
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbete på grundnivå 

Independent degree project - first cycle 
 
 
 
 
 
 
 
Teknisk Design 
Industrial design engineering 
 
Framtagning av joystick för barn mellan 0-3år 
Interaktionsdesign riktad mot små barn 
 
Alexandra Wiberg 
Evelina Sandström 

https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjB4r_J8qzbAhUMJJoKHeEsDckQjRx6BAgBEAU&url=https://medarbetarportalen.miun.se/gemensamt/Kommunikationsfragor/grafiskprofil/Logotyp/&psig=AOvVaw3O-CUr2YnrSBCE9I2NiLqb&ust=1527751120963931


Framtagning av joystick för barn mellan 0-3år – Interaktionsdesign riktad mot 

små barn 

Alexandra Wiberg, Evelina Sandström 2018-06-15 

 

i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för Naturvetenskap (NAT) 

Examinator: Per Gradin, per.gradin@miun.se 
Handledare: Lukas Lundman, lukas.lundman@miun.se 
Magnus Andersson, magnus.andersson@permobil.com  
Författare: Alexandra Wiberg, alvi1401@student.miun.se  
Evelina Sandström, evbc1500@student.miun.se  
Utbildningsprogram: Civilingenjör Teknisk Design, 300 hp 
Huvudområde: Teknisk design 
Termin, år: VT, 2018 
Omfattning: 26 515 ord (inklusive bilagor) 

mailto:per.gradin@miun.se
mailto:lukas.lundman@miun.se
mailto:magnus.andersson@permobil.com
mailto:alvi1401@student.miun.se
mailto:evbc1500@student.miun.se


Framtagning av joystick för barn mellan 0-3år – Interaktionsdesign riktad mot 

små barn 

Alexandra Wiberg, Evelina Sandström 2018-06-15 

 

ii 

Sammanfattning 
Ett barn som av någon anledning inte har möjligheten att fritt röra sig som 

andra barn hämmas i sin utveckling. Ett hjälpmedel för dessa barn är under 

utveckling. Detta arbete har utförts på uppdrag av Permobil AB och arbetets 

fokus har legat på att dra barnets uppmärksamhet till en joystick. Målet har varit 

att ta fram en hypotes om hur joysticken bör vara utformad för barn mellan 6 

månader och 3 år.  

Arbetet har till största del bestått av litteraturstudier men även brainstorming, en 

workshop, en praktisk fas och användartester.  

Tidigare arbeten inom området undersöktes där sedan barns utveckling, både 

psykisk och fysisk utveckling, från födsel till 3 år studerades. Efter 

brainstorming och en workshop, för att hitta andra relevanta branscher som rör 

interaktionsdesign, sinnen, barn eller förståelse, valdes 23 olika infallsvinklar ut 

och undersöktes. Ett antal intervjuer hölls och ett besök hos en förskola gjordes. 

Efter all informationsinsamling sammanställdes informationen till en första 

hypotes. Utifrån denna hypotes gjordes ett antal skisser som i sin tur 

utvärderades. 4 utvalda skisser tillverkades till fysiska modeller och dessa 

modeller testades sedan på 24 stycken barn mellan 6 månader och 3 år. Hur 

barnen lekte med modellerna, vilket grepp de använde och hur mycket 

uppmärksamhet modellerna fick noterades. Användartesterna sammanställdes 

och en sluthypotes för detta arbete om hur joysticken bör vara utformad skrevs 

utifrån resultatet.  

Slutsatsen av detta arbete var att barn föredrog starka färger, kontraster, runda 

former, ljud och när flera sinnen stimuleras genom struktur eller mjuka material.  

Detta arbete utgör en bra grund för fortsatt arbete. 

 

Nyckelord: Interaktionsdesign, Barn, Barns utveckling, Design för 

barn, Joystick, Kognitiva förmågor, Multimodalitet, Affordance, Solidworks, 

Permobil  
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Abstract 
Some children does not get the opportunity to move freely like other children. 

These children are hampered in their development. A tool for these children is 

under development. This work has been performed on behalf of Permobil AB 

and to draw the child's attention to the joystick has been this works focus. The 

aim has been to develop a hypothesis about how the joystick should be 

designed for children between 6 months and 3 years. 

The work has mostly consisted literature studies but brainstorming, a workshop, 

a practical phase and user tests has also been used. 

Previous work in the area was investigated and children's development from 

birth to 3 years was also investigated. After a brainstorm and a workshop, to 

find other relevant sectors that concern interaction design, senses, children or 

comprehension, 23 different angle of incidence were selected and investigated. 

A number of interviews were held and a visit to a preschool. The gathered 

information was compiled into a first hypothesis. Based on this hypothesis, a 

number of sketches were made and then evaluated. 4 sketches were selected and 

made into physical models. These models were then tested on 24 children 

between 6 months and 3 years. How the children played with the models, what 

grip they used and how much attention the models received were noted. The 

user tests were compiled and a final hypothesis on how the joystick should be 

designed was written based on the results. 

The conclusion of this work was that children preferred strong colors, contrasts, 

round shapes, sounds and when multiple senses are stimulated by structure or 

soft material. 

This work constitutes a good foundation for future studies.  

 

Keyword: Interaction design, Children, Children's development, Design for 

children, Joystick, Cognitive abilities, Multimodality, Affordance, Solidworks 
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 Förord 
I detta arbete har vi lärt oss mer än vi någonsin hade kunnat tro. Det blev ett 

otroligt omfattande arbete men ack så intressant. Arbetet har inte bara varit 

roligt det har även väckt ett helt nytt intresse hos oss båda och vi har fått en helt 

ny syn på hjälpmedel, barns utveckling och olikheter. Vi vill tacka Permobil för 

att vi fick chansen att jobba med denna uppgift. Vi vill framför allt tacka 

Magnus Andersson för allt stöd och all hjälp.  

Ett stort tack vill vi även rikta till Lukas Lundman, vår handledare från 

Mittuniversitetet, som har svarat på alla våra frågor och även han varit ett stöd 

genom hela arbetet.  

Vi vill tacka Ulrika Myhr och Lisbeth Nilsson för två otroligt lärande och 

givande samtal. Ni gör ett fantastiskt viktigt jobb och ni har varit två förebilder 

i detta arbete.  

Vi vill även tacka alla duktiga barn och tålmodiga föräldrar som har hjälpt oss 

genom alla användartester, utan er hade vi inte kommit fram till det resultatet vi 

fick.  

Vi vill slutligen tacka vår klass på Mittuniversitetet för att ni hjälpt oss med 

brainstorming och att fått oss att tänka i andra banor.  

Tack! 
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1 Inledning 
Detta kapitel presenterar inledningen till detta arbete. I kapitel 1.1-1.6 redogörs 

för arbetets bakgrund och problemlösning, övergripande syfte, avgränsningar, 

konkreta verifierbara mål, samhälleliga aspekter, översikt och författarens 

bidrag. 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Ett barn som av någon anledning inte har möjligheten att fritt röra sig som 

andra barn, till exempel genom att krypa osv. hämmas i sin utveckling. Inte bara 

för att barnet inte kan ta sig från punkt A till B utan även mentalt genom att 

barnet inte har samma möjlighet att upptäcka världen på egen hand. Ett 

hjälpmedel för dessa barn som möjliggör att barnen kan upptäcka världen 

genom att förflytta sig via en joystick är under utveckling. 

Detta arbete har utförts på uppdrag av Permobil AB. Arbetets fokus har legat på 

att dra barnets uppmärksamhet till joysticken. Detta för att även små barn ska 

kunna förstå och självständigt manövrera hjälpmedlet. 

1.2 Övergripande syfte 

Arbetets övergripande syfte har varit att genom en litteraturstudie samt 

fältstudier ”bryta ny mark” genom att ta fram information om barns interaktion 

med styrsystem, i detta fall en joystick. Med hjälp av den genomförda 

litteraturstudien, samt fältundersökningar, skulle en hypotes med vetenskaplig 

grund för hur ett barns fokus riktas till joysticken ställas. Fokus har legat i att 

skapa ett intresse hos barnet riktat till joysticken, samt att barnet ska förstå dess 

funktion. Slutligen skulle ett antal designförslag, cirka 3 stycken, utifrån den 

givna hypotesen presenteras. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetets fokus har legat på att skapa intresse hos barnet för joysticken. De 

avgränsningar som gjorts i detta arbete är: 

• Ergonomin har tagits i åtanke men har inte varit arbetets huvudfokus. 

• Säkerhetslösningar. 

• Joystickens placering. 

• De leksaksaktörer som studerats har avgränsats till BRIO, LEGO, Fisher 

Price och Micki. 

• I de infallsvinklar som granskats har fokus legat på produktens sätt att 

kommunicera med barn och vuxna. Detta eftersom det var där som 

arbetet främst kunde hämta kunskap. 
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• I de fall att produkten som undersökts i infallsvinklarna funnits för både 

barn och vuxna har fokus lagts på barnprodukterna. Detta eftersom det i 

detta arbete var barns uppmärksamhet som skulle fångas. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

Arbetet har haft som mål att besvara följande frågeställningar: 

• Vilka sinnen är dominanta hos ett litet barn, och hur varierar detta vid 

funktionsnedsättning? 

• Hur integrerar barn med en joystick och hur dras barnets fokus till 

joysticken? 

- Vilka färger skapar intresse hos barn? 

- Hur kommunicerar formen med barnet? 

- Vilken vikt har den taktila kommunikationen? 

• Vilka material passar en joystick anpassad för barn? 

• Hur tillämpas interaktion inom andra områden, till exempel 

leksaksindustrin, förarmiljöer, TV-spelsmarknaden och så vidare? 

1.5 Samhällsetiska aspekter 

Arbetets mål är att bidra till att alla barn får en möjlighet att utforska världen på 

egen hand. Detta skulle leda till att barnen ges förmånen att utvecklas till 

självständiga individer. Joysticken kommer i denna produkt att vara ett viktigt 

verktyg. 

 

1.6 Översikt 

Kapitel 2 beskriver den litteraturstudie som gjorts under arbetet. Kapitlet 

beskriver även besök och intervjuer. Kapitel 3 beskriver arbetets gång och vilka 

metoder som har använts. I kapitel 4 redovisas arbetets alla resultat samt 

arbetets slutgiltiga hypotes. Kapitel 5 innehåller författarnas diskussion kring 

arbetet samt en beskrivning om vad som bör göras vid framtida arbeten. I 

kapitel 6 redovisas arbetets slutsatser och de konkreta målen besvaras. Efter 

detta följer källförteckningar och bilagor där bilaga A innehåller detaljerade 

bilder av hypotessammanställningen och bilaga B innehåller den annons som 

användes i arbetet. 

1.7 Författarnas bidrag 

Författarna av denna rapport, Alexandra Wiberg och Evelina Sandström har 

gemensamt arbetat med detta arbete och med skrivandet av denna rapport då 

båda författarna ville delta i alla steg och delar av arbetet. Nio andra studenter 

hjälpte till med en workshop för att tillföra nya idéer och tankar till arbetet.  
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2  Teori 
I detta kapitel presenteras först tidigare relevanta arbeten. Efter det följer 

information om barns utveckling och alla de infallsvinklar som undersökts i 

arbetet för att kunna ställa en grundad hypotes.   

2.1 Tidigare arbeten 

I detta avsnitt redogörs för tre tidigare relevanta arbeten. Det är Lisbeth 

Nilssons avhandling ”Driving to learn”, Karin Danielsson Öbergs ”Att främja 

medverkan” samt kompendiet ”En liten lathund om Kvalitativ metod med 

tonvikt på intervju” sammanställd av Anna Hedin.  

2.1.1 Driving to learn 

Lisbeth Nilsson är doktor i medicinska vetenskaper, specialist i arbetsterapi 

inom habilitering och handikappomsorg samt arbetsterapeut. Hennes 

akademiska avhandling “Driving to Learn” handlar om ett 12 årigt projekt där 

det undersökts huruvida personer med kognitiva funktionshinder kunde lära sig 

att använda en styrspaksdriven rullstol. Under denna 12 åriga period deltog 45 

deltagare, med kognitiva funktionshinder, mer djupgående i åldrarna 12 

månader till 52 år. Två referensgrupper användes, normalutvecklade spädbarn 

och några deltagare med en mindre grad av kognitiva funktionshinder. 

Nilsson använde sig av videoinspelningar, intervjuer, noteringar och 

information från deltagarnas journaler för att samla data under arbetet. 

 

Kroppen är ett viktigt centrum i livet och ger en människa möjlighet, 

motivation och tillgång till att göra allt det goda i livet. Då många personer med 

djupa kognitiva funktionshinder är “fast” i sin kropp skulle möjligheten att 

kunna styra själva förändra livet. Det som främst påverkar dessa personers 

aktivitetsmedverkan förutom de kognitiva funktionshindren är miljön runt 

omkring dem, produkter, teknik och andra människors attityd. 

Idag anses att många personer med djupa kognitiva funktionshinder inte är 

kapabla att styra elrullstolar själva. Hjälpmedlen idag är därför ofta för 

komplexa för dessa personer att förstå. Att ge dessa människor en möjlighet till 

att kunna styra själva kan förändra hela livet för dem. 

 

Ett normalutvecklat spädbarn börjar greppa vid 3-4 månaders ålder. Stabilitet i 

axlar, armbågar och bål är en förutsättning för att kunna greppa och manövrera 

det som greppas. Att kunna röra sig självständigt anses vara en mycket viktig 

del för den psykologiska utvecklingen. Självproducerande medvetna rörelser 

med visuell återkoppling är nödvändigt för utvecklingen. Personer med djupa 

kognitiva funktionshinder är beroende av andra människor eller hjälpmedel i 

vardagen. 

 

Den framväxande förmågan hos barn att kunna röra sig fritt skapar en ny nivå 

av interaktion med miljön runtomkring dem. Barnet får erfarenheter av 
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omvärlden genom att kunna röra sig fritt. Vid cirka 2 års ålder får 

normalutvecklade barn förståelse och en känsla för hur kroppen förhåller sig till 

andra ting i barnets närhet. Denna medvetenhet av kroppen är nödvändig för att 

kunna röra armar och händer medvetet och för att kunna sträcka sig och greppa. 

Denna erfarenhet går tyvärr väldigt ofta förlorad för barn med djupa kognitiva 

funktionshinder. 

 

Förmågan att lära sig använda verktyg kommer vid 9-18 månaders ålder. 

Verktyg kan både vara fysiska ting så som en penna eller en hammare men det 

kan också vara semantiska så som alfabetet eller ett språk. Det finns även 

kombinationer av dessa två verktyg som till exempel datorer. Om förståelse inte 

finns kring vad verktyget används till, eller hur det används, är verktyg endast 

ett dött ting som inte kan användas för att påverka människan eller människans 

omgivning. Människor med djupa kognitiva funktionshinder utvecklar sällan 

den sensoriska motorn eller den kognitiva förmågan som behövs för att hantera 

ett verktyg. Detta på grund av bland annat deras begränsade erfarenhet och 

bristen på referensramar. 

 

“Att utföra något” är väldigt viktigt för människors utveckling och upprätthåller 

både fysisk och intellektuella förmågor och ger människor medel för social 

interaktion. Med kognitiva funktionshinder finns ofta begränsade möjligheter 

och eller kapacitet att delta i aktiviteter som skapar mening och motivation. 

 

Personer med djupa kognitiva funktionshinder har som sagt ej ansetts vara 

kapabel till att själv styra sin eldrivna rullstol. De har även fått begränsad 

tillgång till tekniken på grund av brist i kunskap hos vårdpersonalen och att det 

är dyrt. Den tekniken som har funnits för självständiga förflyttningar har varit 

“Line follower system” där den eldrivna rullstolen följer ett svart streck på 

marken med hjälp av ljussensorer. Denna teknik för endast stolen framåt, den 

kan varken backa eller vända. Då denna teknik både var uppmuntrande och 

nedslående ifrågasatte Nilsson tekniken och började därför utforska nya 

möjligheter att träna fri körning med hjälp av en joystick. 

 

Det övergripande målet med projektet var att utforska vad som kan uppnås med 

en joystickstyrd elrullstol genom träning för personer med djupa kognitiva 

funktionshinder. 

 

Utförandet av träningen skedde först hos en klinik dit barnet fick ta sig medans 

senare träning utfördes i barnets hem, vid dagcentraler eller på 

hälsovårdscentralen. Rullstolarna som användes för träningen var, för större 

barn eller vuxna, en standardstol med en standardjoystick med en knopp på. En 

genomskinlig plastskiva var monterad framför dem som ett bord och joysticken 

placerades i mitten av denna skiva. För mindre barn användes en gammaldags 

rullstol med en joystick som var proportionell för barnen, alltså mindre än för 

de vuxna. Personerna som testade körningen stimulerades av att få köra fritt och 

utforska. Träningen kombinerades av att praktiskt visa personerna hur de ska 
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styra och uppmuntrande tal och verbala förklaringar för att personerna skulle 

förstå sambandet mellan ett ord och en handling. 

 

Träningen resulterade i varierande resultat. Det som var avgjorde hur mycket 

personerna lärde sig var personens motivation, uthållighet, lyhördhet, 

anpassningsförmåga och tillgång till resurser med hög förutsägbarhet och 

användbarhet. Resultatet blev alltså att det är möjligt att öka medvetenheten av 

att styra med en joystick för personer med djupa kognitiva funktionshinder. 

          [1] 

2.1.2 Att främja medverkan 

Karin Danielsson Öbergs doktorsavhandling “Att främja medverkan: 

Utmaningar och möjligheter för barns och ungdomars delaktighet vid design av 

digitala edutainmentproduktioner” handlar om interaktionsdesign och omfattar 

barn och ungdomars användarmedverkan vid utvecklingen av edutainmentspel. 

Med användarmedverkan menas att användaren inkluderas och ges möjligheten 

att påverka och även förändra design. De barn och ungdomarna som 

medverkade var mellan åldrarna 5-18 år. Avhandlingen presenterar tre olika 

projekt, ett spel för yngre barn, ett spel för äldre barn samt ett spel för 

ungdomar. 

Inom interaktionsdesign är en vanlig metod att inkludera människor i 

designprocessen för att målgruppen av människor ska kunna påverka designen. 

Idag när produkter designas läggs mer fokus på människors mål med produkten, 

alltså vad som vill uppnås med produkten förutom att den bara ska vara 

användbar. 

Inför testerna på barn och ungdomar hölls följande information i åtanke hos 

Danielsson Öberg. Inom design har utvecklingen och förhållningssättet till de 

olika metoderna inte hängt med i samma tempo som vårt förhållningssätt till 

teknik. Alltså utvecklingen av traditionella designperspektiv har inte utvecklats 

i samma omfattning som teknikförändringen i samhället. Detta har visat sig då 

de traditionella designmetoderna inte alltid är lämpliga för dagens 

designutveckling av teknik. Dessa tekniker går dessutom inte att tillämpa på 

barn och unga på samma sätt som på vuxna då de inte är fullt utvecklade fysiskt 

och kognitivt. 

Det finns olika nivåer av användarmedverkan av personer från målgruppen, i 

detta fall barn. De olika nivåerna är: 

• Ingen medverkan, användaren bjuds då inte in till medverkan. 

• Symbolisk medverkan, medverkan av användare efterfrågas men hänsyn 

tas ej till deras medverkan i processen. 

• Medverkan, användarnas bidrag samlas in. 

• Medverkan med liten kontroll, användarnas åsikter tas in användarna 

“godkänner” varje fas i processen. 

• Medverkan genom att “göra”, användarna är med och medverkar i 

designprocessen och är en i teamet. 
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• Med stark kontroll, användaren är exempelvis beställaren av produkten 

och har rätt att vara med och bestämma i allt. 

 

Det finns även nivåer för medverkan som talar om vilken roll användaren har. 

Dessa roller är användare, testare, informant eller meddesigner. När barn får 

rollen som användare observeras barnens interaktion och reaktioner av vuxna 

med mål att förstå barnens aktivitet. Då barnen får rollen som testare är barnen 

till hjälp då ny teknik utvärderas men med vuxna som har kontroll. När barnen 

får rollen som informanter deltar barnen i designprocessen och får komma med 

synpunkter då designern vill ha synpunkter. Barnet får som meddesigner 

medverkar som en like med de andra vuxna och har likvärdiga möjligheter att 

påverka arbetet. 

 

Design med barn är en svår men givande process då barnet bör ses som en 

expert inom området och kan upptäcka eller se saker vuxna inte ser. Vid 

användarmedverkan bör användarna inkluderas tidig och kontinuerligt så att 

utvecklingen hela tiden tar hänsyn till användarna. 

 

Första projektet som utfördes handlade om att utveckla spelet “Hon och Han” 

som ska lära tonåringar om genusfrågor och få tonåringar att reflektera över 

dessa frågor. Några av de lärdomar de fick från projektet var att vid tidig 

medverkan kunde målgruppen påverka allt från innehåll till koncept för spelet. 

Den tidiga medverkan påverkade även designteamets arbete. Det lärde sig även 

att ungdomarna var bättre på att bidra via diskussion snarare än via workshops. 

 

Det andra projektet som utfördes var ett spel avsett för att informera ungdomar 

om den svenska riksdagens arbete. När Danielsson Öberg klev in i projektet var 

designteamet vana att arbeta med iterativa designprocesser med kontinuerliga 

användbarhetsutverderingar. Hennes metod att inkludera användaren tidigt i 

designprocessen blev skeptiskt mottagen då designteamet var rädda att deras 

idéer skulle spridas till konkurrenter. I utvärderingen som gjordes efter 

projektets gång visade sig det att alla parter, även designteamet, tyckt att 

arbetssättet varit över förväntan och gett bra utfall. 

 

Användarmedverkan utfördes genom workshop i en gymnasieklass som 

dokumenterades med ljudinspelning, fotograferingar samt fältanteckningar. 

Interaktionsdesignern och Danielsson Öberg delade upp ansvaret så att en ledde 

workshopen och den andre iakttog. 

 

Slutsatser från hur användarsessionerna utfördes var: att det är bra om 

deltagarna är med på frivillig basis, samt att gruppantalet inte är så stort att 

människor blir blyga att yttra sig i hel grupp. Workshopen visade även att 

ungdomarna hellre diskuterade, än att använda det material de hade tillgång till, 

för att beskriva sina idéer. 
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Det tredje och sista projektet som genomfördes var ett spel riktat mot barn i 

förskoleåldern (5-7 år). Spelets namn var Cave Dwellers och hade som mål att 

på ett roligt sätt lära barnen om stenåldern. 

 

Även i detta projekt användes workshop som metod eftersom det fungerat bra i 

tidigare projekt och är fördelaktigt både resursmässigt och materialmässigt. 

Användarsessionerna utfördes på förskolor och grundskolor i två stora städer i 

Sverige. För att få utföra denna workshop på barn så kontaktades först berörda 

skolor. På skolorna gavs informationen sedan till rektorer och lärare som i sin 

tur vidarebefordrade denna information till berörda föräldrar. De medverkande 

barnen i användarsessionen var sedan de barn som fått godkännande från sina 

föräldrar. 

 

Slutsatser från hur dessa användarsessioner utfördes och lärdomar 

projektgruppen tog med sig var bland annat: att barnen gärna arbetade med det 

tillgängliga materialet (det som ungdomarna låtit ligga orört) för att beskriva 

sina åsikter. En lärdom till framtida användarsessioner med barn var att inte ge 

barnen tillgång till papper, pennor och liknande redskap för tidigt. Risken finns 

då att barnets fokus flyttas enbart till materialet. En annan lärdom var att barnen 

gärna arbetar med material som är formbara (exempelvis penna, papper, sax, 

lera) och metoder de känner igen från sin vardagssituation (exempelvis 

färglägga målarbilder). 

 

Vilken tid på dygnet projektgruppen mötte barnen hade mest troligt också en 

inverkan. Mycket tyder på att när mötet skedde efter lunch hade några barn 

sämre koncentrationsförmåga. 

 

När Danielsson Öberg sedan knyter ihop alla sina projekt, och sammanfattar 

sina lärdomar, resulterar det i bland annat dessa tankar. 

• Interaktionsdesignern nämnde vid ett tillfälle att hon önskat att hon 

filmat användarsessionerna. 

• Var inte rädd för att kasta en ursprungsidé. 

• Det är svårt att veta vilken information målgruppen (i detta fall barnen 

och ungdomarna) sitter på och därför är det fördelaktigt att de får 

medverka så tidigt i projektet som möjligt. 

• Workshop var en bra metod för arbete med barn och unga. 

• Barn mellan 7 till 10 år är ideala som designpartners då de har förmågan 

till självreflektion, är tillräckligt verbala och kan förstå abstrakta ideér. 

En annan fördel är att de inte är så låsta vid vad som är möjligt eller vad 

andra kompisar tycker och tänker om förslaget som läggs fram. 

• Under förskoleåldern omsätter ofta barn det de hört, sett och upplevt i 

bilder. 

• När målgruppen får möjlighet att medverka i projektet påverkar hur 

mycket de har att säga till om. 

• Upplevelsen av teknik grundas i att tekniken motsvarar de förväntningar 

som användaren ställer. 
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• Den största utmaningen i dessa projekt var balansen mellan 

underhållning och lärande. 

• Det kan vara svårt att vara objektiv som testledare på ett test som 

personen själv är involverad i. Personen vet då vad som önskas hända 

och vilket håll testpersonen kan styras. 

 

Sammanfattningsvis så konstaterade Danielsson Öberg att oavsett i vilken del 

av arbetet barnen och ungdomarna deltog så bidrog de med hjälp som 

designteamet uppskattade. Alltså kan designers behöva våga släppa in 

användaren tidigare i projektet och inte vara rädd för att få ändra sin 

utgångsplan. Forskning visar att målgruppen inte alltid kan bidra under alla 

faser i ett projekt likt dessa, men i flertalet. 

          [2] 

 

2.1.3 Kvalitativ metod med tonvikt på intervju 

I kompendiet “En liten lathund om kvalitativ metod, med tonvikt på intervju” 

ges tips om hur en kvalitativ metod utförs med hjälp av intervju. Tips och 

allmänna saker att tänka på presenteras på ett strukturerat och enkelt sätt. 

Den vanligaste metoden att använda är semistrukturerade intervjuer med en 

person i taget, även om gruppintervjuer också kan användas. 

I alla undersökningar är etiska aspekter viktiga, men speciellt i situationer där få 

informanter används och de delar med sig mycket av sig själva. Det är därför 

viktigt att försäkra sig om att informanterna inte kan identifieras, om de inte 

själva har gett tillåtelse till detta, och att de inte kommer lida någon skada av 

det som publicerats. Om informanten säger att denne vill att någon del av 

undersökningen ska uteslutas så måste detta accepteras. 

Det är viktigt att vara ärlig och öppen om sin undersökning. 

Informanten/informanterna deltar på frivillig basis och måste ge sin tillåtelse 

efter noggrann information. 

Helst ska ett informationsbrev skickas ut skriftligen innan undersökningen 

startar. Detta brev bör innehålla: 

Vem som håller undersökningen, vad syftet är med intervjun/undersökningen, 

att deltagande är frivilligt och att resultat kommer behandlas konfidentiellt. 

Utöver detta bör även informanten få vetskap om att det är okej att avbryta 

intervjun om så önskas. Slutligen bör informanten få information om vem som 

kan kontaktas ifall informanten vill ändra något eller har någon fråga om arbetet. 

Att erbjuda informanten att ta del av resultatet av arbetet i någon form är också 

bra. 

När intervjuer genomförs är det bra att tänka på att avsätta mycket tid så att 

informanten ges tillfälle att svara på frågorna i lugn och ro. Andra faktorer att 

ha i åtanke är: 

 

• Lokalens utseende, så informanten känner sig bekväm 
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• Klädsel, vilket budskap som förmedlas 

• Uppträdande, personlig men inte intim 

• Förberedelsen av informanten, varför intervjun hålls 

• Hur intervjun ska genomföras 

• Hur materialet behandlas 

• Sekretess 

• Användning av inspelningsmöjligheter 

 

Det är alltid bra att förbereda frågor innan intervjun för att inte missa någon 

viktig del. Oftast används, som ovan nämnt, semistrukturerade intervjuer vilket 

innebär att intervjun utgår från frågeområden snarare än detaljfrågor. Genom 

detta kan samtalet föras mer naturligt och informanten kan i viss mån själv styra 

i vilken ordning saker nämns. Syftet med en sådan intervju är att informanten 

ska få berätta så mycket som möjligt utan att ledas av den som intervjuar. 

Frågorna som ställs bör vara öppna, exempelvis “berätta hur du tänker då” och 

det är bra att ge mycket uppmuntran till informanten att själv utveckla sina svar. 

 

          [3] 

2.2 Barns utveckling 

Nyfikenheten är barnets “motor”, barnet vill lära sig. Det är nyfikenheten och 

frustrationen som driver barnets utveckling.[4] Rörelse är väldigt viktigt för 

barns utveckling och förståelse av världen. När barn är väldigt små så lär de sig 

mycket om sin omgivning och hur deras kropp är i förhållande till omgivningen. 

Genom medveten förflyttning lär sig barnet att barnet rör sig i världen och det 

är inte världen som rör sig i förhållande till dem. Det är därför viktigt att barn 

inte bara kan förflytta sig framåt utan får möjlighet att röra sig bakåt, runt runt 

och sidledes. [5] I följande avsnitt, 2.2.1 - 2.2.3, beskrivs barnets utveckling i de 

olika åldrarna från 0 till 3 år. 

Nedanstående fakta är baserat på barn utan utvecklingssvårigheter. 

2.2.1 Barn 0-1 år 

När barnet är omkring 6 månader lär det sig ofta att sitta själv. Armarna kan 

vara stela och låsta på grund av svårigheten att hålla balansen. I denna ålder är 

det även vanligt att barnet visar sin lust att bita. Tandsprickningen är igång 

vilket gör ont, och att bita hjälper. Att utforska världen genom smaklökarna är 

också en del av denna fas och gör att bitningen kan ske lite varstans. [6] 

Redan från 7 månader börjar normalutvecklade barn att sträcka sig efter saker 

och greppa. Barnen kan hålla sin egen flaska och till och med greppa två saker 

samtidigt. En viktig del i denna fas är att stoppa allting i munnen och smaka på 

det. Barn börjar förstå några enklare ord som till exempel “nej”. Många barn 

börjar även få förståelse för “den dolda klossen”, att en sak inte är borta bara för 

att de inte kan se den. 
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Barn från 10 månader kan följa enkla instruktioner och förstår enklare bollekar, 

exempelvis om en boll rullas mot barnet så rullar barnet tillbaka bollen. Från 10 

månader börjar även barnen lära sig att greppa saker med 2 fingrar, så kallat 

pincettgrepp. Detta leder till att användningen av sked underlättas. Barnen 

känner igen saker och kan peka på exempelvis lampan. De börjar ofta 

kommunicera med ett fåtal ord/ljud eller gester och kan vid denna ålder även 

börja måla/kladda med kritor. I denna fas i livet är nyfikenheten väldigt stor, 

och barnen vill utforska världen. 

          [4] 

2.2.2 Barn 1-2 år 

Från och med 12 månader vill barnen känna sig mer självständiga och de går 

gärna ifrån sin förälder en kortare stund. Barnen blir även duktiga på att äta och 

dricka själva. Här börjar barnen vanligtvis lära sig att lägga enklare pussel. De 

börjar få en förståelse för symboler och dess betydelse och vad olika verktyg 

kan användas till. Barnen börjar förstå “orsak och verkan”, de gillar till exempel 

att leka med burkar eller askar där de kan lägga saker i dem för att sedan hälla 

ut dem igen. Nu kan barnet ofta gå.       [4] 

2.2.3 Barn 2-3 år 

Från 2 år är barnet mycket aktivt och går och springer oftast mycket bra. 

Barnen kan även hoppa eller skutta. Barnet kan kasta bollar men har svårigheter 

att fånga bollen. Balansen utvecklas och klättring är av intresse. Från två år 

börjar barnen få en mer teknisk förståelse. De lär sig vrida på knappar och lock, 

de kan öppna och stänga dörrar och de kan lära sig cykla på en trehjuling. Från 

3 år kan barn bygga torn som är upp mot 10 klossar höga och de har även börjat 

utveckla antingen höger eller vänsterhänthet. Barnet har nu oftast bra kontroll 

på fingrar och tummar. 

Barnen mellan 2-3 år börjar bli duktiga på att kommunicera via tal och har ett 

ordförråd på cirka 200-300 ord. De börjar även få förståelse för siffror och kan 

börja räkna. Problemlösning är även något som barnen börjar förstå och kunna. 

Från cirka 3 års ålder får barnet mer och mer kontroll över vad de gör. De kan 

börja rita raka streck eller cirklar. Balansen blir bättre och de kan börja stå på tå. 

De kan tvätta och torka sina händer själva och kan börja klä på sig själva. De 

äter själva med sked och koncentrationen på en specifik uppgift kan hållas i upp 

till 9 minuter. Minnet börjar bli bra och barnen kan komma ihåg upp mot fyra 

saker och återberätta dessa. 

          [4] 

2.3 Olika handgrepp de första 3 åren 

Ett nyfött barns hand griper ofta tag i ett finger som sträcks mot dem i ett hårt 

grepp. Detta är inget viljemässigt gripande och ofta är tummen passiv i greppet. 

För att ett barn ska kunna sträcka sig efter, och gripa, ett föremål så måste 

ögonen först “fånga in” föremålet innan handen kan riktas mot det. Detta 
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betyder att för att barnet ska kunna greppa medvetet måste synen utvecklats så 

att barnet med hjälp av ögonen kan anpassa sitt gripande. Studeras ett barn så 

syns det ofta att barnet kan “ta upp” ett föremål med blicken långt innan det kan 

göra det med händerna. 

 

Vid 2-3 månader börjar barnet ofta iaktta sina egna händer och leker gärna med 

dem genom att föra dem mot varandra. Vid 4 månader släpper ofta 

gripreflexerna som barnet föddes med. Handen är inte längre knuten och 

fingrarna blir mer verksamma. När barnets gripreflex försvunnit kan det 

medvetna gripandet utvecklas. 

 

Om ett föremål sträcks mot ett barn som är 5-6 månader så kan det ofta gripa 

detta medvetet och vid 6-7 månaders ålder kan barnet ofta flytta föremålet från 

sin ena hand till den andra. Barnet undersöker vid denna ålder ofta saker och 

ting genom att slå, känna och skaka. 

 

Nedan återfinns en bild som visar utvecklingen av handens gripförmåga mellan 

0-1 år.[6] Från ulnar- till pincettgrepp. Se Figur 1. 
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När 1 åriga barn greppar en penna eller sked så gör de det genom ett så kallat 

topp- eller tvärgrepp. Toppgreppet är det primära greppet för barn i denna ålder 

och betyder att barnet håller föremålet i toppen. Vid tvärgrepp läggs föremålet 

på tvären mot hand och fingrar. I båda fallen är barnets arm i luften och 

handleden är pronerad, det vill säga handryggen är uppåt. När barn ritar med 

Figur 1: Barns handgrepp det första året 
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dessa grepp så kommer kraften i huvudsak från arm och axel, handen och 

fingrarna håller endast fast pennan. 

 

När 3 åriga barn ritar används fortfarande tvärgrepp men nu har pekfingret ofta 

sträckt nedåt längs med pennan. Kraften kommer fortfarande främst från arm 

och axel eftersom armen inte tar stöd i underlaget. 

 

När små barn äter används ofta tvärgrepp och skeden förs till munnen med hjälp 

av att armbågen höjs. När skeden nått munnens höjd tippas maten in i munnen 

genom att skeden vrids. Vid 3års ålder har barnet oftast lärt sig att hålla skeden 

som vuxna, med handflatan inåt och tumvecksgrepp. Då vrider sig handleden 

mer naturligt och barnet bör inte spilla. 

          [6] 

 

2.4 Sinnen hos barn 

I detta kapitel, avsnitt 2.4.1-2.4.4, redovisas de fem externa sinnena (syn, hörsel, 

lukt, smak och känsel) och hur dessa sinnen utvecklas hos barn från födseln. 

Vidare presenteras även det proprioceptiva sinnet i avsnitt 2.4.5. 

 

2.4.1 Barnets sinnen: syn, hörsel, lukt och smak 

När det pratas om att människan har fem sinnen så syftas det ofta på dessa fem: 

syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Här nedan följer en beskrivning av hur de 

första fyra av dessa sinnen utvecklas hos barn. För fakta om känsel, se kapitel 

2.4.2 Taktil kommunikation. 

Syn 

Synen är det sinne som är sämst utvecklat hos ett spädbarn.[7] Barn är ofta 

översynta vilket leder till att de har svårt att hastigt ändra sitt seende från långt 

till nära håll, eller tvärtom. Det leder alltså till att barn behöver mer tid för att 

upptäcka föremål på olika avstånd. Översyntheten beror på att ögongloben är 

något hoptryckt och inte fullt utvecklad. Den når sin rätta dimension när barnet 

är cirka 6 år gammal.         [6] 

Hörsel 

Hörseln hos ett spädbarn är bättre utvecklad än dess syn. Undersökningar av 

väldigt små barn har visat på att barn redan från födseln föredrar att lyssna på 

mänskliga röster jämfört med andra ljud. Redan efter några dagar kan barnet 

urskilja sin mammas röst bland andra röster. Detta har undersökts genom att 

barnet har fått suga på olika föremål för att skapa olika ljud. Sedan har tiden 

barnet sugit på varje föremål mätts. Även barnets hjärtfrekvens och 

andningsrytm har varit under kontroll i dessa tester.    

          [7] 
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Lukt och smak 

Vid födseln är lukt och smak barnets mest utvecklade sinnen. Barn visar tydligt 

att de kan lukta genom att de gärna vänder huvudet mot söta dofter och vänder 

sig bort och visar tecken på obehag om de får lukta på något som är skämt. 

På samma sätt visar barnen att de kan känna smak. De föredrar även här söta 

smaker, vilket är en fördel då bröstmjölk till exempel är sött. Om de smakar 

något surt, eller bittert så grimaserar de och snörper på munnen.   [7] 

2.4.2 Taktil kommunikation 

Känselsinnet är det mest omfattande sinnet och har stor betydelse för barn. 

Känseln är det första sinnet som utvecklas och har en stor betydelse för det 

mänskliga beteendet. Utan taktil beröring kan hela kroppens nervsystem 

påverkas och hamna i “obalans”. 

I huden finns slemhinnor och receptorer som gör att vi uppfattar saker vi rör. 

Signaler skickas till hjärnan och gör att vi uppfattar känseln. Kroppen har 

nervkärnor som tar in de taktila impulserna och talar om för oss om det är till 

exempel smärta, kyla, värme, klet eller fukt vi känner. 

Perception är det i hjärnan som gör att vi tolkar och uppfattar olika 

sinnesintryck. Att ta på en skrovlig yta gör att sinnet nyanseras och sinnena 

uppmärksammar och fokuserar på ytan mer än om det hade varit en slät yta. 

Rörelsesinnet stimuleras även av vibration och många barn med 

funktionsnedsättning reagerar och uppmärksammar ofta vibration. Människor 

med spasticitet kan ofta inte motstå vibration, så det är något som ofta används.

          

          [8][9] 

2.4.3 Sinnens dominans 

Det är svårt att dra någon generell slutsats om vilket sinne som är dominant i 

denna ålder. Detta eftersom det händer så mycket i barnets utveckling och att 

alla barn utvecklas så individuellt under denna period i livet. Om barnet skulle 

ha någon funktionsnedsättning eller handikapp så utvecklas även vissa sinnen 

mer. Exempelvis om barnet är blind så tränas de andra sinnena upp mer. [10] 

 

För ett barns motoriska utveckling är dock två sinnen dominanta. Detta 

eftersom barnet under de första åren utvecklar mycket balans för att kunna sitta, 

krypa, stå, gå, klättra och så vidare. Det finns tre balansorgan i kroppen, dessa 

är synen, det propriocepitva sinnet och även delvis hörseln. Men fokus ligger på 

de två förstnämnda sinnena. Synen är viktig för att kunna hålla balansen men 

när en person redan har börjat ramla så är balansen genom synen redan 

bortkopplad. Kroppen behöver då “känna” att den är ur balans och var den ska 

för att återfinna balansen. Detta är det som det proprioceptiva sinnet tar hand 

om.           [8] 
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2.4.4 Proprioceptiva sinnet 

Proprioception är människans förmåga att uppfatta sin omgivning och sin egen 

position i relation till andra ting, ett inre sinne. Proprioceptorer är 

vävnadsreceptorer och dessa receptorer skickar signaler till hjärnan vid stimuli 

av vävnadsomgivningen. Dessa proprioceptorer finns i människans senor, 

muskler och leder. Många barn med kognitiva funktionshinder kan ha svårt med 

det proprioceptiva sinnet, de kan ha svårt att avgöra kraft, avstånd och 

kontrollera sina rörelser. Många barn med funktionshinder kan ha fullt 

fungerande och utvecklade muskler men har svårt att kontrollera dem, de har 

till exempel svårt att avväga kraft. 

Ett barn med muskelspänning har svårt med det proprioceptiva. Signalerna 

mellan musklerna och hjärnan är fördröjda. Då dessa barn ska lyfta eller flytta 

på något är det lättare att kontrollerat göra rörelsen om saken som ska förflyttas 

är tungt. Då barnet har en tyngd i handen känner de mer. 

          [8][11]  

2.4.5 Tecken som stöd 

TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation) är ett 

verktyg för språkbyggandet hos ett barn. Genom att lyfta fram vissa nyckelord 

med hjälp av tecken förtydligas kommunikationen med barnet och barnet får ett 

bra verktyg att använda sig av i sin egen kommunikation. Det är lättare för ett 

barn att bara använda händerna istället för att lära sig kontrollera halsen, tungan, 

läpparna, luftflöde osv. Genom att använda tecken lär sig barnet fler ord 

snabbare. TAKK är ett bra verktyg för alla barn men främst för barn som av 

någon anledning har språksvårigheter, någon form av utvecklingsstörning eller 

till exempel en CP-skada. 

Genom att teckna och prata samtidigt med ett barn får inte barnet bara höra 

orden utan barnet får även se det och känna det. Genom att teckna är det lättare 

att få barnets uppmärksamhet och barnet får en chans att sortera alla intryck, allt 

blir extra tydligt. 

Iréne Johansson (1987) visade att barn med Downs syndrom snabbare och 

lättare kunde kommunicera med hjälp av tecken och utvecklade på så sätt sitt 

språk. Studien visade även att tecken inte hämmade kommunikationen i tal utan 

snarare hjälpte barnen att snabbare kunna uttrycka sig även i tal. Johansson 

lyckades även visa att barn som tecknar får ett större och ordförråd än barn som 

inte tecknar. Denna studie stärks även av en studie utförd av Kaisa Launinen. 

          [12] 

2.5 Färg 

Genom undersökningar har det kunnat fastslås att färgseendet är utvecklat redan 

som spädbarn.[13] Redan det yngsta barnet som testades (15 dagar gammal) 

reagerade på olika färger. Andra undersökningar har visat att 12 timmar gamla 

barn kan se färger och att barn föredrar färger från 3 månaders ålder. Detta 
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visades genom att de barn som var 3 månader fixerade blicken på färgade 

föremål längre tid än på motsvarande grå. Slutsatsen var alltså att barn föredrog 

att se färg.          [6][13]  

7 till 9 månaders barn reagerar på färgerna rött, orange och gult. De barn som 

testades som var 9 månader visade även de att de föredrog dessa färger och 

reagerade inte alls på grönt, blått och violett.     [6][13] 

Även i andra källor såsom boken Små barn kan [4] kan det läsas om att röd är 

en färg som föredras av små barn. 

Äldre barn, mellan 10 månader upp till 2år, reagerade på alla färger men 

föredrog rött framför de andra. Vid 2 års ålder byttes den färgen ut mot blått. 

Det framkom även att färger föredrogs framför “färglösa” kulörer såsom grått, 

svart och vitt.         [6][13] 

Fantz (1972) har kommit fram till att spädbarn hellre tittar på komplicerade 

rutiga mönster än på enfärgade former eller enklare randiga mönster.[6][14]  

Forskning från 1958 utförd av Berlyne visar på att spädbarn föredrar mönster 

med tydliga konturer. [13] Eftersom ljuskänsligheten hos ett litet barn är svag så 

krävs starka kontraster för att urskilja mönster. [6] 

Fantz har även testat vilka mönster som fångar spädbarns uppmärksamhet 

tydligast genom att låta 18st barn mellan 10 timmar till 5 dagar gamla titta på 

olika, matta, mönstrade, platta skivor. Tre av skivorna hade svart-vita mönster: 

en av dessa hade ett förenklat schematiskt ansikte, den andra hade koncentriska 

cirklar och den tredje hade ett tidningsurklipp med text. De andra tre var 

enfärgade i färgerna: gul, vit och mörk-röd. Testet gick ut på att skivorna 

visades en och en för barnet, framför en bakgrund som skapade kontrast mot 

skivan. Sedan mättes tiden som spädbarnets blick var fäst på varje skiva. 

Resultatet av testet visade att barnen först och främst helst tittade på de 

mönstrade skivorna. Men sedan även att 11 av 18 barn intresserades mest av 

ansiktsformen. [14] Fantz menar att barn har en inneboende mekanism, en 

förmåga eller ett behov att uppfatta sådant som är bekant för dem. Det som för 

barnet är mest betydelsefullt, vilket i denna ålder är ansiktet. [6] 

 

2.6 Form 

Olika undersökningar, bland annat en undersökning som Engel [13] gjort visar 

på att barn under 3.5 år har ett övervägande intresse för form. I enkla 

valsituationer så kan urskiljas att barn reagerar tidigare på form än på färg. 

Detta framkommer även när det tittas på ett litet barn som lägger pussel. Bitarna 

måste inte nödvändigtvis läggas med färgsidan uppåt utan barnet kan lika gärna 

lägga pusslets bitar upp och ner. [6]  

Den bästa formen för en joystick som ska fungera för så många människor som 

möjligt är enligt Lisbeth Nilsson en joystick med en sfärisk knopp. Denna 
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sfäriska knopp är bra för att den är lättare att greppa. Sfären lägger sig i 

handflatan och personen som ska styra behöver inte använda sig så mycket av 

fingrarna. Det är dock viktigt att sfären har rätt storlek, en för stor knopp 

hämmar rörelseförmågan och en för liten knopp gör det svårt då mer 

fingerfärdighet behövs. En bra storlek på den sfäriska knoppen var 2,5 cm i 

diameter. Nilsson har testat flera olika former på joysticken, bland annat en  

u-formad joystick, en joystick där knoppen liknar ett paraply och en  

hemma-konstruktion där joysticken gjordes till en rak stav men kommit fram 

till att den som fungerar bäst för de allra flesta är den sfäriska knoppen. [5] 

 

2.7 Multimodalitet 

Multimodalitet handlar om interaktion, kommunikation och representation. 

Detta synsätt tar hänsyn till all typ av kommunikation, språk, ljus, form, blickar, 

bilder med mera. Det finns två begrepp inom multimodalitet som handlar om 

interaktion, affordance och meningspotential. Affordance är en psykologisk 

term som beskriver hur något talar till människan och hur vi uppfattar olika 

saker utanför det förutbestämda syftet, meningsinbjudan. Meningspotential är 

motsatsen till affordance, alltså vad något har för syfte, meningspotential. Ett 

exempel kan vara en hink i sandlådan. Hinkens meningspotential är att förvara 

sand som barnen lägger i hinken. Om barnet sätter hinken på huvudet som en 

hatt har barnet hittat ett annat användningsområde för hinken än hinkens syfte. 

Hinken uppfyller då inte det tänkta syftet utan används då utifrån begreppet 

affordance.        [15][16] 

 

2.8 Leksaker 

I detta kapitel, avsnitt 2.7.1-2.7.4, redovisas ett antal leksakstillverkare och dess 

artiklar. Leksakernas utformning redovisas tillsammans med 

leksakstillverkarnas visioner och bakgrund till skapandet av leksakerna. 

 

2.8.1 Brio 

Brio är ett leksaksföretag grundat i Sverige som varit aktivt på 

leksaksmarknaden i över 130 år. De producerar leksaker i trä med ett rent och 

enkelt formspråk. Vissa produkter har i dag inslag av plast, men det sker endast 

på utsatta områden. Detta eftersom Brio menar att uppskattade leksaker 

kommer utsättas för diverse äventyr och det är inte otroligt att de får utstå ett 

par fall nedför en trapp och kanske en flygtur in i en vägg. Plast är ett lite 

slagtåligare material än trä och därför har företaget valt att göra små, utsatta 

områden i plast. För säkerhetens skull.  

Brio har en stark tro på fri lek och det har alltid varit en hörnsten i företagets 

filosofi, det är den egna fantasin som ska få sätta gränserna. Brio menar att 
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leken stimulerar barn att utvecklas och att företagets produkter är utvecklade för 

varje steg i barnets utveckling. 

Brio marknadsför sig som ett seriöst företag som tar hållbarheten på allvar. De 

testar bland annat alla sina produkter på högre belastning än vad lagen kräver 

och sedan en ny forskning 2011, som lyckats hitta ett sätt att göra lägre 

nickelhalt i metaller, har företaget beslutat att endast använda sådant material. 

Företaget har även valt att använda träslaget bok i alla sina produkter eftersom 

det är ett tätt, slitstarkt material med en slät yta, perfekt för barn. Det är inte 

heller något hotat träslag och de material de använder till sina produkter har de 

valt att återplantera. 

 

Brio’s produkter är framtagna i klara färger som barnen tidigt lär sig känna igen. 

Detta är färger som hjälper till att stimulera barnen. Den färg som Brio 

använder sig av är miljövänlig, tuggvänlig och åldras väldigt fint. Detta för att 

produkten ska hålla sig fin i många generationer. Michael Heun, 

produktutvecklingschef på Brio beskriver företagets målsättning så här på dess 

hemsida: 

 
“...vi fokuserar på långsiktighet och hållbarhet. Om våra leksaker är tillräckligt  hållbara att 

kunna gå i arv från generation till generation utan reparationer och fortfarande uppfattas som 

nyskapande och innovativa har vi uppnått vårt mål.” 

    -Michael Heun, produktutvecklingschef på Brio [17] 

 

Brio’s enkla, runda former på sina produkter kommer från de ursprungliga 

tillverkningsmetoderna då bandsågar och svarvar användes vid framställning. 

De resulterar i naturliga, lekfulla formspråk med former barnen älskar och 

känner igen. 

          [18] 

 

Nedan, i Figur 2 och Figur 3, återfinns två produktbilder på leksaker från Brio.  

   

2.8.2 Fisher Price 

Fisher Price är ett amerikanskt företag som grundades 1930. Företaget är ett av 

världens största leksakstillverkare. Fisher Price menar att barn utvecklas via lek 

och att leken är otroligt viktig. Leksakerna hjälper barnen att lyckas och nå nya 

 

Figur 3: Dragleksak helikopter. Riktad till 

barn i 12 månaders ålder [20] 

  

 

Figur 2: Bitring baby, riktad till barn i 6 

månaders ålder [19] 
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milstolpar, allt från att för första gången lyckas greppa en leksak helt själv till 

att lyckas bygga sitt första torn av klossar. Fisher Price menar att genom deras 

studier och observationer av barn samt sin lyhördhet hos föräldrarna vet de vad 

som är den bästa leksaken för barnet.      [21] 

Fisher Price delar in alla sina produkter och leksaker i åldersspann, från 0 år 

upp till 5+. De beskriver noggrant produktens syfte och varför denna produkt är 

bäst för ditt barn. Nedan följer några utvalda produkter och deras resonemang 

kring produkten och interaktionen med barnen. 

Figur 4 visar Sensory Sweet Peas (från 0 

år): Denna produkt är en kombination av 

en mjuk tygpåse och hårda pärlor som 

ligger i påsen. Genom kombinationen av 

strukturer och färger stimuleras barnets 

alla sinnen. Sensory Sweet Peas har både 

skarpa kontraster i färger och färglada 

färger för det visuella. Prassel, skaller, 

mjuka och hårda ytor stimulerar barnens 

känsel. [22] 

Till höger, i Figur 5, visas Peg Assortment  

(3 mån): Denna produkt består av ett antal färgglada 

plastringar som är fästa på ett djurhuvud. Detta är en 

bitleksak som ska stärka barnets finmotorik och 

fingerfärdighet genom att barnet kan greppa, skaka, bita 

och peta på ringarna. Leksaken har starka färger och 

kontraster och ska även öva barnets öga-hand-

koordination. [23] 

 

 

Baby's First Blocks (6 mån), se Figur 6: 

Denna produkt består av stabila, färgglada 

klossar/former samt en låda med hål i. Denna 

leksak ska hjälpa barnen att förstå former och 

sortering. Barnen övar finmotoriken och öga-

hand-koordinationen då de greppar klossarna 

och lägger dem i lådan. Barnet får även träna 

problemlösning då rätt kloss ska in i rätt hål. 

Nyfikenheten stimuleras genom de glada 

färgerna och de roliga formerna. [25] 

 

Figur 4: Sensory Sweet Peas [22] 

  

Figur 5: Peg Assortment 

[24] 

Figur 6: Baby's first blocks [26] 
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Figur 7 visar Rock-a-Stack(6-36 mån): Denna produkt 

består av ett antal plastringar och en pinne. Barnet får 

träna sig att sortera och stapla dessa ringar på pinnen. 

Klara färger, reflexer, glitter och skallrande pärlor 

stimulerar barnet sinnen och gör leksaken mycket 

intressant. [27]  

 

 

 

 

 I Figur 8 syns Walk & Whirl Monster (från 12 mån): 

Denna produkt är en leksak barnet ska dra efter sig. 

Produkten rör sig och låter då barnet rullar leksaken. 

Detta gör att barnet får en reaktion på sin handling. 

Nyfikenheten och förundran växer fram hos barnet då 

deras handling får roliga saker att hända. Barnet lär sig 

upptäcka sambandet mellan orsak och effekt. [29] 

 

 

Chatter Telephone (12-36 mån), se Figur 9: Denna 

produkt är en leksak som ser ut som en telefon. 

Denna leksak stimulerar barnets sinnen via roliga 

formerna, färgerna, ljuden, rörelserna och att 

leksaken har ett ansikte. Leksaken uppmuntrar barnet 

till rollspel. Leksaken har även en snurrskiva som 

barnet kan träna siffror och räkning med. Den hjälper 

barnet att träna både finmotoriken och 

grovmotoriken. [30] 

 

2.8.3 Lego 

Lego är ett Danskt leksaksföretag som grundades 1949. Lego är ett system av 

byggklossar som består av plast. Lego beskriver sitt arbete och sin strävan på 

sin hemsida. De vill skapa ett lekverktyg som är säkert, mångsidigt, roligt, 

kreativt och har ett värde genom att samarbeten med experter på barns 

utveckling, lärare och föräldrar. Legos strävan är att detta lekverktyg inte bara 

ska vara säkert och roligt utan även unikt, lärande och tillgänglig för alla barn i 

hela världen. 

Lego skriver om att lek är grundläggande för den kognitiva utvecklingen. Barn 

lär sig genom lek och endast fantasin ska få sätta gränserna. Fantasi och 

kreativitet stödjer kritiskt tänkande, nyfikenhet och främjar att barn lär sig 

genom att göra. Lego erbjuder nästan oändligt många möjligheter att uttrycka 

sin fantasi på. Detta, inte bara genom oändligt många kombinationer av dessa 

Figur 8: Walk & whirl 

monster [29] 

Figur 7: Rock-a-stack [28] 

Figur 9: Chatter telephone 

[30] 
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plastbitar, utan genom att barnen får utforska ett system som kombinerar 

struktur, logik och kreativitet. Detta bidrar till lärdomar för livet såsom 

kommunikation och empati, vid lek med andra, men även problemlösning. 

Lek är något universellt och alla barn oavsett ålder, kön, kultur eller etnicitet 

leker. Därför är det viktigt för lego att vara ett universellt lekverktyg för alla.  

          [31] 

Lego Duplo är Legos serie för yngre barn, se Figur 10. Lego Duplo är utvecklat 

för barn 18 mån till 3 år. Lego Duplo är också ett system av byggklossar i plast 

men med betydligt större klossar som passar bättre för små barn som inte har 

kommit så långt i utvecklingen av sin finmotorik. Lego beskriver att genom färg 

och form lär sig även små barn mycket och Lego Duplo hjälper barnen att nå en 

del milstolpar. Genom fina färger och former stimuleras barns sinnen och 

följande områden påstår Lego att Lego Duplo utvecklar hos barnen via lek: 

Motoriken: Barnets fysiska prestation förbättras och nya motoriska färdigheter 

uppnås. Öga-hand-koordinationen övas och utvecklas och så även finmotoriken. 

Språket: “Vad” och “varför” är två nyckelord för små barn och de vill lära sig 

allt. När barnet får vara med och uppfinna och bygga får barnet skapa vilket 

även leder till att dess verbala utveckling även går framåt. Inte bara genom att 

få lära sig nya ord som “gul” eller “stor” utan även för att uppfinningsrika lekar 

stödjer den verbala utvecklingen. 

Kognitiv förmåga: Kognition tränas och uppstår genom samspel, lek och 

observationer. En viktig lärdom för barnen är sambandet och förståelsen för 

orsak och verkan. Genom att leka med Duplo förbättras den förståelsen men 

även problemlösningsförmågan och den beslutsfattande förmågan. 

 

Sociala förmågor: Socialt samspel uppstår redan vid födsel. Socialt samspel 

utvecklas varje dag och barnens sociala förmågor förstärks via lek. Även 

lärdomar för livet börjar vid lek med andra, såsom samarbete, turtagning, 

självmedvetenhet och empati. 

 

Känslomässiga kunskaper: För att ett barn ska må bra måste barnet känna sig 

trygg. Lek stärker tryggheten då barn får utforska sina favoritfärger, klara av 

svåra byggprojekt eller andra utmaningar via leken. 

          [32] 
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2.8.4 Micki Leksaker 

Micki leksaker är ett familjeföretag, med 54st anställda, som grundades 1944 av 

Georg Aronsson. Det började med att han ritade sin micki-figur och sedan hade 

snabbt alla hans syskon hakat på idéen och tillverkningen startade i en lokal i 

Gemla. Allt började med en liten träfigur och en dröm att få sprida lekglädje till 

andra. [34][35] 

Idag drivs Micki av tredje generationen Aronsson. De har med åren flyttat ut 

produktionen till en modern industrilokal men de har behållit mycket av det 

traditionella tänkandet, och självklart leklusten! De visar stor omsorg om miljö, 

samarbetspartners och medarbetare och menar på att det är lätt att det blir så när 

det är ett ägarlett företag med en ägare som är passionerad, tar ansvar och ser 

långsiktigt. [35] 

Det viktigaste för Micki är att inga leksaker får äventyra barnets säkerhet och 

hälsa, vilket de tar i åtanke i både material och utformning. Men produkterna 

måste såklart vara roliga med. [36] 

 

Företagets strävan för en bättre miljö innefattar bland annat att produkten i sig 

ska klara av att gå i arv i flera generationer. För att det ska fungera krävs inte 

bara en bra konstruktion utan även en design som klarar av skiftande trender 

och smaker. Här arbetar Micki mycket med att nå en design som tilltalar både 

stora och små. [37] 

 

Utöver de produkter som de själva designar marknadsför de även andra företag. 

På dessa, noga utvalda, leverantörer ställs samma hårda krav som på företagets 

egna designer. [38] 

 

På Micki.se beskrivs att företaget inte bara lägger vikten på att en leksak är 

säker, hållbar och fin. Det är minst lika viktigt att den lockar fram barnets lust 

att leka, lära och lämnar utrymme för barnets fantasi. Annars menar de på att 

det är" ”marsch pannkaka” tillbaka till ritbordet igen. [34] 

 

 

Figur 10: Lego Duplo[33] 
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Micki tillverkar gedigna leksaker i trä. Många av företagets leksaker finns i två 

olika utföranden. En traditionell serie, Classic, som är färgsatt med klara, starka 

färger och en modern serie, Pastell, som har samma produkter fast färgsatta i 

mjuka pastellfärger. [39] Se Figur 11 och Figur 12. 

 

    

Figur 11: Bultbräda Pastell [40]  Figur 12: Bultbräda Classic [41] 

  

2.9 Gåstolar 

Gåstolen är en vilt diskuterad produkt där många trycker på att den till och med 

är farlig för barnet. Ulrika Myhr nämner på sin hemsida ”learn to move” att 

gåstolen faktiskt är förbjuden i Kanada [42]. Learn to move hänvisar till ett 

inlägg från 8 mars 2016 på sin facebooksida där mer info om detta beskrivs. 

Där skrivs att om du säljer en gåstol kan du få böter upp till 100 000 dollar, eller 

riskera 6 månaders fängelse. Anledningen till att gåstolarna är förbjudna i 

Kanada sägs vara tre. 

• Olyckor 

• Försenad och försämrad motorisk utveckling 

• Försämrad mental utveckling (än mer än den motoriska) 

          [43] 

Gåstolar på marknaden i dag har ofta mjuka formspråk, klara färger och en stor 

del är designade som racerbilar. De erbjuder många olika intryck då det, på det 

tillhörande bordet, alltid finns massor med komponenter såsom knappar, spakar, 

ratt ljud, ljus och så vidare. [44] Se Figur 13 och 14 nedan. 

 

   

 

Figur 13: Gåstol med olika 

komponenter [45]  

  

 

Figur 14: Gåstol utformad som 

racerbil [46] 
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2.10 Köksartiklar för barn 

I avsnitt 2.10.1 - 2.10.3 presenteras observationen av köksartiklar utformade för 

små barn. De köksartiklar som undersökts är bestick, pipmuggar och 

nappflaskor. 

2.10.1 Bestick 

Här nedan presenteras bestick utformade för små 

barn. 

Ikeas barnbestick “Smaska”, se Figur 15: 

Besticken är enligt Ikeas hemsida anpassade efter 

barn och lätt att greppa med små händer. 

Knivbladet är format för att underlätta för barnet 

att skära på tallrik med kant genom att använda 

större delen av eggen. [47] Besticken är i glada 

färger med ett tydligt handtag. 

 

Bambinos”My first! Barnbestick”: Enligt Babinos 

hemsida är dessa bestick greppvänliga och ergonomiska 

för små händer. Besticken har tumstöd och en vinklad 

ände som ska underlätta för barnen att äta själva. [48] 

Valet av var färgen placerats visar tydligt var besticken 

ska greppas. Se Figur 16. 

  

 

I can spoon”: Dessa skedar är utformade 

så att det ska underlätta för barnet att äta 

själv genom att skopa i sig maten. 

Handtaget ska ge extra stöd för handen 

och den lätta plasten gör att skeden väger 

lite och är lättare att hantera. Skeden 

tillverkas i många olika klara färger. 

Vilket visas i Figur 17. [49] 

 

Munchkin Bestick, se Figur 18: Munchkin 

Besticken är ett bestickset utformat för barn 

som består av skedar och gafflar. Skedarna ska 

vara anpassade för självmatning med hjälp av 

det svängda handtag som gör att barnet får 

bättre grepp. Gafflarna är rundade och böjda 

för att öka säkerheten. [50] Besticken har 

tydliga mönster och kontraster på handtaget. 

 

Figur 15: Barnbestick ”SMASKA” 

från IKEA 

  

 

Figur 16: Bambino "My 

first! Barnbestick" [48] 

  

 

Figur 18:”Munchkin bestick" [50] 

 

 

Figur 17: "I can spoon"[49] 
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Skip hop Bestick: Dessa bestick ska vara 

anpassade efter små händer. Skaftet på 

gaffeln och skeden är har mjukt gummi på 

sig för att barnet ska få ett stadigt grepp. 

De glada färgerna och djuren ska göra det 

roligt att använda besticken. [51][52][53] 

De är utformade med klara färger och 

kontraster, se Figur 19.  

BabyBjörn barnsked och gaffel: Babybjörns 

barnbestick är anpassade efter barnets anatomi. Det 

ska göra det enkelt för barnet att få upp maten från 

tallriken till munnen. Besticken är anpassade för både 

höger och vänster hand. De korta skaften är 

greppvänliga för en liten hand. Längst ner på skaften 

finns en liten ring som förhindrar att handen glider ner. 

Längst bak på skeden och gaffelns blad finns en liten 

upphöjnad som underlättar då maten ska skjutas in i 

barnets mun. [54] Klara färger har använts och ögonen 

på skaftet ger besticken liv och de liknar en figur. Se 

Figur 20.  

Twistshake’s ”Äta Själv Bestick”: 

Twistshakes bestickset är utformade 

med korta skaft som gör det lättare för 

små barnhänder att greppa. Besticken 

har även en greppvänlig yta och en kant 

längst ner på bestickbladen som gör att 

maten inte glider ner. [55][56] Dessa 

bestick är utformade med Pastellfärger. 

Se Figur 21.  

 

B.box Bestick: Detta set av bestick är unika med en 

helt ny design på gaffeln, se Figur 22. Denna design är 

anpassad så att gaffeln kommer in i barnets små 

munnar och det ska vara lättare för barnet att trycka 

fast maten. Bestickens handtag är mycket vinklade 

vilket möjliggör en bra hand till mun-positionering. 

Vinklingen underlättar för barnet att äta på egen hand. 

[57][58] Klara färger har använts i skapandet av dessa 

bestick. 

  

 

Figur 20: "Babybjörn 

barnsked och gaffel" [54] 

  

Figur 19: "Skip hop Bestick" [51][52][53] 

Figur 22: B.box bestick 

[57][58] 

 

 
Figur 21: Twistshake´s "Äta själv bestick" i 

både utförandet plast och rostfritt [55][56] 

 

  



Framtagning av joystick för barn mellan 0-3år – Interaktionsdesign riktad mot 

små barn 

Alexandra Wiberg, Evelina Sandström 2018-06-15 

 

26 

Sebra bestickset: Detta bestickset 

består av en sked, en gaffel och en 

kniv. Handtagen har en lätt rundad 

form för att små händer ska få bästa 

grepp, se Figur 23. [59][60][61] 

Besticken är utformade i runda 

mjuka former och jordnära färger.  

 

 

 Grabease: Detta är ett set av bestick som 

består av en gaffel och en sked. Besticken är 

utformade på ett ergonomiskt sätt, anpassat för 

barn, se Figur 24. Besticken är gjorda för att 

greppas uppifrån, alltså att barnet använder 

toppgrepp då barnet ska hålla i besticket. Det 

korta skaftet gör det lättare för barnet att 

greppa och stoppa maten i munnen själva. Den 

motoriska utvecklingen förbättras genom att 

barnen kan greppa besticken med toppgrepp 

och styrkan i fingrarna förbättras. Besticken 

har även ett skydd mot kräkreflexen, ett stopp 

så att barnen inte kan stoppa besticken för 

långt in i munnen. [62] 

 

2.10.2 Pipmuggar 

Pipmuggar är dryckesmuggar för barn som ska göra det enkelt för barnet att 

dricka själv utan att spilla allt för mycket. Följande modeller är pipmuggar 

utformade för mindre barn. 

Philips Avent Premium Spillfri Mugg: Denna mugg 

har en anti-spillfunktion och handtagen ska göra det 

enklare för barnet att hålla i muggen och dricka 

själv. Pipen är något vinklad vilket underlättar för 

små barn då de inte behöver luta huvudet lika 

mycket utan kan sitta relativt rakt och dricka. [63] 

Muggens formspråk efterliknar en pingvin och 

muggen är utformad med kontrastfärger, se Figur 

25. 

Figur 23: Sebra bestickset [59][60][61] 

Figur 24: Grabease [62] 

Figur 25: Philips Avent Premium 

[63] 
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Twistshakes’ mini cup: Denna pipmugg är 

utformad för att barnen ska kunna dricka 

själva. De mjuka handtagen underlättar för 

barnen att själva hålla i muggen. Muggen är 

“spillfri” och flödet på vätskan kan regleras. 

[64] 

Muggarna finns i många olika färger, både 

klara färger och pastell. I Figur 26 visas en 

pastellfärgad rosa mugg. 

 

 

NUK Drickpipsflaska - First Choice: Denna 

pipmugg ska underlätta övergången till 

självständigt drickande för barnet. Denna flaska 

har ett så kallat “Anti-Colic Air System” som ska 

förhindra att barnet sväljer en massa luft. Pipen är 

“spillfri” och handtagen är greppvänliga för barn. 

Se Figur 27. Flaskorna finns i olika mjuka 

pastellfärger och mönster. [65] 

 

Philips Avent Klassisk Spillfri Mugg: Denna mugg har 

“anti-spillfunktion” och en mjuk pip som gör det 

behagligt för barnet att dricka. Muggen är konstruerad i 

klara färger, se Figur 28, och finns även i andra 

färgkombinationer. [66] 

 

 

 

Ikeas pipmugg “Börja”: I Figur 29 syns en 

pipmugg från IKEA, ”Börja”. Denna pipmugg 

har en sugpip och två stora handtag som ska 

underlätta för barnet att hålla muggen själv. 

Den har ett enkelt formspråk och finns endast 

i denna färgkombination. [67] 

  

 

Figur 27: NUK Drickpipflaska - 

First Choice [65] 

  

 

Figur 29:"Börja"-pipmugg IKEA [67]  

  

Figur 26: Twistshake mini cup [64] 

Figur 28: Philips Avent 

Klassisk Spillfri Mugg 

[66] 
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2.10.3 Nappflaskor 

I detta avsnitt redogörs för ett antal nappflaskor som finns på marknaden. Detta 

för att undersöka hur denna produkt är utformad i både färg, form och material. 

  

Tommee Tippee Nappflaska: Denna 

nappflaska är bred upptill för att 

efterlikna och ge känslan av mammans 

bröst. Vilket tydligt kan ses i Figur 30. 

Det finns en ventil som reglerar luftflödet 

och flaskan är designad för att efterlikna 

naturlig amning både genom form och 

position. Flaskan är genomskinlig. [68] 

 

 

 

NUK Nature Sense Nappflaska: Nappen på flaskan är 

mjuk och består av flera små hål för att underlätta och 

få ett jämnare flöde på vätskan. Flaskan reglerar 

luftflödet. Flaskan är genomskinlig med inslag av 

pastellfärger, se Figur 31. [69] 

 

 

 

Twistshake nappflaska, se Figur 32: Denna 

nappflaska har så kallat “Anti-Colic System” 

som förhindrar att barnet sväljer luft. Flaskan 

är greppvänlig med tjock plast som håller 

värmen. Flaskan tillverkas i mjuka 

pastellfärger. [70] 

 

 

2.11 Barnserier 

På marknaden idag finns ett gäng serier även för riktigt små barn. Nedan 

återfinns teori om den populära serien 2.11.1 Babblarna och även en nykomling 

2.11.2 Babyloonz 

 

 

Figur 30: Tommee Tippee Nappflaska [68] 

  

 

Figur 31: NUK Nature 

Sense Nappflaska [69] 

  

Figur 32: Nappflaska från Twistshake 

[70] 
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2.11.1 Babblarna 

Babblarna är ett svenskt koncept som har Karlstadmodellen som pedagogisk 

plattform. Karlstadmodellen är en modell till språkträning, som bygger på att 

alla ska ha rätten att lära, utveckla och använda språk. Modellen är i ständig 

utveckling och har varit det sedan den grundades i slutet av 1970-talet av 

professor Iréne Johansson. [71]  

Babblarna är ett gäng härligt färgglada figurer med rena, enkla former som tagit 

Sverige med storm, se Figur 33. I leken tillsammans med babblarna så 

utvecklas barnets eget språk. Varje figur i serien har sitt eget språk som bygger 

på att ljuden i namnet upprepas. Men självklart förstår alla figurer varandra 

ändå. Genom att babblarnas “babbel” följer det svenska talade språkets melodi 

så tränas barnen i hur språket låter och lockas att “babbla” själva. För många 

barn fungerar eget “babbel” utan riktiga ord som en språngbräda för den riktiga 

språkutvecklingen, särskilt för de som har extra kämpigt. För andra barn är 

babblarna “endast” lustfylld underhållning. 

Babblarna finns som serie och musikvideo både på webbplatsen Youtube och 

barnkanalen i SVT. De finns även som böcker, spel, pussel, mjukdjur, 

plastfigurer, applikationer och många fler produkter. 

De rörelsemönster babblarna använder och figurernas utseende är tydliga och 

enkla. Det resulterar i att det lilla barnets öga fångas och blicken hålls kvar. 

Serien bygger inte på massa hastiga klipp och olika betraktningsavstånd som 

kan bli komplicerat för små barn. Babblarnas egna språk och dess ljud 

uppmuntrar barnen att “babbla” tillsammans med dem och kan på så sätt hjälpa 

barnen i sitt språk. Detta eftersom barnen lär sig av att uttrycka ljud, även om 

det inte är riktiga ord. Ofta är barns första ord just “dada”, “ma-ma” och 

liknande stavelser. Med tanke på detta är babblarnas namn Babba, Bibbi, Bobbo, 

Dadda, Diddi, Doddo noga utvalda.       [72] 

 

 

Figur 33: Babblarna - från vänster: Babba, Bobbo, Bibbi, Diddi, Doddo, Dadda [72] 
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2.11.2 Babyloonz 

Babyloonz är ett digitalt leksaksföretag som grundats i Stockholm 2015 av 

Niklas Malmqvist och hans sambo Vanja Wikström. Inspiration till serien är 

deras egen son Iggy. Babyloonz finns som olika applikationer, tv-serie och 

musikvideo. [73] 

Babyloonz figurer är konstruerade med många olika klara färger för att fånga 

barnets intresse, se Figur 34. De är även könsneutrala för att barnet ska kunna 

växa upp till den individ den vill vara och inte tryckas in i någon stereotyp. 

Formerna av figurer och omgivning är många, olika och varierar i storlek. [74] 

Babyloonz appar är utformade som icke-linjära spel vilket betyder att de inte är 

styrda mot ett visst mål. Barnet får istället själv möjlighet att utforska och vara 

kreativ i appen. Det finns ingen tydlig start och inget tydligt mål i spelet utan 

det riktar sig istället till att låta barnet leka och utforska. [75] 

 

2.12 Skal till surfplatta 

Idag finns på marknaden flera olika skal till Ipads och andra surfplattor som 

riktar sig till att underlätta användandet för små barn. 

Skalen är konstruerade för att erbjuda bättre greppvänlighet, ofta genom något 

slags handtag eller endast genom ett greppvänligt material. Utöver möjlighet till 

enklare grepp finns ofta även ett stadigt stöd för att surfplattan ska kunna 

placeras på ett plant underlag. Om barnet skulle tappa surfplattan är majoriteten 

av skalen gjorda i stötvänliga material som ska skydda surfplattan bättre. Skalen 

finns att köpa i många olika färger och former, men gemensamt för alla är klara, 

starka färger och tilltalade enkla former. Utöver det har många skal även någon 

figur integrerad. Se Figur 35 till och med Figur 40. 

 

Figur 34: Babyloonz – från vänster: Baby Iggy, Baby Dada, Draken Baba, Baby Momo, Baby 

Toto. [73][74] 
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2.13 Pottor 

Barnpottor hjälper barn att öva sig att gå på toaletten. Pottor är mindre än en 

toalett för att små barn ska kunna sitta bekvämt på pottan. Att sitta bekvämt blir 

extra viktigt för barnen då de kanske måste sitta ganska länge då det är en 

lärande process. Att den ska vara stabil och stänkvänlig är därför också viktigt. 

Många pottor på marknaden har både arm och ryggstöd för mindre barn. Många 

pottor går dessutom att bygga om allteftersom barnet växer upp. Pottor för lite 

äldre barn har ofta inget ryggstöd utan bara en sits. De flesta pottor är väldigt 

runda i formerna och har klara, “fräscha”, ljusa färger. Se Figur 41 till och med 

Figur 46. 

 

 

Figur 35: Skal Eva röd 

  

 

Figur 36: Skal Eva elefant 

blå 

  

 

Figur 37: Skal Eva hjul 

orange 

  

 

Figur 38: Barnfodral med 

ställ rosa 

  

 

Figur 39: Barnfodral grön 

  

 

Figur 40: Skal Eva fjäril 

rosa 
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Följande potta är en bärbar potta. Pottan är designad för att göra potträning rolig 

och enkel för både barnen och föräldrarna. Pottan är bärbar och förslutningsbar 

för att barnet enkelt ska kunna fortsätta sin potträning även på resa. Designen 

får barnet att snabbt känna att pottan är sin och att den är personlig. Pottan har 

vunnit flertalet priser så som LBP:s pris “Best toilet/potty trainer product” och 

Bizzie Baby:s “Bronze award” med flera. [88][89] Pottorna har runda former 

och består av klara starka färger med mycket kontraster, se Figur 47 till 49.  

 
  

 

Figur 41: OKbaby Pasha 

Potta [82] 

  

 

Figur 42: BabyBjörn 

Pottstol [83] 

  

 

Figur 43: UBBI 3-i-1 potta 

[84] 

  

 

Figur 44: IKEA "Lockig" 

[85] 

  

 

Figur 45: IKEA "Lilla" [86] 

  

 

Figur 46: BabyBjörn Smart 

potta [87] 

  

 

Figur 47: My carry potty 

Ladybird [90] 

  

 

Figur 48: My carry potty 

Bumblebee [91] 

  

 

Figur 49: My carry potty Cow 

[92] 
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2.14 Universella nödsituationsprodukter 

Om en nödsituation skulle uppstå så är det viktigt att alla förstår sig på vissa 

nödsituationsprodukter som kan rädda människor i en sådan situation. På dessa 

produkter ställs höga krav på att de lätt fångar den stressade människans 

uppmärksamhet och sedan även att de är lättförståeliga. I följande avsnitt, 

2.14.1 - 2.14.3, studeras tre sådana produkter. Det är brandsläckare, 

varningsskyltar och nödhammare. 

2.14.1 Brandsläckare 

Brandsläckare finns till för att snabbt kunna användas ifall en brand skulle 

uppstå. Dessa finns placerade lite varstans både i privata och offentliga miljöer. 

Om en brand skulle uppstå är det viktigt att brandsläckaren fort identifieras av 

människan och att människan sedan lätt förstår hur denne ska använda 

produkten. 

I offentliga miljöer finns krav på att brandsläckaren ska vara röd för att lätt 

upptäckas i stressade situationer. Detta för att de människor som vistas i dessa 

offentliga miljöer inte kan förväntas veta var brandsläckaren är placerad. Med 

hjälp av brandsläckarens klara röda färg fångar den lätt personens 

uppmärksamhet. I människors privata hem är andra, mer diskreta färger, okej att 

använda. Resonemanget lyder att det är bättre att en familj har en brandsläckare 

framme i sitt hem som inte är utstickande i sin färg, än att de har en röd 

brandsläckare undangömd i ett förråd, eller än värre ingen alls.   [93] 

Brandsläckaren är utformad på ett sätt som lätt ska förstås av alla. Behållaren är 

den omtalade röda färgen som drar uppmärksamheten till produkten, se Figur 

50. Handtaget och slangen är ofta svart för att tydligt sticka ut med hjälp av 

kontrasten. Handtaget är även tydligt och enkelt att förstå med hjälp av det stora 

“gapet” som inbjuder att det pressas nedåt. Men först behöver släckarens 

säkring tas bort. Den är ofta utformad i ett annat material, färg och med en 

tydlig del som erbjuder grepp. Allt detta för att inbjuda användaren att rycka 

bort den. 

 

 

Figur 50: Brandsläckare Housegard [94] 
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2.14.2 Varningsskyltar 

Varningsskyltar finns till både för att varna om faror men även för att upplysa 

om regler i trafiken. Ett tydligt samband som kan ses vid studerande av dessa 

varningsskyltar är att de i största utsträckning använder sig av endast tre färger: 

röd, svart och gul. Detta eftersom att de färgerna skapar bra kontrast till 

varandra och är tydliga. Alla varningsskyltar har hårda, vassa former såsom 

exempelvis trianglar och kan även med hjälp av detta framföra sitt budskap 

väldigt konkret. 

Nedan presenteras bilder på exempel på varnings- och vägskyltar i Figur 51 till 

och med Figur 55. 

 
 

2.14.3 Nödhammare 

Nödhammaren återfinns ofta i bussar, tåg och bilar. Dess uppgift är att vid 

nödsituation kunna möjliggöra för passagerare att krossa rutor och ibland skära 

upp bälten för att evakuera ett fordon. Produkten är oftast röd med en spets i 

metall som tillsammans med handtagets utformning tydligt visar hur verktyget 

används. Se Figur 56. 

 

2.15 Blindskrift 

Blindskrift är ett samlingsnamn för taktila skrifter. Det finns flera olika 

varianter på taktila skrifter och används framförallt av synskadade personer. 

Taktila skrifter består av någon form av struktur/upphöjnad på en yta där de 

olika mönstren läses av med hjälp av fingrar. Tre typer av blindskrifterna är 

punktskrift, moonskrift och reliefskrift. Enligt Illustrerad vetenskap så finns det 

vetenskapliga undersökningar som visar på att personer som saknar ett sinne 

 

Figur 51: ”Varning 

för tåg”[95] 

  

 

Figur 52: "Se 

upp för korsande 

väg" [96] 

  

 

Figur 53: 

"Varning för 

lekande barn" 

[97] 

  

 

Figur 54: "Risk 

för snöras" [98] 

  

 

Figur 55: 

"Vägskylt, 

stopplikt" [99] 

  

 

Figur 56: Nödhammare [100] 
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förstärker sina fungerande sinnen. Det är därför blindskrift är lämpligt och 

något som fungerar väldigt bra. Följande avsnitt beskriver kort om de tre typer 

av blindskrift som nämnts ovan:     [101][102][103] 

2.15.1 Reliefskrift 

Reliefskrift är då texten som skrivs “höjs upp” från ytan. Bokstäverna är 

skrivna med denna upphöjnad för att kunna kännas. Detta kan användas på alla 

språk då det går att tillämpa på alla typer av bokstäver och tecken.  [104] 

2.15.2 Punktskrift 

Punktskrift (även kallat Braiellskrift) är uppbyggt av punkter som kombineras i 

olika former för att skapa bokstäver. Det är bokstäverna i det latinska alfabetet 

som ersätts med punkter så punktskrift är användbart för alla språk som 

använder sig av det latinska alfabetet. Punktskrift går även att läsa med ögonen, 

det är därför även ett bra verktyg för synskadade personer som kan komplettera 

synen med känsel och på så sätt förtydligas texten.    [105][106] 

2.15.3 Moonskrift 

Moonskrift är också baserat på det latinska alfabetet men använder sig inte av 

punkter utan upphöjdnaderna består av streck och kurvor som ska vara en 

förenkling av de latinska bokstäverna för att kunna känna bokstäverna tydligare. 

Moonskrift anses vara lättare att känna vid nedsatt känsel än punktskrift. [107] 

 

2.16 Sportartiklar 

Tekniken går framåt även inom sporten. Redskap och sportartiklar utvecklas 

ständigt för att underlätta för utövaren, men även för att tilltala personen 

estetiskt. Nedan tittas närmare på tennisracket, golfklubbor och 

innebandyklubbor. Hur dessa är utformade och vilka uttryck de har, samt om 

detta förändras om samma produkt riktad till barn studeras. 

2.16.1 Tennisracket 

På marknaden finns idag många olika racket för såväl motionär som 

tävlingsspelare. 

En snabb överblick av utbudet på tennisshopen.se visar att de flesta tennisracket 

för herrar är utformade med ett långt, oktogon-format, handtag med greppvänlig 

tejp. Samt en ellipsformad träffyta med nät. Bredden på ellipsen kan variera 

något, men längden är ofta densamma. Det som skiljer motionärernas racket 

från tävlingsspelarnas är främst tyngden och materialet. 

Tennisracket riktat till vuxna är ofta svarta, mörkgrå eller vita med inslag av 

någon accentfärg så som orange, limegrön, ljusblå, röd och så vidare. Några 

fåtal racket har en färg som bas med inslag av svart eller vitt, men i sådana fall 

håller sig produkten ändå till en färg. Klara färger blandas sällan. Se Figur 57 

till och med Figur 59. 
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Tittas det istället på tennisracket som riktas till barn under 4 år så finns ett 

sådant på tennisshopen.se. Det skiljer sig framförallt i handtagets längd och 

träffytans bredd. Racketet är kortare och har en bredare träffyta för att 

underlätta för barnet. Färgen är också någonting som sticker ut, se Figur 60. På 

detta racket blandas rött, grönt, vitt, svart och gult utan några hämningar. 

Racketet marknadsförs just precis så, som ett färgglatt racket för de små 

tennisspelarna. 

Även högre upp i åldrarna syns juniorraketerna ha många färger. 

 

2.16.2 Golfklubbor 

Det finns olika typer av golfklubbor och de ser alla olika ut men de vanligaste 

klubborna är så kallade järnklubbor. Dessa golfklubbor är ofta kromade eller 

mörka i skaftet men kan även bestå av andra färger, se Figur 61 och 62. 

Klubborna har en tydlig greppyta i gummi för händerna. Skaften är oftast 

tillverkade i stål eller exempelvis grafit. Klubbhuvudet har ofta en kontrastfärg 

på ena sidan. 

 

Figur 57: BABOLAT Pure Aero 

Play [108] 

  

 

Figur 58: WILSON Pro Staff 

RF 97 [109] 

  

 

Figur 59: BABOLAT 

Pure Drive Team [110] 

  

 

Figur 60: Junior racket: BABOLAT 

Ball Fighter 17 tum [111] 
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Figur 61: PING, Glide 2.0 Stealth [112]  Figur 62: Cobra, King ONE Satin [113] 

 

Det som skiljer golfklubbor för barn mot golfklubbor mot vuxna är främst 

längden på klubborna och styvheten på skaftet. Klubbor för yngre barn kan ofta 

ha färgglada skaft men från ca 7 år har klubborna ungefär samma färger som för 

de vuxna. Det finns klubbor för barn som är gjorda helt i plast och klubbor som 

är gjorda i samma material som för vuxna. Det finns golfklubbor för barn från 2 

år och uppåt. Nedan visas två golfset anpassade för små barn, Figur 63 och 

Figur 66. Men även två set anpassade för lite äldre barn, Figur 64 och Figur 65. 

 

  
 

2.17 Babyprodukter 

I följande avsnitt 2.17.1 – 2.17.3 undersöks övriga babyprodukter. Först 

babybjörns bärsele följt av marknadens babysitters och babygym. 

 

2.17.1 Babybjörns bärsele 

BabyBjörn AB är ett familjeföretag som tillverkar produkter för mindre barn, 0 

till 3 år. Deras största produkt är deras bärsele. Produkterna säljs i över 50 

länder. BabyBjörn vill utveckla säkra och funktionella produkter och via dem 

underlätta vardagen för många barnfamiljer. BabyBjörn har en stilren design 

 

Figur 63: Golfklubba 

små barn [114] 

  

 

Figur 64: 

Golfklubba 

Barn 8-10 år 

[115] 

  

 

Figur 65: 

Golfklubba barn 

10-12 år[116] 

  

 

Figur 66: Golfklubba till 

de allra minsta [117] 
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utan onödiga detaljer. Företaget vill att deras produkter ska kunna gå i arv från 

barn till barn och därför blir design och kvalité viktigt, det ska vara tidlöst och 

hållbart. [118] 

Tanken med BabyBjörns bärselar är att föräldern ska kunna ha barnet nära sig 

samtidigt som händerna är fria till annat. Bärselarna är ergonomiskt utformade 

med bland annat midjebälte. Bärselarna finns att köpa i diskreta och jordnära 

färger vilket tydligt syns i Figur 67. Bärselarna är justerbara och kan anpassas 

efter barnets längd och vikt allteftersom barnet växer. [119] 

 

Figur 67: Babybjörn bärsele 

 

2.17.2 Babysitter 

På marknaden idag finns många olika varianter av babysitters. Allt ifrån den 

traditionella stolen från babybjörn till varianter som erbjuder både rörelse, 

vibration, musik och belysning, se Figur 68 och Figur 69. 

 
 

De absolut flesta babysitters är konstruerade i jordnära färger och nyanser. De 

är ofta mjuka i sina former och omsluter barnet på ett tryggt vis, så att barnet 

känner lugn. 

 

Figur 68: Babybjörn Bliss 

babysitter [120] 

  

 

Figur 69: Joie Serina 2-in-1 

babygunga [121] 
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Många babysitters har, eller kan kompletteras med, hängande leksaker som 

barnet kan titta på och leka med. Bland annat speglar, neutrala mjukdjur och 

plast figurer i klara färger är vanligt. [122] 

 

2.17.3 Babygym 

Babygym är namnet för en lekställning som placeras ovanför ett barn som 

ligger på mage eller rygg. Det stimulerar barnet och inbjuder barnet till lek. De 

absolut flesta babygym har nu för tiden någon slags underlag som barnet kan 

ligga bekvämt på. Där kan barnet ligga skönt både på rygg och mage samtidigt 

som de har roliga, färgglada leksaker att titta och känna på. 

Drygt hälften av de babygym som finns på jollyroom.se är fägglada med klara, 

starka färger. Den andra halvan är utformade med mer neutrala, jordnära kulörer 

och även några ljusa pasteller återfinns. [123] Nedan i Figur 70 och Figur 71 

visas exempel på båda dessa utföranden. 

Formen både på ställningen och figurerna är övervägande mjuka, runda former. 

 
 

2.18 Joystick 

Ett styrmedel som kontrollerar de laterala och longitudinella styrningen av ett 

fordon betecknas ofta som joystick. En joystick är någon form av styrspak och 

kan antingen kontrollera riktning på fordonet, hastigheten eller båda två. [126] 

En joystick har ofta ett rörelseomfång som tillåter en rörelse på +- 20°. Detta 

kan jämföras med en vanlig bilratt som har ett rörelseomfång på 3.75 varv 

vilket blir ca. +- 680°. Detta resulterar i att en joystick ofta är känslig och 

kräver god precision. [127] 

Joysticks används till allt från spårvagnar och flygplan till tv-spel. 

Utformningen och designen av en joystick varierar beroende på ändamålet. I ett 

flygplan justeras endast riktningen i grova drag och därför greppas joysticken 

 

Figur 70: Done by deer babygym [124] 

  

 

Figur 71: Cloudberry castle 

babygym [125] 
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med hela handen för att få ett stadigare grepp och rörelsen utförs främst med 

armen och handleden. En joystick till ett flygplan designas därför ergonomiskt 

med bra grepp för hela handen. Där mer finkänslighet krävs så styrs joysticken 

mer och mer med handen och fingrarna, ju finare rörelse desto mindre 

handleds- och armrörelse. I dessa fall är joysticken oftast smalare och kortare 

för att underlätta styrning med fingrarna. Det är alltså främst ändamålet med 

styrningen som styr joystickens utformning men även användaren. Om 

användaren exempelvis har någon form av funktionshinder i musklerna måste 

joysticken anpassas efter den rörelseförmåga användaren har. [126] 

En joystick kan återge både passiv och aktiv feedback. Aktiv feedback är en 

konstgjord återkoppling baserad på systembeteende och reaktioner. En passiv 

feedback är egentligen inte ens en feedback eftersom den inte ger någon 

dynamisk återkoppling på systemets beteende. Ett exempel på en passiv 

feedback kan vara att joysticken återgår till vertikalt läge om den släpps. Detta 

ofta genom att en fjäder och dämpare drar den tillbaka. [127] 

 

2.19 Vägmarkeringar 

Singelolyckor på landsvägar är något som är väldigt vanligt. Det finns ett antal 

åtgärder för att förhindra dessa olyckor där kantlinjer är en. Kantlinjer med 

ojämnheter är en åtgärd, så kallade “textured sholders”. Det består av 

urgröpningar i sidan av vägen som ligger på tvären i förhållande till 

körriktningen. Dessa ska enligt undersökningar ha minskat antalet avkörningar 

av vägen. 

 

 

Figur 72: Exempel på föregångaren till dagens vägränder [128] 
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I Figur 72 visas föregångaren till de räfflade kantlinjer som finns på många 

vägar idag. De räfflor som finns idag ligger även dem på tvären och varnar 

föraren att den är på väg av banan både via ljud, syn och känsel. Då bilen korsar 

dessa kantlinjer uppstår ett ljud och en vibration i bilen som varnar föraren. 

Dessutom bidrar strukturen på linjerna till att kantlinjerna syns bättre vid väta 

och när bilens ljus lyser på dem i mörker. Se Figur 73. 

 

         [129][130] 

 

2.20 Sparkcyklar/cyklar 

Genom att lära sig cykla så utvecklas barnets balans och motorik. För att öva 

upp balansen, så att barnet slutligen lär sig cykla på en “vanlig” cykel, finns 

idag flertalet produkter för att hjälpa till. 

Bland annat finns det trehjuliga cyklar, balanscyklar (även kallade springcyklar), 

sparkcyklar och såklart barncyklar (med och utan stödhjul). Dessa cyklar 

presenteras i nedanstående avsnitt. 

2.20.1 Trehjulig cykel 

Trehjuliga cyklar är precis som det låter en cykel med tre hjul. Detta för att 

barnet enklare ska hålla balansen. Ofta har trehjulingar ett långt handtag baktill 

för att föräldern ska kunna styra sitt barn utan att behöva böja sin rygg till ett 

icke ergonomiskt läge. 

De trehjulingar som säljs på jollyroom.se [131] visar att de ofta konstrueras i 

starka, klara färger och finns även med bilder av kända figurer. Exempelvis Elsa 

och Anna från Disneys Frost, Babblarna eller Blixten McQueen från Disneys 

Bilar. 

 

Figur 73: Strukturerade kantlinjer i mörker [129] 
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Formen på dessa trehjulingar är övergripande runda och mjuka. Detta visas 

även i nedanstående bilder, Figur 74, 75 och 76. 

         [131] 

 

 

  

 

2.20.2 Balanscykel/Springcykel 

För att öva upp sin balans är balanscykeln, eller springcykeln som den även 

kallas, ett bra hjälpmedel. Här kan barnet sitta på cykeln med båda fötterna i 

marken och springa framåt för att förflytta sig. Det resulterar i att barnets balans 

sätts på prov och utvecklas. 

Balanscykeln är en bra övergång till barncykeln. Den ser ut som en “vanlig” 

cykel men saknar trampor och kedja. 

På jollyroom.se återfinns flera olika varianter av balanscykeln, några av dessa 

återfinns i Figur 77 till och med Figur 80. De flesta har exakt samma utseende 

som en vanlig cykel, är gjorda i metall och ofta enfärgade. Det finns även några 

versioner som är gjorda i plast, har fler klara färgkombinationer och ett uttryck 

som säger mer leksak, än cykel. Dessa kan även ha andra former, såsom 

exempelvis formen av en moped.       [135] 

 
 

 

Figur 74: Smoby be move 

[132] 

  

 

Figur 75: Nordic Hoj 

Babblarna [133] 

  

 

Figur 76: Disney Frozen 

[134] 

  

 

Figur 77: Zycom 

Zbike [136] 

  

 

Figur 78: Smoby Scooter 

[137] 

  

 

Figur 79: 

Pinepeak [138] 

  

 

Figur 80: STIGA 

springcykel [139] 
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2.20.3 Sparkcykel/Kickbike 

Sparkcykeln, eller en så kallad kickbike, finns i flera olika modeller. Det 

främsta som skiljer modellerna åt är antalet hjul. Sparkcykeln finns med två, tre 

och fyra hjul, se Figur 81 till 85. 

Av den sorten som har två hjul finns två olika varianter. Där finn en med små 

hjul, liknande inlines, och en med stora däck, liknande en mindre cykel. 

Även av den sort som har tre hjul finns två varianter. En som har dubbla hjul 

bak och en annan som har dubbla hjul fram istället.  

 

  

Ofta är sparkcyklarna färgglada och färgsatta i starka kulörer. Det är även 

vanligt med avvikande färg på handtagen, jämfört med styret. Detta för att 

barnen enklare ska förstå var de ska hålla händerna. [145] 

2.20.4 Barncyklar 

Barncyklar är precis som namnet beskriver en cykel fast i mindre format, riktad 

till barn. I denna undersökning har barncyklar, för barn upp till 4 år, granskats 

på jollyroom.se.  [146] 

 

Cyklarna, riktade till denna åldersgrupp, har ofta starka färger i kombination 

med antingen vit eller svart, men finns även i helsvart utförande. I vissa fall 

återfinns även här bilder på figurer som barnen känner igen. Exempelvis en 

cykel med Disney princess på. Se Figur 86 till och med 88. 

  

 

Figur 85: 

Volare Scooter 

10 tum [144] 

 

 

Figur 88: Disney Prinsess 

Barncykel 12 tum [149] 

 

 

Figur 87: PJMasks Cykel 12 

tum [148] 

 

 

 

Figur 82: 

Disney Cars 

3 Sparkcykel 

[141]  

 

 

Figur 81: Pinepeak 

Sparkcykel Balance 

Trehjuling [140] 

 

 

 

Figur 84: STIGA 

Scooter Mini Kid 

3W [143] 

 

 

 

 

Figur 83: STIGA 

Mini Kick Quad 

Sparkcykel 

[142] 

 

 

 

 

 

Figur 86: Pinepeak 

Barncykel Cruise 12 tum 

[147] 
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2.21 Leksaksbilar 

I följande avsnitt presenteras två olika sorters leksaksbilar som finns på 

marknaden idag. Den första är den klassiska Bobbycar och sedan följer en lite 

nyare variant Plasma Car. 

2.21.1 Bobbycar 

Bobbycar är en leksaksbil i plast för mindre barn, 2 år och uppåt, som tillverkas 

av företaget Big. Bilen har fyra hjul och den klassiska färgen på bilen är röd och 

svart. Bilen är en sparkbil som går att styra med ratten. Bilen har utformats på 

ett ergonomiskt sätt för att hjälpa barn i deras utveckling, framförallt motoriskt. 

Ratten ska vara greppvänlig för barn och lätt att styra. Bilarna är tillverkade i 

klara färger och är runda i formen, se Figur 89 till Figur 92. Kvalité och en 

barnvänlig design är något Big satsar mycket på.  [150] 

 

 

2.21.2  Plasma car 

Plasma car är en plastbil utformad för barn som drivs framåt med hjälp av 

rörelser fram och tillbaka i ratten. Ratten styrs höger och vänster för att röra 

framhjulen som i sin tur driver bilen framåt. Tröghet, centrifugalkraft, 

tyngdkraft och friktion är de krafter som utnyttjas för att köra bilen framåt och 

bakåt. Dessa bilar uppmuntrar till rörelse och övar barnens motorik. Barnen får 

upptäcka effekten av att en kraft kan få utväxling i en helt annan kraft. Bilarna 

har blivit mycket populära och går under fler namn än Plasma car såsom 

WiggleKart, Swingcar, Funcar och Twistcar. Bilarna tillverkas i plast och i 

färgglada färger, se Figur 93 till 95. De är runda i formen och håller för både 

vuxna och barn.  [155][156] 

 

Figur 93: Swingcar Röd [157] Figur 94: Swingcar 

Limegrön [158] 
Figur 95: Swingcar Lila [159] 

Figur 92: Flower 

[154] 
Figur 91: Little 

star[153] 
Figur 90: Classic[152] Figur 89: Racer[151] 
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2.22 Spel 

I dagsläget vimlar marknaden av olika spel för både vuxna och barn. Det finns 

många olika plattformar att spela på, och nästintill oändligt många spel att välja 

bland. I dessa avsnitt, 2.22.1 - 2.22.3 undersöks bland annat konsoler, datorspel 

och applikationer. Detta främst för att se hur denna bransch fångar barn och 

ungas intresse.  

2.22.1 Konsoler 

V.Smile är en konsol utvecklad för 

barn i åldern 3-6 år av företaget 

Vtech. V.smile är ett pedagogiskt 

spelsystem med en stor enkel konsol 

som är anpassad för barns reducerade 

hand och fingermotorik. 

Handkontrollen består av stora 

knappar, för att barnen enkelt ska 

kunna trycka på dem, och en joystick. 

Det är fyra färgade och lysande 

knappar och en stor ”enter-knapp”, 

detta gör att barnen lätt och snabbt 

ska förstå hur det fungerar och göra 

det lättare för barnen att manövrera kontrollen. Kontrollen har mjuka runda 

former och glada färger, vilket kan ses i Figur 96. [160] 

 

Vtech har även utvecklat fler konsoler 

för barn. En annan är InnoTV som riktar 

sig till barn mellan 3-8 år. Den konsolen 

har ett ännu enklare uttryck, med tre 

knappar och en joystick, se Figur 97. 

Handkontrollen går även att rotera för att 

kunna användas av både höger och 

vänsterhänta. Kontrollen är färgglad och 

har mjuka runda former. [161] 

2.22.2 Datorspel 

Minecraft är ett av de största datorspelen i världen, har sålts i mer än 100 

miljoner exemplar och har getts ut av Mojang AB. Det är ett spel för både barn 

och vuxna. Spelet bygger på kreativitet och det är främst kreativiteten som 

stimuleras i detta spel men även problemlösning tränas. Spelet kan jämföras 

med Lego (se avsnitt 2.8.3 Lego) men i digital form. Spelet är uppbyggt av 

fyrkantiga kuber som består av olika material. Kuberna går att bygga med och 

de olika kuberna har olika egenskaper. Då spelet endast består av dessa kuber 

kan vilken miljö som helst byggas upp och det finns även färdiga miljöer och 

uppdrag som kan spelas i. Spelet rekommenderas från 7 år och uppåt, består av 

färgglada kantiga kuber som kan ses som pixlar, se Figur 98 samt 99. 

Figur 96: V.Smile  

Figur 97: InnoTV [161] 
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Hårdvaran idag är inte en begränsning men Mojang har ändå valt att göra spelet 

som pixlar. Detta är delvis en homage till tv-spelens grund. Trots att en figur 

endast består av några pixlar är det lätt att urskilja både kläder, mustasch och 

kön på figuren. [162][163] 

 

Figur 98: Exempel på färgglad värld i Minecraft [164] 

 

Figur 99: Exempel ur spelet Minecraft [165] 

 

2.22.3 Applikationer 

På marknaden finns många applikationer riktade till små barn. Där återfinns 

bland annat babblarna vilka kan läsas mer om i avsnitt 2.11.1 Babblarna.  

Pappasappar.se är en hemsida, som sedan 2011 testat alla barnapplikationer och 

sedan recenserat de bästa applikationerna för att hjälpa andra föräldrar att välja 

ut lämpliga applikationer till sina barn. De kollar bland annat att 
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applikationerna inte innehåller reklam eller köpuppmaningar, eftersom de 

tycker att sådant inte är lämpligt för barn.  

På pappasappar.se kan föräldrar söka efter applikationer anpassade för just 

deras behov. Det finns sökinställningar för ålder, plattform, kategori, språk och 

betyg. Sedan kan resultatet sorteras efter popularitet, betyg eller pris.  

          [166] 

Enligt pappasappar.se så är den populäraste applikationen för barn under 1 år 

Småbarnsljud 123, se Figur 100.[167] Det är en applikation som bygger på den 

traditionella pekboken. I applikationen syns tecknade djur, saker och ting som 

barnet kan klicka på. När barnet klickar på exempelvis ett får så kommer ett 

foto på ett får upp på skärmen och en röst säger “Får”. Sedan spelas djurets läte 

upp tills barnet klickar på skärmen igen och bilden stängs ner. Applikationen är 

enkel, tydlig och har klara färger. Om barnet försöker klicka på inställningar 

kommer en ruta upp som säger “För föräldrar - för att fortsätta svep med två 

fingrar nedåt/uppåt/vänster/höger”. Med olika riktningar varje gång. [168] 

För de allra minsta finns många applikationer som bygger på den traditionella 

pekbokens koncept. Men istället för att föräldern ska sitta med sitt barn och läsa 

vad exempelvis djuret heter och hur de låter så klickar bara barnet på valfritt 

djur så spelas detta upp automatiskt.  

De flesta applikationer riktade till barn under 1 år bygger just på pekboks-

konceptet, eller spelar musik. Genom att titta på applikationernas loggor samt 

skärmavbilder, i recensionerna på pappasappar.se, ses att många applikationer 

bygger på färgglada, enkla layouter med mjukt formspråk. Se Figur 100 - 102.  

   

 

Den populäraste applikationen för barn i 1 års ålder är enligt pappasappar.se 

Babblarna&me. På topp 6 återfinns tre av babblarnas 5 applikationer. Mer om 

babblarna återfinns i avsnitt 2.11.1 Babblarna. [171] 

På andra plats kommer Godnatt små skogsdjur. Det är en applikation där barnet 

får hjälpa till att natta sju stycken smådjur genom att släcka dess lampor. I 

bakgrunden spelas en lugn instrumentalmusik och en berättarröst talar när 

Figur 100: Småbarnsljud 

123 [168] 
Figur 101: Peka Djur Bondgården 

[169] 
Figur 102: Tachin 

Tachan [170] 
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barnet klickar in till något av djuren, se Figur 103. Där visar djuret en konst och 

kryper sedan i säng. När alla djurens lampor är släckta, och djuren sover är 

förhoppningen att även barnet som spelar ska vara nere i varv och redo att sova. 

[172] 

 

Figur 103: Godnatt små skogsdjur[172] 

Bland de applikationer som ligger i topp för ettåringar på pappasappar.se 

återfinns många appar som spelar musik eller främjar barns språkutveckling. 

Även olika böcker och några spel där figurer utför uppdrag finns att spela. 

Genom att titta på logotyperna till applikationerna samt dess layout (genom 

skärmavbilder) så syns att applikationerna även här är färgglada, enkla och 

mjuka i sina formspråk, se Figur 104 till och med 106. [171] 

 

 

De spel som kommer upp som de populäraste applikationerna för barn i 2 

årsåldern på pappasappar.se liknar till stor del de som föreslås för barn i ett års 

ålder. Men det kommer även in några applikationer som hjälper barnet att 

utforska prepositioner och bokstäver. Bland annat Letter School, Figur 107 och 

Ajja&BajjaLek, Figur 108. [176] 

Figur 104: Babblarna&me [173] Figur 105: Skaka 

trädet [174] 
Figur 106: Barnvisor vol.3 

[175] 
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Även i denna ålder är det starka färger och enkla formspråk som syns på 

applikationerna. 

 

 

 

 

 

 

Även för barn som är 3 år så är babblarna mest populära enligt pappasappar.se. 

Bland de andra apparna som tipsas om där hittas klurigare bokstavsspel, knep 

och knåp och även en del spel som låter barnet leka med saker som just den är 

intresserad av. Exempelvis vara frisör eller läkare, leka med katter eller sjunga 

med Pippi Långstrump. [179] 

Liksom tidigare appar för små barn är det även här starka färger och enkla 

former som presenteras. Men det börjar även komma in mer detaljrika miljöer. 

Se Figur 109, 110 samt 111. 

   

  

Figur 107: Letter School [177] Figur 108: AjjaBajjaLek [178] 

Figur 109: ABC starterkit [180] Figur 110: Toca Hair 

Salon 3 [181] 
Figur 111: Pippi sing along 

[182] 
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2.23 Besök på förskola 

I följande avsnitt presenteras observationer som gjorts vid ett besök på en 

förskola i Sundsvall. Förskoleavdelningen hade barn i åldrarna ca.1 - 3,5 år. 

2.23.1 Barnens sysselsättningar 

Under besöket så observerades att det var med dessa saker barnen roade sig, se 

Tabell 1: 

 

2.23.2 Barnens favoritleksaker 

Genom personlig konversation med en förskollärare som jobbat i förskola sedan 

1980-talet framkom att hon inte kom på någon speciell färg, mönster eller form 

som var extra intressant hos barn. Men hon såg en klar leksaksfavorit i Duplo 

Lego och de stora legoklossar som fanns på förskolan, se Figur 112. 

 

 

 

 

 

 

Barn 1-2 år Barn 2.5 - 3.5 år 

Dans Papper och pennor 

Böcker Byggklossar av olika sorter 

Hemvrå (leksaker som används i hem, 

exempelvis köksleksaker, leksaksmat osv.) 

Böcker (framförallt Petter 

och hans fyra getter) 

Byggklossar av olika slag Leksaksbilar och traktorer 

Leksaksbilar och traktorer Naturmaterial såsom 

träbitar av olika slag 

Duplo Lego Stora Legoklossar 

PlussPluss 
 

Tabell 1: Barnens sysselsättningar 

Figur 112: Stora legoklossar 
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Några av de äldsta barnen, som ej var lika blyga, fick frågan vilken leksak de 

tyckte var roligast på förskolan. De svarade direkt “De här!” och sprang fram 

till en hylla och kom tillbaka med en låda fylld med träbitar, se Figur 113. De 

träbitar som barnen hämtat var snedsågade i toppen. Där hade personalen fäst 

inplastade bilder på alla barn i barngruppen. Detta visas ej i bilden för barnens 

integritet och anonymitet.  

 

Figur 113: Barnens favoritleksak enligt dem själva 

 

Många barn bar även runt på böcker, främst “Petter och hans 4 getter”, en känd 

barnbok från 1951 som ofta används i förskoleverksamhet.  

Petter och hans fyra getter är en bok som bygger på rim och som handlar om en 

man med 4st getter i olika starka färger. Röd, Blå, Gul och Vit.     [183] 

 

2.24 Pugh’s relativa beslutsmatris 

Pugh’s relativa beslutsmatris är en uteslutningsmetod för beslut av ett koncept. 

Metoden baseras på jämförelser mellan olika koncept där de olika koncepten 

jämförs en och en mot ett referensalternativ. Koncepten jämförs mot varandra 

där ställningstaganden görs utifrån de givna kriterierna. Om konceptet som 

jämförts mot referenskonceptet anses vara mer lämpad än referenskonceptet 

inom ett kriterium får modellen +. Om konceptet anses vara likvärdig får den 0 

och anses den vara sämre får den -. Detta fylls in i en tabell och totalpoängen 

räknas ut.  
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3 Metod 
Detta arbete har grundat sig i en litteraturstudie men även bestått av intervjuer, 

en praktisk fas och användartester. Arbetets gång presenteras i kapitel 3.1 sedan 

följer avsnitt 3.2 Utvärderingsmetoder.  

3.1 Arbetsgång 

Arbetet började med att en förundersökning gjordes, där tidigare arbeten inom 

området “design och barn” undersöktes och studerades. Karin Danielsson 

Öberg “Att främja medverkan” lästes och diskuterades. Detta gjordes även med 

Lisbeth Nilssons rapport ”Driving to learn” samt kompendiet ”Kvalitativ metod 

med tonvikt på intervju”.   

En brainstorming gjordes därefter för att finna olika infallsvinklar för arbetet. 

Från denna brainstorm så börjades sedan med att studera barns utveckling, både 

fysisk och psykisk. En sammanställning av detta gjordes.  

För att ta fram ytterligare infallsvinklar så anordnades en workshop som bestod 

av brainstorming där 9 andra studenter fick hjälpa till att “tänka utanför boxen”. 

Studenterna fick under workshopen skriva ner allt de kunde komma på som, på 

något sätt, kunde vara relaterat till barn, styrsystem, joystick eller 

interaktionsdesign på postit-lappar. Därefter sammanställdes dessa postit-lappar 

genom att sortera in lapparna i olika kategorier.  

Utifrån de sammanställda lapparna och de tidigare infallsvinklarna från den 

första brainstormen valdes 23st infallsvinklar ut och rangordnades. 17 av dem 

skulle undersökas och 6 av dem var önskvärda att undersöka. Infallsvinklarna 

undersöktes därefter i den rangordnade ordningen.  

Ett möte med Jimmy Åhlander hölls där interaktionsdesign diskuterades. 

Hjälpmedelscentralen och Habiliteringen i Sundsvall kontaktades för 

informationssökning kring anpassade hjälpmedel och framförallt riktade mot 

barn. En telefonintervju med Ulrika Myhr hölls och frågor om barns utveckling, 

fysik och utvecklingen hos barn med olika kognitiva funktionshinder ställdes. 

En telefonintervju med Lisbeth Nilsson hölls och där ställdes frågor kring 

joysticks och joystickskörning för barn. Det gjordes även ett besök hos en 

förskola. Där betraktades främst hur barnen lekte och med vilka leksaker. Detta 

för att se om den teori som tagits fram hade förankring i verkligheten.  

En sammanställning av all informationssökning och all litteraturstudie gjordes. 

Utifrån denna sammanställning togs en hypotes fram på hur joysticken bör vara 

utformad. Även en kravspecifikation och en funktionsanalys skrevs. Ett antal 

skisser gjordes därefter utifrån hypotesen och sammanställningen av den 

analytiska fasen. Dessa skisser utvärderades sedan med hjälp av Pugh’s relativa 

beslutsmatris där modellerna rankades med +2, +1, 0, -1 eller -2. De kriterier 

som modellerna jämförs mot var “starka färger”, “kontraster”, “mjuka former”, 
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“stimulerar flera sinnen, känsel”, “enkelhet”, “greppvänligt, hand”, 

“greppvänligt, arm”, “inbjudan till tvärgrepp”, “anpassad barnstorlek”, 

“förståelse”, “manövrering” och “igenkänning, ansikte”.  

Fyra skisser valdes sedan utifrån resultatet av utvärderingen. Dessa skisser 

modifierades genom att välja det bästa från olika skisser och nya skisser 

gjordes. De fyra modellerna modellerades sedan i lera både i en version för en 

vuxen hand och i den verkliga storleken anpassad för barn. De uppskalade 

modellerna gjordes för att kunna undersöka hur modellerna låg i handen och de 

modeller som gjordes i verklig storlek skapades för att kunna se hur de skulle se 

ut, samt hur stora de faktiskt skulle bli. Detta för att avgöra om de var stora nog 

för att fånga barnets syn och intresse.    

De fyra modellerna gjordes sedan i skalan 1:1 i CAD-programmet Solid Works. 

Dubbla uppsättningar av modellerna skrevs ut i en 3D-skrivare där ena 

uppsättningen slipades, spacklades, målades och lackades. Även en testplatta, 

en platta till användartesterna, där joystickknopparna kunde monteras bredvid 

varandra, ritades i Solid Works och skars sedan ut med hjälp av laser och 

målades. Sedan konstruerades testplattan med stöd och löstagbara pinnar för 

joysticksen.  

Användartester gjordes därefter på 24st barn mellan åldrarna 6 månader till 3 år. 

Av dessa barn var 10st flickor och 14st pojkar. Även ett barn med 

funktionsnedsättning deltog. Fördelningen över ålder, kön och 

funktionsnedsättning återfinns nedan i  tabell 2.  

Tabell 2: Testpersonernas ålder och kön 
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Användartestet gjordes på barnet tillsammans med minst en förälder och bestod 

av fyra delar.  

Del 1: Först ställdes de fyra framtagna modellerna upp, som ej var målade, på 

testplattan i en förbestämd ordning. Denna ordning visas nedan i Figur 114. Den 

figuren som först fångade uppmärksamheten, den som fick mest 

uppmärksamhet och hur barnen greppade modellerna antecknades.  

 

Figur 114: Uppställning del 1 

 

Del 2: Sedan fick barnen se de fyra målade modellerna, plus de två modellerna 

som lånats av Permobil, i en förbestämd ordning på testplattan, se Figur 115. 

Även här antecknades den figur som först fångade uppmärksamheten, den som 

fick mest uppmärksamhet och hur barnen greppade modellerna.  

 

Figur 115: Uppställning del 2 
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Del 3: I den tredje delen av testet ställdes joystickknopparna upp på nya 

förbestämda platser, se Figur 116, och samma sak antecknas som i de tidigare 

delarna av testet. Denna del gjordes för att kunna undersöka om placeringarna 

av joystickknopparna hade någon inverkan.  

 

Figur 116: Uppställning del 3 

 

Del 4: Den fjärde och sista delen av testet gick ut på att barnet fick testa alla 

joysticks var och en för sig, på den joystickanordning som lånats av Permobil. 

Även här noterades den figur som först fångade uppmärksamheten, den som 

fick mest uppmärksamhet och hur barnen greppade modellerna men även hur 

länge barnet lekte med joysticken innan barnet tappade intresset och hur lång 

tid det tog för barnet att börja leka. Efter tips från 2.1.2 Att främja medverkan 

filmades alla användartester för dokumentation, där tillåtelse gavs av målsman.   

Genom att titta på de filmer som skapats så kunde tiden från att barnet fick se 

en modell till dess att barnet valde att börja leka med den mätas. Även hur länge 

barnet lekte med modellen, det vill säga från start till dess att barnet började 

intressera sig för någonting annat, mättes. Det var detta som senare kom att 

kallas ”tid att fånga intresse” och ”uppmärksamhetstid”.  

En sammanställning av användartesterna gjordes och resultatet diskuterades.  

Detta genom att skapa diagram efter hur mycket uppmärksamhet varje modell 

fått i respektive del. Vidare information om hur detta utförts återfinns i nästa 

avsnitt 3.2 utvärderingsmetoder. Sedan framtogs även en ny hypotes om hur 

joysticken bör vara utformad.  

Under detta arbete har rapporten regelbundet skrivits och regelbundna 

möten/handledning har hållits med Lukas Lundman (Mittuniversitetet) och 

Magnus Andersson (Permobil).  
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3.2 Utvärderingsmetoder 

För att sammanställa den information som insamlats under litteraturstudiet samt 

informationssökningen så användes olikfärgade post-it lappar samt en 

whiteboardtavla.  Varje avsnitt i teoridelen i denna rapport lästes och de ledord 

som utmärkte sig i varje avsnitt noterades på lappar. Olika färger och 

färgkombinationer användes för olika källor. Detta för att tydligare se vilken 

grund varje ledord kom ifrån. Post-it lapparna kategoriserades sedan efter 6st 

olika 

kategorier: ”utformning”, ”färg/mönster”, ”form/yta”, ”ergonomi”, ”feedback”, 

”övrigt”.  Efter det så placerades lapparna ut på en whiteboardtavla i olika 

formationer efter vad de förmedlade. Exempelvis de lappar som berörde klara, 

starka färger placerades ihop och de som presenterade jordnära färger 

placerades i en egen formation i anslutning till den föregående. Mellan alla 

kategorier som hörde ihop eller stärkte varandra drogs linjer. Detta gjordes för 

att se de samband som finns mellan alla avsnitt. Genom att ledord nedtecknats 

för varje infallsvinkel så kunde även storleken på varje formation visa på hur 

ofta argumentet framkommit i teorin.  

Efter att detta sammanställts så skrevs alla argument ner i 4.3.1 

Hypotesargumentation.  

De skisser som togs fram i detta arbete utvärderades med hjälp av Pughs 

relativa beslutsmatris. Detta för att se om skissen var bättre eller sämre än 

referensknoppen som lånats av Permobil. 

För att sedan utvärdera de prototyper som framtagits och på så sätt testa den 

hypotes som skapats i arbetet valdes att göra användartester på den givna 

målgruppen. Genom att besöka 24st olika barn i åldrarna 6 månader till 3 år 

samlades kunskap in om vilken modell barnen föredrog. Slutsatser kunde sedan 

dras om varför barnen valde dessa figurer. För att ta hänsyn till barnens 

integritet följdes de tips som tagits lärdom av i 2.1.3 Kvalitativ metod med 

tonvikt på intervju. Barnen som deltog i testerna deltog i rollen av ”användare” 

det vill säga att barnens interaktion och reaktioner observerades för att förstå 

barnens aktivitet. [2] 

Information om vem som höll undersökningen, dess syfte samt kontaktuppgifter 

till de som gjort detta arbete skickades ut i en ”annons” på 

Facebook. ”Annonsen” skapades i färger för att tilltala föräldrar och återfinns i 

Bilaga A. Barnfamiljer fick sedan på frivillig basis anmäla sitt intresse att ställa 

upp i undersökningen. Vid användartestet så avsattes extra mycket tid för att 

barnet i lugn och ro skulle få utföra utvärderingen. Lokalen valdes även efter 

omsorg. I de flesta fall utfördes testerna hemma hos barnet för att barnet skulle 

känna sig trygg i en miljö som denne kände igen. I några enstaka fall valde 

barnets förälder att mötas på en offentlig plats då detta passade dem bäst. Både 

sekretess och användning av inspelningsmöjligheter diskuterades med barnets 

målsman innan testet startade. Alla deltagare i användartesterna erbjöds 

återkoppling när arbetet avslutats.  
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Utvärderingen av det resultat som användartesterna gav gjordes genom ett 

poängsystem. Testerna bearbetades del för del. I del 1 radades de olika 

modellerna upp och “Första anblick”, “mest uppmärksamhet” undersöktes var 

för sig.  Två staplar skapades för varje modell med dessa kategorier. I 

respektive kategori fick sedan modellen 1 poäng för varje barn som valt 

modellen först respektive gett den mest uppmärksamhet. På samma sätt 

utvärderades även del 2.  

Del 3 sammanställdes likt de tidigare delarna med utvärderades genom att 

jämföra staplarna mot diagrammet från del 2. Detta för att se om modellernas 

position haft någon inverkan.   

Del 4 i användartestet samanställdes i två separata stapeldiagram och 

cirkeldiagram för varje enskild modell. I det första stapeldiagrammet 

sammanställdes den totala tid som det tagit för modellerna att fånga barnens 

intresse. I det andra stapeldiagrammet presenterades den totala tid som barnen 

tyckt modellerna varit intressanta. Slutligen så sammanställdes barnens grepp 

på varje modell i ett antal cirkeldiagram.   

Genom analys och diskussion av dessa diagram kunde sedan hypotesen 

utvärderas och en ny utvecklad hypotes för just detta arbetes joystickknopp 

kunde tas fram. 
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4 Resultat 
I avsnitt 4.1 - 4.9 redovisas resultat från alla delar av arbetet. 

4.1 Brainstorm och workshop 

Resultatet av den första brainstormen presenteras i Figur 117.  

 

Figur 117: Resultat av första brainstorming 

 

Här sammanställdes de första infallsvinklarna. Efter samråd med handledare på 

Permobil flyttades sedan arbetets fokus till att plocka information från så många 

olika infallsvinklar som möjligt. Detta för att på så sätt ”lägga ett pussel”, med 

olika bitar från olika infallsvinklar, för att sammanställa hur hypotesen borde se 

ut. Fokus lades sedan på att komma på så många infallsvinklar på problemet 

som möjligt, helst infallsvinklar som var lite ”utanför boxen”. Det vill säga inte 

endast leksaker och babyprodukter. 

För att göra detta anordnades en workshop med andra studenter på samma 

utbildning. Denna workshop resulterade i drygt 100 post-it lappar som 

sammanställdes i 

kategorierna: ”respons”, ”verktyg”, ”vibration”, ”taktilt”, ”visuellt”, ”potentiell

a lösningar”, ”ljud”, ”barnprodukter”, ”fordon” samt ”övrigt”. Detta presenteras 

i Figur 118.  
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Figur 118: Resultat av workshop 

Utifrån detta valdes sedan 22st infallsvinklar ut, Figur 119 och rangordnades 

enligt Figur 120.  

 

Figur 119: Utvalda infallsvinklar 
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Figur 120: Rangordning av infallsvinklar 

De första 16 infallsvinklarna valdes att undersökas och de sista 6st sattes som 

valbara i mån av tid.  

 

4.2 Sammanställning infallsvinklar 

Efter att alla infallsvinklar som rymdes inom tidsramen undersökts så gjordes 

en sammanställning av all den information som framkommit. Detta genom att 

de viktigaste lärdomarna från varje avsnitt/infallsvinkel skrevs ner på 

postitlappar som sedan kategoriserades enligt Figur 121 och 122. Den 

slutgiltiga sammanställningen av alla infallsvinklar, samt argumentationen för 

denne, presenteras i nästa avsnitt, 4.3 Hypotesframtagning. 
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Figur 121: Första kategorisering 

  

Figur 122: Slutgiltig kategorisering 

Närmare bilder på den slutgiltiga kategoriseringen återfinns i Bilaga B.  
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4.3 Hypotesframtagning 

Genom att sammanställa det tydligaste som framkommit under varje 

infallsvinkel och sedan koppla ihop dessa, kunde en hypotes tas fram. 

Argumentationen för hypotesen presenteras i avsnitt 4.3.1 

Hypotesargumentation och sedan har hypotesen sammanställts i avsnitt 4.3.2 

Hypotes 

4.3.1 Hypotesargumentation 1 

Redan i första avhandlingen som lästes, Att främja medverkan, framkom att 

tangenter kanske skulle vara ett bra alternativ för små barn att styra. Detta 

resonemang används inom datorspel riktat till små barn, eftersom barn har 

svårare att styra en datormus än tangenter. [2] Detta beror med stor sannolikhet 

på att barn inte har så bra finmotorik [6]. Men eftersom en avgränsning i detta 

avsnitt var att produkten ska vara en joystick så lämnades denna tanke.  

För att barnet ska kunna greppa någonting måste det först “fånga in” föremålet 

med blicken. Eftersom barn ofta är översynta till 6 års ålder kan de ha svårt att 

snabbt förflytta skärpan från något långt bort till något nära. [6] För att fånga 

barnets intresse krävs då en tydlig färg. Tidigare forskning har visat på att barn 

reagerar på färgerna rött, orange och gul upp till 9 månaders ålder [6][13]. 

Äldre barn mellan 10 månader till 2 år reagerade på alla färger men föredrog 

rött. Vid 2 års ålder byttes denna färg ut mot blått [6][13]. Att röd är en tydlig 

färg för små barn nämns även i andra källor. [4] 

Att just rött skulle vara ett bra val för att fånga barnets uppmärksamhet stärks 

även av utformningen av brandsläckare och nödhammare. Dessa två produkter 

är designade för att alla lätt ska hitta dem och kunna förstå hur de ska användas 

i stressade nödsituationer. I offentliga miljöer är det krav på att brandsläckare 

måste vara röda. Detta just för att människor som vistas där inte kan förväntas 

veta var brandsläckaren är placerad, men lätt måste kunna identifiera den ifall 

en nödsituation skulle uppstå. [93] Även nödhammare är i många fall röda. 

Detta för att på samma sätt som brandsläckaren lätt upptäckas genom att färgen 

fångar människors uppmärksamhet.  

Nästintill alla produkter riktade till barn, som studerats i detta arbete, hade en 

gemensam nämnare. De var mestadels utformade i klara, starka färger, precis 

som forskningen visar. Men det fanns även ett antal produkter som var 

utformade i jordnära, neutrala och dova färger. Dessa produkter var framförallt 

produkter där barnet ska känna sig trygg, lugn och avslappnad. Dess mål är inte 

att stimulera till utforskning. Exempel på sådana produkter är bland annat 

bärselar och babysitters. En annan gemensam nämnare som återfanns var att 

dessa varor riktar sig mer till föräldern än till barnet.  

På marknaden idag återfanns även en del produkter utformade i dova 

pastellfärger. Dessa färger har blivit väldigt populära bland småbarnsföräldrar 

vilket tydligt visas på sociala medier. Där är ofta de barnrum som lyfts fram av 

bloggare/influencers inredda med leksaker och möbler i mjuka pastellfärger. 
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Detta resulterar i att pastellfärger just nu är lite av en trend. Bland annat kan 

detta ses genom att titta på leksaksföretaget Micki. De har länge utformat sina 

produkter i klara starka färger. Idag finns även många av deras populäraste 

produkter i pastell-utformning vilket har lett till två stycken kollektioner, Pastell 

och Classic. På hemsidan är det pastell-kollektionen som lyfts fram tydligast, 

och det är den som det görs reklam om. En rekommendation kan vara att tänka 

efter innan valet faller på den trendiga pastell-kollektionen. Förmodligen 

kommer barnen fortfarande tycka att leksakerna kan vara roliga, men frågan är 

ifall det kanske skulle bli än mer stimulerade av de klara, starka färgerna i 

kollektionen Classic. 

För ett litet barn är kontrast viktigt, eftersom ljuskänsligheten är svag [6]. 

Lisbeth Nilsson nämner att även hon läst om att färgen rött är att föredra men så 

länge starka kontraster används har hon inte sett någon skillnad i barns intresse. 

Hon talar om att rött funkat lika bra som svart. [5] Andra källor säger att barn 

föredrar färg framför svart, grått och vitt. Vilket borde resultera i att rött 

fungerar bättre på den stora skaran än exempelvis svart. [6] I de barnprodukter 

som studerats i detta arbete är starka kontraster något som syns som en röd tråd 

genom allt som ska stimulera barnen. För att fånga barns uppmärksamhet så 

används ofta en färg som “sticker ut” från övriga ytor. Exempelvis så är ofta 

alla handtag på cyklar, sparkcyklar och så vidare utformade i en stark färg för 

att underlätta förståelsen att det är där barnet ska hålla. Precis så är det även 

utformat på barnbestick, bobby- och plasma cars.  

Detta gäller även på produkter för vuxna för att förtydliga något. Exempelvis är 

brandsläckarens handtag ofta svart för att tydligt, genom sin kontrastfärg, 

kommunicera att det är där som handen ska placeras. Även vägskyltar och 

varningsskyltar är ofta färgsatta med kontrastfärger för att förtydliga sitt 

budskap.  

Enligt Fantz (1972) tittar spädbarn hellre på rutiga komplicerade mönster än på 

enklare randiga mönster eller enfärgade föremål. [6][14] Berlyne (1953) 

kompletterar denna information med att de föredrar mönster med tydliga 

konturer. [13] Det är viktigt att mönstret skapar kontrast, annars kan det med 

tanke på barnets lågt utvecklade ögon bli svårt att fokusera på föremålet om allt 

“flyter ihop”.  

Barn tittar gärna på ansiktsformer. Bland annat har Fants testat 18st barn som 

fick titta på olika mönstrade och enfärgade skivor för att se vilken de fäste 

blicken på längst. Han kom fram till att ansiktsformen var överlägset mest 

intressant. Han menar på att det finns en inneboende mekanism eller behov för 

små barn att titta på former som är bekanta och betydelsefulla, i denna ålder 

alltså framförallt ansiktsformer. [14] Vid besök på en förskola i Sundsvalls 

kommun fick barn i åldern 2-3 år frågan vad de tyckte om att leka med på 

förskolan. De utbrast direkt ”DE HÄR!!” och sprang och hämtade en låda med 

träbitar. Dessa träbitar kan för en vuxen se ut som skräp, men på den 

snedsågade toppen var alla barns ansikten fastklistrade. Dessa träbitar satte 

barnen genast igång att leka med och fler barn anslöt och ville vara med i leken. 
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Även på marknaden idag märks att det har tagits hänsyn till att barn gärna tittar 

på saker de känner igen. Många leksaker, figurer och föremål har fått ansikten 

eller är utformade med något tema från kända barnfigurer eller filmer. Det finns 

till exempel cyklar med Disneys Frost-prinsessor eller Disney Cars. Det finns 

även produkter som anspelar på att barn känner igen olika fordon. Detta syns 

exempelvis på att vissa gåstolar är utformade som racerbilar.  

Många av de produkter som studerats i detta arbete är utformade med både 

starka, klara färger och kontraster. Ett exempel på en sådan produkt är pottor. 

Pottan är en produkt som behöver skapa ett intresse för barnet men samtidigt 

inte vara för intressant så att barnet inte vill sitta på pottan utan istället “leka” 

med den. Här återfinns både starka färger, kontraster och mjuka former.  

De allra flesta leksaker och andra barnprodukter på marknaden består av mjuka, 

runda och enkla former. Detta syns tydligt på exempelvis, leksaker, Plasma cars 

och barnbestick. Detta är även något som syns i barnprogram och i spel för små 

barn. Barn föredrar att titta saker de känner igen, framförallt mänskliga former 

som ett ansikte. Att de flesta barnprodukter är mjuka kan dels bero på säkerhet, 

att de ej ska kunna skada sig på produkterna men det kan även bero på att barn 

föredrar mjuka och relativt enkla former då det påminner om det mänskliga, 

mammans runda bröst, mjuka runda kinder etc. [6] Hårda, vassa former, är 

något som nästan aldrig förekommer inom barnprodukter. Hårda och vassa 

former används ofta inom varningar och nödsituationer, exempelvis 

varningsskyltar eller varningssymboler. Dessa former är något som utstrålar 

“nej” eller “fara”.  

Enligt Lisbeth Nilsson är den perfekta formen en hård sfär med en diameter på 

2,5 cm. Lisbeth Nilsson berättar även om tre andra former som hon har testat 

men som inte har fungerat lika bra som sfären, en paraplyformad knopp, en U-

formad joystick och en egengjord stavformad joystick. [5] 

Enkelheten och tydligheten hos många barnprodukter är ett återkommande 

mönster. Även att leksaker för små barn ska ha ett grovt formspråk, vara 

robusta, tidlösa och bjuda in till interaktion. [5][17][34] Att produkten har, och 

utstrålar, en god kvalitet samt säkerhet är viktigt. Detta för att barn och föräldrar 

ska kunna lita på och känna sig trygg med produkten. Men även för att 

produkten ska hålla när barnen undersöker och använder dem. Barn undersöker 

nämligen genom att slå, känna och skaka på föremål [6].  

En självklar del i detta arbete är att joysticken måste vara biokompatibel. Detta 

eftersom små barn undersöker föremål genom att bita på dem. De utforskar 

gärna genom sina smaklökar. Därför är det viktigt att materialet är av sådant 

slag att det är okej att “äta” på.[6] Kommunikation inom multimodalitet är 

något som är viktigt i skapandet av formen, att joysticken har en bra inbjudande 

design och meningspotential. Designens affordance är därför viktig för 

joysticken. [15] 
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Barn har lättare att ta in ett budskap ifall de både få se, höra och helst känna 

budskapet. Genom att stimulera flera sinnen samtidigt förtydligas budskapet för 

ett barn. Även för vuxna är det alltid tydligare då flera sinnen används. Ett 

exempel på detta är de strukturerade kantlinjerna som finns längs en del 

vägkanter. Dessa heldragna kantlinjer består av små förhöjnader som går tvärs 

med vägens körriktning, detta skapar både ett ljud och en vibration i bilen då 

linjen korsas, detta för att uppmärksamma föraren. Dessa linjer varnar då 

föraren både via syn, hörsel och känsel. För att kunna fånga ett barns intresse är 

det bra att använda flera sinnen. Tecken som stöd är ett exempel på detta, 

genom att förtydliga vissa kärnord med tecken har barnen både lättare att ta in 

vad som sägs och får lättare med sin språkutveckling. [12] Detta syns även i 

leksaksvärlden, många leksaker för små barn har både klara färger, roliga 

former, igenkänning i form ansikten eller djur, struktur, ljud och ljus kombinerat 

i en leksak. Lisbeth Nilsson menar att respons är väldigt viktigt för förståelsen. 

En respons på det som görs, exempelvis ett ljud eller en vibration. När det 

kommer till joysticks är ett klickljud något som rekommenderas, både för 

användarens skull, att få en respons på att något har gjorts rätt, men även för 

människor runtomkring. Ett klickljud underlättar i kommunikationen mellan 

användare och omvärlden. [5] Även Ulrika Myth menar på att framförallt 

vibration är väldigt stimulerande för framförallt människor med spasticitet. [8] 

Genom att använda sig av struktur på en produkts yta stimuleras känseln bra 

och struktur kan även bidra till bättre grepp. Detta används bland annat inom 

sportartiklar där grepp ofta är gummibeklädda och har olika strukturer. Greppet 

är viktigt när det kommer till joysticken. Små barn eller människor med olika 

funktionshinder greppar på olika sätt. Små barn har ett omoget grepp och har 

svårt med finmotoriken och att använda fingrarna. [6] Det primära greppet för 

små barn är toppgreppet men även tvärgreppet används. Att greppa med det så 

kallade pincettgreppet eller greppa i tunna saker är något de små barnen helst 

inte gör. [6] Vilket även sågs vid besök på förskolan. Att använda tummen som 

ett mothåll faller sig inte naturligt för barnen tills de är vid ca.11 månaders 

ålder. [6] Det är viktigt att joystickens utformning är anpassad till ändamålet då 

designen påverkar både greppet, användning och finmotoriken. En joystick har 

ofta ett rörelseomfång på +- 20°. En vanlig bilratt har ett rörelseomfång på ca. 

+- 680°. Detta resulterar i att en joystick ofta är känslig och kräver god 

precision. Eftersom att finmotorik och precision är något som små barn inte har 

så måste detta tas hänsyn till i tillverkningen av joysticken. [126][127] Även 

joystickens höjd är något som behöver tas hänsyn till. Om den skulle vara för 

hög skulle det kunna resultera i att barnet inte når joysticken i dess yttersta läge 

eftersom barns räckvidd och rörlighet kan vara begränsad. [184][6] 

Små barn greppar ofta föremål ovanifrån, det vill säga att toppgreppet är 

barnets primära grepp. Ett annat grepp som barn använder sig av är tvärgreppet. 

Att barnen greppar genom att omfamna föremålet från sidan med tummen 

riktad uppåt. [6] Detta grepp menar Lisbeth Nilsson är det grepp som helst ska 

användas vid manövrering av en joystick. Tvärgreppet är enligt Nilsson det 

grepp som ger naturlig ergonomi i armen och inte hämmar rörelsen. [5] Detta 

bör tas hänsyn till i joystick-framtagningen genom att designen inbjuder till 
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tvärgrepp, för att underlätta förståelsen för barnet. Barn använder ofta båda sina 

händer för att undersöka föremål och på så sätt behöver joysticken fungera för 

både höger- och vänster hand. Att använda båda händerna samtidigt faller även 

det ofta i barnets intresse, vilket resulterar i att tvåhandsgrepp bör tillåtas. 

4.3.2 Hypotes 1 

Detta arbete har resulterat i följande hypotes: Joysticken bör ha klara starka 

färger och kontraster. Joysticken bör dessutom stimulera flera sinnen genom det 

visuella, känsel och/eller ljud. Joysticken bör ha runda och mjuka former, ett 

enkelt formspråk, ha en igenkänningsfaktor och ha en anpassad storlek för barn 

mellan 6 månader och 3 år. Joysticken bör inbjuda till att barnet ska greppa 

joysticken med tvärgrepp men även vara anpassad för toppgrepp, 

tvåhandsgrepp och både för användning med höger och vänster hand. 

Joysticken ska ge någon form av feedback då den används och vara tillverkad i 

ett biokompatibelt material. 

4.4 Kravspecifikation 

Utifrån den framtagna hypotesen skapades sedan en kravspecifikation. Se tabell 

3. 

 

Tabell 3: Kravspecifikation 

Ska Kommentar Bör 

Ha klara starka färger Helst röd, gul, orange Ha struktur 

Ha kontraster  Ge igenkänning 

Ej ha vassa former  Ge feedback, vibration 

Ge feedback, ljud Vid körning  

Erbjuda toppgrepp   

Erbjuda tvärgrepp   

Erbjuda tvåhandsgrepp   

Vara biokompatibel   

Ha barnanpassad storlek Mellan 2 till 4 cm i 
diameter 
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4.5 Funktionsanalys 

Även en funktionsanalys framtogs för produkten. Se tabell 4. 

 

Tabell 4: Funktionsanalys 

Funktion Kommentar 
Funktionsklassificering 

Fånga uppmärksamhet  Hf 

Tillåta topp-, tvär- & 
tvåhandsgrepp 

 Df 

Enkelt formspråk  Df 

Anpassad storlek för barn mellan 6 mån-3 år Df 

Vara biokompatibel  Df 

Besitta starka färger  Df 

Erhålla mjuka former   Df 

 

4.6 Skisser 

I detta kapitel presenteras de skisser som framkom under skissfasen av projektet 

samt utvärdering av dessa. Se avsnitt 4.6.1 – 4.6.4 

 

4.6.1 Första skisser 

Utifrån kravspecifikationen och funktionsanalysen tags ett antal skisser fram. 

Dessa presenteras här nedan i Figur 123 till och med 132.  
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Figur 123: Koncept 1 Figur 124: Koncept 2 

Figur 125: Koncept 3 Figur 126: Koncept 4 

Figur 127: Koncept 5, 6, 7, 8 Figur 128: Koncept 1, 9, 10 

Figur 129: Koncept 11, 5, 12 Figur 130: Koncept 13, 14, 15 
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Figur 131: Koncept 16, 17, 18 Figur 132: Koncept 19, 20, 21 
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4.6.2 Utvärdering av de första skisserna 

De första skisserna utvärderades med hjälp av Pugh’s metod. Dess resultat visas 

nedan i tabell 5.  

Tabell 5: Utvärdering av första skisser 
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4.6.3 Andra omgången av skisser 

Fyra skisser valdes ut utifrån Pugh’s matris, koncept 4, 10, 12 och 18. De fyra 

utvalda skisser modifierades och ändringar gjordes efter resultatet som 

framkommit. De skisser som fått bäst betyg från Pugh´s förändrades genom att 

plocka bra ideér från andra skisser och stärka upp där dessa fått sämre betyg. 

Dessa fyra koncept sammanställdes sedan i fyra nya skisser, se Figur 133, 134 

samt 135. Dessa fick arbetsnamnen: ”Gubbe”, ”Päron”, ”Boll” och ”Larv”.  

 

Figur 133: Skiss "Gubbe" till vänster och "Päron" till höger 

 

Figur 134: Skiss "Boll" 

 

 

 

Figur 135: Skiss "Larv" i flera färgsättningar 
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Larven skissades i flera olika färgsättningar, men valdes sedan att konstrueras i 

det utförande som visas på den nedre raden längst till vänster: Gult huvud med 

orange, röd, orange kropp. Detta eftersom den skapade mest kontrast mot 

bakgrunden. 

 

4.6.4 Utvärdering av den andra omgången skisser 

Andra omgången skisser utvärderades även den med hjälp av Pugh’s metod. 

Dess resultat visas nedan i tabell 6.  

Tabell 6: Utvärdering av andra omgången skisser 

 

 

4.7 Prototypframställning 

De fyra modellerna gjordes först snabbt i lera i “vuxenstolek”. Modellerna 

gjordes alltså med anpassad storlek för en vuxen hand. Detta för att känslan och 

formen skulle kunna bedömas lättare. Se Figur 136. 
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Figur 136: Storlekstest i lera - vuxenstorlek 

Eftersom dessa former och grepp kändes bekväma för en vuxen hand skalades 

de ner och modellerades i barnstorlek för att kontrollera dess uttryck och hur de 

med sin form fångade uppmärksamhet. Om de skulle bli för små var risken stor 

att de skulle bli svåra att upptäcka. Därför valdes att konstruera den joystick-

knopp som endast bestod av en sfär med diametern 3.5 cm istället för 2.5 cm 

som Lisbeth Nilsson rekommenderat. Se Figur 137. 

 

Figur 137: Storlekstest i lera – barnstorlek 
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Modellerna gjordes sedan i CAD-programmet Solid Works i den verkliga 

storleken. Se Figur 138 – Figur 141. 

 

Även en testplatta ritades upp i Solid Works, se Figur 142. 

Figur 142: CAD Bord 

Figur 138: CAD Gubbe Figur 139: CAD Boll 

Figur 140: CAD Päron Figur 141: CAD Larv 
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Modellerna skrevs sedan ut i en 3D-skrivare. Se Figur 143. 

 

Sedan slipades, spacklades och målades modellerna till det tänkta utförandet. 

Vilket kan ses nedan i Figur 144.   

    

 

Testplattan skars ut med en laserskärare och målades sedan. Se bild 145. 

Figur 143: 3D-utskrivna modeller 

Figur 144: Målade modeller 
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Figur 145: Målad testplatta 

 

Testplattan monterades ihop men stöd och löstagbara pinnar för joysticksen. 

Sedan placerades alla knoppar på de löstagbara pinnarna, vilket kan ses i Figur 

146. 

 

Figur 146: Monterad testplatta 
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4.8 Resultat av användartester 

Resultatet av användartesterna presenteras nedan i Tabell 7 - Tabell 11.  

Tabell 7: Resultat del 1 

  

Här var “Gubbe” den modell som både fick mest uppmärksamhet och som 

oftast valdes först. Detta kan bero på att gubben har en mjuk enkel form, och att 

den har knottror som stimulerar fler sinnen. Den modell som fick minst 

uppmärksamhet och som valdes först minst antal gånger var “Larv”.  

Tabell 8: Resultat del 2 
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Den modell som fick mest uppmärksamhet och som oftast valdes först i del 2 

var “Päron”. Detta kan bero på att den är lite större, har flera färger, ett ansikte 

och att den stimulerar flera sinnen. Här kan även noteras att “Larv” steg 

markant i intresse jämfört med då den presenterades utan färg. Därför dras 

slutsatsen att färgen spelar stor roll. Även ansiktet kan här ha en bidragande 

orsak till larvens ökning. 

 “Boll” har ej något ansikte och hade väldigt likt resultat både i del 1 av 

undersökningen och i del 2. Slutsatsen dras att den färgändring som gjorts, att 

den blivit gul i mitten, alltså inte har någon större inverkan. Med detta i åtanke 

kan ansiktet alltså eventuellt ha en större inverkan på barnet än färgen.  

“Gula” har lågt resultat på första anblick men dubbelt så mycket i 

uppmärksamhet. Detta kan bero på att barnen tyckte det var kul att utforska den 

mjuka bollen när de väl insett att den var mjuk.  

“Gubbe” fick här lägre första anblick än i del 1, detta kan möjligtvis bero på att 

färgen inte stack ut lika mycket som de andra modellerna. Detta så gubben 

endast bestod av en färg plus ett ansikte. Den har dock fortfarande mycket 

uppmärksamhetstid.  

Den “Svarta” modellen har fått lågt resultat på alla kategorier. Eftersom att dess 

färg och utformning inte passar in i den framtagna hypotesen så är detta inget 

överraskande resultat och stärker även den hypotes som tagits fram. 

Tabell 9: Resultat del 3 

 

Eftersom diagram 2 och 3 inte har liknande drag så kan det uteslutas att det är 

positionen som avgjort valen. Dock sjunker “Larvs” resultat när den placeras 

långt ute till höger. Trots det är resultatet inte tillräckligt för att stärka att 

positionen är avgörande. Då barnen redan sett och lekt med alla figurer innan 
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figurerna fick nya positioner kan resultatet även bero på att barnen blivit “less” 

på en figur eller redan hunnit få en favorit 

Tabell 10: Del 4 - tid att fånga intresse 

 
De första två modeller som testats, boll och larv, har höga tider. Detta kan bero 

på att barnen ofta var nervösa och blyga inför det nya som skedde. När sedan 

följande knoppar testas har de förstått vad som ska göras och ofta kört på direkt. 

Tydligt syns dock att den sista som testats, den svarta, återigen har fått lång tid 

trots ordningsföljden. På grund av detta dras slutsatsen att det visar på att den 

uppmärksammas sämre än de andra trots att barnen vet vad de ska göra. 

“Stora gula”, “Boll” och “Päron” fångar uppmärksamheten först. Detta kan bero 

på att de är relativt stora och igenkänningsfaktorn, att barnen känner till bollar 

sedan tidigare. 
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Tabell 11: Del 4 - uppmärksamhetstid en och en 

 

 

De som fått mest uppmärksamhet i tid är bollarna, alltså “Boll”, “Gula” och 

“Stora gula”. Att den första bollen “Boll” har fått mycket tid kan bero på att 

barnen inte förstått än att det kommer nya knoppar när de slutar leka med en. 

Senare har ofta barnet själv valt att byta knopp då de förstått att de ska få testa 

flera.  

Att bollarna har mycket uppmärksamhet skulle även kunna bero på 

igenkänningsfaktorn. Att barnen känner igen bollar och tycker om dem. Även 

det mjuka materialet kan skapa vilja att leka med den längre. Detta för att även 

det mjuka materialet stimulerar känselsinnet. Att något händer då barnet 

klämmer på bollen berör orsak/verkan vilket barn i en viss ålder gärna utforskar. 

[4] Barn arbetar även gärna med manipulerbara material. [2] Alltså material 

som är formbara.  

Eftersom alla knoppar mot slutet utom den sista, “Svarta”, har ganska lång 

uppmärksamhetstid så kan uteslutas att “Svarta” har kort tid på grund av att 

barnen blir uttråkade.  
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Nedan i Tabell 12 - 18 presenteras vilka grepp som barnen använt på de olika 

modellerna när de utforskats enskilt. 

 

Tabell 12: De olika greppen som använts på modell Boll 

Tabell 13: De olika greppen som använts på modell Larv 
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Tabell 14: De olika greppen som använts på modell Päron 

Tabell 15: De olika greppen som använts på modell Gubbe 

Tabell 16: De olika greppen som använts på modell Lilla Gula 
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Joysticken bör inbjuda till att greppas med tvärgreppet men ska även tillåta 

toppgrepp. Följande former greppades oftare med tvärgrepp än med toppgrepp: 

“Larv”, “Päron” och “Gubbe”. På dessa modeller har ca 60 % av barnen använt 

tvärgrepp. “Gula” och “Svarta” har tvärgrepp som sin största andel, men inte 

mer än 50 %. Den stora bollen har minst antal barn som använde tvärgrepp, 

endast 30 %. Sedan var det 36 % av barnen som använde tvåhandsgrepp och 36 

% som använde toppgrepp. Det var dock väldigt få barn som lyckades få ett 

faktiskt grepp om “Stora gula” och ännu färre som lyckades rubba 

joysickspinnen.  

Tabell 17: De olika greppen som använts på modell Stora Gula 

Tabell 18: De olika greppen som använts på modell Svarta 
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4.9 Hypotesframtagning 2 

I dessa avsnitt, 4.9.1 – 4.9.2 sammanställs de observationer som framkommit 

under användartesterna och en andra hypotes framställs.  

4.9.1 Hypotesargumentation 2 

Utöver de resultat som presenterats i 4.8 Resultat av användartester så framkom 

även andra tankar vid användartesterna av bland annat föräldrar, som såg 

modellerna. Exempelvis materialet på de gula bollarna skapade diskussion. 

Föräldrar menade på att eftersom många av barnen har vassa naglar, tänder, 

starka nypor och vill stoppa allt i munnen är skummaterialet som “Gula” och 

“Stora gula” ej ett lämpligt material. Detta eftersom materialet ej tål vassa 

naglar eller tänder och då lätt kommer att gå sönder. En risk i detta skulle kunna 

vara att barnet råkar svälja material. Mjukhet visade sig enligt användartesten 

vara bra för uppmärksamheten men bör i så fall ha en tjockare, tåligare, yta. 

Detta för att barnet inte ska äta bitar av knoppen samt att hållbarheten ska vara 

längre.  

Det var modellerna “Gula”, “Gubbe” och “Päron” som fick bäst resultat i 

användartesterna.  

När endast formen spelade in var modellen “Gubbe” överlägsen. När sedan 

färgerna kom in tappade den drastiskt i att fånga intresse. Detta antas beror på 

att den har så lite färg, “Larv” däremot stiger exempelvis drastiskt och det är 

den modellen som består av flest färger. “Päron” har högt resultat då färgerna är 

med. Den har utöver den röda färgen endast några gula ränder samt ett ansikte. 

På tredje plats är “Gula”. Detta kan bero på att den gula färgen lyser och skapar 

stor kontrast mot det blåa underlaget. Även igenkänningsfaktorn från bollar 

samt att formen är ny (eftersom den inte är med i del 1 av testet) kan dra 

intresset till denne. När sedan modellen “Gula” är upptäckt så ligger den högt i 

uppmärksamhet. Detta tros beror på att det mjuka materialet behåller barnets 

intresse genom att stimulera fler sinnen. I att främja medverkan nämner 

Danielsson Öberg att yngre barn gärna använde sig av manipulerbara material 

som de kunde forma och upptäcka med händerna. [2] 

Vidare arbete med detta hade kunna varit att slå samman dessa tre topp-

modeller för att sedan testa den modellen på barn och undersöka hur mycket 

uppmärksamhet den får. 

4.9.2 Hypotes 2 

Sluthypotesen, i detta arbete, för hur joysticken bör vara utformad är att den 

skulle kunna ha samma form som “Gubbe” men med mer färg likt “Päron”. Den 

skulle även kunna bestå av ett mjukare material, likt “Gula” fast med en tåligare 

yta, se figur 147.  



Framtagning av joystick för barn mellan 0-3år – Interaktionsdesign riktad mot 

små barn 

Alexandra Wiberg, Evelina Sandström 2018-06-15 

 

85 

Detta då “Gubbens” form tilltalade barnen bäst när endast formen skiljde 

modellerna år. Den inbjuder även till tvärgreppet. På “Gubbe” var det hela 58.6% 

som valde att använda tvärgreppet.  

“Pärons” ringar skulle kunna användas istället för “Gubbes” knottror. Detta för 

att moonskrift till skillnad från punktskrift oftast är lättare att känna och 

moonskrift består av upphöjda streck och kurvor likt “Pärons” ringar. 

Med ”Pärons” gula ringar skulle även mer färg tillföras. 

Med ett mjukare material likt ”Gula” skulle fler sinnen hos barnet stimuleras 

och uppmärksamheten bibehållas bättre. Önskvärt vore dock en hårdare yta som 

förhindrar att barnet biter eller river lös delar.  

Något som inte testats under användartesterna men ändå observerats är att ljud 

är intressant. Många figurer har blivit roliga bara av att barnet insett att de låter 

när de rörs. Exempelvis så framkom ett ”pys-ljud” när den lilla gula bollen 

klämdes ihop. Vilket reflekterades och omnämndes av några barn som tyckte 

det var extra kul. Även ljud som skapats genom att slå modellerna i bord har 

stimulerat uppmärksamheten.   

 

Figur147: Exempel på sammanslagning av modellerna ”Gubbe”, ”Päron” och ”Gula” 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras det resultat som framkommit i arbetet och tankar om 

vad som skulle kunna tas hänsyn till i framtida arbeten presenteras.  Detta görs i 

avsnitt 5.1 Diskussion av resultat samt 5.2 Framtida arbeten. 

5.1 Diskussion av resultat 

Den första brainstormingen som gjordes gav en del bra idéer men inte så många 

som önskats, och inte tillräckligt med idéer som var “utanför boxen”. Detta tror 

vi kan bero på att det är svårare att komma på nya och annorlunda idéer på 

endast två personer än om fler hade varit engagerade. Men i detta fall var det 

kanske även att vi inte riktigt förstått än vad som önskades om arbetet från 

arbetsgivarens sida. På workshopen visade det sig att det är enklare att spåna 

idéer i grupp då betydligt fler personer brainstormade tillsammans och många 

fler samt annorlunda idéer uppstod.  

Workshopen gav dock många tankar som var väldigt specifikt riktade mot en 

joystick eller till och med mot en joystick för barn. Detta skulle kunna bero på 

att det var svårt att presentera uppgiften utan att ”säga för mycket”. Detta 

eftersom en förklaring av uppdraget måste ges, samtidigt som förklaringen inte 

får styra personernas tankar för mycket. I K. Danielsson Öbergs “Att främja 

medverkan” beskrivs att en lärdom från det arbetet var just att det kan vara svårt 

att inte styra testpersonen åt det håll som önskas och att vara objektiv. [2] 

När sammanställningen av de post-it-lappar som framkommit under 

workshopen skulle ske upplevdes att det ibland var svårt att förstå vad en 

person menat med endast ett ord. Ett bättre alternativ kanske hade varit att ha en 

öppen diskussion i grupp, så att personerna kunde förklara vad de menat på 

varje förslag. En risk i en sådan gruppsituation skulle dock kunna vara att 

kanske inte alla vågar prata högt inför alla.  

Sammanställningen av infallsvinklarnas undersökning tyckte vi fungerade bra 

då både kvantiteten på lapparna och områdestillhörigheten tydligt framkom. 

Lapparna kunde enkelt flyttas om och med hjälp av olika färger på lapparna, 

pennorna och cirklarna kunde även en tydlig visuell överblick fås över hela 

arbetet. Då varje infallsvinkel och kommentar skulle vägas mot en annan 

framkom tydligt vilken som stod på en vetenskaplig grund och vilken som var 

insamlad information från andra källor. På så sätt kunde det avgöras vilken del 

som ”vägde tyngst” i sammanställningen. Det ska dock poängteras att det 

endast var vi som sammanställde detta och hypotesen hade kanske sett 

annorlunda ut ifall fler personer hade varit med i sammanställningen. Att även 

ha fler färger på lapparna så att varje kategori fick en egen lapp-färg, och inte en 

kombination av färg på lapp och penna, skulle ge en tydligare överblick.  

Hypotesframtagningen utgick sedan från denna sammanställning genom att 

avläsa och tolka sammanställningen.  
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De första skisserna gjordes var för sig för att inte bli påverkas av varandra, utan 

att själva tolka resultatet av undersökningen och hypotesen. Detta resulterade i 

att det tydligt visade sig var det tänkts lika och vart olika lösningar 

framkommit. Detta tror vi var väldigt bra då vi både fick tänka själva i nya 

banor, utan att influeras av den andra, och sedan fick bra idéer från varandra. 

Detta hade kunna gjorts med fler personer för att få ett ännu bredare perspektiv, 

fler idéer och tolkningar av hypotesen. Det skulle även ha kunnat vara en idé att 

göra skisserna tillsammans, det hade möjligtvis lett till ett brainstorm-liknande 

arbete då det tillsammans hade framkommit nya idéer. Detta utan att fastna i 

sina egna tankesätt.  

Utvärderingsmetoden som användes för att utvärdera skisserna var Pugh’s 

relativa beslutsmatris. Denna metod anser vi var bra då den väldigt enkelt och 

tydligt visar i poäng vilken modell som bör vara lämpligast. Det som dock var 

svårt att väga in i bedömningen var att två modeller kan ha samma slutpoäng 

men ena modellen kanske endast har fått likvärdiga eller bättre betyg än 

utgångsmodellen, medan den andra kanske har fått många betyg som har varit 

sämre än utgångsmodellen men samtidigt många betyg som varit bättre. Detta 

är en avvägning som bör tas hänsyn till, vilket gjorts i detta arbete.  

De fyra modellerna som valdes ut genom Pugh’s matris skissades tillsammans 

på nytt med modifikationer från andra skisser. På så sätt kunde nya skisser, med 

de bästa funktionerna från första skisserna, framtas. Här skissades tillsammans, 

vilket resulterade i att nya tankebanor väcktes hos oss båda när vi sett den 

andres lösningsförslag. Vilket var positivt för kreativiteten.  

Modellerna som skulpterades i lera för att passa en vuxen hand var till stor hjälp 

eftersom det snabbt gavs en uppfattning om vad som var skönt för handen. 

Detta utvärderades endast av oss och vår handledare Lukas Lundman. Genom 

att göra användartester på fler vuxna hade en mer anpassad storlek och form 

kunnat framtas. Det är dock viktigt att ta hänsyn till att barns motorik fungerar 

lite annorlunda och att grepptekniken för barn kan skilja sig jämfört mot de 

vuxna.  

De användartester som utfördes på 24st barn gav resultat över våra 

förväntningar.  Barn är otroligt snabba och när de enskilda barnen träffades var 

det svårt att hinna se något tydligt mönster mer än att den svarta knoppen inte 

fick lika mycket uppmärksamhet samt att den stora gula bollen var svår att 

greppa. Vi är tacksamma för att vi gavs tillåtelse av föräldrar att filma alla 

användartester för eget bruk. På så sätt kunde en tydligare och mer tillförlitlig 

bild av testerna sammanställas då varje test kunde ses flera gånger. Det 

framkom dock under användartesterna att flera barn tyckte det var roligt att 

lyfta av modellerna från sina fästen på testplattan och leka med dem i sina 

händer eller kasta dem på golvet. Detta ledde till svårighet att avgöra grepp just 

vid joystickanvändning. Även de knappar som fanns på det lånade 

joystickfästet bidrog till förvirring hos vissa barn. Det fanns barn som uttryckte 

att de körde med joysticken bara genom att fästa den på anordningen och sedan 

använda knappsatsen utan att ens röra knoppen.  Trots detta kunde det genom 
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att titta tillbaka på filmerna avgöras hur barnet greppat undertiden knoppen satt 

på sitt fäste, samt hur joysticken manövrerats.  

Det var extra intressant att få möjligheten att testa våra modeller på ett barn 

med funktionsnedsättning. Det gav oss möjligheten att se hur den delen av vår 

målgrupp upplevde våra joysticks. Flickan med funktionsnedsättning, som var 1 

år och 3 månader gammal, tyckte det var väldigt kul att titta på våra joysticks 

och även föräldrarna var fascinerade av hur bra fokus hon höll på våra tester. 

Inga markanta skillnader visades i hennes testresultat jämfört med de andra 

barnen. Önskvärt hade såklart varit att få testa på fler barn med 

funktionsnedsättning.  

Eftersom det framkommit i detta arbete att teorin om att kontrastfärger har en 

viktig funktion så är kontrasten mellan joystickknoppen och bordet relevant. 

Detta arbete, och denna sluthypotes på hur knoppen bör se ut, utgår från att 

bordet är ljusblått. Enligt Lisbeth Nilsson bör bordet vara genomskinligt för att 

barnet ska kunna se sig själv och sina ben. Om barnet får se hela sin kropp är 

det lättare för barnet att förstå hur deras kropp rör sig i förhållande till världen. 

Om barnet exempelvis skulle köra in i en golvlist, eller ett föremål på golvet, 

kan barnet med ett genomskinligt bord se och förstå varför det tar stopp.[5] 

Enligt boken ”De första sju åren” så har även små barn djupuppfattning, vilket 

beskrivs som en viktig överlevnadsinstinkt. I ett experiment har detta 

undersökts genom att placera barnet på ett bord där ena halvan är genomskinlig. 

Detta experiment visade att barnet inte ville krypa över en genomskinlig 

glasskiva för att komma till sin mamma då de ser att det är ett djup till marken 

under skivan och inte uppfattar att skivan bär för dem. [6] Att tillåta barnen att 

se sina ben och marken framför dem skulle ge dem en bättre 

verklighetsförståelse. För andra typer av bord, genomskinligt eller i andra 

färger, är denna joystickknopp kanske inte den bästa då kontrasterna inte blir de 

samma som i detta arbete.  

I sammanställningen av de användartester som gjorts hade även åldern kunna 

tagits hänsyn till. Detta hade kunnat visa om resultatet skilde sig mellan 

åldrarna och ifall det kanske hade varit mer lämpligt att ha olika knoppar för 

olika åldrar.  

5.2 Framtida arbeten 

Bland det första som stöttes på i detta arbete, när det gäller barn och styrning, 

var att barn oftast har lättare för knappar än för styrning med exempelvis en 

datormus. Då det vid början av arbetet gjordes en avgränsning i samråd med 

Permobil att endast en joystickknopp skulle undersökas granskades inte 

knappanvändningen något mer. En joystick har dock ett fast utslag till skillnad 

från en datormus vilket kan resultera i att en joystick är ett lättare styrmedel för 

ett barn än en datormus. För fortsatt arbete skulle även knappar som styrmedel 

kunna undersökas.  

Eftersom hypotesen bygger på allt det material som insamlats i infallsvinklarna 

så skulle hypotesen kunna stärkas genom att undersöka fler områden och/eller 
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undersöka varje område undersökts på en djupare nivå. Även 

kravspecifikationen och funktionsanalysen hade kunnat bli utförligare och mer 

tillförlitlig vid djupare studier om barns utveckling eller på fler infallsvinklar.  

När den bakomliggande teorin tas fram skulle det i framtida arbeten kunna 

tänkas på att ta en så objektiv roll som möjligt vid presentation av exempelvis 

workshop och användartester. Vilken introduktion som ges till testpersonerna 

och workshopdeltagarna är viktig då det kan påverka deras tankesätt och på så 

vis även utfallet av workshopen/användartestet. 

Vid hypotessammanställningen skulle det vid framtida arbeten vara användbart 

att även ha fler färger på post-it-lapparna. Detta så att varje kategori får en egen 

lapp-färg så att inte en kombination av färg på lapp och penna behöver 

användas. På så sätt skulle den visuella överblicken förtydligas och det skulle 

vara enklare att se var de starkaste källornas ledord placerats.  

För att sedan skissa lösningsförslag efter den kravspecifikation som framtagits 

skulle det i framtida arbeten kunna tillbringas en längre tid i första skiss fasen. 

Detta för att få fram ett större utbud av skisser och på så sätt undersöka fler 

former vilket skulle kunna resultera i ett mer tillförlitligt resultat. För att sedan 

utvärdera de skisser som framtagits skulle det kunna tas hänsyn till ifall några 

kriterier i Pugh’s relativa beslutsmatris bör väga tyngre än andra och på så sätt 

få fram en mer rättvis poängsättning. Där en hög poäng förmodligen skulle visa 

på att de viktigaste kraven uppfylls. 

I ett vidare arbete skulle även de lermodeller som framtagits, för att avgöra 

grepp, testas på fler olika fullvuxna människor då handstorleken kan variera, 

precis som den varierar för barn mellan 6 mån och 3 år. 

För ett tillförlitligare resultat av användartesterna skulle ett större antal barn 

kunna undersökas och framförallt fler barn med olika funktionsnedsättningar. 

Vid de användartester som utförts framkom att många barn ville rycka lös 

joystickknoparna, eftersom att barn utforskar genom att slå, känna och skaka. 

[6] Det var därför ibland svårt att avgöra greppteknik och hur storleken 

fungerade vid styrning, därför bör joystickknopparna vid ett framtida arbete 

fästas på ett bättre sätt. En möjlighet skulle kunna vara att de är gängade så att 

knopparna fortfarande kan bytas snabbt i plattan, men att barnen blir tvungna 

att leka på ett annat sätt.  

Något som även bör undersökas närmare i vidare arbete är ljud och vibrationer. 

Ljud och vibrationer är ännu ett sätt att stimulera fler sinnen hos barn. Vid 

samtal med Ulrika Myhr berättar hon att många barn med funktionshinder eller 

funktionsnedsättningar attraheras av vibrationer och att vibrationer är något 

som verkligen tilltalar bland annat dem med spasticitet. [8] Vibrationer skulle 

därför kunna användas som någon form av respons, exempelvis genom att en 

vibration uppstår när barnen styr joysticken åt något håll. Även ljud är något 

som skulle kunna användas som respons. Lisbeth Nilsson berättar om hur 

viktigt det är med ett ljud som respons, både för användarens skull men även 
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för personer runtomkring. Ljud behöver här inte betyda musik eller signal, utan 

skulle kunna vara ett ”klick-ljud”. Detta både för att förtydliga förståelsen för 

användaren, men även för att förbereda personer runt omkring att någonting 

sker. [5] Ljud framförallt i form av ett klickande ljud är något som bör 

undersökas vid fortsatt arbete.  

Ett fortsatt arbete inom detta bör även ta hänsyn till vilket underlag som 

används, och möjligen utföra tester på form och färg mot olika underlag. Detta 

eftersom resultatet mest troligt skiljer sig om en annan färg på underlag skulle 

användas då kontrasten mellan föremål är viktig för att fånga 

uppmärksamheten.   
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6 Slutsats 
I detta arbete har en hypotes med vetenskaplig grund ställts för hur ett barns 

fokus bör riktas till en joystick. Detta genom att undersöka olika infallsvinklar 

som kunnat bidra med ”pusselbitar” till den slutgiltiga hypotesen.  

De slutsatser som dras mot de uppsatta målen i detta arbete är: 

Det är svårt att avgöra vilket sinne som är dominant för barn i denna ålder. 

Detta beror dels på att det hinner hända så mycket i utvecklingen under de tre år 

som målgruppen omfamnar. Men även att varje barn är unikt. Dock finns det 

två sinnen som är dominanta för den motoriska utvecklingen, synen samt det 

proprioceptiva sinnet.   

De färger som skapar intresse hos barn inom denna åldersgrupp är framförallt 

rött, gult och orange. Men viktigast är kontraster.  

Hur formen kommunicerar med barnet är svårt att bedöma. Att formen bör vara 

mjuk och enkel är något som visas i litteraturstudien och enligt detta arbete är 

den framtagna modellen ”Gubbe” den form som tilltalar flest barn, av de 4 

former som undersökts.  

Den taktila kommunikationen mot barn är viktig och hjälper till att förstärka 

uppmärksamheten på ett föremål. Detta bidrar till att ett mjukt manipulerbart 

material skulle vara att föredra. Dock med en stark bittålig yta då barnen gärna 

utforskar föremål genom att äta på dem.  

Det har det genom den litteratur- samt fältstudie som genomförts framkommit 

att interaktionen mot barn inom andra områden tillämpas med: mjuka runda 

former, klara starka färger, kontrastfärger, stimulans av flera sinnen genom det 

visuella känsel och/eller ljud, enkla formspråk samt igenkänningsfaktorer så 

som ansikten och/eller figurer. 

Slutsatsen av detta arbete är slutligen att den hypotes som framtagits verkar 

stämma. Detta eftersom att den stärkts av de användartester som genomförts 

och har argument för sina belägg. Fortsatt arbete skulle kunna ske genom att 

med hypotesen som grund ta fram fler joysticks för att utvärdera hypotesen och 

för att hitta den joystick som passar målgruppen bäst. 
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[56] Jollyroom, ”Twistshake Äta själv bestick, Rosa”  

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/bestick-

servering/bestick/twistshake-ata-sjalv-bestick-rosa Hämtad 2018-05-11 

[57] Jollyroom, “B.box bestick ocean breeze” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/bestick-servering/bestick/b-

box-bestick-ocean-breeze Hämtad 2018-05-22 

[58] Jollyroom, “B.box bestick strawberry shake” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/bestick-servering/bestick/b-

box-bestick-strawberry-shake Hämtad 2018-05-22 

[59] Jollyroom, “Sebra bestick, röd” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/bestick-

servering/bestick/sebra-bestick-rod Hämtad 2018-05-22 

[60] Jollyroom, “Sebra bestick, brun” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/bestick-

servering/bestick/sebra-bestick-brun Hämtad 2018-05-22 

[61] Jollyroom, “Sebra bestick Farm blå/petrol 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/bestick-

servering/bestick/sebra-bestick-farm-bla-petrol Hämtad 2018-05-22 

[62] Grabease, “Grabease” https://grabease.com/ Hämtad 2018-05-22 

[63] Jollyroom, “Philips Avent Premium Spillfri Mugg 200ml, svart” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/pipmuggar-

tillbehor/pipmuggar/philips-avent-premium-spillfri-mugg-200-ml-svart  

Hämtad 2018-05-22 

[64] Twistshake, “mini cup 230ml” 

https://twistshake.com/se/product/106-mini-cup.html  

Hämtad 2018-05-22 

[65] NUK, “NUK FC drickpipflaska silikon 125ml rostfritt stål rosa” 

https://www.nuk.se/produkter/drickpipsflaskor-muggar/nuk-fc-drickpipsflaska-

sil-125ml-rostfritt-stal-rosa Hämtad 2018-05-23 

[66] Jollyroom, “Philips Avent Klassisk Spillfri Mugg 260ml lila” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/pipmuggar-

tillbehor/pipmuggar/philips-avent-klassisk-spillfri-mugg-260ml-

lila?gclid=CjwKCAjw_47YBRBxEiwAYuKdw4bsYdd3qMGoEb2wuJmwEG6

_gbX4VB9-Hadlp6qDNypCZmbkHGo5cRoCWmUQAvD_BwE  

Hämtad 2018-05-23 
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[67] IKEA, ”Börja”, https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/20213883/  

Hämtad 2018-05-23 

[68] Jollyroom, “Tommee Tippee nappflaska 260ml 2-pack” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/ata-dricka/nappflaskor-

tillbehor/nappflaskor/tommee-tippee-nappflaska-260ml-2-pack  

Hämtad 2018-05-23 

[69] NUK, “NUK nature sense PP-flaska 150ml rosa” 

https://www.nuk.se/produkter/flaskor-

tillbehor/NUK%20Nature%20Sense%20PP-Flaska%20150%20ml%20Rosa 

Hämtad 2018-05-23 

[70] Twistshake, “Anti-kolik 260ml Peach”  

https://twistshake.com/se/product/78-anti-kolik-260ml.html  

Hämtad 2018-05-23 

[71] Karlstadmodellen, “Karlstadmodellen”  

http://www.karlstadmodellen.se/karlstadmodellen Hämtad 2018-05-23 

[72] Babblarna, “Om babblarna” http://babblarna.se/om-babblarna/  

Hämtad 2018-05-23 

[73] Vanjaw, “Babyloonz” http://vanjaw.com/babyloonz/  

Hämtad 2018-05-23 

[74] Babyloonz, “Om Babyloonz”  

https://www.babyloonz.com/about-babyloonz Hämtad 2018-05-23 

[75] Babyloonz, “Appar”  

https://www.babyloonz.com/apps-1 Hämtad 2018-05-23 

[76] Skalhuset, “Ipad air, Ipad air 2, Ipad 9.7 skal för barn Eva röd” 

https://skalhuset.se/ipad-air-ipad-air-2-ipad-9.7-skal-for-barn-eva-rod  

Hämtad 2018-05-23 

[77] Skalhuset, “Apple Ipad 9.7 skal för barn Eva elefant blå”  

https://skalhuset.se/apple-ipad-9.7-skal-for-barn-eva-elefant-bla  

Hämtad 2018-05-23 

[78] Skalhuset, “Apple Ipad 9.7 skal för barn Eva hjul med handtag orange” 

https://skalhuset.se/apple-ipad-9.7-skal-for-barn-eva-hjul-med-hantag-orange 

Hämtad 2018-05-23 

[79] Fyndiq, “Barnfodral med ställ rosa, Ipad mini/2/3” 

https://fyndiq.se/product/894734-barnfodral-med-stall-rosa-ipad-mini23/ 

Hämtad 2018-05-23 
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[80] Fyndiq, “Barnfodral grön, Ipad mini 4” 

https://fyndiq.se/product/5645481-barnfodral-gron-ipad-mini-4/  

Hämtad 2018-05-23 

[81] Skalhuset, “Ipad air, Ipad air 2, Ipad 9.7 skal fjäril för barn Eva rosa” 

https://skalhuset.se/ipad-air-ipad-air-2-ipad-9.7-skal-fjaril-for-barn-eva-rosa 

Hämtad 2018-05-23 

[82] Jollyroom, “OKBaby Pasha Potta rosa” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/badrummet/pottor/okbaby-potta-

pasha-rosa  Hämtad 2018-05-23 

[83] Jollyroom, “Babybjörn Pottstol Rosa” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/badrummet/pottor/babybjorn-pottstol-

rosa Hämtad 2018-05-23 

[84] Babyshop, UBBI 3-i-1 Potta Rosa”  

https://www.babyshop.se/3-i-1-potta-

rosa/p/93318?country_override=SE&dv_adwords_campaign=214562694&dv_a

dwords_network=g&dv_adwords_target=aud-297754645603:pla-

358802943351&gclid=CjwKCAjwopTYBRAzEiwAnU4kb3x7DrVl7cY2v-

4OqNLz1WMFz0FIfjmcOOQUYGfS1ChE0R9mX6OElRoC73IQAvD_BwE  

Hämtad 2018-05-23 

[85] IKEA, “Lockig” 

https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60193128/  

Hämtad 2018-05-23 

[86] IKEA, “Lilla” https://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30193163/  

Hämtad 2018-05-23 

[87] Babybjörn, “Smart Potta” 

https://www.babybjorn.se/badrum/smart-potta/?attribute_pa_color=green 

Hämtad 2018-05-23 

[88] My carry potty, “About”, http://www.mycarrypotty.com/about  

Hämtad 2018-05-23 

[89] My carry potty, “Awards” http://www.mycarrypotty.com/awards  

Hämtad 2018-05-23 

[90] Jollyroom, “My Carry Potty Potta Ladybird” 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/badrummet/pottor/my-carry-potty-

potta-ladybird Hämtad 2018-05-23 

[91] Jollyroom, “My Carry Potty Potta Bumblebee”, 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/badrummet/pottor/my-carry-potty-

potta-bumblebee 

https://fyndiq.se/product/5645481-barnfodral-gron-ipad-mini-4/
https://skalhuset.se/ipad-air-ipad-air-2-ipad-9.7-skal-fjaril-for-barn-eva-rosa
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[92] Jollyroom, “My Carry Potty Potta Cow”, 

https://www.jollyroom.se/babyprodukter/badrummet/pottor/my-carry-potty-

potta-cow Hämtad 2018-05-23 

[93] if-säkerhetsbutik, “Guide om brandsläckare - färgval” 

https://www.if-sakerhet.se/guide-om-brandslackare Hämtad 2018-05-23 

[94] Clas Ohlson, “Brandsläckare 6 kg 55A Housegard” 

https://www.clasohlson.com/se/Brandsl%C3%A4ckare-6-kg-55A-

Housegard/34-156-1 Hämtad 2018-05-23 

[95] Havaskyltar, “Trafikmärke för stolpmontage 900mm - A36N” 

http://havaskyltar.se/Produkter/Standardskyltar/Trafikmarke_(reflex)/Varning/T

rafikmarke_for_stolpmontage_900mm?id=A36N  

Hämtad 2018-05-23 

[96] Havaskyltar, “Varningsskylt för väggmontage 297x400mm – 4208A” 

http://havaskyltar.se/Produkter/Standardskyltar/Fritid/Varning_-

_Forbud/Varningsskylt_for_vaggmontage_297x400mm?id=4208A  

Hämtad 2018-05-23 

[97] Havaskyltar, “Trafikmärke för stolpmontage 900mm - A15N” 

http://havaskyltar.se/Produkter/Standardskyltar/Trafikmarke_(reflex)/Varning/T

rafikmarke_for_stolpmontage_900mm?id=A15N  

Hämtad 2018-05-23 

[98] Havaskyltar, “Miniatyrtavla för stolpmontage 330x500mm – 6207B” 

http://havaskyltar.se/Produkter/Standardskyltar/Fritid/Varning_-

_Forbud/Miniatyrtavla_for_stolpmontage_330x500mm?id=6207B  

Hämtad 2018-05-23 

[99] Havaskyltar, “Trafikmärke för stolpmontage 900mm – B2N” 

http://havaskyltar.se/Produkter/Standardskyltar/Trafikmarke_(reflex)/Varning/T

rafikmarke_for_stolpmontage_900mm?id=B2N  

Hämtad 2018-05-23 

[100] Overlander, “Nödhammare med bältesavskärare” 

https://www.overlander.se/nodhammare-med-baltesavskarare  

Hämtad 2018-05-23 

[101] Illustratrerad vetenskap, ”Blinda och döva har supersinnen” 

http://illvet.se/manniskan/hjarnan/blinda-och-dova-har-supersinnen-0  

Hämtad 2018-05-23 

[102] World Health Organisation – WHO, ”Blindness and visual impairment” 

http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-

impairment Hämtad 2018-05-23 
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[103] Nationalencyklopedin – NE, ”blindskrift”  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/blindskrift  

Hämtad 2018-05-23 

[104] Synskadades Museum - srf, ”Synskadades historia” 

http://www.srf.nu/om-oss/museet/synskadades-historia/skrift-for-blinda/ 

Hämtad 2018-05-23 

[105] Förbundet Finlands Svanska Syndskadade, ”Punktskrift” 

http://www.fss.fi/sv/synskadeinfo/punktskrift Hämtad 2018-05-23 

[106] Nationalencyklopedin – NE, ”Punktskrift”  

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/punktskrift  
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Bilaga A: Annons till användartester 
I denna bilaga återfinns den annons som skapats och publicerats på Facebook 

för att hitta barn som ville ställa upp i de användartester som senare utfördes.  

 
Figur 147: Annons 
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Bilaga B: Hypotessammanställning 
Närbilder på kategorisering 

I denna bilaga återfinns närmare bilder på den kategorisering som gjorts i 

hypotessammanställningen. Detta i 4 olika bilder som tillsammans utgör den 

bild på sammanställningen som visas i rapporten.  
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Figur 148: Del 1 
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Figur 149: Del 2 
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Figur 150: Del 3 
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Figur 151: Del 4 

 


