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Sammanfattning 
 

2010 var det i Sverige nästan 8 procent av alla barn i åldrarna 0-16 år, som hade någon form av 

funktionshinder. 8 procent av barnen kommer inte åt och kan inte leka på de flesta lekplatser. 

 

Jag tycker att ALLA barn ska ha möjlighet att delta och att alla på lika villkor ska kunna använda en 

lekplats.  

Barn i rullstol kan oftast inte leka tillsammans med de andra barnen i sandlådan eftersom den är 

placerad i marknivå. Genom att sätta sandlådan i samma höjd som ett bord, görs sandlådan 

tillgänglig för alla barnen på lekplatsen och barnen i rullstol behöver inte heller komma ur rullstolen 

för att vara med och leka. 

 

Bordet är inte bara tänkt att vara tillgängligt för alla, är det också tänkt att vara roligt för alla. Därför  

gjordes sandlådebordet till en pusselbit, inte enbart för utseendet utan också för att det ger barnen i 

rullstol en chans att nå mer av sand och mer av det roliga. 

 

 

  



 

Abstract 
 

In 2010 it was in Sweden almost 8 percent of all children aged zero to sixteen years, who have some 

form of disability. 8 percent of children will not access and can not play on most of the playgrounds. 

 

I think that everyone should have the possibility to be involved, and that everyone should have equal 

opportunity to use a playground. I have therefore, developed an enhancement, where anyone can 

come and play on the same terms.  

Children in wheelchairs are not able to play along with the other children in the sandbox, because it 

is placed in ground level.  

By putting the sandbox in the same height as a table, we make the sandbox available for all the 

children at the playground, and the children in wheelchair do not need to get out of the wheelchair 

to play with it. 

The table is not only supposed to be available for everyone, it’s also supposed to be fun for 

everyone. There for we made the sandbox-table into a part of a puzzle, not only for the look but also 

because it gives the children in wheelchair a chance, to reach more of the sand and more of the fun. 

  



 

Förord 

 
Hösten 2011 påbörjades projektet med PLekAY som är ett examensarbete som utförts av 

studenten Cecilia Carnebratt vid Högskolan i Halmstad. Kursen examensarbetet sträcker sig 

mellan två terminer, ht-11 & ht-12 och är ett nyproduktutvecklingsarbete.   

 

Arbetet har varit roligt och utmanande men framförallt mycket lärorikt då jag  jobbat med ett 

skarpt projekt efter en för mig helt ny produktutvecklingsmetod.  

 

Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit delaktiga under projektets gång. Hälsoteknikcetrum i 

Halland (HCH) för hjälp med utformning av projektet samt stöd och handledning från Martin 

Persson. ALMI Företagspartner för ekonomiskt stöd. Lekterapin, sjukhuset Halmstad, för 

inspiration och tankar kring projektet. Pia på Kompan för information om hur lekplatser bygg och 

fungerar idag. Min pappa, Mikael Carnebratt, för hjälp med prototypbygge samt lärare och elever 

i klassen för tankar och synpunkter. 

 

Till sist vill jag tacka min handledare på Högskolan i Halmstad, Fawzi Halila, som har varit ett 

stort stöd under projektets gång.  

 

 

Halmstad 2012-04-19 

 

 

 

Cecilia Carnebratt 
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1.Inledning 
År 2010 var det i Sverige nästan 8 procent av alla barn i åldrarna 0-16 år, som hade någon form av 

funktionshinder. 8 procent av barnen kommer inte åt och kan inte leka på de flesta lekplatser. Projektets 

bakgrund, syfte, mål och avgränsningar kan läsas nedan. 

 

1.1 Bakgrund 
Idén till PLekAY tog sin början genom inspirationssamtal om tänkbara idéer med Hälsoteknikcentrum 

halland samt när jag läste en artikel om en 10årig flicka aldrig har kunnat vara med sina vänner och 

leka på en lekplats. Vad som stoppar henne är att hon använder rullstol och inte kan nå de roliga 

sakerna. Många gånger hon inte ens komma fram på lekplatsen på grund av sandunderlaget. Det 

finns i sverige lagar och förordningar som säger att alla människor ska ha samma möjlighet att kunna 

använda en offentlig plats som en lekplats är samt att alla ska kunna vara med i leken. 

1.2 Problembeskrivning 
Merparten av de barn som sitter i rullstol har inte möjlighet att vara med i leken på lekplatsen. Detta 

beror på många olika faktorer. Det finns produkter som är bättre anpassade för funktionshindrade på 

marknaden, dock är det inte många lekplatser som har dessa. När jag var i kontakt med en Petra 

Hyltén-Cavallius på KOMPAN, ett av de ledande företagen inom branschen som tillverkar 

lekutrustning samt med att rita upp förslag på nya lekplatser åt företag eller kommuner sa hon att 

problemet inte ligger i att kommunerna inte har viljan att skapa en tillgänglighetsanpassad lekplats, 

utan problemet ofta innebär att dom inte vet hur mycket som behöver göras för att räknas som 

tillgänglighetsanpassad och att de ofta har en budget som inte räcker till. 

Även om det idag finns produkter som är anpassade har jag sett att det finns brister som går att 

förbättras. Projektgruppen vill därför erbjuda en ny lösning med en attraktiv design. 

De rullstolsburna barnen har ett klart behov av ett nytt helhetskoncept på en lekplats. Detta skulle 

innebära att de i framtiden minskar risken för utfrysing och känslan av att inte vara ”som alla andra”. 

Om detta problemet inte förbättras kommer konsekvenser som jag nämde ovan att uppstå och 

risken för att fler barn blir deprimerade i tidig ålder ökar. Barn formar sin personlighet i tidig ålder 

och det finns många faktorer som påverkar detta. Utfrysning kan till exempel leda till att barnen blir 

introverta och skapar ofta då en aggression mot sig själv och tenderar i att stänga ute sin omgivning. 

1.3 Syfte & Mål 
 
Syfte 

PLekAY ska underlätta möjligheten för ett funktionshindrat barn att vara med i leken vid en lekplats 

samt att ta fram ett förslag på ett helhetskoncept till en ny lekplats. 

Mål 

Målet i projektet är att ta fram en fungerande produkt och flera idéer som går att bygga vidare på.  

Projektgruppen har som mål att längre fram sälja vidare sina idéer kring produkten för att få ut den 

på marknaden. Förhoppningarna är att produkten ska växa och skapa sig ett känt namn, mervärde 

för kunden och på sikt generera pengar.  
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2. Projektbeskrivning 
För att säkerställa att det finns ett behov av produkter som PLekAY, samt se vad som redan finns på 

marknaden idag, lade projektgruppen ner mycket tid på förundersökningen. Utifrån resultatet av 

förundersökningen kunde en krav- och önskemålslista tas fram. 

 

2.1 Förundersökning 
För att skapa mig en uppfattning om vad det finns för efterfrågan för produkter som underlättar på 

lekplatser gjorde jag diverse undersökningar och forskningar på internet samt  pratade med personer 

som är kunniga och har erfarenhet inom branschen.  

2.1.1 Lekterapin, Halmstad sjukhus 

I början av projektet var jag och besökte halmstad sjukhus, detta för att få inspiration om vad de 

tyckte saknades när kommunerna tillgänglighetsanpassade sina lekplatser. Jag fick också viktiga tips 

och idéer som jag sedan kunnat ha med mig i bagaget under projektets gång. När jag var där på 

besäk passade jag på att låna en rullstol och åka upp till lekplatsen precis bredvid som sägs vara 

tillgänglighetsanpassad. Jag testade att sätta mig i stolen och köra runt till de olika leksakerna. För 

det första hade hela lekplatsen och vägen dit ett underlag av sand som gjorde det svårt att ta sig 

fram. Eftersom lekplatsen också var placerad i skogsbrynet blåser det ner mycket grenar och kvistar 

som också dessa försvårar framkomligheten. 

2.1.2 Marknadsundersökning 

Som icke insatt tyckte jag att det var viktigt att se vad andra tycker om lekplatsernas 

handikappsanpassning eller tillgänglighetsanpassning. Därför skapade jag ett formulär via google 

dokuments. Jag skrev upp ett tiotal frågor och spred sedan detta formuläret på sidor via internet som 

jag tyckte ar passande. Exempel på dessa är; Facebookgruppen med inriktning på barn och forum på 

hemsidor för funktionshindrade barn. Se bilaga 1, Marknadsundersökning, för att se undersökningen 

i sin helhet. 

2.1.3  Viktiga mått 

När du sitter i rullstol, kan du nå olika höjder i både sidled och framåt, beroende på till exempel ålder 

och armlängd. Riktmärken för hur lågt och högt du kan nå, beroende på ålder har utvecklats av US 

Access Board. För att göra det möjligt för ett barn i rullstol att sitta vid ett bord, är plats för fötter och 

knän nödvändigt under bordet. 

 

Dimensionerna på mitt bord har utvecklats med hjälp av dessa studier för att hitta den höjd som 

passar bäst för de olika typer av människor som kommer att vara mina användare. För mer 

information och mått se bilaga 2, Viktiga mått. 

2.1.4 FN-regler 

Det finns även olika lagar och förordningar som man måste ta hänsyn till vid utvecklingen av nya 

lekplatstillbehör.  

Ur regeringens dokument på FN:s standardregler kring funktionshindrade står det såhär: 

”FN har 22 standardregler som rör personer med funktionsnedsättning. Dessa uttrycker tydliga 

principiella ståndpunkter när det gäller rättigheter, möjligheter och ansvar på olika 

samhällsområden. De ger också konkreta förslag på hur ett land kan undanröja hinder för personer 

med funktionsnedsättning och skapa ett tillgängligt samhälle. Standardreglerna är inte juridiskt 
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bindande för medlemsstaterna, men tanken är att de ändå ska påverka hur olika länder formar sin 

funktionshinderspolitik genom att vara moraliskt förpliktande.”1 

2.1.5 Nationell handlingplan 

I denna sammanfattar regeringen förslag och mål kring handikappspolitiken. Tre huvudområde som 

ska koncentreras på de närmsta åren är;  

 Handikappsperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer. 

 Skapa ett tillgängligt samhälle 

 Förbättra bemötandet 

Detta betyder att statliga byggnader bör föregå med gott exempel och vara väl anpassade så att det 

tydligt förmedlar att handikappsperspektivet är viktigt i deras verksamheter. Anpassningen innebär 

till exempel att lokaler och så vidare bör vara utformade på ett sådant sätt att det tilltalar alla typer 

av människor.2  

2.2 Krav/önskemål 
Utifrån en förundersökning kunde jag ta fram krav och önskemål för projektet. 

Krav: 

 Underlätta lek för funktionshindrade. 

 Den får inte börjas eller knäckas i benen. 

 Ska tåla att barn hänger och klättrar på bordet. 

 Godkänd enligt EU:s krav och standarder. 

 Godkänd enligt FN:s krav och standarder 

 CE-märkning 

Önskemål: 

 Enkel montering för en kunnig person. 

 Attraktiv design. 

 Förhindra vattensamlingar. 

 Möjliggöra lek på de flesta lekredskapen. 

 Kunna monteras på befintliga lekplatser. 

För mer information om hur viktiga varje krav eller önskemål är se bilaga 3, Krav- och 

önskemålsspecifikation. 

2.3 Sekretess 
Sekretessavtal har upprättats med alla personer som berört projektet. Sekretessavtalet finns som 

bilaga 4, Sekretessavtal. 

2.4 Marknad 
Jag kommer nedan att beskriva marknad och bransch som rör mitt projekt. 

                                                           
1
 http://www.regeringen.se/sb/d/15148/a/170493 

2
 http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/14/78/e9da3800.pdf 
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2.4.1 Marknadsbeskrivning 

Projektgruppens kunder kommer att vara lekplatstillverkande företag, då de har en stor kunskap och 

redan ett eget brett sortiment med produkter. Efter att ha kollat på branschsökningstjänsten som 

eniro.se  har samt företagsfakta.se fick jag upp cirka 80 företag relaterade till min sökning. Dock tror 

jag att vissa av dessa endast monterar lekplatser och då köper in produkter från andra företag. Med 

en grov uppskattning skulle jag gissa på att det rör sig om 40-50 företag som på ett eller annat sätt 

tillverkar lekplatsprodukter. Majoriteen är småföretag drivna i egen regi. Projektgruppen har för 

avsikt att marknadsföra PLekAY till lekplatsföretagen via direktkontakt med ritningar från CAD-

programmet CATIA. Projektgruppen har varit i kontakt med olika intressenter i Halmstad och fått god 

respons på produkten. För att se vilka dessa intressenter är se bilaga 5, Intressentanalys. 

2.4.2 Branschanalys 

Branschen för lekplatser är en bransch som jämfört med många andra har stora krav på sig att vara 

nytänkande. Att hänga med i trender och ständigt veta vad barnen gillar och vill ha är ett krav. Att 

tänka på all kritik från media med just vad det gäller genusperspektiv samt jämnställdhet och att alla 

personer ska ha lika rättigheter är också en viktig punkt. Det sker alltså ständiga förbättringar på 

produkter och de senaste tio åren har det exploderat med alternativa lekplatstillbehör. Det är ofta 

stora företag som levererar och i princip också gör ritningarna på hur lekplatserna ska byggas. Det är 

ofta som kommunerna kontaktar företaget och berätta hur stor ytan är och vad de har för önskemål, 

krav och budget så löser lekplatsföretaget resten. I Sverige är det HAGS, Kompan, och Slottsbro som 

står för den största delen av svensksålda lekplatser. Det har ett stort sortiment med både 

helhetslösningar samt enskilda produkter. Deras styrkor är att det har ett gott rykte om god kvalité 

och bra service samt att de är stora och välkända företag som man vet att man kan lita på. För att ser 

hur PLekAY skiljer sig mot konkurrentprodukterna inom just sandlådor, se bilaga 6, Slack. 

2.5 Finansiering 
Den största finansieringen som införskaffats i projektet är de pengar projektgruppen erhållit från 

Almi Företagspartner, 35 000 kronor som finns tillgängligt för prototyptillverkning och designskydd 

av produkten. Utöver detta har 2 000 kronor inkasserats från Högskolan i Halmstad. Se bilaga 7, 

Almibeslut. För att se vad pengarna använts till se bilaga 8, Ekonomi.  

2.6 Tidsplan 
En första CAD-ritning för att förstå hur produkten skulle se ut i 3D togs fram i december 2011. 

Därefter togs det fram en första funktionsprototyp i mars-maj 2012, som under maj månad ska testas 

för att se att det fungerar som det är tänkt. Om produkten klarar testerna som görs under maj 

månad, kommer projektgruppen inte behöva göra några större ändringar. För mer detaljerad 

beskrivning se bilaga 9, Gantt-schema. 

2.7 Projektorganisation 
Projektgruppen består av en person och som också är ägare och grundare till idén, Cecilia Carnebratt. 

Hon studerar sitt tredje och sista år till Utvecklingsingenjör på högskolan i Halmstad. 

Produktutveckling och entrepenörskap läggs det stora fokuseringar på inom utbildningen. Detta 

bidrar till att det är en av gruppens styrkor. 

Projektägare: Cecilia Carnebratt, 23år. Cecilias styrkor är projektledning, organisering och 

produktutveckling. 
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Handledare: Fawzi Halila, Universitetslektor i projektledning vid högskolan i Halmstad. Tillsammans 

har vi haft regelbundna möten en gång i veckan där vi bollat idéer, stämt av i vilken fas jag befunnit 

mig och fått inspiration och hjälp för fortsatt arbete. 

2.8 Intressenter 
De främsta intressenterna i projektet är projektgruppen själv och Hälsoteknik Halland som varit med 

från start och hjälp till att forma projektets idé. I andra hand kommer Handledare, klasskamrater och 

Lekterapin i Halmstad som hjälpt till med förslag och idéer. I tredje hand kommer ALMI 

företagspartner som stöttat projektet med finansiering av prototyp. Se bilaga 5, Intressenter, för mer 

information.  
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3. Metod 
Vi valde att genomföra projektet genom dynamisk produktutveckling, DPD. Vi valde denna 

produktutvecklingsmetod för att den är proaktiv och där produktkonceptet utvecklas allt eftersom projektet 
fortlöper. 

 

3.1 Design for Usability-DfU 
När produktutveckling sker är det en produktegenskap som alltför ofta blir bortglömd, 

användarvänlighet. Produkten du designar skall vara lätt att begripa sig på för personen som ska 

vara användare. När man ska utvecklar och designar nya hjälpmedel är det viktigare att vara 

medveten om de sekundära användarnas krav och behov, eftersom de ofta hanterar produkterna 

oftare än den primära användaren. 

Det finns många användaregenskaper som kan förutsägas för användbarhet. Jordan (1998) har tagit 

fram några kännetecken för användare som bör tas hänsyn till i utvecklingen av nya produkter; 

 

tidigare erfarenheter, kulturell bakgrund, särskilda behov eller ett funktionshinder av något slag samt 

ålder, kön och kunskap.3 

3.2 Val av metoder 
En viktig tumregel inom DPD är att sätta användaren i centrum för att förstå behovet. Ofta kan det 

vara bra att faktiskt bli användare själv om man inte är det sedan innan. 

Det är visionen om slutprodukten som styr arbetsgruppen vilken möjliggör att kunskaper och nya 

idéer kan tas tillvara på ett mer effektivt sätt. Arbetstempot kan vara högre då alla ansträngningar 

inriktas mot att uppnå målet, eftersom fokusen hos oss som grupp hamnar på aktuella händelser 

istället för planering av uppgiften. Kreativiteten i arbetsgruppen ökar då vi har större möjlighet till 

självorganisation. 

Det är viktigt inom DPD att man växlar mellan olika arbetsuppgifter. Då ökar kreativiteten genom att 

undvika statiska arbetsuppgifter. Skulle vi fastna med en uppgift ska vi gå vidare till nästa med en 

gång och under tiden ligger det andra problemet och gror i våra bakhuvuden utan att vi tänker på 

det.4 

3.2.1 Brainstorming 

När man arbetar med DPD som av projektgruppen valts som tillvägagångssätt är det viktigt att vara 

nyskapande. Detta tillvägagångssätt förhindrar att du låser dig till befintliga produkter och ökar 

istället kreativiteten. Gruppen har valt att använda många olika metoder för att få en så effektiv 

idégenerering som möjligt. BAD, PAD, MAD och CAD är några metoder som använts. Dessa gör det 

möjligt att med enkla skisser förklara hur man tänker och med hjälp av datorprogram även 

visualisera hur produkten skulle se ut i 3D. Se bilaga 10, Brainstorming för mer information. 

                                                           
3 Ottosson, Stig, Dynamisk Innovationsverksamhet, 1999. 
4
 Lars Holmdahl, föreläsningstillfällen 31 aug, 7 sep, 14 sep, 21 sep och 28 sep 2010, 

http://larsholmdahl.com/DPDtumregler.pdf, 2012-05-07 
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3.2.2 Val av namn 

För att få ett passande namn till produkten och en eventuell produktserie genomfördes en 

brainstorming. Jag ville att namnet skulle förmedla en känsla om vad det var för produkt samt att det 

skulle sticka ut från mängden samt att loggan som sedan skulle tas fram skulle vara lekfull och man 

ska kunna se att det är riktat till barn. I bilaga 11, Val av namn, kan man läsa mer om vilka namn som 

kom upp som förslag och hur och varför jag gjorde mitt val. 

3.2.3 Utvärdering 

FMEA – Failure Mode Effect Analysis2 

FMEA innebär; Fel ska inte nå kunden. I denna fas analyserade vi felmöjligheter på vår konstruktion 

för att förhindra och eliminera att felen skulle nå ut till kunden. Se bilaga 12, FMEA, för att se en 

utförlig FMEA. 

 

Slack 

Projektgruppen har upprättat en Slack-metod för att jämföra sandlådebordet med tre andra 

modeller av sandlådor som idag tillverkas av konkurrenterna Hags, Slottsbro och Kompan. Genom att 

jämföra sig med sina konkurrenter kan man se vad det är som särskiljer de olika produkterna, vilka 

egenskaper som är önskvärda hos kunden, vilka egenskaper man kan har missat samt vad som ger 

företaget fördelar. Vid utförandet av en se bilaga 6, Slack. 

SWOT5 

Genom att jämföra de interna delarna med de externa får man fram de styrkor, svagheter, 

möjligheter och hot som finns. Genom dessa resultat kan man se hur man ska utnyttja resultaten av 

jämförelserna för att få fram en konkurrenskraftig produkt. Det är viktigt att ständigt arbeta med 

företagets styrkor för att utvecklas och bli bättre. Det är också viktigt att kolla på svagheterna för att 

bli konkurrenskraftiga på marknaden. För att se en utförlig SWOT-analys se bilaga 13, SWOT. 

 

Tester 

Att utföra tester under utveckling av en ny produkt är oerhört viktigt. Testerna som jag gjort 

genomfördes främst i samband med bygget av min prototyp hemma i garaget i Onsala.  

När bordet sedan förflyttades ner till Halmstad gjordes tester med en rullstol jag fick låna av 

Hälsoteknikcentrum Halland. Det testades så att det gick att leka bekvämt samt att man kunde få 

plats med benen, nå runt om i sandlådan och kunna använda det uppfällbara bordet. För att se bilder 

på tester se bilaga 14, Tester. 

3.2.4 Nyhetsgranskning 

Projektgruppen gjorde en undersökning i patentdatabasarna Google Patents och Espacenet för att se 

om det fanns några liknande produkter. Ur patentsökningen kunde projektgruppen inte hitta några 

patent som har likeheter med PLekAY. Detta innebar att det inte behövdes tas hänsyn till några 

befintliga produkter eller lösningar när arbetet med sandlådebordet fortsatte. 

 

 

  

                                                           
5
 Kotler, Philip, Principles of Marketing, Financial Times, 4:e utgåvan 
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4. Barns lärande av lek 
I följande avsnitt presenteras kortfattat information och forskning som är relevant för de problemområde som 

rör projektet. 

 

Vad är lärande? 
När barn leker för att skapa lärande inför livet som vuxna handlar detta ofta om att överskrida 

gränser för att testa och se vad som är okej respektive inte, genom detta lär sig barnen att skapa en 

förståelse för omvärlden. Att barnen är kreativa spelar en stor roll för lärandet. Barn lär sig saker 

genom att titta, lyssna och leka tillsammans med andra. De utforskar tillsammans sin omgivning för 

att se hur den ska hanteras. Det sägs att lärandet genom lek kan ses som en social process då det 

oftast är flera idivider med som samspelar med varandra.6   

 

Vad lär sig barnen genom lek? 
Barnen utvecklar kunskaper utav lek redan från babytiden då de leker med sina fötter och händer. 

Senare i åldern går de över till att imitera och så småning om lekar där regler kom in i bilden.  

Kommunicering är en del av leken som formas till stor del genom leken. Barnen är tvugna att kunna 

kommunicera med varandra för att förmedla sina känslor och åsikter, på detta vis utvecklar de och 

lär sig språket. Andra sätt att uttrycka sig är genom gester, ljud, tonfall och röstlägen.7 I rolleken 

utvecklar barnen alla de kommunikativa färdigheterna. De lär sig att lyssna, ta en annans perspektiv, 

anpassa sig till andra barns idéer och själv ge egna förslag (Knutsdotter Olofsson, 1999). 

Barnen utvecklar sin sociala kompetens i leken. När barnen leker tillsammans lär de sig att leva med 

andra människor, skratta, bli arga utan att slåss, kompromissa, känna sympati och empati. För att 

barnen ska kunna leka måste de förstå de sociala lekreglerna (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

1999). 

När barnen leker undersöker de och övar sina grundläggande fysiska färdigheter, som att sitta, stå, 

springa, hoppa, tvärstanna, klättra, hänga, kasta sig, rulla, kasta, fånga, sparka, hoppa på ett ben. I 

leken får barnen pröva hela sitt rörelseregister, de lär sig att behärska sina rörelser.8 

  

                                                           
6
 (Johansson & Pramling Samuelsson (red.) , 2003, Knutsdotter Olofsson, 1999). 

7
 (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999). 

8
 http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/1544/lekensbetydelse.pdf?sequence=1 
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5. Resultat 
Den valda lösningen ökar chansen för funktionshindrade barn att vara med i leken på en lekplats. Detta genom 

egenskaper som gör det lätt för konsumenten att använda produkten. De grundläggande kraven för att 
utveckla produkten är uppfyllda samt projektgruppens egna krav på hur produkten ska utvecklas.Genom att 

sätta användaren i fokus har ett resultat kunnat nås, där både användarvänlighet design och säkerhet har varit 
viktig. 

 

5.1 PLekAY 
Av många idéer började jag med den produkt där jag  genast hittade ett sätt att lösa problemet. Barn 

i rullstol inte kan leka tillsammans med de andra barnen i sandlådan, eftersom det är placerad i 

marknivå. Genom att sätta sandlådan i samma höjd som ett bord, gör vi sandlådan tillgänglig för alla 

barnen på lekplatsen och barnen i rullstol behöver inte komma ur rullstolen för att leka. 

 

Bordet  är inte bara tänkt att vara tillgängligt för alla, det är också tänkt att vara roligt för alla. Därför 

gjordes sandlådebordet till en bit av ett pussel, inte bara för utseendet, utan också för att det ger 

barnen i rullstol en chans att nå mer av sanden och mer av det roliga. 

Det finns också delar av sandlådebordet som pekar ut precis som en del av ett pussel, på dessa delar 

kan barnen till exempel bygga ett sandtorn lättare, varesig du är i en rullstol eller inte. Det ger också 

utrymme att leka för mer än ett barn i taget. 

 

Bordet kommer att placeras mot marken med sex ben, för att göra det stabilt, även om barn klättrar 

på det. En mycket viktig del för att göra sandlådebordet tillgängligt är att ha en stadig grund för det 

att stå på. De sandlådebord somfinns idag är ofta förankrade i sand, vilket gör den oanvändbar för 

barn i rullstol. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1 Färgval 

Jag har valt att måla mitt bord i gult då detta är den färg som färgblinda bäst kan urskilja som ensam 

färg. Tillsammans med blå kan den dock ställa till det för vissa men det förekommer mycket sällan – 

uppskattningsvis mellan 1/13 000 och 1/65 000. Den vanligaste formen av färgblindhet är någon 

form av röd-grönblindhet (protanopi och deuteranopi). Detta innebär att den färgblinde endast med 

svårighet, eller inte alls, kan se skillnaden mellan rött och grönt. Detta förekommer hos 8 % av alla 

män och 1 % av alla kvinnor och ärvs könsbundet recessivt.9  

                                                           
9
 Nationalencyklopedin, NE.se 

http://www.fargblind.se/om-fargblindhet.asp 
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Jag anser också att gul är en könsneutral färg som är viktigt att tänka på i dagens samhälle då det 

diskuteras mycket om jämnlikhet och genus.  

5.1.2 Bottenfigurer 

I botten av bordet har det målats ut sex olika sagofigurer. Dessa är mest för att få en mer lekfull 

produkt. Det är dessutom viktigt för barn att få vara kreativa. Att leta efter dessa i sanden kan vara 

ett roligt inslag i leken med sanden. För bilder se bilaga 15, Bottenfigurer. 

5.1.3 Materialval 

Nedan följer idéer om vilka typer av material som kan tänkas användas på den slutgiltliga produkten. 

Bottenplatta 

HDPE, Högdensitetspolyeten är en polyeten termoplastisk tillverkad från petroleum. Detta material 

är något av det vanligaste materialvalet som görs till paneler på leksakerna på lekplatser idag. Det är 

tåligt och underhållsfritt och motstår alla vädertyper. Färger bleknar mycket lite på grund av en 

speciell UV-stabilisering. Det är inte lätt att skada materialet genom att tända eld på det.  

Bordsben 

På min färdiga produkt har jag valt att använda 6 stycken stolpar som ben på bordet. Dessa kommer 

ha en bra tyngd som gör att det håller och klarar vikten om barn skulle hänga eller klättra på bordet.  

5.1.4 Supportbox 

För att de uppfällbara borden som placerats på bordet, inte ska knäckas när ett eller flera barn 

hänger och klänger på det har reglar placerats under till. Se bilaga 16, Supportbox för exakta mått. 

5.2 Andra lösningar i utvecklingsstadiet 

Eftersom jag valt att lägga fokus på sandlådebordet är de andra lösningarna jag kom på i 

brainstormingen fortfarande i ett idéstadie. Jag har dock valt att CAD:a upp dessa ändå för att visa 

min tanke på ett tydligare sätt. Gungan är en idé där man med hjälp av spärrar ska kunna låsa fast sin 

rullstol i två skenor likt ett hjul. Stolen är tänkt att vara universal så att man ska kunna tillverka flera 

proukten men kunna använda samma typ av stol för att underlätta för barn som behöver extra stöd. 

Se bilaga 10, Brainstorming. 
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5.3 Sureplay 

En viktig åtgärd att ta till när man ska skapa en tillgänglighetsanpassad lekplats varesig det är från 

nybyggnation eller renovering är att underlaget är minst lika viktigt som att det finns leksaker 

tillhanda. Bara för ett barn att kunna ta sig fram till de roliga och de andra barnen gör stor skillnad 

jämför med om det skulle vara sandunderlag och rullstolen inte kan ta sig fram. Därför tycker jag att 

det är vitkigt att tänka på att använda någon typ av fallskyddsmatta. Sureplay heter en typ av sådana 

mattor. För mer information se bilaga 17, Sureplay-fallskyddsmattor. 

Konsumentverket har statistik som visar att det varje år inträffar uppskattningsvis 19 000 olyckor på 

lekplatser och skolgårdar i Sverige, detta är bland barn i åldrarna 0-17 år, olyckor som leder till att 

man söker läkarvård på akutmottagning.  

64 % av olyckorna sker på skolgårdar och lekplatser på skolgårdar. 36 % på andra lekplatser. De 

vanligaste olyckorna har visat sig är fallolyckor.  

Detta visar på att det är viktigt att kommunerna prioriterar att lägga en fallskyddsmatta liknande 

Sureplay när lekplatser renoveras eller byggs nya, inte bara för att förhindra olyckor utan för att det 

också underlättar framkomligheten för rullstolsburna barn. 
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6. Utvecklingsprocess 
Nedan beskrivs resultatet av de metoder jag använde under utvecklingsfasen i projektet. 

 

Under projekts gång och med framtagning av produkten har de flesta tumreglerna i DPD använts. 

Den främsta tumregeln som använts är att sätta användaren i fokus, men även brainstormings 

metoderna BAD, PAD, CAD samt att göra dagboksanteckningar och veckorapporter.   

För att veta om det fanns ett behov av en ny sandlåda så gjordes mycket undersökningar via internet, 

personer inom branschen och privatpersoner. Det gjordes även sökningar i patent- och 

mönsterskyddsdatabaser samt på google.se för att även där se om jag hittade något liknande.  

Det var tydligt från starten att branschen inte är en stillastående bransch utan att det ständigt jobbas 

på att ta fram nya produkter och idéer. Detta hindrade dock inte mig från att försöka att göra något 

som är anpassat med kunden och användaren i fokus.  

6.1 Idégenerering 
I början av projektet användes olika metoder för idégenerering där alla lösningar och idéer som kom 

upp dokumenterades.  Jag bjöd även in ett tiotal personer från olika bakgrunder till en brainstorming 

för att få nya ögon på problemet och idéer hur man skulle kunna lösa det.  

 

Eftersom jag i början inte hade så mycket information om branschen gjordes en hel del 

förundersökningar för att skaffa lite kött på benen. I början av projektet var jag och besökte 

lekterapin på  sjukhuset  i halmstad för att få inspiration om vad de tyckte saknades och behövdes 

när kommunerna tillgänglighetsanpassar sina lekplatser. Jag fick viktiga tips och idéer som jag sedan 

kunnat ha med mig i bagaget under projektets gång. 

Under besöket passade jag på att låna en rullstol och åka upp till lekplatsen precis bredvid som sägs 

vara tillgänglighetsanpassad. Jag satte  mig i stolen och körde runt till de olika leksakerna. För det 

första hade hela lekplatsen och vägen dit ett underlag av sand och grus som gjorde det svårt att ta sig 

fram och det fanns bara ett hus att åka in och leka i med rullstol. Eftersom lekplatsen också var 

placerad i skogsbrynet blåser det ner mycket grenar och kvistar som också dessa försvårar 

framkomligheten. 

6.2 Namn/logga 
Det slutgiltliga namnet som valdes till produkten är PLekAY. Anledningen till detta var att namnet 

hade en mening på både engelska och svenska. Ur namnet kan du läsa både ”PLAY och LekA” som 

symboliserar att det är någon form av leksak. Domännamnet plekay.com och plekays.se finns idag 

tillgängliga enligt sökningar på google. Det framgick också under sökningen att det inte finns några 

liknande produkter med liknande namn. Det enda som dyker upp vid sökningen var ett musikband. 

För mer information om vilka andra namn som kom upp under brainstormingen se bilaga 11, Val av 

namn. 

6.3 Benchmarking 
För att få veta vad det fanns för liknande produkter inom samma område på marknaden idag har jag 

haft ett möte med en kontakt, Petra, på företaget Kompan samt kollat igenom de stora företagens 
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produktkataloger samt internetsidor. Detta gjorde jag mest för att få en uppfattning om hur deras 

produkter är uppbyggda och vilka material som används. 

Av många idéer valde jag att började med den produkt där jag  genast hittade ett sätt att lösa 

problemet. Barn i rullstol inte kan leka tillsammans med de andra barnen i sandlådan, eftersom det 

är placerad i marknivå. Genom att sätta sandlådan i samma höjd som ett bord, gör vi sandlådan 

tillgänglig för alla barn på lekplatsen och barnen i rullstol behöver inte komma ur rullstolen för att 

leka. 

Jag har studerat de idag befintliga lösningarna när det gäller tillgänglighetsanpassningen av 

sandlådan. Detta för att se vad som kan göras bättre. De sandlådebord som finns idag är ofta 

förankrade i sand, vilket gör dem oanvändbara för barn i rullstol. De är också konstruerade på ett 

sådant sätt att barnen måste sträcka sig för att nå sanden, vilket innebär att de inte kan komma åt 

sandlådeborden tillräckligt bra för att leka bekvämt. 

På bordet med stolar är benen ett problem, eftersom rullstolen inte passar in där det kunde funnits 

utrymme för en rullstol, om bordet var högre. 

6.4 Utvärdering 
Jag tillverkade i mitt projekt en prototyp och denna valde jag att utvärdera allt eftersom de olika 

faserna började arta sig. Detta gjordes genom att testa och se med en rullstol hur väl den passade in 

funktionsmässig. Ur de olika testerna kunde projektgruppen avgöra om idéerna var värda att 

fortstätta utveckla, eller hur de skulle vidareutvecklas. För att se bilder på hur det såg ut under 

prototyptillverkningen se bilaga 18, Funktionsprototyp. 

6.5 Prototyptillverkning 
Från början var min tanke att leja bort arbetet till en lokal snickeriverkstad. Jag var i kontat med 3 

större företag här i Halmstad men det visade sig att dessa inte skulle ha tid att göra bordet till 

datumet jag krävde. Anledningen till att jag inte kollade runt i andra städer var för att jag ville ha 

närheten att kunna kommunicera och ha mjlighet att åka och titta och följa arbetets gång. Till slut 

valde jag att tillsammans med min pappa bygga bordet själv. Jag ansåg mig klara av detta då det var 

en ganska simpel funktionsprototyp om skulle behövas till en början. För att se hur mitt arbete såg ut 

under tiden bordet byggdes se bilaga 18, Funktionsprototyp.  
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7. Diskussion 
I kapitlet redogörs för prototypen som togs fram, de tester som gjorts och hur produkten ska produktionsanpassa. 

 

7.1 Utvärdering av prototyp 
Funktionsprototypen har testats och visat goda resultat och fungerar därför precis som min tanke 

var. Den gjordes medvetet med enklare komponenter för att enkelt och billigt kunna testa dess 

funktion samt att jag på så vis kunde bygga produkten själv då flera företag i Halmstad inte hade 

möjlighet att hinna färdigt i tid till redovisningen. Benen gjordes med höj- och sänkbara ben från 

IKEA, på så vis kan jag enkelt testa vilken höjd som är den optimala för att bekräfta att studierna från 

förundersökningen stämmer. Se bilaga 17, Funktionsprototyp för bilder på prototypen. 

7.2 Produktionsanpassning 
Jag har under projektet tagit fram CAD-ritningar som är klara att skicka in till produktion. Jag har valt 

material som är lätta att anpassa till produktionen. Produkten kommer att tillverkas i tre olika delar, 

bordsskiva, supportbox samt ben.  

7.2.1 Ritningsunderlag 

Ritningar på produkten och dess komponenter finns under bilaga 19, Ritningar. 

7.3 Miljö 
Eftersom stålfundament kommer användas till att lyfta upp stolpen en bit från marken som nämndes 

i texten om materialval, minskar påverkan på miljön eftersom detta reducerar behovet av 

impregnering av trästolparna. HDPE (high density polyethylene) är 100% återvinningsbart och 

innehåller inget PVC 

”Vid förbränning av polyvinylklorid(PVC) bildas saltsyra och klorerade kolväten på grund av plastens 

innehåll av klor. Även stabilisatorer, mjukgörare och flamskyddsmedel frigörs vid förbränning av PVC. 

Flera av dem misstänks vara miljöskadliga, framförallt har ftalaterna kommit i blickpunkten. 

Misstanke finns att dioxin bildas.”10  

                                                           
10

 http://sv.wikipedia.org/wiki/PVC 

http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rbr%C3%A4nning
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7.5 Uppföljning av kravspecifikation 
Nedan följer en tabell som visar uppföljning av krav och önskemål. Vad som kunnat uppfyllas 

respektive inte. 

Krav Uppfyllt? Hur har det uppfyllts? 

 

 
Underlätta lek för 
funktionshindrade 

 

 

 

 

√ 

 

Eftersom sandlådebordet har formats till en 

pusselbit med två inåtgående halvcirklar har 

plats för en person i rullstoll skapats. 

Personen behöver dessutom inte ta sig ur 

stolen för att leka då det har höjden som ett 

bord.  

 
Den får inte börjas eller 
knäckas i benen 

 

 

√ 

 

PLekAYs ben kommer att vara fem tunga 

stockar. Dessa är stabila och kommer inte att 

böjas eller knäckas. 

 
Ska tåla att barn hänger 
och klättrar på bordet 

 

 

√ 

 

 Eftersom bordet är utrustat med fem tunga 

stockar som ben kommer bordet definitivt 

klara av att barn klättrar på det.  

 
Godkänd enligt EU:s krav 
och standarder 

 

 

-- 

 

 

Detta har inte utvecklats ännu. 

 
Godkänd enligt FN:s krav 
och standarder 

 

 

-- 

 

Detta har inte utvecklats ännu. 

 
CE-märkning 

 

 

-- 

 

Detta har inte utvecklats ännu. 

Önskemål Uppfyllt? Hur har det uppfyllts? 

 
Enkel montering för en 
kunnig person 

 

 

√ 

 

Eftersom bordet har 6 stolpar som ben har vi 

uppfått detta önskemål. 

 
       Attraktiv design. 

 

 

√ 

 

Personligen tycker jag att produkten har fått 

en attraktiv design som förmedlar att den är 

riktad till barn.  

 
              Förhindra vattensamlingar. 

 

-- 

 

Jag har ännu inte kommit på hur jag ska lösa 

från med att få ut vattnet ur bordet då det 

regnat.    

 
Möjliggöra lek på de flesta 
lekredskapen. 

 

 

√ 

 

Tagit fram en fungerande produkt och har 

skisser på flera andra så skulle säga att jag är 

på god väg att lösa det problemet. 

 
Kunna monteras på 
befintliga lekplatser 
 

 

 

√ 

 

Eftersom den nu inte behöver gjutas ner i 

marken är det lätt att montera på redan 

befintliga lekplatser. 
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7.6 Fördelar med PLekAY 
 Attraktiv design- PLekAY erbjuder en tilltalande design. 

 Mervärde för kunden- PLekAY erbjuder ett lekredksap som skapar trygghet för kunden, man 

slipper oroa sig för om alla barn kommer kunna vara med vid leken på lekplatsen. Det finns 

en användarvänlighet som inte funnits tidigare. 

 Tillgänglighetsanpassad- underlättar leken i sandlåda för barn med funktionshinder till 

exempelvis rullstolsburna. 

 Nytänkande- Produkten kommer från nya ögon. Den har utvecklats med nya ögon på 

problemet, dvs. Jag som inte är hemma i branschen har inte blivit hemmablind. 

 Underlättar för föräldrar- Produkten underlättar även för föräldrar eller mor- och 

farföräldrar som har svårt att sätta sig ner på en låg sandlåda. Nu kan de på ett helt nytt sätt 

vara med i leken. 

 Man slipper sitta på blött trä- Eftersom du nu kommer att stå upp och leka vid bordet  

 Könsneutral färg- Bordet har fått en färg som riktar sig både till pojkar och flickor som är 

viktigt när alla ska leka tillsammans. 

 

7.7 Marknad och ekonomi 
En grov uppskattning har gjort av Sven-Erik från Lekplatskontroll.se om att det varje år bygg eller 

renoveras cirka 2000 lekplatser i sverige totalt.   

Min funktionsprototyp har kostat mig cirka 2500kr att tillverka. Mitt sandlådebord kommer att  ligga 

någonstans mellan 4-6000kr och det är också här i mellan mina konkurrenters prissättning ligger. Jag 

anser att det är bra att ha ett liknande pris för att kunna konkurrera med dessa produkterna. 

7.8 Vision och framtid 
Min vision med projektet var ” PLekAY ska vara det självklara valet av lekplatsprodukter då en ny 

lekplats ska byggas eller renoveras.”  

Idag finns det många stora företag inom branschen som redan byggt upp ett kontaktnät och 

förtroende hos sina kunderna.  Jag anser därför att det skulle vara svårt för mig att på egen hand 

konkurrera med dessa som är så pass väletablerade.  

Jag har som mål att sälja idén till en av de ledande aktörerna i branschen och har för tillfället redan 

en kontakt på Slottsbro park- och lekutrustning. Det finns lagar och förordningar som säger att alla 

lekplatsredskap ska vara CE-märkta så detta hade vart bra att göra innan försäljning samt att ta 

mönsterskydd för att på så sätt få en större förtjänst vid försäljningen.  
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8. Reflektioner 
 

Jag tycker att jag lyckats bra med mitt projekt och tagit fram tre idéer som har möjlighet att 

underlätta så att alla barn kan vara med i leken samtidigt och dessutom minskar bordet risken för att 

någon ska känna sig utanför. 

Hade jag inte blivit lämnad ensam strax innan mittredovisningen av projektet hade PLekAY nog legat 

längre fram i tiden, men klandrar ändå inte mig själv med tanke på att jag tappade all lust och 

motivation som fanns men ändå gjorde båda redovisningarna och slutförde projektet. Jag tror att jag 

och min partner då hade haft kontakt med företag som hade kunnat tillverka bordet samt kommit 

längre i processen med andra produkter.  

 

Metoderna som använts i projektet har varit relevanta och gett mig bra information och hjälp till att 

komma fram till viktiga beslut. Även om jag i dagsläget kan visa en upp funktionsprototyp som 

fungerar hade det varit roligare att ha en bättre och proffsigare gjord prototyp att kunna visa upp på 

utexpo och eventuella möten med tänkbara företag att kunna sälja idén till. 

  



 

18 |  P a g e
 

9. Referenser 
 

Internet  

 Harvard, Ingegerd (2003). En studie om lekplatsen för barn med 
funktionshinder. (Elektronisk- pdf). Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/25/84/9ef035ac.pdf (2011-12-15) 

 Regeringen (2000). Från patient till medborgare – en nationell 
Handlingsplan för handikappolitiken. Regeringens proposition 
1999/2000:79. (Elektronisk- pdf) Tillgänglig: 
http://www.sweden.gov.se/content/1/c4/14/78/e9da3800.pdf (2012- 
03-13) 

 Regeringskansliet (2012). FN:s standardregler. (Elektronisk- pdf) 
Tillgänglig: 
http://www.regeringen.se/sb/d/107/a/136?type=simple&action=search&query=Fn+standar
dregler 
(2012-02-10) 

 Regeringskansliet (2006). Nationell handlingsplan för 
handikappolitiken. (Elektronisk) Tillgänglig: 
http://www.sweden.gov.se/sb/d/3107;jsessionid=a-0f5xyOdToe 
(2012-03-13) 

 http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20lad
da%20ner/Foldrar/Dokument/kov_regl_lekplats_lekred_SV.pdf 
 

 http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20lad
da%20ner/Skadefaktablad/Dokument/kov_skadefakta_olyckor%20p%c3%a5%20lekplatser%
20och%20skolg%c3%a5rdar_2008.pdf 

 

 http://sv.wikipedia.org/wiki/PVC 

 Nationalencyklopedin, NE.se 

 http://www.fargblind.se/om-fargblindhet.asp 

 http://dspace.mah.se/bitstream/handle/2043/1544/lekensbetydelse.pdf?sequence=1 

 

 

Litteratur 

 Plaster(Mikael Rigdahl, Antal Boldizar, Carl Klason, Josef Kubát, 2008) 

 Lean Product Development, sid. 202-203 (Lars Holmdahl, 2010) 

 Kotler, Philip, Principles of Marketing, Financial Times, 4:e utgåvan 

 Ottosson, Stig, Dynamisk Innovationsverksamhet, 1999. 

 Björk, Evastina. 2003. Insider Action Research Applied on Development of Assistive Products 

(Doctoral Thesis) Institute of Machine Design. Otto-von-Guericke-University Magdeburg. 

http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Foldrar/Dokument/kov_regl_lekplats_lekred_SV.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Foldrar/Dokument/kov_regl_lekplats_lekred_SV.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Skadefaktablad/Dokument/kov_skadefakta_olyckor%20p%c3%a5%20lekplatser%20och%20skolg%c3%a5rdar_2008.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Skadefaktablad/Dokument/kov_skadefakta_olyckor%20p%c3%a5%20lekplatser%20och%20skolg%c3%a5rdar_2008.pdf
http://www.konsumentverket.se/Global/Konsumentverket.se/Best%c3%a4lla%20och%20ladda%20ner/Skadefaktablad/Dokument/kov_skadefakta_olyckor%20p%c3%a5%20lekplatser%20och%20skolg%c3%a5rdar_2008.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/PVC
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Mikael%20Rigdahl


 

19 |  P a g e
 

 Johansson & Pramling Samuelsson (red.) , 2003 

 Knutsdotter Olofsson, 1999 
 

Personliga samtal 

 Fawzi Halila, Handledarmöten (HT2011,VT2012) 

 Möte med Almi företagspartner (2011-10-21) 

 Möte med HCH (2012-04-15)  

 Lekterapin Halmstad Sjukhus 

 Petra Hyltén-Cavallius, KOMPAN 

 Lars Holmdahl, föreläsningstillfällen 31 aug, 7 sep, 14 sep, 21 sep och 28 sep 2010, 
http://larsholmdahl.com/DPDtumregler.pdf, 2012-05-07 

  



 

20 |  P a g e
 

 

9. Bilagor 
Bilaga 1 – Marknadsundersökning 

Bilaga 2 – Viktiga mått 

Bilaga 3 – Krav- & önskemålsspecifikation 

Bilaga 4 – Sekretessavtal 

Bilaga 5 – Intressenter 

Bilaga 6 – Slack 

Bilaga 7 – ALMIbeslut 

Bilaga 8 – Ekonomi 

Bilaga 9 – Ganttschema 

Bilaga 10 – Brainstorming 

Bilaga 11 – Val av namn 

Bilaga 12 – FMEA 

Bilaga 13 – SWOT 

Bilaga 14 – Tester 

Bilaga 15 – Bottenfigurer 

Bilaga 16 – Supportbox 

Bilaga 17 – Sureplay 

Bilaga 18 – Funktionsprototyp 

Bilaga 19 – Ritningar 

 

 

 



Bilaga 1, Marknadsundersökning 

 

 

 

 



 

Om ja på frågan ovan, vilken typ av funktionshinder? 

 Här fick jag inga svar. 

 

Känner du något barn som har funktionshinder? 

Ja 
 

11 24% 

Nej 
 

35 76% 

 
 
 
 
 
 
Om ja på frågan ovan, vilken typ av funktionshinder? 
 

 Mogolid 

 Olika handikapp, samt rullstolsbundna 

 Psykiskt funktionsfunder, CP-skada 

 Rullstolsbunden 

 Paris syndrome 

 Cp-skada, kan inte gå själv 

 Down syndrom om det räknas och rullstolsbunden 

 Rullstolsbunden 

 Autism 

 Kdpast 
 
 
 
 
 
Har du upplevt att denna personen någon gång blivit lämnad utanför/åtsidosatt i samband med 
lekar/aktiviteter? 
 

 Nej, inte vad jag sett iallafall. 

 Ja. 

 Idrotten i skolan gjorde det inte enkelt för henne att vara med. 

 Ja i Paris 

 hindrar killen i skolan, då han går med en "vanlig" skolklass, inte så kul kanske att se när alla andra 
springer på rast och han får bara sitta stilla ute 

 Inte vad jag vet 

 Ja 

 Ja 

 ja ganska ofta 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Om vet inte/beror på, utveckla gärna 
 

 Här fick jag inte några svar. 
 
 
 
Tycker du att dagens lekplatser är bra anpassade för att funktionshindrade barn ska kunna vara med i 
leken? 

 Nej 

 Vet ej har inga barn.. 

 Har inte varit på en lekplats sen jag var liten så jag vet inte. 

 Vet inte, har inte besökt lekplats på år och dar. 

 beror på funktionshindret 

 Så länge man inte sitter i rullstol så tror jag nog att man kan göra det mesta som "vanliga" barn kan göra. 

 Nej 

 Nej. 

 Jag har tyvärr inte sett något funktionshindrat barn leka. 

 Nej! 

 Ibland 

 nej inte det 

 Nej 

 Nej 

 Det finns mer att önska. Samtidigt är det svårt att anpassa alla aktiviteter till olika handikapp men det ska 
finnas en strävan att det ska finnas något för alla. 

 Nej, verkligen inte 

 Nej. 

 Absolut inte! Det är hemskt när man tänker efter, utanförskapet växer. 

 Nej, oftast är det bristfälliga vägar fram till lekplatsen, samt svårt att framför t ex en rullstol väl inne på 
lekplatsen. 

 Det har jag svårt att tänka mig att de är. Troligen inte de jag har besökt i alla fall. 

 Vet ej, hänger inte på lekplatser 

 Vet faktiskt inte, men kan tänka mig att det finns hinder lite varstans på en lekplats. 

 Nej 

 Vet ej 

 Då jag har "stora barn" idag och inte besöker så många lekplatser, så har jag svårt att svara på frågan. 
Men de offentliga lekplatserna jag går förbi, som t.ex. på vår gård där vi bor, så är den inte anpassad för 
funktionshindrade barn. 

 Nej, 

 De nyare är relativt bra. De har bl.a oftast en gunga anpassad för funktionshindrade. 

 Nej 

 Nej 

 Nej! 

 Nja. Jag skulle nog säga att de nyare lekplatserna har bättre möjligheter än de gamla. 



 Tveksamt, ser olika ut på olika ställen 
Slutligen, vilket lekredskap på en lekplats tycker du har störst behov av utveckling för att förbättra 
tillgängligheten för alla? Beskriv gärna kort om hur du tror att detta skulle kunna göras om du har idéer 
eller förslag. 

 

 Sandlåda 

 Gungan! Solklart det roligaste. Kan nog vara svårt för funktionshindrade att ta sig upp på en gunga. 
Kanske någon höj och sänkbar gunga där man kan sätta sig på marknivå för att sedan hissa sig upp. 

 Klätterställningen och sandlådan, man kan jobba med att höja upp sandlådan och jobba mera med 
vågräta klätterställningar, som man kanske kan dra dig fram med rullstol. 

 Rutschkanan 

 Gungor 

 Rutschkana 

 Gungor för rullstol 

 Svårt att säga, tror att hela lekplatsen behöver en uppfräschning. Ofta är underlaget sand - vilket inte är 
speciellt lätt att ta sig fram i med rullstol. 

 Ramper, slänggungar. 

 Klätterställningar. 

 Skulle vilja säga underlaget (även om det inte riktigt är ett redskap). Tror att t ex täckbark skulle kunna 
ge ett stabilare underlag. 

 "I helhet så tror jag  inte att det finns något redskap som funkar för alla. Det kommer alltid finnas något 
som inte passar någon. Lösningen är inte att ta bort eller att göra om dessa redskap (till ex. gungan, hur 
ska man ändra den?) för att alla inte kan använda den - men att skapa nya redskap som funkar för barn 
med funktionshinder men även är kul för andra barn!  Tyvärr så är jag inte speciellt kreativ, så jag 
kommer inte på något! ” 

 Väggspel i rätt höjd. Någon slags bana av ramper som man kan ta sig igenom även i rullstol. Samma 
bana kanäven vara anpassad för blinda med talrika inslag. 

 "Förmodligen där barn som inte kan klättra pga nedsatt syn eller rullstolsbunden etc.” 

 Sandlåda och gunga 

 Gungan. Alla barn älskar att gunga. Därför borde en handikappanspassad gunga tas fram (om det inte 
redan finns). En gunga som ger stöd för rygg och nacke och där barnet sitter säkert och inte kan ramla 
ut. 

 Rutschbana 

 "gungorna kunde vara skydd runtom på vissa” 

 Gungorna, om man säkert kan sätta fast ett barn som är större än att det får plats i en "bebisgunga". 

 Gungan! En bäbis stol som är större som passar för större barn. 

 

 

 

Antal dagliga svar 

 

  



Bilaga 2, Viktiga mått 
 

När man sitter i rullstolen så når man olika högt både i sidled och framåt beroende på exempelvis 

ålder och armlängd. Riktvärde på hur lågt respektive högt man når beroende på ålder har tagits fram 

av U.S. AcessBoard. 

 

Lägst  Högst  Ålder 

51 cm  91 cm  3-4 år 

46 cm  102 cm  5-8 år 

41 cm  112 cm  9-12 år 

(U.S. Access Board, 2005) 

 

Om man vill ett reglage skall vara tillgängligt för barn i alla åldrar väljer man en höjd som alla når, 

alltså någonstans mellan 51-91cm. Det är viktigt att komma ihåg att framför reglaget behövs 

utrymme för att kunna vända och manövrera rullstolen (Harvard, 2006). 

För att ett barn i rullstol ska kunna sitta vid ett bord behövs fritt utrymme för fötter och knän under 

bordet (se fig. 1). 

Bredd: >76 cm 

Djup: >43 cm 

Fri höjd: >61 cm 

(U.S. Access Board, 2005) 

 

Enligt Ingegerd Harvard (2006)  
bör utrymmet vara lite större: 
 

Bredd: >80 cm  

Djup: cirka 60 cm  

Fri höjd: >70 cm 

 

  



Bilaga 3, Krav- och önskemålspecifikation  
 

Med intressenters åsikter i åtanke satte projektgruppen upp en krav-/önskemålsspecifikation över  

produkten samt satte siffror på hur viktiga jag tyckte de var. 10 är viktigast och 1 är minst viktigt.  

Vikten 8-10 är krav medan övriga siffror är önskemål. 

 

Egenskap Vikt 
 

Unikhet 7 

Design 8 

Produktionspris 5 

Användarvänlighet 10 

Återvinning 6 

Storlek 6 

Anpassningsbar 7 

Servicemöjlighet 7 

Lätt att rengöra 3 

EU:s regler och standarder 10 

Förhindra vattenansamlingar 7 

CE-märkning 9 

FN:s krav och standarder 9 

 

 

  



Bilaga 4, Sekretessavtal 
 

Vid utförande av projektarbeten av U3 i kursen Nyproduktutveckling 2011/12, 

som avhandlar produktutveckling för olika företag eller i egen regi, kan det 

förekomma information som är av konfidentiell natur avseende både 

produkter, som kan komma att patenteras eller vidareutvecklas, och om 

företag. Projektarbetena utförs i till stora delar gemensamma lokaler, varvid de 

olika projektgrupperna har god insyn i varandras arbeten. På grund av detta 

finns upprättat följande 

 

Sekretessförbindelse 

Undertecknad förbinder sig, såsom deltagare i projektarbete omnämnt ovan, 

genom underskrift på baksidan av detta papper, att behandla information om 

de produkter som projektarbetena avhandlar, och information om företag, 

såsom projekt, produktutveckling, produkter, marknader med mera, som fås 

under projektarbetena konfidentiellt. Diskussioner får dock föras inom den 

krets som deltar i projektarbetena. Information som inhämtats vid 

projektarbetena får således inte diskuteras med eller yppas till personer 

utanför denna krets. 

Sekretessförbindelsen omfattar inte information som återfinns i offentliga 

handlingar eller på annat sätt är offentlig. 

Brott mot denna sekretessförbindelse kan medföra skadeståndsskyldighet, 

utan någon begränsning av beloppet, enligt skadeståndslagen, lag 1972:207. 

Sekretessförbindelsen gäller till och med 31 december 2016. 

Undertecknande sker på baksidan av detta dokument. 
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INTRESSE 

Prototyptillverkare 

Ta steget 

Klasskamrater 
HCH Handledare 

Lekterapin 

ALMI 

Bilaga 5, Intressentanalys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan beskrivs vilken typ av relation och kontakt jag haft med de olika intressenterna. 

 

ALMI- Detta är en av mina viktigaste intressenter då det finansierar en stor del av projektet och gör 

det möjligt för mig att genomföra viktiga delar.Vi håller kontakt via möte, mail och telefon. 

HCH- En viktig intressent för ett eventuellt finansiellt stöd. De hjälper mig att få kontakt med viktiga 

och relevanta personer inom sjukhus och handikappsverksamheter. 

Klasskamrater- Av dessa får jag hjälp med till exempel workshops, oppositionsmöten osv. Sitter i 

gemensamma projektrum med var sin  ”kontorsplats”. 

Handledare- Vi träffas en gång i veckan för att få feedback om veckan som gått och hjälp med vad 

som ska fokuseras på inför kommande vecka. 

Lekterapin- Har jag pratat med och fått information om vad som är viktigt att tänka på och vad 

barnen med funktionshinder saknar idag. 

Prototyptillverkare- Har varit jag själv tillsammans med min pappa. Har haft stor påverkan och varit 

till stor hjälp. 

Science Park (Ta steget)- Har jag träffat för att få feedback och hjälp med att upprätta vissa modeller 

 

PÅVERKAN 



Bilaga 6- Slack 

 

 

 

  

Products Pusselbord (Min, 
1) 

Blombord (2) Fyrkant (3) Triangel (4) 
 

Costumer Kommuner samt 
större företag 

 Kommuner Privatpersoner och 
kommuner 

Kommuner 

Product specification Riktat till barn i 
alla åldrar och 
olika kön. 

Lekfullt anpassat till 
yngre barn. 
Blommigt kan också 
anses mer tjejigt. 

Anpassad till 
privatpersoner och 
alla barn. 

Riktad till alla barn 
oavsett kön. 

Design changes Få ändringar 
 

Ofta nya produkter 
och 
designändringar  

Få ändringar Ofta nya serier 
och 
designändringar 

Quality Mycket god 
kvalité 
 

Hög kvalité Medel kvalité Hög kvalité 

Demand Liten marknad 
och medelstor 
efterfrågan 

Liten marknad 
och medelstor 
efterfrågan 

Liten marknad 
och liten efterfrågan 

Liten marknad 
och medelstor 
efterfrågan 

Voulme per product type Medel-låg 
 

Medel-låg Medel-låg Medel-låg 

 
 

Competetive factors  
 

   

Order winners Anpassningen Lekfullheten & 
Varumärket 

Lättmonterat Varumäket 

Qualifiers Tillgänglighet, 
passform 

kvalitet Pris Kvalitet 

Less Important Färgen 
 

Tillgänglighet, 
Passform 

Design och variation Tillgänglighet 

 
 
 

International performance 
and objectives 

Kvalitet & service Kvalitet & design Pris & kvalitet Kvalitet & design  



Bilaga 7, Almibeslut 

  



Bilaga 8, Ekonomi 
 

 

  



Bilaga 9- Ganttschema 
 

  



Bilaga 10, Brainstorming  
När man arbetar med DPD är det viktigt att vara nyskapande. Detta tillvägagångssätt förhindrar att 

du låser dig till befintliga produkter och ökar istället kreativiteten. 

PAD – Pencil Aided Design 

Detta är den andra delen i idégenereringsfasen. Här skissade jag upp mina idéer med papper och 

penna. Då vi ritar på papper skapas en direkt länk mellan tankarna i hjärnan och det visuella intrycket 

i bilden vi ritar, på så sätt är det lättare att se en koppling till verkligheten. Det har visat sig att 

handritade skisser har varit bättre än datorgenererade bilder för kreativiteten då de ses som mindre 

färdiga. 

 

 

 

  



  



 

  



  





  



  



CAD – Computer Aided Design 

Efter skisserna i PAD inleddes ett arbete i CAD som gav oss en bild om hur det skulle se ut i 

verkligenheten. När man ritar upp produkterna på datorn får man ett tredimensionellt intryck av 

produkten. När jag hade fått in alla mått och värden i min CAD-ritning var det lätt att ta fram 

noggranna ritningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1- Här är en första CAD-rendering som gjordes på min idé. Den kom dock att ändras under 

projektets gång då jag såg andra möjligheter och lösningar. 

 

Bild 2- En CAD-bild på hur min funktionsprototyp ser ut idag. 



Bild 3- funktionsprototyp i en annan vinkel. 

 

Bild 4- Här är en bild på hur bordet är tänkt att se ut när det är klart. Nedan kommer fler bilder i olika 

vyer. 

 

 

 



Bild 5 

 

Bild 6 & 7- Här ser du undersidan på bordet. Reglerna presenteras tydligt hur dessa är tänkta att 

fungera.  



 

Bild 8 & 9 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild X 



 

  



MAD – Model Aided Design 

I denna del byggde vi upp modeller för att öka vår kunskap och förståelse för produkten och hur den 

fungerar i praktiken. Här kunde vi snabbt utesluta idéer som inte fungerade eller spinna vidare på 

dem som behövde utvecklas. Modellerna behöver inte vara komplicerade; att bygga i papp, plast, 

skummaterial med mera fungerade utmärkt. Det är enbart för att skapa det rätta visuella intrycket. 

 

  



Bilaga 11, Namn- & Logotypförslag 
 

Namnförslag: 

 Fun4Every1 

 Cace 

 PLekAY   

 Pleki 

 Lajklek 

 CeCa 

 

 

PLekAY     (Sammansättning av PLAY och LEKA) 

 

 

När jag kommit fram till namnet  som var bäst kollade jag upp om jag gjorde intrång på liknande 
namn. Nedan ser du resultatet av denna undersökningen. 

 PLekAY – musikband 

 Plek Ai – Musik 

 PEKAY – Maskintillverkning 

 Pleka – pragramvara datorer 

 PLEK – Fixar gitarrer 

 PeKay's Little Author – Gör din egen story. 

 

Logga: 

När jag valde logga hade jag egentligen inte så många alternativ utan kom ganska snabbt fram till att 

jag vill att den skulle vara färgglad eftersom det är produkter riktade till barn och valde då fyra färger 

jag tyckte var fina. Satte även till en fyrklöver som symboliserar lycka och tur. Ordet är en 

sammansättning av engelskans PLAY och svenskans leka. Jag har valt att göra det engelska ordet med 

stora bokstäver och det svenska har jag valt att ha en blå 

kontur runt bokstäverna för att man ska se att dessa hör ihop 

då L och A är stora eftersom dessa ska passa in även i PLAY. 

  



Bilaga 12, FMEA 
 



Bra anpassad för 

funktionshindrade barn men rolig 

för alla att använda. Vänder dig till 

både pojkar och flickor. Stort så att 

alla får plats. 

Är inte kända sedan tidigare och 

har därför inget ryckte som hjälper 

till vid marknadsföring.  

Har en modern och tilltalande design i 

jämförelse med den traditionella 

sandlådan. Möjlighet till att starta 

företag eller eventuellt samarbeta 

med en av de ledande aktörerna. 

 

Mina hot är större redan 

väletablerade aktörer på 

marknaden som har ett gott ryckte 

och bra kontakter med kunder 

sedan länge. Svårt att konkurrera 

mot dessa ensam. 

W 

T 

Bilaga 13, SWOT 
 

  



Bilaga 14, Tester 
 

 

 

 

 

  



  



Bilaga 15, Bottenfigurer 
 

 

  



Bilaga 16, Supportbox 
  



 

 



 

  



Bilaga 17, Sureplay-fallskyddsmatta 
 

 

 

Beroende på vilken höjd barnet som högst kan falla på ifrån lekplatsen väljs olika tjocklek på mattan 

som är gjord av en elastisk gummi.  

Information från deras hemsida: 

 

TEKNISK INFORMATION 

Sureplay är ett två lagers sandwich system. Det undre elastiska lagret fungerar som stötupptagare. 

Tjockleken på detta lager bestäms av den kritiska fallhöjden. Detta lager består av polyuretan, 

bundet återvunnet gummi och fiber. Det övre lagret består av polyuretan bundet genomfärgat och 

UV-stabilt EPDM gummi. Systemet utförs normalt vattengenomsläppligt men kan även göras 

vattentätt för inomhusbruk. 

 

INSTALLATION 

Sureplay blandas på plats och läggs normalt på en underbädd av avjämnat bärlagergrus, men kan 

även läggas på befintlig asfalt eller betongyta. Om lagningar behöver göras pga vandalism eller 

utbyte av lekredskap kan tilltalande lagningar utföras på plats. Olika färger, former, mönster och 

iläggningar kan göras och här är det i stort sett bara fantasin som begränsar. Materialet erbjuder stor 

tillgänglighet för rullstolar.   



STANDARD EN 1177 

SUREPLAY är certifierad med EN1177 och i Sverige är detta SS-EN 1177. Denna europastandard 

antogs av European Committee for Standardization (CEN) 97-08-23 och gäller samtliga CEN-länder. 

Inom området lekredskap finns det speciella standarder när det gäller gungor, rutschbanor, linbanor, 

karuseller, vippgungor samt montering, underhåll och drift. 

 

De svåraste skadorna som inträffar på lekplatser är skador på huvudet. Följaktligen har man 

prioriterat utvecklingen av ett kriterium för underlagsytor avsett för bedömning av underlagets 

förmåga att minska sannorlikheten för huvudskador. 

Säkerhetskraven poängterar att underlaget skall vara fritt från skarpa kanter och utskjutande delar 

samt ej skapa ställen där kropp/kläder kan fastna. Underlagsmaterial skall anordnas med en 

skikttjocklek som med 20mm överstiger den tjocklek som laboratorieförsök har funnit nödvändigt för 

att uppnå den kritiska fallhöjden se Fallhöjder Sureplay. Vid lekredskap med en fri fallhöjd av mer än 

600 mm skall hela islagsytan vara försedd med stötdämpande underlag. 

 

TILLVERKNING & KVALITET 

SUREPLAY är byggt fast med förstklassiga material såsom UV-stabilt EPDM-granulat. Det kommer 

från europeiska fabriker vilket ger kortare leveranstider och full säkerhet kring de kemiska 

aspekterna. Den stötdämpande granulatet kommer från optimerade produktionsanläggningar i 

Europa vilket vi funnit vara den ur miljösynpunkt bästa lösningen. Sist men inte minst har vi det 

viktiga limmet som binder samman granulatet som även detta kommer från Europeiska förstklassiga 

leverantörer. 

 

Med SUREPLAY du kan lita på färgerna alltid kommer stämma eftersom vi använder ett olika lim för 

olika färgtyper. Detta kan kosta en bråkdel mer men ger anläggningen en långvarig fräschhet. 

Installatörernasom du kan möta på byggarbetsplatsen är alltid duktiga hantverkare som lagt många 

SUREPLAY-anläggningar.    

 

FRIHET MED FÄRGER 

SUREPLAY är i stort sett gränslöst i valet av färger, mönster och mixning. Standardkulörerna är inte 

mindre än 21 st. Det översta lagret av SUREPLAY är stabilt färgad med EPDM. När det gäller tekniska 

riktlinjer för installationer och olika fallhöjder se dokumentet om Fallhöjder SUREPLAY.   

 

SUREPLAY kommer att vara ett utmärkt val för alla lekplatser, multisport-anläggningar, löparbanor 

och arkitektoniska skulpturer. Bara din fantasi sätter gränsen för hur säker och roligt SUREPLAY kan 

vara! 
  

http://www.lekplatskonsulten.se/viewNavMenu.do?menuID=19


Bilaga 18, Prototyp 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 

  



Bilaga 19, Ritningar 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


