex. för att skapa 3D-modeller och 

ritningar. En skillnad mellan DPD och IPD är när i processen benchmarking genomförs. 

Benchmarking går ut på att undersöka vilka lösningar på liknande problem som redan 

existerar. I DPD genomförs den efter BAD-PAD-MAD men före CAD, medan den i IPD 

genomförs vid ett tidigt skede och därefter följs av CAD. Att benchmarking inte utförs i 

början på DPD beror på att man då vill hitta sin egen idé först och undvika att 

utvecklingsarbetet endast leder till detaljförändringar på redan existerande produkter. För att 

utveckla och komma fram med nya innovationer krävs kreativitet. Sedan kan den nya 

lösningen jämföras med redan existerande och, om nödvändigt, förändras lite eller 

kombineras med andra lösningar. För att kunna få en bra uppfattning om produkten är det 

viktigt att göra modeller så att projektmedlemmarna och testpersoner kan se och känna den. 

Modeller talar dessutom till många sinnen och underlättar vid vidareutveckling av produkten. 

Det blir lättare att se vad som fungerar och vad som behöver göras om och lättare att se 

helheten. Figur 2 visar att det i DPD är det viktigt att använda olika utvecklingsverktyg 

(BAD-PAD-MAD) för att kunna komma fram till nya lösningar innan det är dags för 

benchmarking och CAD.  
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Figur 2. Vid utveckling av innovationer är det viktigt att använda olika produktutvecklingsverktyg 

innan benchmarking och CAD stegen genomförs (Ottosson, 2004). 

 

För att analysera resultatet används en rad olika analysmetoder som QFD (quality function 

deployment, TQM (total quality management), FEM (finite element method), FMEA/FTA 

(failure mode effect analysis/Failure tree analyses), DFMA (design for manufacture and 

assembly) och JIT(just in time) (Ottosson, 2004). Av dessa är det endast FMEA/FTA som 

används i tidiga skeden av utvecklingsfasen. FMEA är en feleffektanalys som bygger på 

subjektiva bedömningar av vilka fel som kan uppkomma hos en produkt, och vilka 

konsekvenser dessa fel kan få (Johannesson, 2004). De möjliga felen rangordnas med ett tal 

mellan 1 och 10 för hur stor sannolikheten är att felen ska uppstå, hur allvarliga felen är och 

hur stor sannolikheten är att felen inte upptäcks. Varje felhändelse får då ett risktal genom att 

dessa tre tal för varje fel multipliceras ihop (en hög siffra indikerar att felet är allvarligt).  
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3. Metodbeskrivning  

Metoder som användes under projektets gång var enkätundersökning, intervjuer, 

observationer och brainstorming. Arbetet präglades av dynamisk produktutvecklingsmetodik. 

3.1 Enkätundersökning 

En enkätundersökning genomfördes för att utreda om problemet att dementa personer kan bli 

oroliga då de inte ser den som kör deras rullstol är något som upplevs generellt inom 

demensvården (bilaga 2 för enkätunderlag). 55 vårdare från olika äldreboenden i Halmstad 

Kommun deltog i denna undersökning. Enkäten var uppdelad i två delar: en del som handlade 

om vårdarna upplevt problemet, och en del om deras syn på en möjlig lösning – en bakåtvänd 

rullstol. Vid utarbetning av frågor involverades Demensgruppen i Halmstad för att frågorna 

skulle bli så relevanta som möjligt. Undersökningar tillhör de vanligaste beskrivande 

forskningsmetoderna och används för att utreda nuvarande åsikter i en speciell population. 

Frågeformulär eller enkäter är en sorts undersökande forskningsmetod som ger möjlighet till 

att ställa både öppna och stängda frågor (Thomas, 2005).   

En litteraturstudie ligger till grund för den teoretiska referensramen och utgör dessutom 

grunden för förståelsen för de demenssjukas situation. Böcker, vetenskapliga artiklar och 

dokument från olika organisationer ligger till grund för denna litteraturstudie. De mest 

använda databaserna var ScienceDirect och PubMed och de sökord som förekom oftast var 

dementia, alzheimer’s disease, wheelchair, assisstive technology, anxiety, social contact, 

nursing, dynamic product development. 

Målgruppen för detta projekt är personer med demenssjukdom som bor på äldreboende och 

som är rullstolsbundna eller behöver rullstol och hjälp vid promenader. Den största kontakten 

kom att ske med individer på särskilda boenden eftersom dessa var lättare att lokalisera och ta 

kontakt med och är de som skulle ha störst nytta av produkten, då de ofta är sjukare. 

3.2 Idégenerering 

En brainstorming genomfördes med åtta studenter från alla tre årskurser på 

biomekanikingenjörsprogrammet som deltagare, tre kvinnor och fem män. För att inte låsa 

deltagarnas tankar kring en lösning var första delen öppen och frågan de ställdes inför var: hur 

kan man lösa att vårdtagaren och vårdaren ska kunna se varandra under transport med rullstol. 

Efter att ha fått fram diverse förslag förklarades problematiken mer ingående. Under del två 

av brainstormingen behandlades en av lösningarna. Hur det i praktiken skulle kunna lösas att 

köra en rullstol baklänges.   

Beslut fattades om att gå vidare med lösningsförslaget att konstruera en rullstol som är 

bakåtvänd. Detta beslut togs med stöd av resultatet från enkätundersökningen som visade på 

att en majoritet av de svarande ansåg att en bakåtvänd rullstol skulle kunna reducera 

problemet. Två olika lösningsförslag på en bakåtvänd rullstol utvecklades vidare. En lösning 

(lösning 1) gick ut på att handtaget var konstant fäst vid rullstolen och vid i och urstigning 
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kunde fällas upp, medan den andra lösningen (lösning 2) var ett avtagbart körhandtag som 

helt kunde avlägsnas.  

Båda lösningarna vidareutvecklades tills beslut togs om vilken modell som skulle 

genomföras. Lösning 2 blev till slut den konstruktion som projektgruppen valde att gå vidare 

med, mycket tack vare att den vid behov kunde plockas fram och annars inte vara i vägen när 

den inte användes. 

Antropometriska mått som ansågs vara av vikt för projektet sammanställdes. Med dessa som 

utgångspunkt uppfördes en kravspecifikation för produkten. 

3.3 Utförande 

Två möjliga utformningar av det valda lösningsförslaget fanns länge med i arbetet. Slutligen 

valdes den lösningen som ansågs vara mest användarvänlig. En första prototyp tillverkades 

och vissa lättare funktioner testades. Flera modifieringar gjordes och lösningen fortsatte att 

utvecklas. En CAD-modell skapades för att delar av körhandtagets fäste skulle kunna skrivas 

ut med hjälp av Högskolan i Halmstads prototypmaskin. Dessa delar har inte lika bra 

egenskaper som de material som i framtiden avses men förväntades kunna användas för att 

testa lösningens funktion. 

Även under konstruktions arbetet med prototyp 2 uppkom nya idéer och detaljlösningar som 

jämfördes med de, för tillfället, valda lösningarna och sedan blev implementerade eller 

förkastade. Vid flera tillfällen valdes andra lösningar än de ursprungliga. En ändring som 

gjordes var att funktionen för att kunna variera höjden på handtaget blev utbytt.. I detta 

stadium beslutades även att körhandtagets horisontella längd skulle vara konstant och endast 

höjden varierbar. 

Benchmarking genomfördes och en rad olika lösningsförslag hittades. En variant till en vald 

lösning vad det gäller att variera höjden undersöktes. Dessutom hittades en liknande lösning 

som den för fästet. Denna detalj var i metall och skulle kunna vara ett bra alternativ till den 

nuvarande som är gjord i prototypplast (ABS-plast). Om den kombinerades med den 

nuvarande skulle den resulterande detaljen kunna bli en aning mindre och få bättre 

hållfasthetsegenskaper. Även olika förslag på grepp och greppvänligt material som skulle 

kunna användas för handtagets grepp hittades. 

Ett första funktionstest av prototypen visade på att prototypen i nuvarande material inte kan 

användartestas utan endast demonstrerar hur problemet kan lösas. För att den ska kunna 

funktionstestas bör den tillverkas i rätt material. Efter detta test ändrades dock konstruktionen 

eftersom testet visat på vart konstruktionens svaga punkter fanns. En cad-modell upprättades 

med tillhörande ritning på den nya lösningen.  

3.4 Tester 

Den första prototypen användes främst till att testa själva utformningen av körhandtaget, höjd, 

bredd, avstånd till rullstolen osv. Denna prototyp användes dessutom för att försöka få en 
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känsla för hur greppet skulle formas för att få en naturlig vinkel för handleden. Till detta 

jämfördes även andra existerande grepp på till exempel vagnar, gräsklippare, krattor m.m.  

Prototypen som var tänkt att fungera som funktionsprototyp visade sig inte klara belastningen 

i nuvarande material på grund av att limningen inte höll. Därför kunde inget ordentlig test av 

funktionen utföras i det här skedet av utvecklingsprocessen. Däremot så genomfördes enklare 

tester med frivilliga försökspersoner hur det upplevdes att åka baklänges i en rullstol.  

3.5 Utvärdering 

En riskanalys, FMEA, genomfördes för att identifiera möjliga risker med den nuvarande 

konstruktionen (Johannesson, 2004). Förslag gavs även på lösningar för de funna riskerna. En 

enklare hållfasthets beräkning utfördes på dimensionerna.   
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4. Resultat 

4.1 Enkätundersökning 

Resultatet av enkätundersökningen (bilaga 3 för komplett redovisning av resultatet), som 

genomfördes bland 55 vårdare i Halmstads kommun, visar att 69,1 % av de tillfrågade upplevt 

problemet att demenssjuka kan bli oroliga då de inte ser den som kör deras rullstol (figur 3). 

Av dessa svarade 68,4 % att de ofta upplevt detta. Vanligast var att problemen uppkom vid 

förflyttningssituationer eller i för vårdtagaren okända miljöer. Kommentarer till den frågan 

var även att oro uppstod då rullstolen förflyttades framåt och personen i inte kunde förstå 

varför eller om det gick för fort. 

 

Figur 3. 69 % av vårdpersonalen har upplevt att personer med demens blivit oroliga då de inte sett 

den som kört deras rullstol. Av dessa anser 74 % att en bakåtvänd rullstol skulle kunna lösa detta 

problem och ca 80 % kunde tänka sig att använda en sådan produkt. 

 

I andra delen av undersökningen undersöktes vårdarnas inställning till en tänkbar lösning, en 

bakåtvänd rullstol. På frågan om de tror att en bakåtvänd rullstol skulle kunna lösa problemet 

svarade totalt 60 % ja. Av de som hade upplevt problemet var det 73,7 % som ställde sig 

positiva till den lösningen. Av alla undersökningsdeltagare var det 76,4 % som skulle kunna 

tänka sig att använda en sådan lösning om det fanns, och av de som upplevt problemet var 

siffran 78,9 %.  Det som de flesta ansåg skulle vara den största fördelen med en bakåtvänd 

rullstol var att man får bättre kontakt med personen som sitter i rullstolen och lättare kan 

kommunicera med varandra samt att vårdtagaren kan se att någon är med och att rullstolen 

inte rullat iväg. Nackdelar de kunde se var att vissa kan tycka att det är otäckt att åka 

baklänges, risk för illamående och att det kan bli svårare att köra. 
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4.2 Idégenerering 

Resultatet av brainstormingen blev olika förslag på lösningar. Både till hur ögonkontakt kan 

möjliggöras vid rullstolstransport allmänt och mer detaljerat hur en rullstol i praktiken skulle 

kunna vara bakåtvänd. Senare i BAD steget bestämdes att arbeta vidare med förslaget att 

skjuta en rullstol baklänges. Två olika lösningar fanns länge med i utvecklingsarbetet; en 

rullstol med ett fast handtag, eller ett avtagbart handtag. Dessa lösningsförslag bearbetades 

med hjälp av PAD (skissades), några av dessa visas i figur 4.   

 

Figur 4. Exempel på skisser på lösningar av en rullstol som kan skjutas baklänges. De två översta är 

förslag på en konstant lösning medan den nedersta är ett avtagbart handtag. 

När det sedan beslutades att gå vidare med ett avtagbart handtag, då det ansågs ha större chans 

att kunna användas av flera, vidareutvecklades både idéer och skisser. En nyare detaljlösning 

skissades upp där två olika rör hade som uppgift att vara hållare för handtaget. Ett rör för 

aktiv användning av körhandtaget och ett rör som ska hålla handtaget på plats då det inte 

används, bakom rullstolens ryggstöd (figur 5). Handtaget som skissades till denna lösning kan 

ses i figur 6. 
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Figur 5. Skiss av förslag på hållare till körhandtag. Idén 

går ut på att ändarna på handtaget sticks ned i rören 

som finns på båda sidor om rullstolen. Ett pekar framåt 

och används aktivt då rullstolen körs bakåt och det 

andra används vid förvarning av körhandtaget. 

Handtaget hålls på plats av en sprint. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Skiss av förslag på utformning 

av körhandtaget. Fjäderknappfunktion 

(som på en krycka) för variation av 

handtagets höjd och längd. 
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Lösningen utvecklades sedan vidare till att bestå av ett enda rör för handtagets båda 

positioner. Istället tillkom en böj på handtagets båda ändar. Även variationsfunktionen av 

handtagets höjd ändrades. I det nya lösningsförslaget ändrades endast körhandtagets längd i 

vertikalled för att undvika att det horisontella avståndet blir alldeles för långt i ytterläget. En 

enklare skiss av fästet mellan hållarerören och rullstolen kan ses i figur 7. 

 

Figur 7. Skiss av fästet. Två delar som fästs i varandra runt ett 

existerande rör på rullstolen.  

 

 

 

 

 

 

De två delar som skrevs ut i prototypmaskinen är en vidareutveckling av denna skiss av fästet 

(figur 8). På den större biten finns spår där röret som ska hålla handtaget ska fästas. 

Tillsammans med den mindre biten fästs dessa delar på rullstolen.  

 

 

Figur 8. 3D-modell som var utgångspunkt för utskrift i prototypmaskin. 
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Tabell 1 visar en sammanställning av de antropometriska mått som ansågs viktiga för 

projektet.  

Tabell 1. Antropometriska mått 

 5:e percentil kvinnor 95:e percentil män 

Längd   1850 mm 

Armbågshöjd över marken  905 mm 1180 mm 

Greppdiameter  40 mm  

Armbåge till armbåge  506 mm 

Fotlängd   295 mm 

Tabell 1 visar antropometriska mått viktiga för projektet (Pheasant & Haslegrave, 2006; 

Helander, 2006). 

Med dessa mått som utgångspunkt formulerades en kravspecifikation för produkten. 

Det avtagbara körhandtaget för rullstol ska: 

 Klara 40 N tryck- och dragkraft. 

 Vara högst vara 1850 mm över marken. 

 I sitt lägsta läge vara lägst 905 mm över marken. 

 Ha en bredd på greppytan på handtaget som är minst 506 mm. 

 

4.3 Prototyp 

Under projektets gång har två modeller konstruerats. Den första, som var ett bockat rör, hade 

som huvudsyfte att visa hur lösningen skulle kunna se ut. Den användes dessutom till att 

genomföra enklare tester för att få en uppfattning om hur stort det horisontella avståndet 

behöver vara mellan rullstolen och greppet på körhandtaget. Modell nummer 2 består av totalt 

7 komponenter. Ett handtag, två höjbara delar, två hållare för handtaget och två fästen. Inuti 

hållaren finns den höjbara komponenten (figur 9). Med denna komponent ställs höjden in, 

innan själva körhandtaget kopplas på. På så sätt slipper användaren hålla koll på båda sidorna 

samtidigt och dessutom så förenklar det användandet avsevärt.  
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Figur 9. Den höjbara delen är rödfärgad och hållaren för handtaget 

är blått. På bilden är den höjbara delen i sitt nedersta läge. I det 

röda röret finns ett stopp som håller handtaget i rätt position. 

 

 

 

 

 

Lösningen har modifierats ytterligare efter modell 2. Variationsspannet har kortats ned. Ett 

stopp har tillkommit inuti de höjbara komponenterna, för att hålla handtaget på plats, med 

matchande spår längst ned på handtagets båda ändar. Dessutom har kontaktytan mellan de två 

komponenterna som utgör hållaren för handtaget utökats.  

Figur 10 visar en cad- modell av lösningen som den är tänkt att se ut. Dock är inte greppytan 

med. Greppet ska vara tjockare och i något greppvänligt material. Ritningar på prototypens 

olika komponenter finns i bilaga 7. För bild på prototypen se figur 11. 

 

 

Figur 10. CAD-modell av 

lösningsförslaget. 
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Figur 11. Bild på prototypen. På bilden förvaras handtaget som när det ej används aktivt. 

 

4.4 Utvärdering 

Resultatet av riskanalysen (FMEA) blev att vissa ändringar genomfördes på prototypen och 

andra ändringar genomfördes endast i det slutgiltiga lösningsförslaget (se bilaga 8). I vissa fall 

angavs förslag på åtgärder för att minska risken att felen ska inträffa. Formen på handtaget 

samt avståndet mellan rullstolen och handtaget är resultatet av tester. Dessa resultat jämfördes 

med befintliga mått på steglängder, antropometriska mått på t.ex. armbågshöjd över marken 

för att kunna få fram en så bra utformning som möjligt som passar de flesta olika kroppstyper. 

Resultatet för testet av en naturlig position för händer och handleder blev en ställning där 

händerna är svagt vinklade mot varandra. I det här stadiet av utvecklingsprocessen gick inga 

funktionstester av rullstolens köregenskaper att genomföra. Resultatet av testet hur några 

försökspersoner reagerade på att åka baklänges visade att ingen av dessa personer kände 

någon tendens till att bli illamående men däremot tyckte de att det var en aning otäckt att inte 

se vart de åkte.  Hållfasthetsberäkningar visade att konstruktionens hållfasthet ökade efter den 

modifierats (bilaga 9). Resultatet visar även på att marginalen både för pulserande 

böjspänning och skjuvspänning är stor vid jämförelse mot olika aluminiumlegeringar. För den 

mest kritiska punkten är böjspänningen 19,4 MPa (70 MPa är maximal böjspänning för 

aluminiumlegeringar) och skjuvspänningen 1,54 MPa (jämfört med 39 MPa som är max för 

aluminiumlegeringar).  
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5. Diskussion 

Projektet resulterade i en prototyp som symboliserar ett lösningsförslag till att vårdare och 

vårdtagare ska kunna ha ögonkontakt med varandra under rullstolstransport, förslagsvis under 

en promenad. Prototypen är ett körhandtag som är avtagbart och fästs på så sätt att vårdaren 

och vårdtagaren är mitt emot varandra och rullstolen rullar bakåtvänt. Jag tror att det kan 

påverka personen i fråga positivt att se ett bekant ansikte när miljön runt omkring känns 

främmande och otrygg. De kan se att personen som är med har koll och inte har släppt taget 

om rullstolen, att någon finns där och tar emot ifall de skulle ramla ur samt att de inte är 

ensamma. På enkätundersökningen kommenterade flera svarande att vårdtagare ofta blev 

oroliga när det gick för fort, vilket kan bero på att det kände sig osäkra på att någon verkligen 

var med dem. Att en person med demenssjukdom kan bli orolig under transport kan nog bero 

på väldigt många olika anledningar och att möjliggöra ögonkontakt med följeslagaren kan nog 

vara en bra början till att minska oron. Förutom att möjliggöra ögonkontakt kan en positiv 

konsekvens av användning av det avtagbara handtaget bli att möjligheten till kommunikation 

förbättras. Det är lättare att höra varandra då man är framför varandra och dessutom kan man 

utnyttja sitt kroppsspråk för att göra sig förstådd. Jag tycker även att det måste vara trevligare 

att kunna prata med varandra under promenaden, att det blir en socialpromenad.   

 

Inom ramen för litteraturstudien har inget liknande projekt hittats, dock finns studier som haft 

som syfte att utveckla tekniska hjälpmedel för att hjälpa personer med demenssjukdom att 

medverka i olika aktiviteter. En sådan studie (Torrington, 2009) utgick från dementa och 

deras anhörigas önskningar om vilka hjälpmedel som skulle kunna bidra till att öka 

personernas chans att medverka i olika för dem intressanta aktiviteter. Ett stort antal studier 

behandlar ämnet dementa och oro. Quazi med flera fastslog i sin studie 2003 att oron kan 

minska med hjälp av olika åtgärder. Till exempel reagerade personer positivt på att få olika 

indviduella behov uppfyllda, så som av att ha ett eget utrymme, plats att vandra på eller 

närvaron av andra personer. En annan studie (Beuscher, 2009) tar upp problem som kan 

uppkomma vid kvalitativa undersökningar av demenssjukas upplevelser till exempel 

kommunikationssvårigheter. Detta är något som hänsyn måste tas till vid en framtida 

utvärdering av prototypen som är resultatet av det här projektet. Shankar med flera (1999) 

utvecklade ett sätt att mäta oro med hjälp av en skala som kallas RAID.  Användning av 

denna kan också underlätta vid utvärdering av om ögonkontakt vid rullstolstransport kan 

minska vårdtagarens känsla av oro. 

 

En viktig del med lösningen är att handtaget snabbt ska kunna plockas fram vid behov, och 

sedan även kan tas bort om personen hellre vill åka i rätt riktning och se framåt i åkriktningen. 

En fördel med att vara vända mot varandra under promenaden är att man kan titta på saker 

tillsammans. Kommunikationen kan även bli bättre då kroppsspråket bättre kan utnyttjas. 

Istället för att försöka förklara kan man peka på vad man menar till exempel. Sedan kan man 

även stanna och titta på någonting efter vägen. Det viktigaste är att alla får en chans att 

komma ut utanför hemmet. 

5.1 Enkätundersökning 

Arbetet inriktades mot promenader för att det är i dessa situationer produkten skulle göra mest 

nytta. Dels för att det under promenader ofta är långa raksträckor där den demente kan hinna 

glömma bort vem som är med, promenader sker ofta i (mer eller mindre) okända miljöer och 
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dels för att det kan vara trevligt att kunna samtala. Då rullstolen blir större med ett extra 

handtag kräver den större utrymme och är därför mer lämpad för användning utomhus.  

Resultatet från enkätundersökningen visar att det finns ett behov av en produkt som möjliggör 

ögonkontakt vid rullstolstransport. Att många av de svarande trodde att en bakåtvänd rullstol 

skulle kunna vara en bra lösning och att många även kunde tänka sig att använda en sådan var 

en viktig anledning till att det blev den lösningen som vidareutvecklades. Kommentarerna till 

frågorna underlättade förståelsen för i vilka situationer problemet är som störst och även vad 

som kan vara fördelar och nackdelar. Det som ansågs skulle kunna vara den största nackdelen 

var risken för att bli illamående och att det skulle kännas otäckt att åka baklänges. I de enklare 

tester som utfördes var det ingen av försökspersonerna som tyckte att de fick illamående 

känslor av att åka baklänges en rak sträcka. Däremot tyckte några att det var otäckt att inte se 

vad som kommer emot dem. Detta kan säkert variera från person till person och mellan olika 

situationer vilket som är det största orosmomentet: att inte se vart man åker eller inte se 

vem/att någon är med. Därför är det viktigt att det snabbt går att byta färdriktning vid behov. 

Vid användning av det avtagbara handtaget borde ett långsamt promenadtempo utnyttjas för 

att undvika att vårdtagaren blir rädd eller tycker att det känns otäckt. 

5.2 Idégenerering 

Av två planerade brainstormingsessioner genomfördes endast en beroende på många återbud. 

Det hade varit intressant med en till brainstorming för att kunna jämföra vad de olika 

grupperna kom fram till. Förslagen som kom fram under detta möte var till stor nytta då det 

kom fram många bra tips på hur problemet skulle kunna lösas praktiskt och det kändes som en 

extra bekräftelse att även brainstormingsgruppen kom fram till att en bakåtvänd rullstol skulle 

kunna vara en fungerande och bra lösning. 

Det hade varit önskvärt med en projektgrupp att diskutera möjliga lösningar med. Något som 

märks snart är att det är lätt att fastna i samma spår i sina funderingar, och det hade kunnat 

underlätta om flera varit insatta i projektet. En stor hjälp var möjligheten att diskutera problem 

och lösningar med personer som har kunskap om demenssjukdomar respektive 

rullstolskonstruktion men även klasskompisar och andra personer. Det kändes nödvändigt i 

vissa stadier, både för att få tips och idéer, men även för att få en bekräftelse på att olika 

lösningar skulle kunna vara möjliga att genomföra. 

De antropometriska mått som finns representerade i tabell 1 antogs då de tillhörde de 

önskvärda percentilerna för de olika mått som ansågs vara viktiga. Befolkningens längd 

representeras av det längsta (95:e percentil man) måttet, så att majoriteten av befolkningen 

ska kunna använda produkten. Dessa mått användes främst till handtagets horisontella längd. 

Som en utgångspunkt för att bestämma den horisontella längden av handtaget användes mått 

på steglängder. För att få fram steglängd för olika populationer användes följande formel: 

längd x 0,145 för män och längd x 0,143 för kvinnor (enligt stegraknare.se). Detta är en 

uppskattad formel, använd av tillverkare av stegräknare. För måtten för armbågshöjden över 

marken användes det största och det minsta värdet. Dessa mått ligger till grund för handtagets 

vertikala höjd som ska vara inställbar. 



                                                                                           Rullstolshandtag som möjliggör ögonkontakt  

                                                                                                                  – ett produktutvecklingsprojekt 

 21 

 

Vid beslutfattande om körhandtagets vertikala höjd togs hänsyn till det faktum att Sveriges 

befolknings medellängd ökar. Exempelvis har både kvinnors och mäns medellängd i åldrarna 

16 - 84 ökat mellan 1980 och 2005. Den genomsnittliga ökningen var för kvinnor 1,3 cm och 

för män 2,3 cm.  (Statistiska centralbyrån, 2010-04-20). De antropometriska data som 

användes gällande befolkningens längd och armbågshöjd över marken var från 1968. I detta 

fall var spannet för stort för att kunna inkludera måtten för både 5:e percentil kvinna och 95:e 

percentil man. Därför justerades höjden så att det minsta måttet ökades med fem centimeter.  

Greppdiametern anpassades efter 5:e percentil kvinnor då majoriteten av befolkningen då kan 

greppa handtaget. Måttet armbåge till armbåge är däremot det största, 95:e percentilen för 

män. Detta för att även de större personerna ska kunna ha en behaglig och naturlig position i 

armarna vid användning av handtaget. Fotlängden syftar till personerna som sitter i rullstolen. 

Här används det största måttet eftersom det behöver tas med i beräkningen av avståndet 

rullstol – körhandtag så att utrymme finns för att gå.   

 

5.3 Utförande 

Ett av de svåraste momenten var framställningen av själva prototypen. Mycket hjälp behövdes 

för att lösa problem som uppkom. Om prototyper snabbare hade kunnat konstrueras hade de 

tidigare kunnat testas och antingen förkastats eller vidareutvecklats. Ett alternativ hade kunnat 

vara att helt överlämna framtagningen till någon person eller något företag med kunskap inom 

området. Samtidigt hade det kunnat leda till att mycket kunskap som konstruktionsarbetet gav 

hade kunnat gå förlorad.  

Antropometriska mått användes för att körhandtagets utformning skulle bli ergonomisk och 

dessutom kunna användas av så många personer som möjligt. De flesta måtten anpassades 

både efter den största mannen (95:e percentil) och den minsta kvinnan (5:e percentil). Att 

måtten för befolkningens längd var från år 1968 vägdes upp genom att det lägsta måttet 

justerades vid bestämning av handtagets lägsta höjd. Senare minskades spannet ytterligare 

några centimeter för att klara de nya kraven som riskanalysen visade på. Då det ansågs vara 

mer ergonomiskt att ha en trubbig vinkel i armbågsleden justerades spannet så att den största 

delen togs ifrån det största måttet men även någon centimeter från det lägsta. För att minska 

vridmomentet vid handtagsfästet krävdes att variationsspannet minskades på grund av 

utrymmesskäl, och då valde jag att minska lika mycket på det största och minsta värdet. Jag 

tror inte att denna förändring påverkar ergonomin väsentligt. Jämfört med många andra 

rullstolshandtag är variationsspannet fortfarande generöst. 

Projektet har avgränsats mot materialval, men för att fästet ska vara tillräckligt starkt och 

klara belastningen hade det bästa förmodligen varit att tillverka konstruktionen i metall. Till 

handtaget, hållarna till handtaget och den höjbara delen hade nog en lättmetall valts för att på 

så vis få ner vikten och dessutom underlätta hanteringen av handtaget. För att undersöka vilka 

material som är bäst lämpade för konstruktionen krävs dock att en ordentlig utredning över 

materialval genomföras.  
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Ska-kravet på att körhandtag inte ska vara placerade lägre än 900 mm eller högre än 1200 mm 

över marken uppfyller mitt lösningsförslag då handtaget i sitt nedersta läge är 955 mm över 

marken och i sitt översta läge 1180 mm över marken. Enligt kravspecifikationen bör 

handtagen inte heller vara närmare varandra än 300 mm eller längre ifrån varandra än 550 

mm. Handtaget som är resultatet av detta projekt är annorlunda utformat men dessa mått 

kunde ändå fungera som en utgångspunkt vid utformningen för att få en bra bredd.   

5.4 Tester 

De små tester som genomfördes har bidragit med hjälp till utformningen och handtagets 

dimensioner. Resultaten från tester av det horisontella avståndet mellan rullstolen och 

handtaget stämde bra överens med det mått som framkom med utgångspunkt från 

steglängden. Av nyfikenhet genomfördes även ett litet test av hur personer upplever att åka 

baklänges i en rullstol. En kommentar var att det berodde på hur mycket de litade på den som 

körde rullstolen huruvida det var otäckt eller inte. Däremot var det ingen som upplevde några 

problem med illamående. Det kan även upplevas som mer otäckt att åka baklänges inomhus 

när man vet att det snart kommer en vägg. Utomhus är det mer utrymme och rymd, men även 

där finns så klart orosmoment så som trafik och ojämnheter i underlaget.  

När rullstolens köregenskaper med det avtagbara handtaget skulle testas lossnade en av 

handtagshållarna från sitt fäste. I prototypen var dessa komponenter ihop limmad och var inte 

tillräckligt starka för att klara ett funktionstest. Nästa steg blir därför att färdigställa en 

funktionsprototyp som kan testas. Manöverbarheten kommer bli väldigt intressant att få testa. 

Visar den sig att fungera till belåtenhet blir nästa steg användartester för att se vårdares 

reaktioner men även vårdtagare. Produkten uppfyller sitt syfte om den kan bidra till att någon 

vid något tillfälle känner sig säkrare och mindre orolig tack vare att personen kan se sin 

följeslagare. Den färdiga produkten ska dessutom klara vissa statiska prov utan att skada 

uppkommer.  

5.5 Utvärdering 

De ändringar som blev aktuella till följd av riskanalysen kommer öka konstruktionens 

hållfasthet. Genom att spannet minskades på den höjbara delen kunde komponenterna placera 

på ett sådant sätt att vridmomentet kunde minskas.  

Den största anledningen till att lösningen valdes att inriktas till att fungera vid promenader var 

att det ofta är då personerna sitter en längre tid i rullstolen utan att se vårdaren. Dessutom sker 

de flesta promenader utanför de områden där den demenssjuka personen känner sig hemma 

vilket kan bidra till oroskänslorna. Att i praktiken hantera rullstol med ett extra handtag 

inomhus kan dessutom medföra svårigheter då rullstolen skulle bli större och kräva större 

utrymme. 

 

Viktigt att påpeka är att handtaget inte behöver användas under hela promenaden utan kan 

plockas fram vid behov. Om personen i rullstolen blir orolig för att den inte känner att någon 

är med kan handtaget kopplas på. Vill sen personen se framåt, i färdriktningen, ska det vara 

smidigt att lika enkelt byta tillbaka till det ordinarie körsättet. För att ta sig upp och ner för 

trottoarkanter kan med fördel de ursprungliga handtagen användas. 
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Denna lösning passar den specifika rullstol den utprovats på men skulle i framtiden kunna 

konstrueras antingen som en speciell promenadstol eller som ett universellt tillbehör som 

passar till många olika modeller av rullstolar. Förslag på andra lösningar som kommit fram 

under projektet är t.ex. ett överfällbart handtag eller ett delbart som snurras utåt för att byta 

position och alltså inte behöver kopplas loss. Ett moment som återstår är att upprätta en 

bruksanvisning som beskriver hur produkten ska användas. För att kunna avgöra om vändbart 

handtag har en positiv effekt vad det gäller oro under rullstolstransport skulle en fortsättning 

på detta projekt kunna vara en studie som undersöker detta.  

6. Slutsats 

Slutsatser jag kan dra av mitt projekt är att det finns behov av en produkt som möjliggör 

ögonkontakt mellan en person med demenssjukdom och dennes vårdare. Mitt lösningsförslag 

möjliggör ögonkontakt, och nästa steg är att framställa en funktionsprototyp som kan 

användartestas för att underlätta framtida utveckling. 
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Bilaga 1 Projektplan  

 

Introduktion   

Detta produktutvecklingsprojekt bygger på en idé som föddes hos vårdpersonal som har 

daglig kontakt med demenssjuka. De har i sitt vardagliga arbetsliv upplevt att personer med 

demens kan bli oroliga då de inte ser sin vårdare. Detta kan således vara ett problem vid 

transport med rullstol. Den ursprungliga idén var att rullstolarna skulle vara bakåtvända, men 

för att inte utesluta lösningar och i ett tidigt stadium låsa projektet, kommer även andra 

lösningar att undersökas. 

Demens är ett samlingsnamn för flera symtom på nedsatt hjärnfunktion. Den drabbade 

personens beteende påverkas genom att mentala funktioner såsom minne, uppmärksamhet, 

koncentration, språk med mera påverkas (Cars & Zander, 2006). Även den fysiska 

funktionsförmågan försämras successivt (Socialstyrelsen, 2009). Den vanligaste formen av 

demens är Alzheimers sjukdom, som står för mellan hälften och tre fjärdedelar av fallen 

(Prince, 2007; Alzheimer’s association, 2010). Andelen drabbade av demens beräknas vara ca 

en procent av befolkningen som är 65 år och vid 90 års ålder har förekomsten stigit till över 

50 procent (Cars & Zander, 2006). 

Cars och Zander (2006) menar att dementa har svårare att tolka sinnesintryck, vilket kan 

styrka upplevelsen hos vårdpersonalen att patienterna kan bli oroliga då de inte ser den som 

till exempel pratar med dem eller kör deras rullstol. Enligt Eva Persson (Demensteamet,  

Hemvårdsförvaltningen Halmstads kommun) kan det vara så för en person med 

demenssjukdom att ”det man inte ser inte finns”, och att kommunikationen mycket bygger på 

ögonkontakt och kroppsspråk. 

En enkätundersökning har genomförts inför projektet där  55 vårdare på olika äldreboenden i 

Halmstad kommun har deltagit. Resultatet visar att 69 procent upplevt att personer med 

demens blivit oroliga vid rullstolstransport, då de inte sett vårdaren bakom rullstolen (se 

bilaga 1 för enkätunderlag). Av dessa upplever 68 procent att det händer ofta och 32 procent 

att det hänt vid några tillfällen. 

Syfte  

Syftet med projektet är att ta fram en prototyp som möjliggör ögonkontakt vid transport med 

rullstol.  

Avgränsningar  

 Lösningen kommer inriktas till att fungera vid promenader. 

 Fokus kommer inte läggas på materialval.  
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Målsättning för projektet 

Målet är att, genom att utveckla en produkt som kan möjliggöra ögonkontakt mellan vårdaren 

och vårdtagaren, öka tryggheten för personer med demenssjukdom som kan bli oroliga vid 

transport med rullstol. Att öka kunskaperna inom områdena demenssjukdomar, 

produktutveckling och att självständigt driva ett projekt.  

Frågeställningar 

 Hur kan ett handtag till en rullstol konstrueras för att rullstolen ska kunna köras 

baklänges? 

 

Beskrivning av metod  

En marknadsdersökning har genomförts för att utreda att behov finns av en produkt som 

möjliggör ögonkontakt mellan vårdare och vårdtagare under transport med rullstol. Till detta 

ändamål har en enkätundersökning gjorts. En del av enkätundersökningen ägnades dessutom 

till att utreda vårdpersonalens syn på en bakåtvändrullstolslösning. Observationer av transport 

med rullstol kommer att ske för att få en grundläggande förståelse för problemet. De 

utvecklingsverktyg som kommer användas är BAD (brain aided design) - idégenerering, PAD 

(pencil aided design) - skissa på lösningar, CAD (computer aided design) - rita upp och 

måttsätta i dator, MAD (model aided design) - göra modeller samt FMEA som är en sorts 

riskanalys. I riskanalysen bedöms lösningen, möjliga fel som kan uppkomma identifieras och 

förslag ges på åtgärder. Hållfasthetsberäkningar kommer att genomföras om riskanalysen 

visar att det kan vara en risk. Det kommer även att genomföras benchmarking vilket innebär 

att man tittar på redan existerande lösningar. Eftersom projektet bygger på dynamisk 

produktutvecklingsmetodik kommer det inte göras en detaljerad långtidsplanering. Däremot 

visar Gant-schemat den ungefärliga planeringen och vilka moment som förväntas ingå i 

projektet. Det ska finnas möjlighet att backa tillbaka till ett tidigare steg och välja en annan 

lösning. Detta sätt att arbeta bygger alltså på ”trial and error”. 

Målgruppen för detta projekt är dementa som bor på äldreboende. Enkätundersökningen 

genomfördes hos vårdare i Halmstad i Hallandslän. Det är även här observationer och 

intervjuer kommer att genomföras. 

Etiskt handlande 

Alla som svarat på enkätundersökningen är anonyma. Observationer och tester kommer att 

genomföras i samråd med vårdare som känner den dementa i de fall personen med 

demenssjukdom ej kan svara för sig själv. 
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Tidsplan 

Att under våren 2010 genomföra produktutvecklingsprojektet.  

Ungefärlig långsiktig planering (Gant-schema) ligger som bilaga. Ingående moment är bland 

annat brainstorming, utveckla/skissa olika lösningar, benchmark, bygga modell, genomföra 

enklare test samt göra riskanalys. 

 

Uppskattad budget 

Inköp av rullstol                 1200 kr 

Tillverkning av prototyp    5000 kr 

Resor                                  1000 kr 

Utskrifter/tryck                  1500 kr 

Totalt                                  8700 kr 

 

Handledare 

Marianne Magnusson, Universitetslektor Biomekanik, Högskolan i Halmstad 

Marianne.Magnusson@hh.se 

Tel. 035 16 75 06 

 

Referenser  

Alzheimer’s association. (2005). The Basics of Alzheimer's Disease. Tillgänglig från: 

www.alz.org. [hämtad 19 februari 2010]. 

Cars, J., & Zander, B. (2006). Samvaro med dementa. Råd till anhöriga och personal om 

bemötande. Stockholm: Gothia. 

Prince, M. (2007). Epidemiology of dementia. Psychiatry 6:12.  

Socialstyrelsen. (2009) Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 – 

Stöd för styrning och ledning. Preliminär version. Tillgänglig från: 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer [hämtad 20 februari 2010]. 

 

 

http://alz.org/national/documents/brochure_basicsofalz_low.pdf
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Bilaga 2 Enkätunderlag  

Enkät 

Till anhöriga och personal som har kontakt med demenssjuka personer. 

Del 1 

1. Upplever du att personer med demenssjukdom kan bli oroliga, vid transport med 

rullstol,  då de inte ser vårdaren?  
 

 

          Ja               Nej 

       Kommentar? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Om ja på föregående fråga; Hur ofta har du upplevt detta problem vid transport med 

rullstol?  

 

 

            Alltid                                 Ofta                                   Sällan 

 

3.   I vilken situation upplever du problemet som störst? (t.ex. vid promenad, förflyttning 

inomhus etc.) 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Del 2 

4. Tror du att en bakåtvänd rullstol skulle kunna lösa detta problem? 

 

 

                      Ja                                   Nej 

 

Varför/varför inte? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att använda en bakåtvänd rullstol om det fanns tillgängligt? 
 

 

                            Ja                                   Nej 

 

6. Vilka fördelar kan du se med en bakåtvänd rullstol? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. Vilka nackdelar kan du se med en bakåtvänd rullstol? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
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Bilaga 3 Sammanställning av enkätundersökning  

 

Del 1. 

1. Upplever du att personer med demenssjukdom kan bli oroliga, vid transport med 

rullstol, då de inte ser vårdaren?  

 

Svar   antal  procent 

 

Ja   38  69,1 

Nej   15  27,3 

Vet ej   2  3,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Om ja på föregående fråga; Hur ofta har du upplevt detta problem vid transport med 

rullstol?  

 

Svar   antal  procent 

 

Alltid    0  0 

Ofta   26  68,4 

Sällan/ibland   12  31,6 
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3 I vilken situation upplever du problemet som störst? (t.ex. vid promenad, förflyttning  

inomhus etc.) 

 

 

Svar   antal  procent 

 

Utomhusförflyttning  12  33,3 

Hiss   1  2,7 

Förflyttning  13  36,1 

Nya miljöer  5  13,9 

Resor   3  8,3 

Olika för olika personer 1  2,7 

Om det går för fort  1  2,7 

 

 

 

Del 2. 

 

4. Tror du att en bakåtvänd rullstol skulle kunna lösa detta problem? 

 

a) Alla 

 

Svar   antal  procent 

 

Ja   33  60 

Nej   17  30,9 

Vet inte   5  9,1 
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b) De som upplevt problem 

 

Svar   antal  procent 

 

Ja   28  73,7 

Nej   9  23,7 

Vet ej   1  2,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Skulle du kunna tänka dig att använda en bakåtvänd rullstol om det fanns tillgängligt? 

 

a) Alla 

 

Svar   antal  procent 

 

Ja   42  76,4 

Nej   10  18,2 

Vet ej   3  5,5 
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b) De som upplevt problemet 

 

 

Svar   antal  procent 

 

Ja   30  78,9 

Nej   6  15,3 

Vet ej   2  5,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vilka fördelar kan du se med en bakåtvänd rullstol? 

 

 

De vanligaste svaren: 

 

Kontakt hela tiden, bättre kontakt, personen borde känna sig tryggare, mer koll för 

personalen, kan prata på ett annat sätt, lättare att läsa av kroppsspråket, se den som kör, 

trevligt att se den man pratar med, lättare att se på saker och omgivningen tillsammans, ser 

om personen börjar bli orolig, trygghet, allting rusar inte fram framför vårdtagaren, 

mindre oro, lugnare, att det inte känns som att de rullar iväg fort, hör bättre (samtal). 

 

 

 

7. Vilka nackdelar kan du se med en bakåtvänd rullstol? 

 

 

De vanligaste svaren: 

 

Personen får åka baklänges, få känslan av att vara ett litet barn, ej kan se vart de är på väg 

och vad som närmar sig, ser ej vad som händer framför, ev. yrsel, ev. hantering av själva 

rullstolen, missar saker att titta på, otrevligt att åka, ev. illamående, kanske känns instängt, 

otäckt, ovant, förutfattade meningar – ser ut som en barnvagn, när man kör över 

trottoarkanter och trösklar, svårare att köra. 
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Bilaga 4 Gantt-schema  

 

 

Vecka  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Uppstart                                       

Marknadsundersökning                                       

Litteraturstudie                                       

BAD - brainstorming                                       

Halvtidsseminarium                                       

PAD - skissa lösningar                                       

CAD - ritningar                                        

Benchmarking                                       

MAD - bygga modeller                                       

FMEA - riskanalys                                       

Tester                                       

Rapportskrivning                                       

Förbereda presentation                                       

Ut-expo                                       
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Bilaga 5 Budget uppföljning 

 

 

Uppskattad budget 

Inköp av rullstol                 1200 kr 

Tillverkning av prototyp    5000 kr 

Resor                                  1000 kr 

Utskrifter/tryck                  1500 kr 

Totalt                                  8700 kr 

 

Slutlig budget 

Inköp av rullstol                 1200 kr 

Tillverkning av prototyp    1256 kr 

Resor                                      50 kr 

Övrigt                                   100kr 

Utskrifter/tryck                      85 kr 

Totalt                                  2691 kr 
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Bilaga 6 Exempel på MMT-test    
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Bilaga 7 Ritningar  

 

Hållare för handtaget 
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Fäste 
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Höjdel 
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Handtaget 
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Bilaga 8 Riskanalys 
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Bilaga 9 Hållfasthetsberäkning 

 

Ursprunglig konstruktion 

Kritisk punkt 1. 

X = 855 

Moment: Mb = 40 * X = 34200 Nm 

Ib = π R^3 * t = 1764 

Böjspänning: Ϭb = (Mb * z)/Ib = 19,4 MPa (lägsta gräns för pulserande böjspänning hos 

aluminiumlegeringar är 70 MPa)  

A = (π*rs^2) - (π*rl^2) = 25,9 mm2 

Skjuvspänning: ϒ = T/A = 1,54 MPa (Klart under gränsen för aluminumlegeringar (39)) 
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Kritisk punkt 2. 

X = 885 

Moment: Mb = 40 * X = 35400 Nm 

Ib = π R^3 * t = 3636,8 

Böjspänning: Ϭb = (Mb * z)/Ib = 9,7 MPa (lägsta gräns för pulserande böjspänning hos 

aluminiumlegeringar är 70 MPa)  

A = (π*rs^2) - (π*rl^2) = 66 mm2 

Skjuvspänning: ϒ = T/A = 0,61 MPa (Klart under gränsen för aluminumlegeringar (39)) 
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Ny utformning 

Kritisk punkt 1. 

X = 855 mm 

Moment: Mb = 40 * X = 34200 Nm 

Ib = π R^3 * t = 1764 

Böjspänning: Ϭb = (Mb * z)/Ib = 19,4 MPa (lägsta gräns för pulserande böjspänning hos 

aluminiumlegeringar är 70 MPa)  

A = (π*rs^2) - (π*rl^2) = 25,9 mm2 

Skjuvspänning: ϒ = T/A = 1,54 MPa (Klart under gränsen för aluminumlegeringar (39)) 
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Kritisk punkt 2. 

X = 970 

Moment: Mb = 40 * X = 38800 Nm 

Ib = π R^3 * t = 3636,8 

Böjspänning: Ϭb = (Mb * z)/Ib = 10,7 MPa (lägsta gräns för pulserande böjspänning hos 

aluminiumlegeringar är 70 MPa)  

A = (π*rs^2) - (π*rl^2) = 66 mm2 

Skjuvspänning: ϒ = T/A = 0,61 MPa (Klart under gränsen för aluminumlegeringar (39)) 

 


