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Produkt för rullstolsburnas minskande olycksrisk 

 

Sammanfattning 
 
Denna uppsats beskriver ett designarbete för att ta fram ett nytt produktkoncept för att lösa ett 
problem för individer i rullstol eller permobil. Problemet är att individens fötter glider av 
fotplattan och på så sätt orsakas olyckor. Designarbetet som följt designprocessen har 
innehållit en enkätundersökning, en konceptgenerering, en konceptutvärdering, ett skapande 
av en prototyp och två användartester. Resultaten av dessa delar var att en produkt med stor 
sannolikhet skulle kunna skapas för att lösa ovanstående problem och att produkten skulle 
kunna utformas som en produkt i tre olika delar. Dessa delar ska sitta på rullstolen eller 
permobilen respektive på individens fotleder/ben. Delarna ska sedan fästas tillsammans med 
magneter i delarna för att sitta fast men lätt komma loss vid olycka eller akut behov. 
Slutsatsen för arbetet är att utan att fullt utveckla produkten kan man ej med 100 % säkerhet 
veta att den löser problemet men resultaten visar att detta kan vara ett bra koncept för en 
framtida produkt.  
 
 

Abstract 
 
This essay describes a design project to produce a new product-concept to solve a problem 
för individuals in a wheelchair on in an electric wheelchair. The problem is that the feet of the 
individual fall off the footplate on the wheelchair and causes accidents. The design project 
that has followed “The design process” has consisted of a survey, a generating of concepts, 
an evaluation of the concepts, creation of a prototype and two user tests. The results of these 
elements was that a product most likely could be created to solve the problem and that the 
product could be created as a product in three parts. These parts should be attached to the 
wheelchair and both ankles. The parts are then supposed to be attached to each other with 
magnets. The conclusion of this project is that you cannot with 100% certainty know that this 
product will solve the problem if it does not get fully developed.  
 

Nyckelord 
 
Magneter, funktionsstöd, hjälpmedel, säkerhet, tryckavlastning. 
 
 
 
 
 

1 



Produkt för rullstolsburnas minskande olycksrisk 

Innehållsförteckning 
 
1 Inledning 3 

1.1 Syfte och mål 3 
1.2  Frågeställningar 3 
1.3 Avgränsningar 3 
1.4 Etiska aspekter 3 

2 Teori 5 
2.1 Tidigare produkter 5 
2.2 Bakgrund till enkätkonstruktion 5 
2.3 Bakgrund till konceptgenerering 6 
2.4 Bakgrund till konceptutvärdering 7 

3 Metod 9 

4 Resultat 11 
4.1 Sammanfattning av enkätresultatet 11 
4.2 Kravspecifikation 11 
4.3 Konceptgenerering och utvärdering 13 
4.4 Grundkoncept 18 
4.5 Prototyp 20 
4.6 Resultat från användartester 23 
4.7 Slutgiltigt koncept 28 

5 Diskussion 30 

6 Slutsats 32 

Källförteckning 33 

Bilagor 35 
Bilaga A: Enkätundersökning och svar 35 
Bilaga B: Utskickad missiv till enkätundersökning 42 
Bilaga C: Utskickad missiv till användartest 43 
Bilaga D: Frågor och anvisningar till användartest 44 

 
 
 
 

 
 

2 



Produkt för rullstolsburnas minskande olycksrisk 

1 Inledning 
 
Hjälpmedelsprodukter finns överallt runtomkring oss, både för fysiska och psykiska problem, 
och hjälper dagligen en otroligt stor mängd människor. Dessa produkter kan förenkla små och 
stora problem som annars skulle kunna orsaka problem i vardagen. Två av dessa produkter är 
rullstolen och permobilen som låter människor bli mer självständiga och få lättare att förflytta 
sig. Men ett problem med en rullstol eller permobil är enligt flera assistenters och boende- 
anställdas erfarenheter att vid förflyttning så rör individens fötter sig mycket runt på 
fotplattan och åker många gånger av fotplattan helt. Vid de tillfällen då individens fötter 
glider av fotplattan är det lätt för olyckor och skador att inträffa vilket är ett substantiellt 
problem. Tidigare produkter för att lösa detta och liknande problem finns under kapitel 2: 
Teori. 
  
1.1 Syfte och mål 
  
Arbetets syfte är att minska skaderisken och olycksrisken för personer i rullstol och permobil. 
 
Målet med projektet är att ta fram ett koncept för en produkt som ska minska risken för 
olyckor orsakade av att en individs fötter glider av fotplattan på dennes rullstol, permobil 
eller liknande. 
  
1.2  Frågeställningar 
  

➔ Kan en liten, lättapplicerad och säker produkt konstrueras för att minska risken för att 
fötterna ska lämna fotplattan? 

  
➔ Hur ska denna produkt konstrueras för att minimera olycksrisken så mycket som 

möjligt? 
  
1.3 Avgränsningar 
  
En första prototyp kommer att tas fram för att testa ifall produktens bas-koncept fungerar. En 
andra prototyp kommer inte att tas fram på grund av tidsbegränsning. Prototypen kommer att 
kunna testas på max 2-3 personer på grund av testens tidsåtgång. 
 
1.4 Etiska aspekter 
 
Samhällsnyttan med följande arbete är i stora drag att hjälpa människor som redan från början 
är mer utsatta än de flesta. Människor i rullstol och permobil har till vardags mycket som 
arbetar emot dem så alla produkter som finns för att hjälpa dem är bra. En framtida produkt 
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som den i detta arbete skulle förhoppningsvis förbättra livskvaliteten för en stor mängd 
människor, världen om. 
 
Det största etiska ansvaret som tillhör detta arbete är att se till att undersökningen utförs på ett 
etiskt korrekt sätt. Det första som behöver tänkas på är att vara öppen och ärlig med de 
medverkande i undersökningen om vad de deltar i för undersökning och vad det sedan 
kommer att användas till. Det behöver även framgå att undersökningen är helt frivillig, 
anonym och kan inte kopplas till någon av de medverkande. Även under själva 
undersökningen är det viktigt att inte pressa de medverkande på mer information än de är 
villiga att ge och även att inte försöka påverka eller influera deras svar. De medverkande 
måste känna att deras svar är viktigt och att deras åsikt inte är felaktig eller betyder mindre än 
någon annans. Sedan måste allas svar under analysen vara lika viktiga och väga lika tungt. 
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2 Teori 
Förstudiens delar under detta projekt är nedan presenterade i den ordning de utfördes: tidigare 
produkter, bakgrund till enkätkonstruktion, bakgrund till konceptgenerering och bakgrund till 
konceptutvärdering. 
 
2.1 Tidigare produkter 
Under förstudien upptäcktes det att det tidigare har tagits fram ett flertal produkter för att 
förhindra fötternas förflyttning på fotplattan och för att förhindra andra liknande problem. 
Till exempel har en fotplatta vid namn BigPaw[1] tagits fram som är som en fotplatta med en 
grov greppyta för att hålla fötterna på plats. En annan produkt är ett par hållare med remmar 
som foten sätts fast på fotplattan med, från företaget Pelican Manufacturing.[2] En tredje 
produkt är en utökad vadderad fotplatta med vadderade stopp bakom fotplattan, vilken säljs 
på Ebay. [3] En annan Ebay-produkt är en produkt som spänns mellan  stängerna som håller 
fotplattan och som sedan spänner fast benen mitt på smalbenen med tjocka remmar.[4] En 
femte produkt som också använder sig av en greppyta för att stabilisera foten är en dyna till 
fotplattan som säljs på CaregiverProducts.com. [5]  
 
2.2 Bakgrund till enkätkonstruktion 
 
Boken “Frågor och svar - om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar” [6] av 
Statistiska Centralbyrån ger  råd inför konstruktionen av en enkät, här är några av dem.  
 
“En rekommendation är att alltid testa nya frågor. Även småskaliga, informella prov på 
kollegor eller familjemedlemmar kan ge värdefull information.” [6, s.22] 
 
“Svarsalternativ hjälper till att avgränsa vad som efterfrågas i frågan och respondenterna 
använder den informationen, ibland till och med för att bättre förstå vad frågan syftar på eller 
för att få ”förslag” på möjliga svar.” [6, s.24-25] 
 
I frågor och svar skrivs även att åsiktsfrågor som ja/nej frågor kan vara bra att vara försiktig 
med då det är lättare för en okunnig deltagare att hålla med än att säga emot. Det skrivs också 
att det är bra att undvika svarsalternativ och frågor med negationer i sig eftersom det kan vara 
svårare att förstå och då besvara frågan. [6] 
 
Det är enligt boken också viktigt att svarsalternativen stämmer överens med det frågan ber 
om och att de täcker hela svarsspannet utan att täcka över varandra. Frågan måste också vara 
tydlig i hur den ska besvaras, till exempel med ett eller flera valda svar. [6] 
 
“Ett skäl till att ha med ett icke-svar är att man då kan vara ganska säker på att de som svarat 
på ordinarie svarsalternativ faktiskt hör hemma där och inte tvingats dit på grund av bristande 
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svarsalternativ. Detta kan vara en trygghet i analysskedet. Respondenterna kan också uppfatta 
det som positivt att frågekonstruktören erbjuder ett icke-alternativ. En generell 
rekommendation är därför att inkludera ”Ingen åsikt”...” [6, s.106] 
 
Frågor och svar jämför även vilket som är bäst för en undersökning, att byta sida eller att 
“scrolla” ner i en enkät. Boken skriver att ifall det är positivt att deltagaren får en överblick 
av enkäten så föredras att “scrolla” eftersom det då är lätt att gå fram och tillbaka i enkäten 
och det också finns fler frågor synliga på skärmen samtidigt. [6] 
 
Boken beskriver hur man ska skriva ett missiv vilket är ett följebrev till enkäten som ger all 
information som deltagarna behöver för att kunna delta i enkätundersökningen. Missivet 
används även för att motivera personerna att delta i undersökningen och kan vara ett 
framgångsrikt verktyg för att med bra syfte inspirera personer att vara delaktiga. 
 
I frågor och svar står det övergripande om vad som alltid ska finnas med i missivet och det är 
följande:  
“-information om vad undersökningen syftar till och hur de insamlade svaren ska användas 
-information om frivillighet eller eventuell uppgiftslämnarskyldighet  
-formell juridisk information som respondenten har rätt till, exempelvis sekretess, hantering 
av personuppgifter och eventuella utlämnanden  
-praktisk och teknisk information om besvarandet, exempelvis inloggningsuppgifter, länk och 
svarskuvert. “ [6, s. 150] 
 
Det står även lite tillvägagångssätt och saker att tänka på vid formulerande av missivet. Några 
av de sakerna som tas upp är att ta upp den viktigaste informationen först och sedan ta upp 
hur undersökningen ska utföras, tidsåtgång och vad som förväntas av deltagarna. Det bör 
även på ett informativt sätt beskrivas vilket syfte undersökningen har och därför övertyga 
läsarna att delta, men det är viktigt att informationen ej kan påverka deltagarnas svar. Det 
sista man behöver tänka på är att ha ett inbjudande språk i missivet och även att skriva på ett 
lätt sätt så att läsarna inte avskräcks från att delta. Ett öppet och vänligt språk och ett tydligt 
syfte är det bästa för att så många som möjligt ska vilja delta. 
 
2.3 Bakgrund till konceptgenerering 
 
Den tredje mars 2016 gav Umeå Universitet ut ett dokument, vid namn “Skapandeprocesser” 
[7], vilket beskriver metoder för att ta fram koncept. I dokumentet kallas en av metoderna 
funktionshierarkier och visar med ett exempel hur metoden ska utföras, se figur 1. Metoden 
går ut på att ta varje problem eller krav och stegvis utveckla olika lösningar. Processen börjar 
genom att fråga hur första steget mot att uppnå ett krav ska lösas. Detta kommer i sin tur att 
generera flera möjliga lösningar som sedan på samma sätt tas vidare och skapar mer 
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möjligheter. När slutidéerna nåtts finns flera möjliga grenar att följa tillbaka till problemet 
och till varför de stegen som valts kan vara bra. [7, s.12] 
 

 
Figur 1: funktionshierarkier bild från pdf [7, s.12] 

 
2.4 Bakgrund till konceptutvärdering 
 
I ett dokument [8]som getts ut av cse.chalmers.se beskrivs användandet av 
koncept-valsmatrisen Pughs matris. Pughs matris används för att utvärdera nya koncept 
genom att jämföra de nya konceptet med ett redan existerande koncept eller möjligtvis den 
idén som tros vara bäst. Grundtanken är att det existerande konceptet eller den förväntade 
bästa idén ska fungera som en baslinje och kallas i pdf-filen för ett referenskoncept. Metoden 
genomförs genom att göra en matris där skaparen har alla krav i varsin rad och alla olika 
koncept i varsin kolumn, se figur 2.  Det ska även finnas en kolumn där kravens “vikt” står, 
se figur 2. Vikten ska för ska:krav vara 9, för bör:krav vara 3 och för kan vara bra:krav vara 1 
[8, s.44] 
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Figur 2: Pughs matris från pdf [8, s.44] 

 
Sedan ska varje koncept utvärderas utifrån varje krav. Är konceptet i fråga bättre än 
referenskonceptet ska det stå ett plus, är det sämre ska det stå ett minus och är det ungefär 
lika bra så ska det stå en nolla. Sedan multipliceras alla krav med sin vikt, koncept för 
koncept. Till sist får varje koncept en poäng när konceptets poäng summeras för alla krav. 
[8, s.44] 
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs arbetets gång, vilka metoder som använts, hur metoderna använts och 
i vilken ordning de använts.  
 
Hela arbetet under detta projekt har varit utformat utifrån designprocessen och dess 
nedanstående 6 faser, i den ordning de är listade. [9]  
 
o   Utgångspunkter 
o   Användarstudier 
o   Koncept och visualisering 
o   Utvärdering och konceptval 
o   Justering och genomförande 
o   Uppföljning och utvärdering 
  
 
Det första som gjordes i arbetet var att skapa ett syfte och tillhörande frågeställningar. Detta 
gjordes genom att identifiera tidigare upplevda problem och sedan välja ut det som passade 
arbetets storlek bäst. När det fastställts att designprocessen var det övergripande upplägget 
för arbetet gjordes en tidsplan för arbetets alla delar i form av ett Gantt schema [10], se bilaga 
A. Efter det så började det skrivas på en inledning samt att syftet och frågeställningarna 
formulerades på ett kortfattat och klart sätt. Även avgränsningarna togs fram vid denna 
tidspunkt. Nästa steg var att ta reda på vilka konkurrerande produkter som redan fanns på 
marknaden idag och se till att det inte fanns någon med precis samma ide som i detta arbete. 
Detta gjordes genom en webbaserad marknadsanalys. 
 
Att arbetet skulle innehålla en enkät för att få användarnas perspektiv på vilka krav som 
skulle finnas stod klart redan från arbetets början. Därför undersöktes hur en enkät skulle 
utformas på bästa sätt och arbetet med enkäten påbörjades. En bok lästes för att få tips inför 
skapandet av enkäten och konsulterades under arbetets gång. Enkäten skapades i Google 
formulär eftersom det är en formulärtyp som de flesta är bekanta med och som är enkel att 
arbeta med. Efter att enkäten blivit klar så provades enkäten av 2 familjemedlemmar för att se 
till att alla frågorna förstods och även för att kontrollera tidsåtgången. Efter några 
grammatiska ändringar i enkäten skrevs en missiv ut till 3 olika enhetschefer inom 
Kungsbacka kommun, se bilaga C. Det skickades till en chef för boendepersonal, en chef för 
personliga assistenter och en chef för arbetsterapeuter.  
 
Efter en vecka så analyserades de sammanställda resultaten från enkäten, se bilaga B, och en 
kravspecifikation skapades utifrån resultaten, se kapitel 4: Resultat. Skillnaden mellan de 
olika kraven togs ut beroende på svarsfrekvensen på de högt krävande svaren. Svar som hade 
en stor del svar: nödvändigt blev skall:krav, svar som hade en stor del svar: nödvändigt och 
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bra blev bör:krav. Även de egna öppna svaren togs i åtanke och avvägdes på egen hand 
angående vilken typ av krav det skulle vara.  
 
Nästa steg i arbetet var att söka efter olika metoder för att både generera koncept, idéer och 
metoder för att utvärdera de framtagna koncepten. När metoder bestämts så förklarades dessa 
i kapitel 2: Teori och sedan startades processen för att skapa flera koncept. 
Konceptgenereringen gjordes genom att för varje krav ta fram ett antal lösningar genom att 
gå från problemet stegvis i huvudet till hur man slutligen skulle lösa problemet. För varje 
krav valdes den lösningen som verkade bäst som koncept nummer ett. Resterande lösningar 
stod utan någon speciell ordning eftersom de alla skulle utvärderas mot och jämföras med 
lösning 1. Pughs matris gjordes för varje krav med lösning 1 som referenskoncept och visade 
hur de andra lösningarna var jämfört med det som troddes var bäst, se kapitel 4: Resultat.  
 
Efter att alla utvärderingsmatriser gjorts sattes ett första komplett koncept ihop där 
lösningarna i referenskonceptet var en bas men andra lösningar som var lika bra försöktes 
integreras i konceptet där det fanns rum och behov av dem. När det första färdiga konceptet 
tagits fram inleddes en skissfas för att bestämma hur produkten skulle kunna se ut och för att 
få en visualisering av konceptet. Dessa skisser ledde sedan till tankar om hur prototypen 
skulle konstrueras. Det bestämdes vilka delar som skulle finnas med i prototypen utifrån två 
aspekter: för att den skulle bli enkel att använda och för att den skulle kunna avgöra ifall 
konceptet skulle vara framgångsrikt.  
 
Nästa steg var att skapa prototypen och prototypens konstruktion är beskriven i kapitel 4.5 
Prototyp. Efter prototypens färdigställande så började användartestets tillvägagångssätt och 
frågor skapas, se Bilaga D. Skapandet baserades på tidigare kunskap och erfarenheter och 
utformades för att på ett naturligt sätt öppna upp för kommentarer under testet. Efter 
användartestet var klart så skrevs missiven, med tillfrågning efter villiga deltagare i testet, 
ihop, se Bilaga C.  
 
Två stycken användartester utfördes anonymt på två olika arbetsterapeuter inom Sundsvalls 
kommun och utfördes som förklarat i Bilaga D. Under testet så antecknades deltagarens 
kommentarer och svar i ett Word-dokument av testledaren och en utomstående tredje part var 
med och fotograferade. Resultaten av de båda användartesten är presenterade i kapitel 4 och 
sammanställdes efter båda testens genomförande.  
 
Det näst sista som gjordes var att diskutera de olika resultaten som fåtts och utvärdera ifall 
syftet nåtts och frågeställningarna besvarats. Sammanfattningen och abstract skrevs allra sist 
och sammanfattar arbetet, dess resultat och slutsatsen som nåddes. 
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4 Resultat 
 
4.1 Sammanfattning av enkätresultatet 
 
Nedan presenteras den kravspecifikation, se tabell 1, som var ett resultat av 
enkätundersökningens svar, för fullständiga svar se bilaga A. Många av nedan angivna krav 
var med som frågor i undersökningen men några av kraven är varianter av de öppna svaren på 
undersökningen, till exempel:  

● inte orsaka oro eller olust för brukaren för att den känner sig fast. 
● kunna flytta fötterna i sidled. 
● inte ha några vassa kanter som brukaren kan skada sig på. 
● inte innehålla material med nickel eller andra allergiproblematiska ämnen i. 

 
De tre krav som enligt undersökningen var mest nödvändiga var: 

● finnas möjlighet att direkt komma loss vid akut behov eller olycka. 
● ej orsaka tryckskador eller värmeskador. 
● kunna användas av personal/assistent samt av självständiga rullstolsburna. 

 
De tre krav som enligt undersökningen var minst nödvändiga var:  

● ett tilltalande utseende. 
● olika färgalternativ. 
● ha en vikt på under två kg. 

 
4.2 Kravspecifikation 
 
Tabell 1: kravspecifikation 

Krav Värde Enhet Skall/bör Kommentar 

Ej lägga stor 
kraft  mot 
användarens 
hud. 

- - Skall Minimera risk 
för tryck och 
värmeskador. 
Viktigt speciellt 
när det handlar 
om äldre. 

Kunna sättas 
fast på olika sätt 
och på olika 
ställen. 

- - Skall Kunna 
användas på 
olika skor och 
barfota. Viktigt 
för att kunna 
använda så 
mycket som 
möjligt. 
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Temperaturtålig
. 

± 40 Grader Celcius Skall Kunna vistas 
utomhus året 
runt. 

Lossas snabbt 
vid akut behov 
eller olycka.  

<5 Sekunder Skall Ej sitta fast vid 
olycka eller 
akut behov att 
ta sig ur stolen. 
Viktigt för att ej 
orsaka mer 
skador på 
individ vid 
olycka eller 
anfall. 

Snabb på och 
avtagning  

<2 Minuter Skall Ej ta för mycket 
tid vid vardaglig 
användning. 

Kunna 
användas av 
personal samt 
av självständiga 
rullstolsburna. 

- - Skall Kunna 
användas på alla 
rullstolsburna, 
oavsett 
självständiga 
eller inte.  

Vattentålig.  - - Skall Kunna 
användas i alla 
väder och i 
duschen 

Kunna sättas 
fast på rullstolar 
med olika 
bredd. 

- - Skall Fungera på 
olika rullstolar 
och permobiler. 
Viktigt för att 
alla ska kunna 
använda 
produkten. 

Lång livslängd. >2 År Bör  Ej behövas 
bytas så ofta 
vilket är mer 
ekonomiskt. 

Tillåta 
förflyttning av 
fötterna längs 
fotplattans hela 
längd.  

- - Bör  Viktigt att 
kunna 
positionsändra i 
en rullstol eller 
permobil. 
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Ej innehålla 
material med 
nickel eller 
andra allergi- 
ämnen.  

- - Bör Produkten får ej 
orsaka allergi. 

Låg vikt. <2 Kilogram Bör Skapa så lite 
slitage på 
individen som 
möjligt. 

Finnas olika 
färgalternativ.  

- - Bör Kan göra 
produkten mer 
personlig. 

 

 
4.3 Konceptgenerering och utvärdering 
Konceptgenerering med lösningar för varje krav samt utvärdering av lösningarna enligt pughs 
matris. Koncept 1 är i varje utvärdering ett referenskoncept då det är det som ska jämföras 
med. Utvärderingarna presenteras för respektive krav i tabell 2-14. 
 
Skall- 
 
-Ej lägga stor kraft mot användarens hud. 

1. Band med kardborreband för storleksjustering plus förflyttning 
2. Fästas direkt på sko inte på huden 
3. Vaddering med memory foam eller liknande 
4. “Sele” runt fot för att dela upp tryck 
5. Material som ej fastnar mot varm hud och som andas 

 
Tabell 2: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3 4 5 

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
-1 

 
0 

 
-1 

 
0 

 
-Kunna sättas fast på olika sätt och på olika ställen. 

1. Ett band runt underbenet  
2. Justerbart band över foten  
3. Justerbar “sele” 
4. Produkten är som en strumpa 
5. Formad som en “toffla” att sticka in sko eller fot i 
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Tabell 3: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3 4 5 

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-Temperaturtålig. 

1. Endast bestå av temperaturtåliga delar 
2. Fast isolerande hölje 
3. Avtagbart isolerande “skal”  
4. Kunna användas innanför kläder 

 
Tabell 4: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3 4  

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-1 

 
 

 
-Lossas snabbt vid akut behov eller olycka. 

1. Magneter 
2. Säkerhetsspänne som på barnhjälmar 
3. Redskapshållare, se figur 3 
4. Fäste i material som brister vid viss belastning 
5. Kardborreband vid fäste i stolen 

 

 
Figur 3: redskapshållare [11] 
 
 
Tabell 5: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3 4 5 

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
0 
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-Snabb på och avtagning. 
1. Fästas med kardborreband 
2. Fästas med spännen eller knappar 
3. Knytas på fot eller ben 
4. Produkten sätts fast på skon innan den sätts på. 
5. Fästas med dragkedja 

 
Tabell 6: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3 4 5 

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
-1 

 
 
-Kunna användas av personal samt av självständiga rullstolsburna. 

1. Alla delar kan sättas på genom att sträcka sig ovanifrån 
2. Lätt att greppa vid handskador, reumatism eller liknande 
3. Enkel produkt att ta med sig  

 
Tabell 7: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3   

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 
 

 
 
-Vattentålig. 

1. Endast innehålla delar som ej skadas av vatten 
2. Ha ett vattentåligt hölje 
3. Ha en avtagbar “regnponcho”  

 
Tabell 8: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3   

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
0 

 
-1 
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-Kunna sättas fast på rullstolar med olika bredd.  
1. Fästa produkten med kardborreband mellan stängerna ner till framhjulen 
2. Klämma fast eller tvinna fast produkten på fotplattans kant  
3. Fästa produkten på ovansidan av fotplattan med sugkopp 
4. Spänna produkten med kardborreband runt fotplattan 

 
Tabell 9: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3 4  

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
0 

 
-1 

 
-1 

 
 

 
 
Bör- 
 
-Lång livslängd. 

1. Kunna byta ut delar som skadats eller slitits 
2. Se till att känsliga delar är inkapslade för stöttålighet med mera 
3. Ytterhöljet i slitagetåligt material 
4. Finnas årlig service för att se att produkten fungerar enligt standard 

 
Tabell 10: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3 4  

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
 

 
 
-Tillåta förflyttning av fötterna längs fotplattans hela längd. 

1. Kunna fästa produkten på magnetisk skiva längs hela fotplattan 
2. Enkel flytt i sidled av fästning i fotplatta 
3. Produkten förflyttas i sidled i en skåra längs med hela fotplattan 

 
Tabell 11: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3   

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
-1 

 
-1 
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-Ej innehålla material med nickel eller andra allergiämnen. 
1. Se till att ämnen som orsakar allergi ej finns i produkten 
2. Se till att ämnen som orsakar allergi är inkapslade och ej kan komma i kontakt med 

huden. 
 
Tabell 12: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2    

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
-1 

 
 

 
 

 
 

 
 
-Låg vikt. 

1. Använda så lite av de tunga materialen som möjligt utan att negativt påverka 
produktens prestation. 

2. Använda lätta material där det går att substituera bort tyngre alternativ 
 
Tabell 13: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2    

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
0 

 
 

 
 

 
 

 
 
-Finnas olika färgalternativ. 

1. Möjlighet till köp av hölje i olika färger som kan bytas 
2. Några olika fasta färgmöjligheter som ej går att byta 
3. Möjlighet till egen design på höljet 

 
Tabell 14: Utvärderingsmatris 

Koncept: 1 2 3   

Utvärdering 
jämfört med 

koncept 1 

 
0 

 
-1 

 
0 
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4.4 Grundkoncept 
 
Konceptet som presenteras nedan är sammansatt från ovanstående utvärderingar. Konceptet 
består till största del av koncept 1 av alla utvärderingar eftersom ingen av de andra 
lösningarna var bättre. Resterande del av konceptet är taget ifrån de andra lösningarna som 
var lika bra som nummer 1.  
 
Konceptprodukten består av tre delar, en som fästs på rullstolen och två som fästs på 
brukaren. Den fasta delen som sitter på rullstolen sitter mellan stängerna som går ner till 
fotplattan och de främre hjulen. Detta gör den för att fötterna ska kunna flyttas i sidled mellan 
de två stängerna och för att produkten ska kunna fästas på olika höjder. Den fasta delen består 
av ett band utrustat med kardborreband i ändarna för att fästa runt stängerna och vara 
anpassbar till avståndet mellan stängerna. Inuti bandet kommer det att finnas en nickelfri 
metallplatta i en magnetisk metall och bandet kommer att vara vadderat runt kanterna så att 
brukaren inte skadar sig på metallplattan. Det finns även en dragkedja i bandet så att 
metallplattan kan bytas ut. 
 
De två delarna som fästs på brukaren är två identiska delar, en för varje ben. Denna del är ett 
band som sätts runt fotleden eller runt underbenet för att kunna flyttas i höjdled. Bandet fästs 
med kardborreband för att lätt kunna fästas och ändra storlek och hur hårt det sitter åt. Bandet 
innehåller en rad ihopsatta nickelfria magneter, preferabelt neodymmagneter, som 
tillsammans skapar en lång yta där bandet fastnar vid den fasta delen på rullstolen. På 
ovansidan av bandet så finns det en dragkedja så att magnet-paketet kan tas ut och bytas. På 
insidan av bandet finns en vaddering i memory foam som ser till att bandet formar sig efter 
benet och att bandet inte orsakar tryckskador. Även vadderingsdelen kan tas ut genom 
dragkedjan och bytas ut. Både metallen och magneterna samt tyget, memory foamen och 
kardborrebandet är värme-och vattentåliga. Banden som innehåller de andra delarna ska 
finnas i olika färger så att det går att byta efter tycke. 
 
Skisserna som gjordes från grundkonceptet var för att visa hur produkten skulle kunna se ut 
på lite olika sätt för att få optimal användning, se figurer 4, 5 och 6.  
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Figur 4: skiss 

 
Figur 5: skisser 
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Figur 6: skisser 
  

4.5 Prototyp 
 
Det första som gjordes var att sätta ihop magneterna på en rad så att ett magnetband 
skapades. Detta gjordes genom att lägga magneterna, se figur 7, på rad inuti en krympslang 
och sedan värma krympslangen så att magneterna fixerades på rad, se figur 8. Sedan valdes 
den delen som magneterna skulle fastna på och till det valdes ett 0,45 meter långt metallband, 
se figur 9. Runt metallbandet träddes en krympslang som gjorde att bandet inte hade så vassa 
kanter. Tyget som köpts in klipptes sedan till en lagom stor bit för att sitta runt metallbandet. 
Tyget som var en rektangulär bit syddes ihop längs långsidorna och längs ena kortsidan och 
metallbandet träddes in i påsen som bildats. Sedan syddes två kardborrebandsbitar fast i varje 
ände, en på påsen och en i änden så att de kunde fästas ihop, se figur 10 och 11.  

 
Figur 7, magneter. 
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Figur 8, magnetband. 
 

 
Figur 9, metallband i krympslang.  
 

 
Figur 10, fäste med kardborreband. 
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Figur 11, bandet fäst runt stång. 
 
Sedan syddes den mindre rektangulära biten ihop längs långsidorna och vid ena kortsidan och 
påsen som det skapade stoppades med stoppning från en nallebjörn. Påsen syddes igen och 
sedan syddes tre och ett halvt kardborreband fast på påsen och i påsens ändar för att kunna 
skapa olika stor omkrets runt fot/ben, se figur 12. Det sista som gjordes med prototypen var 
att sy fast magnetbandet längst bak på det skapade ankelbandet, se figur 8. Den färdiga 
prototypen visas i figur 13. 
 

 
Figur 12, fästen på band runt fot/ben. 
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Figur 13, färdig prototyp. 
 
Specifika egenskaper för prototypen är följande:  

● Vikt: 246 gram 
● Minsta längd på band runt fot/ben: 18 cm 
● Största längd på band runt fot/ben: 50 cm 
● Minsta möjliga längd mellan stängerna som den fasta delen fästs på: 42 cm 
● Största möjliga längd mellan stängerna som den fasta delen fästs på: 65 cm 

 
4.6 Resultat från användartester 
 

Under detta avsnitt presenteras en sammanfattning av de resultat som användartesten gav. 
Testet bestod av 4 frågor som deltagarna förväntades svara på i ord och av 17 frågor där de 
skulle värdera en viss sak med prototypen mellan 1-5. Testens svar presenteras i tabell 15 och 
bilder från testen ses i figur 14-18. 
 

Tabell 15: Resultat från användartester. 

Situation Fråga Testperson 1 Testperson 2 

Prototypen ligger på 
bord 

   

 Hur tror du att 
produkten ska fungera 
bara utifrån att titta på 
den? 
 

“Den ena delen ser 
ju ut att sitta runt 
fotleden typ. Den 
andra vet jag inte 
riktigt.” 

“Ja delarna ska väl 
sitta fast i varandra 
för att hålla fast 
fötterna. Den ena 
delen borde sitta runt 
foten och den andra 
runt rullstolen?” 

Testperson sätter på 
prototypen på 
testledare 

   

23 



Produkt för rullstolsburnas minskande olycksrisk 

1-5 Prototypens vikt 4 5 

1-5 Fästning av den fasta 
delen på stolen 

3 4 

1-5 Fästning av bandet 
runt fot/ben 

4 5 

1-5 Fästningens 
tidsåtgång 

5 4 

1-5 Prototypens 
varieringsmöjligheter 
i höjd 

5 5 

1-5 Prototypens 
varieringsmöjligheter 
på bandets längd runt 
fot/ben 

5 5 

Testperson tar av 
prototypen 

   

1-5 Avtagandets 
tidsåtgång 

5 5 

1-5 Avtagandet av den 
fasta delen på stolen 

4 5 

1-5 Avtagandet av bandet 
runt fot/ben 

5 5 

1-5 Prototypens 
möjligheter till 
förvaring efter 
avtagning 

3 5 

Testpersonen sätter 
prototypen på sig 
själv 

   

1-5 Fästning av den fasta 
delen på stolen 

3 3 

1-5 Fästning av bandet 
runt fot/ben 

5 5 
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1-5 Fästningens 
tidsåtgång 

4 5 

1-5 Prototypens komfort 5 4 

Testperson körs i 
rullstol av testledare 
på asfalt 

   

1-5 Prototypens komfort 4 5 

1-5 Prototypens möjlighet 
att minska fötternas 
förflyttning på 
fotplattan 

4 4 

1-5 Prototypens 
säkerhetskänsla 

5 4 

Prototypen tas av    

1-5 Vad är ditt 
övergripande intryck 
av prototypen? 

4 4,5 

 Skulle du vilja ändra 
någonting med 
prototypen? 

Det skulle vara bra 
med lite starkare 
magneter. Hade 
hellre haft ett svart 
band.  

Det hade varit bra 
ifall bandet runt 
fotleden inte vad så 
tjockt vadderat men 
ändå lika mjukt. 
Starkare magneter 
kan behövas vid mer 
ojämna underlag. 

 Tror du att denna 
prototyp kan lösa 
givet problem? 

Ja absolut. Det 
kändes bra att veta 
att man kunde 
komma loss ifall 
rullstolen välte 
eller liknande. 

Ja.  

 Skulle du själv vilja 
använda en framtida 
produkt av denna 
karaktär i ditt jobb? 

Ja troligtvis. Det 
verkar som att det 
är bra när man är 
ute och går eller så 
ifall det sitter lite 
bättre med 
magneterna. 

Definitivt! Tror att 
det skulle vara en bra 
säkerhetsprodukt 
som minskar olyckor 
och skador. 
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Tankar från testen som sades under betygssättningen: 
 
-Det hade varit bra ifall man kunde vika ihop den långa stela biten. 
-Kan man sätta på sig skor och strumpor så borde bandet runt fotleden inte vara något 
problem. 
-Det borde finnas något material på insidan av bandet runt fotleden för att bandet inte ska 
glida ner. 
-Det kan vara lite trångt på vissa rullstolar att sätta fast delen på rullstolen, men det behöver 
bara göras en gång.  
-Det behövs nog en kort förklaring på förpackningen, annars är den lätt att förstå.  
-Bra att man kan ändra hur hårt bandet sitter runt fotleden, bra ifall brukaren blir svullen. 
-Det kan vara svårt att fixera fötterna ifall brukaren har bandet fastsatt uppe vid knävecken. 
Borde finnas instruktion om max 20 cm ovanför fotled. 
 
 

  
Figur 14, användartest. 
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Figur 15, användartest. 

 
Figur 16, användartest. 

 
Figur 17, användartest. 
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Figur 18, användartest. 
 
4.7 Slutgiltigt koncept 
 
Grundkonceptet och användartesten är grunden för konceptet som till slut nåddes. De 
förbättrings möjligheterna som gavs av användartesten implicerades i den utsträckning de var 
möjliga. En av ändringarna som gjordes från grundkonceptet, se kapitel 4.4, är att placera 
magneter i båda delarna, istället för att ha metall i en del, så att de sitter fast hårdare i 
varandra. Ett material ska även sättas på insidan av bandet runt foten så att det ej glider mot 
hud eller kläder. Det ska även specificeras på förpackningen att funktionen minskar ju längre 
ifrån foten som produkten fästs samt att det ska finnas en kort förklaring samt länk till 
videostöd för hur produkten används på förpackningen. Färdigt illustrerat koncept visas i 
figur 19.  
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Figur 19: Färdigt koncept. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

29 



Produkt för rullstolsburnas minskande olycksrisk 

5 Diskussion 
 
Arbetet som utförts för att få fram detta koncept baserades på ett syfte och två 
frågeställningar. Den första frågeställningen i arbetet var följande:  
 

➔ Kan en liten, lättapplicerad och säker produkt konstrueras för att minska risken för att 
fötterna ska lämna fotplattan? 

 
De två användartesterna som utförts i arbetet frågade just frågan ifall testpersonerna trodde att 
en produkt som den testade skulle kunna lösa det givna problemet. De båda testpersonerna 
testade en liten, lättapplicerad och säker prototyp och svarade ja utan att ens behöva tänka 
efter. De var båda övertygade om att den testade prototypen skulle fungera som en lösning på 
problemet ifall några små justeringar gjordes. Deras svar är bara två åsikter vilket kan tyckas 
lite men testerna utfördes på två personer som arbetat med rullstolsburna under lång tid och 
upplevt problemet i första hand. Deltagarnas övertygelse och arbetets 
konceptgenereringsprocess får mig att tro att det gå att producera en liten, lättapplicerad och 
säker produkt som löser problemet och att det dessutom går att göra på fler än ett sätt.  
 
 Frågeställning nummer två är en lite mer öppen fråga och formulerades som följande:  
 

➔ Hur ska denna produkt konstrueras för att minimera olycksrisken så mycket som 
möjligt? 

 
Det koncept som detta arbete nått inom sina avgränsningar presenterades under kapitel 4.7. 
Konceptet som presenterades har tagits fram till stor del med hjälp av användarna själva. 
Användarna som svarade på enkäten hjälpte till att forma kravspecifikationen och på så sätt 
också produktens koncept. Konceptgenereringen utfördes och även utvärderingen av 
koncepten, vilken visade på att det tänkta konceptet var lika bra eller bättre än de andra 
lösningarna. Till slut testades konceptet på användare och de fick ge slutgiltiga synpunkter 
och det slutgiltiga konceptet skapades. Vid fler tester skulle detta kunna testas ifall fler 
egenskaper skulle behövas vilket skulle vara nästa steg i en framtida produktutveckling av 
konceptet. Utifrån det arbete som utförts ska produkten sätta fast fötterna i rullstolen 
en och en och med magneter. Konceptets specifikationer är presenterade i kapitel 4.4 och 4.7. 
 
Konceptgenereringen gav många olika lösningar på problemen och många av dessa behövdes 
väljas bort. När det var flera lösningar som under utvärderingen dömdes lika bra så var det 
helt enkelt lättast att välja referenskonceptet eftersom det i det flesta fall var den första idén 
eller den som tänkts på mest. Det var även i de flesta fall referenskonceptet som skulle vara 
enklast att skapa i en prototyp och sedan i framtiden även producera, både enkelhetsmässigt 
och kostnadsmässigt. Vissa av de andra lösningarna hade troligtvis fungerat precis lika bra 
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som nuvarande koncept men endast ett val kunde göras och då togs det mest omtyckta och 
mest påtänkta alternativet.  
 
Arbetets syfte var att ta fram ett koncept för en produkt som ska minska risken för olyckor 
orsakade av att en individs fötter glider av fotplattan på dennes rullstol, permobil eller 
liknande. Detta syfte anses vara uppfyllt efter detta arbete, men för att vidareutveckla den 
färdiga produkten kommer ett framtida produktutvecklingsarbete att behöva utföras.  
 
Att med säkerhet säga att en framtida produkt som idag endast är en konceptidé kommer att 
fungera till 100 % är och har inte varit en helt enkel uppgift. Jag känner än idag inte att jag 
med säkerhet kan säga att det framtagna konceptet i detta arbete kommer att helt lösa 
problemet som presenterats. Man kan inte heller veta helt säkert att en produkt som denna 
kommer att lösa problemet utan vidare arbete. Men de tester och undersökningar som utförts 
ger mig hopp om att det i framtiden kan utvecklas en produkt, förhoppningsvis baserat på 
detta koncept, som löser detta problem en gång för alla. 
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6 Slutsats 
 
Detta arbete har visat på följande slutsatser:  
 
-En liten, lättapplicerad och säker produkt kan konstrueras för att minska olycksrisken för 
rullstolsburna.  
 
-Produkten kan vara baserad på magnetism och bestå av tre delar, en del till varje fotled och 
en fast del på rullstolen. Delarna på fotlederna kan med magneter fästas på rullstolens fasta 
del för att sitta fast men enkelt komma loss. Produktens specifikationer presenteras under 
kapitel 4.4 och 4.7.  
 
-Produkten skulle kunna lösas på flera sätt men dessa har inte undersökts i detta arbete så det 
skulle kunna undersökas i vidare arbete. 
 
-För att med större säkerhet säga att produkten löser problemet behövs ett fortsatt 
produktutvecklingsarbete och användartester. 
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Bilagor 
 
Bilaga A: Enkätundersökning och svar 
 
Följande formulär är en del av ett examensarbete för att skapa ett hjälpmedel för 
rullstolsburna och individer i permobil. Detta hjälpmedel ska vara till för att individens fötter 
ej ska kunna glida runt på, eller glida av fotplattan. Därför behöver jag hjälp med att svara på 
några frågor så att denna produkt kan bli så bra som möjligt och kanske till och med bli en 
faktisk produkt en dag.  
 
Hur länge har du jobbat med brukare i rullstol eller permobil? Svara i månader eller år. 
 

➔ 1 månad  
➔ 5 månader 
➔ 8 månader 
➔ Lite mindre än ett år 
➔ Lite mindre än 1 år 
➔ 3 år 
➔ 3 år 
➔ 3 år 
➔ 4 år 
➔ 5 år 
➔ 5 år 
➔ 6 år 
➔ 6,5 år 
➔ 8 år 
➔ 12 år 
➔ 12 år 
➔ 13 år 
➔ 17 år 
➔ 18 år 
➔ 19 år 
➔ 22 år 
➔ 25 år 
➔ 27 år 
➔ 31 år 
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Bilaga B: Utskickad missiv till enkätundersökning 
 
Hej …….!  
 
Mitt namn är Hannah Bergvall och jag håller just nu på med att skriva mitt examensarbete för 
att bli civilingenjör inom produktutveckling vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Mitt arbete går 
i stora drag ut på att skapa en produkt som ska hindra individers fötter från att glida runt eller 
glida av fotplattan på deras rullstol eller permobil.  
 
Jag skulle behöva din och dina medarbetares hjälp med att anonymt svara på en enkät som 
ska vara till grund för min kommande produkt. Jag behöver ta del av er kunskap för att 
produkten ska bli så säker och till så stor nytta som möjligt för användarna. Ni kommer alltså 
helt anonymt svara på några frågor om vilka egenskaper som kan behövas på produkten, 
vilket jag sedan kommer att ha som grund i mitt produktutvecklande. 
 
Min inspiration för vad jag ville göra kommer från att jag sen ett par år tillbaka har jobbat på 
olika assistansinriktade arbetsplatser och arbetat mycket med assistansverktyg. Därför ville 
jag ta ett riktigt fenomen som jag upplevt med de assistansverktyg jag använt för att göra en 
ny produkt.  
 
Här nedan är länken som ni använder för att svara på enkäten. Det borde ta cirka 5 minuter 
och ni kommer att vara helt anonyma i mitt framtida arbete. Det kan vara så att arbetet 
kommer att publiceras på universitetet men det kommer inte på något sätt kunna kopplas till 
er.  
 
LÄNK:  https://forms.gle/7rAGRXzcG3AQ8xtj9 
 
Jag är jättetacksam för alla som tar sig tid att svara, det hjälper mig enormt! 
 
Tack på förhand 
Hannah Bergvall 
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Bilaga C: Utskickad missiv till användartest  
 
Hej ……..! 
 
Mitt namn är Hannah Bergvall och jag studerar tredje året till civilingenjör inom 
produktutveckling och teknisk design på Mittuniversitetet i Sundsvall. 
 
Jag håller just nu på med mitt examensarbete där jag gör produktutveckling av en ny produkt 
för individer i rullstol och permobil. Jag har tagit fram en prototyp som jag skulle vilja testa 
på riktiga rullstolar för att se ifall mitt koncept fungerar.  
 
Därför undrar jag ifall du skulle kunna skicka ut detta mail till dina arbetsterapeuter så kan 
förhoppningsvis några av dem hjälpa mig genom att delta i detta test. Testet kommer att ta ca 
30 minuter, kommer vara anonymt och behöver ingen förberedelse från deras håll. De ska 
endast testa ifall de tror att konceptet kommer att fungera och ifall de vill att jag ska ändra på 
något. De behöver endast se till att det finns tillgång till en rullstol under testet. 
 
Det hade varit allra bäst ifall testet kunde ske under vecka 19, alltså 6/5-13/5. Jag är helt 
öppen under alla dagar den veckan så ifall någon skulle vilja utföra testet. Isåfall kan de nå 
mig på mail: habe1602@student.miun.se eller på telefonnummer 0735150046.  
 
All hjälp uppskattas enormt mycket och har ni fler frågor så är det bara att höra av er! Svara 
gärna så fort ni kan ifall ni är intresserade så berättar jag mer. :) 
 
Tack på förhand 
Hannah Bergvall 
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Bilaga D: Frågor och anvisningar till användartest 
 
-Användaren välkomnas. Testet förklaras och problemet som produkten ska lösa tas upp och 
förklaras övergripande för användaren. Produkten ligger på ett bord framför användaren. 
 
Hur tror du att produkten ska fungera bara utifrån att titta på den? 
 

➔ Användaren instrueras att känna på produkten och ,som användaren tror att den ska 
sitta, sätta fast den på rullstolen och på testledaren som befinner sig i rullstolen. 
Testledaren hjälper till lite ifall stöd behövs för att förstå. Testledaren ber användaren 
betygsätta följande saker mellan 1-5. 

 
-Prototypens vikt 
-Fästning av den fasta delen på stolen 
-Fästning av bandet runt fot/ben 
-Fästningens tidsåtgång 
-Prototypens varieringsmöjligheter i höjd 
-Prototypens varieringsmöjligheter på bandets längd runt fot/ben 
 

➔ Användaren instrueras att avlägsna produkten från testledaren och rullstolen och bes 
betygsätta följande saker mellan 1-5. 

 
-Avtagandets tidsåtgång 
-Avtagandet av den fasta delen på stolen 
-Avtagandet av bandet runt fot/ben 
-Prototypens möjligheter till förvaring efter avtagning 
 

➔ Användaren instrueras att själv sätta sig i rullstolen och sätta fast produkten på 
rullstolen och på sig själv. Testledaren ber användaren att betygsätta följande saker 
mellan 1-5. 

 
-Fastsättandet av den fasta delen på stolen 
-Fastsättandet av bandet runt fot/ben 
-Fastsättandets tidsåtgång 
-Prototypens komfort 
 

➔ Testledaren frågar om lov att köra rullstolen med användaren på asfalten utanför 
byggnaden. Vid godkännande så bes följande saker betygsättas mellan 1-5.  

 
-Prototypens komfort 
-Prototypens möjlighet att minska fötternas förflyttning på fotplattan 
-Prototypens säkerhetskänsla 
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➔ Efter detta eller vid direkt nekande så avslutas användartestet med nedanstående 

frågor.  
 
-Vad är ditt övergripande intryck av prototypen? 
-Skulle du vilja ändra någonting med prototypen? 
-Tror du att denna prototyp kan lösa givet problem? 
-Skulle du själv vilja använda en framtida produkt av denna karaktär i ditt jobb? 
 
 

➔ Testet avslutas och testledaren tackar för sig. 
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