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Förord

Att detta projekt kom till var på grund av min 83 åriga mormor Gudrun. Hon 
har ögondiagnoser som gör att hon måste ta ögondroppar 6 gånger om 
dagen resten av sitt liv. Dessa ögondroppar levereras i endospipetter och är 
högviskösa. En pipett skall appliceras i båda ögonen vid varje tillfälle, 
därefter slängs pipetten. Hon upplever stora problem med att få ut 
innehållet ur pipetten på grund av den stora kraft som krävs för att pressa 
ut dropparna. Hon är mycket högfungerande i övrigt och behöver inte hjälp 
med någonting i vardagen (hon hjälper mest andra). Men just appliceringen 
av ögondropparna måste hon ha hjälp av en tång för att alls klara det själv. 
Utan den behöver hon hjälp för att kunna applicera sina droppar vilket 
inverkar på hennes mycket aktiva livsstil.

Ref: William Lidberg, 2019
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Problemställning

Målgrupp

Föredragen situation

Äldre personer med nedsatt handfunktion som är i 
behov av endosförpackade läkemedelsögondroppar 
med hög viskositet 

Målgruppen har ofta svårigheter att applicera 
ögondropparna då de ej orkar trycka ur dropparna ur 
förpackningen och ofta missar ögat

Målgruppen skall själva med lätthet kunna applicera 
läkemedelsögondropparna 

Designutmaningen

INTRO

För att min mormor skall kunna applicera 
dropparna utan hjälp måste hon använda denna 
tång

Ref: William Lidberg, 2019



Bakgrund

Svårigheter med 
appliceringen kan i 
förlängningen leda till 
att patienten ej tar sitt 
läkemedel

Enligt en rapport från synskadades riksförbund tillsammans med optikerkedjan Specsavers så har totalt 
2,2 miljoner svenskar fått en ögondiagnos konstaterad enbart inom specialistvården. Många av dessa 
diagnoser behandlas med ögondroppar, bland annat de 1 miljon som har grå eller grön starr (om de inte 
får genomföra en operation mot grå starr. 
(1. Ögonhälsan i sverige, www.mynewsdesk.com, 2019)

I de fall där konserveringsmedel ska undvikas måste dessa ögondroppar vara förpackade i endospipetter.
(2. Torra ögon, Ögonläkare Bo Hedqvist, www.internetmedicin.com, 2019)

I detta projekt har konstaterats att en del användare har stora problem i hanteringen av dessa 
endospipetter. I vissa fall är problemen så stora att användaren behöver extern hjälp för att kunna ta sina 
ögondroppar. Enligt intervjuer i detta projekt är självständighet viktigt för individen. 

Om användaren inte kan applicera sina droppar själv så blir det inte bara sämre för individen utan kostar 
samhället mer i form av vårdpersonal som måste hjälpa användaren.  
(3. äldreomsorgens kostnader, Sveriges kommuner och landsting, webbutik.skl.se, 2019)

Därför syftar detta projekt till att ge de användare som i övrigt klarar sig utan hjälp i vardagen en större 
möjlighet att själva applicera sina ögondroppar.
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Medicinföretag med huvudkontor i 
Stockholm. Utvecklar och säljer 
läkemedelsdistributionshjälpmedel.

Studiebesök genomfördes i början på 
mars.

Lärdomar:
Utveckling av medicinrelaterade 
produkter
Vänlig design
Arbetssätt vid design

Liten klinik specialiserad på patienter 
med ögondiagnoser.

Intervju genomförd samt fått en stor 
mängd olika endospipetter samt 
hjälpmedel.

Lärdomar:
Kunskap om diagnoser
Kunskap om läkemedel
Varuprover

Organisation som genom design skall 
förbättra vården.

Har hjälpt med kontakter och råd om 
var användare kan nås.

Lärdomar: 
Patientorganisationer är bra 
utgångspunkt.

Samarbetsföretag
Inspiration, hjälp och feedback

Jag kontaktade SHL GROUP på grund av att de utvecklar 
produkter för att distribuera läkemedel. Jag tänkte att det 
kunde vara passande att lära sig av dem då detta projekt 
också skall förbättra hur läkemedel appliceras. 
Studiebesöket på deras huvudkontor i Stockholm var mycket 
givande på grund av min kontaktperson Jochens stora 
erfarenheter i branschen och hans brinnande intresse för 
små handhållna manicker. Det var också intressant att höra 
honom prata om hur man avdramatiserar sprutor på olika 
sätt.

Experio lab Västernorrland hörde jag av mig till för att få del 
av deras stora kontaktnät på länssjukhuset i Sundsvall och 
för att kunna bolla idéer om god vårddesign.

Stenstans ögonpraktik har gett ovärderlig expertis ifråga om 
olika ögondroppar och diagnoser. 

Fyra autoinjektorer och en inhalator från SHL 
GROUP Medical. De jobbar mycket med att göra 
produkterna lättanvända och vänliga.

Bild från www.shl-group.com
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Aktivitets  analys

Aktivitetsanalys endospipett

För att ha i åtanke alla aktiviteter i samband med hanteringen av endospipetter
gjordes en aktivitetsanalys. Denna bidrog i det senare designarbetet genom att 
se till att inget moment missades i den nya designen. Analysen gjordes med en 
förstagångsanvändare av endospipetter

De grönmarkerade momenten är de som direkt rör den 
slutgiltiga designen.

ANALYS



Tre testpersoner fick testa de olika momenten som ingår i aktiviteten applicera 
endosförpackade ögondroppar. En testperson hade tetraplegi och två reumatism 
och var alla över 50 år gamla. De valdes till detta test på grund av att de motsvarade 
projektets målgrupp och var stränga kravställare.  Testet genomfördes på befintliga 
ögondroppar med mycket låg viskositet. 

Resultat

Genomförande

Testet gjordes för att fastställa behovet av en underlättning av applicering. Det 
genomfördes även för att kunna fastställa problem med nuvarande applicering utan 
hjälpmedel.

Syfte

Inledande användartest
Befintlig endospipett

Användartestet gav ovärderlig information om vilka moment där de största 
problemen uppstår. Dessa innefattade att  greppa pipetten, öppna pipetten, tömma 
pipetten och att böja bak huvudet. 

Jag får inget bra 
grepp när jag ska 
vrida av korken på 
pipetten

”
-Testperson Gunilla

Johan använder bordet som mothåll för att få ut 
dropparna ur förpackningen

Eget foto

Gunilla håller ner nedre ögonlocket när hon 
applicerar dropparna. 

Eget foto

Problemmoment inkluderade att få av 
pipettens förslutningslock

Eget foto
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Om användare inte 
klarar av applicering 
utan hjälp av andra kan 
deras självständighet 
försämras

Diagnoser

Sjögrens syndrom
”Sjögrens syndrom (SS) är en autoimmun 
systemsjukdom som företrädelsevis drabbar 
kroppens exokrina körtlar, såsom saliv- och 
tårkörtlar. Dessa blir inflammerade med sänkt 
funktion och torrhet i framförallt mun och ögon som 
följd. […] Ögontorrheten ger huvudsakligen upphov 
till irritation och grusighetskänsla i ögonen. Även 
ljuskänslighet och smärta kan förekomma. Endast i 
extrema fall förkommer svårare skador på ögats yta, 
såsom korneaperforation med hotad syn som 
följd. ” (4. sjögrens sjukdom, 
www.internetmedicin.se, 2019)

Öppenvinkelglaukom 
Öppenvinkelglaukom är en ögonsjukdom som gör 
att synnerven i ögat förtvinar. Ett ökat tryck inne i 
ögat orsakar skador på näthinnan. Skadorna ger 
ett långsamt krympande synfält och utan 
behandling kan du bli blind. Om du har 
öppenvinkelglaukom får du behandling och får gå 
på kontroller livet ut. […] Ögondroppar verkar 
genom att sänka trycket i ögat. Ögondropparna 
kan minska produktionen av kammarvätska, öka 
avrinningen av den eller både och. ”
(Öppenvinkelglaukom, www.1177.se, 2019)

Många av de diagnoser som kräver de högviskösa 

dropparna är sådana som kräver behandling livet ut. Detta 

är viktigt att tänka på i mitt fortsatta arbete då hjälpmedlet 

behöver ha sådan kvalitet att man kan använda det 

många år. Priset på produkten kan även vara högre om 

användningen är många år.

Egna reflektioner

Det finns en stor mängd olika diagnoser som behandlas med ögondroppar i endospipetter. En del av 
dessa droppar är även högviskösa. Nedan har jag två exempel på diagnoser som ofta kräver behandling 
med ögondroppar under lång tid och som ofta drabbar personer i hög ålder som ofta också har nedsatt 
handfunktion.

ANALYS



Enkät

Då bedömningen gjordes att målgruppen i fråga var mer analog än digital 
så genomfördes den kvantitativa enkätundersökningen med fysiska enkäter 
i en ändamålsenlig enkätlåda. Dessa enkätlådor lämnades i tre veckor på 
fyra olika platser där det bedömdes att målgruppen rörde sig. Dessa fyra 
platser var Reumatikerförbundets huvudkontor i Sundsvall, Synsam optik 
Sundsvall, Sidsjö vårdcentral och Pensionärernas riksorganisations 
avdelning i Råneå.

I denna enkät fick deltagarna bedöma de olika hanteringsmomenten man 
genomför i hanteringen av endospipetter. De fick även svara på vilket 
läkemedel de använder samt ge egna förslag på förbättringar i hanteringen 
av ögondropparna. 

Slutligen fick de lämna namn och kontaktuppgifter om de ville bidra med 
ytterligare hjälp i projektet.

ANALYS



Resultat enkät

När de 30 svarsresultaten från enkäten sammanställts framgick att problemet med applicering av 
ögondroppar var en realitet. De svåraste momenten för användaren var att få ut innehållet ur 
endospipetten och att träffa rätt med droppen. Detta gjorde att mina vidare designutmaningar kunde 
fokuseras mer mot de största problemområdena.

De endospipetter som upplevdes som de med störst problem var av fabrikatet Oftagel, Viscotears och 
Dexafree. Oftagel och Viscotears är mycket högviskösa medans Dexafree bara är något högviskösare. 
Däremot är själva pipetten hos Dexafree tillverkad i sådan plast att den är väldigt hård. Detta kan göra 
att även denna kvalar in som problemdroppe. Dessa svar gjorde att jag kunde fastställa att hjälpmedlet 
skall passa för dessa tre droppar dimensionsmässigt.

Egna förslag inkluderade större grepp, mjukare material och mindre hal plast. Dessa svar gjorde att jag i 
mitt senare designarbete kunde jobba mot att erbjuda ett tillfredställande grepp med lägre 
ansträngning i hanteringen som dessutom inte halkar runt i handen.

I enkäten hade aktivitetsanalysen brutits ned till 
fyra huvudaktiviteter. Dessa fyra aktiviteter skulle 
svarspersonerna ge ett betyg på hur det var att 
genomföra. Skalan som användes har betyg 1-6.  
Dessa är:
0= kan inte
1= Mycket svårt
2= Lite svårt

3= Neutralt
4= Ganska lätt
5= Mycket lätt

Aktiviteter som har under 3 totalpoäng anses enligt 
reumatikerförbundet som ej tillfredställande och 
behöver förbättras. 

Totalpoäng hanteringsmoment

Öppna förpackningen   3,4
Greppa pipetten              3.1
Få ut innehållet                2.15
Träffa rätt i ögat               2

Eftersom att få ut innehållet och träffa rätt i ögat var de största 

problemen så fokuserades det vidare arbetet på detta. Det var 

också viktig information att få veta vilka pipetter som personerna 

upplevde som problematiska. Då kunde jag göra ett hälpmedel som 

skulle passa dessa. 

Egna reflektioner

ANALYS



Intervju 
Ögonläkare Birgitta

I läkemedel som är förpackat i flaskor, och 
som därför används flera gånger efter att man 
brutit förpackningen, är konserveringsmedel 
tillsatt. Detta gör man för att inte 
bakterietillväxt skall ske eller för att inte 
läkemedlet skall bli otjänligt. När 
ögonläkemedlet är förpackat i endospipetter
så behöver ej konserveringsmedel tillsättas. 
En biverkan av konserveringsmedlet är att det 
torkar ut ögat vilket ofta motverkar 
läkemedlets smörjande effekt. Dessutom är 
vissa användare överkänsliga mot 
konserveringsmedlet och kan därför ej bruka 
flaskförpackade läkemedel i ögat.

De senaste 5-10 åren har endosförpackade
ögonläkemedel ökat i jämförelse med de 
flaskförpackade. 
Ögondroppar med hög viskositet används för 
att läkemedlet skall stanna längre tid i ögat. 
Detta är viktigt för smörjande droppar för att 
under längre tid ge lindring, men även för 
läkemedel som skall penetrera hornhinnan 
och därför behöver stanna i ögat en längre tid. 
Det är ej möjligt att överdosera ögondroppar 
då det bara får plats en viss mängd medel i 
ögat innan det rinner ut. Därför är det ej 
viktigt att se till att det inte doseras för mycket 
läkemdel.  

Droppar med hög 
viskositet används 
för att läkemedlet 
skall stanna i ögat 
längre tid

”
-Ögonläkare Birgitta



Obehag orsakat av 
konserveringsmedlet 
kan göra att patienten 
inte tar sitt läkemedel 
vilket leder till en 
försämring i deras 
sjukdomstillstånd”

- Birgitta Sjödin Backlund, Ögonläkare

Funktion Klass Kommentar

Underlätta

Signalera

Medge

Medge

Underlätta

Uttrycka

Medge

Medge

Applicering

Funktion

Sikte

Grepp

Öppning

Vänlighet

Räkning

Reklamtryck

HF

DF

DF

DF

SF

SF

SF

SubF

Applicera högviskösa 
ögondroppar

Träffa rätt med 
droppen

Öppning av kork

Antal droppar per dag

Funktionsanalys

Efter enkätsvar och användartester på de nuvarande endospipetterna kunde denna funktionsanalys 
upprättas. Detta gjordes för att senare i designarbeten kunna gå tillbaka o se så inte någon funktion glöms 
bort i designprocessen. 

ANALYS



Klämhjälp flaska Kläm/sikteshjälp 

Specifik flaska

Kläm/sikteshjälp pipett

Till flaskor finns en större mängd hjälpmedel. 
Men ofta är dessa anpassade för lågviskösa 
droppar.

Kläm/sikteshjälp pipett

Existerande hjälpmedel
Till flaskor

Dessa två hjälpmedel till endospipetter är de 
enda som projektets marknadsanalys kunde 
hitta.

Existerande hjälpmedel
Till pipetter

ANALYS



Aktivitetsanalys 
Befintligt hjälpmedel

Problemanalys 
Befintligt hjälpmedel

Pincettgrepp

Otydlig ögonmussla

Pipett ramlar ur

Begränsat tryck på pipett

Hjälpmedlet tillsammans med 
endospipetter.

Hjälpmedlet hjälper inte med att bryta isär 
pipetterna

Pipettens förslutningslock kan brytas av 
med hjälp av en skåra i hjälpmedlet. Det är 
dock lätt att pipetten glider ur skåran 
eftersom den är öppen på ena sidan

Det går ganska lätt att sätta i pipetten 
inledningsvis men när pipettens öppning 
skall ut genom hålet är det lätt att den 
fastnar.

Det går inte att trycka ut mer än en halv 
droppe ur pipetten. Detta beror på att 
hjälpmedlet trycker på fel ställe och bara 
på en punkt. Plasten är även för vek och 
viker sig runt pipetten

Att få ut pipetten igen försvåras av att 
tryckarmarna är ivägen vilken kräver ett 
pincettgrepp.

ANALYS



DJUPINTERVJU 
ANVÄNDARE ANITA

Hon har under senare år använt både låg och 
högviskösa ögondroppar. Hon tycker att båda 
sorterna har sina problem. Med de lågviskösa 
kommer innhållet för fort vilket kan leda till att 
mycket spills utanför ögat och man ofta missar 
ögat. De högviskösa dropparna kräver mycket 
kraft för att trycka ut och man måste ofta hålla 
ett konstant grepp på dem för att de ej skall 
dras in i pipetten igen. De har även en tendens 
att fasta i ögonfransarna vilket gör att 
appliceringen misslyckas. 

Att hålla upp ögat vid appliceringen upplever 
hon som ett problem när man skall 
egenmedicinera. Nuförtiden får hon dock hjälp 
med detta av vårdgivarna. 

För Anita är det viktigt att ett hjälpmedel 
hjälper henne att träffa rätt och att det är lätt 
att hålla ett tryck en längre tid mot pipetten.

Ref: www.maxpixel.com, 2019

n djupintervju genomfördes med Anita som är 
en 79årig sjuksköterska som även utbildat på      
mittuniversitetet. 



Djupintervju 
Användare Gerd

Den 83 årige bildläraren och konstnären 
Gerd intervjuades. Hon har haft grön starr 
sedan 2 år tillbaka. Hon har både använt 
Dexafree för sin glaukom och Oftagel
smörjande droppar. Som mest tog hon 
ögondroppar 8 gånger om dagen. 

Gerd har haft en reumatisk diagnos sedan 
1959. Detta har gjort att hon under sitt liv 
behövt vara uppfinningsrik med olika 
hjälpmedel och hon tycker att fötterna har 
varit en stor hjälp då hennes händer inte 
fungerat tillfredställande. 

Hon tycker att dagens pipetter har för hård 
plast vilket gör det svårt att trycka ut 
innehållet även om det inte är högvisköst. 

För Gerd är det viktigt att ett hjälpmedel till 
ögondropparna är lätt att ladda med en 
pipett och enkelt att trycka på den. 

ANALYS

Gerd har haft en reumatisk diagnos sedan 1959
Eget foto



Hjälpmedlet skall ha möjlighet att användas med 
pipetter som har följande dimensionsspann:
Totallängd 65-71 mm
Längd utan lock 54-57 mm
Bredd 12 mm
Tjocklek 8-10 mm

Dimensionskrav Kravspecifikation

Skall

Passa till olika pipetter

Låg ansträngning vid applicering

Underlätta träffsäkerheten

Underlätta i/urtagning av pipett

Bör

Ha självförklarande funktion

Tömma pipetten

Räkna antal pipetter per dag

Låg tillverkningskostnad

Ge ett vänligt intryck

ANALYS



Marknadsanalys droppstöd

Över näsryggen Rund tratt Oval tratt Över och under Över och under 
som pressar isär

Ett av målen med detta projekt var att göra det lättare för användaren att 
träffa rätt i ögat. Mänskliga faktorer som kan försvåra detta inkluderar 
synnedsättning, darriga händer och stelhet i leder. Externa faktorer som 
kan försvåra inkluderar ovetskap om när droppen kommer, stor 
ansträngning att få ut droppen och att det inte är tydligt var droppen 
kommer ut.

En undersökning av vilka befintliga hjälpmedel det finns gjordes. De 
befintliga sätten att träffa rätt i ögat är allt från att ta hjälp av näsryggen till 
ett hjälpmedel som håller ned nedre ögonlocket.Ref: William Lidberg, 2019

ANALYS



För att få grepp på vilka delar som är ett problem i nuvarande 
hjälpmedel för endospipetter och för att senare kunna göra en 
jämförelse med detta projekts slutresultat gjordes en behovsanalys. 
En behovsanalys visar hur viktiga olika egenskaper är hos en 
produkt samt även hur väl uppfylld den egenskap är.
Behovsanalysen genomfördes med en 83 årig användare av 
endospipetter med högviskösa pipetter av typen Viscotears. 
Eftersom den bara genomfördes på en person så kan man mest se 
den som en vägledning.

Behovsanalys

Behovsanalysen genomfördes på detta hjälpmedel 
från Santen

Egen bild

0

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8

Använda hjälpmedel till endospipetter

Hur viktigt Hur uppfyllt

Viktigt        Uppfyllt

1. Sätta i pipetten i hjälpmedlet
2. Pressa på pipetten
3. Träffa ögat
4. Ta ur pipetten
5. Öppna pipettens förslutningslock
6. Dosera rätt
7. Förvara hjälpmedlet
8. Förvara oanvända pipetter   

Po
än

g

Behov
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Some of the positive 
meanings that white can 
convey include cleanliness, 
freshness, and simplicity.

Färgsättning
Grönt, vitt och ljusgrått

Färgen grönt ger människor en känsla av lugn och harmoni som är 
passande I en product som skall användas I närheten av en så känslig del 
av kroppen som ögonen.   

“For many people it has strong associations with nature and immediately
brings to mind the lush green of grass, trees, and forests. Perhaps
because green is so heavily associated with nature, it is often described as 
a refreshing and tranquil color.” 
(Psykosociala rehabilitationspecialisten Sandra Cherry, 
www.verywellmind.com, 2019) 

Psykosociala rehabilitationspecielaisten Sandra Cherry skriver om färgers 
psykologiska inverkan på oss människor. Om den gröna färgen skriver 
hon om hur den påverkar oss genom att den sedan urminnes tider haft en 
central del I våra liv. Detta genom att den natur vi bodde I innan vi började 
bo I städer ofta var olika nyanser av grönt. 

Om vitt skriver hon att den kan kännas kall och ensam men de positiva 
sidorna av färgen är att den kan få människor är att känna renhet, 
fräschör och enkelhet

For many people it has strong associations 
with nature and immediately brings to mind 
the lush green of grass, trees, and forests. 
Perhaps because green is so heavily 
associated with nature, it is often described 
as a refreshing and tranquil color.

“

“

Färgpsykologi

-Sandra Cherry

-Sandra Cherry
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Brainstorm
Tömma endospipetter

En brainstorming session genomfördes med 5 deltagare. Idegenereringen 
fokuserades inledningsvis på hur man kunde underlätta applicering genom att 
på ett enklare sätt få ut läkemedlet ur pipetterna. Därefter togs idéer fram på 
hur man kan träffa rätt i ögat.

Därefter fick deltagarna undersöka de två befintliga hjälpmedel som finns på 
marknaden för endospipetter. Sedan idégenererades det över hur dessa kunde 
förbättras.

Resultat
Brainstorm

Sätt att få ur läkemedlet Sätt att träffa rätt i ögat

Kavla
Stansa
Pumpa upp tryck
Vrida som pepparkvarn
Injicera som spruta
Saxa

Kopp
Glasögon med sikte
Tratt 
Spraya i ögat
Titta på något

Efter brainstormen så togs beslutet att det fortsatta projektet skulle inriktas mot 
att ta fram ett hjälpmedel till pipetterna ifråga. Detta beslut togs för att projektet 
ej fick ändra på pipetten och det därför var det mest logiska. 

Slutsats

Brainstorm genomförs i grupp
Ref: William Lidberg, 2019
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Olika klämmekanismer som kunde passa in i detta projekt skissades upp.
Som inspiration studerades många mekaniska verktyg som skär eller 
pressar. Eftersom att ett tryck direkt på pipetten inte räcker för att pressa ut 
innehållet så behövdes någon slags utväxling eller moment.
Efter att ha tagit i beaktning hur stort hjälpmedlet skulle vara och att en 
pipett skulle rymmas i mekanismen så valdes 3 st olika sätt att trycka ut. 
Dessa tre olika sätt testades sedan med snabba mockup modeller. 

De tre sätten var att pressa mellan två rullar, en mekanism som klämde 
bakifrån och fram och en som tryckte direkt på pipetten.

Olika klämmekanismer
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Utveckla
Användartest, idegenerering och förfining



Utvecklingsarbetet tog avsteg i ett användartest 
med olika testmodeller
Detta användartest genomfördes med 5 olika 
användare med olika funktionsnedsättningar i 
händerna. 3 av dem hade reumatism, en hade 
barnreumatism och den sista hade tetraplegi. Tre 
av dem använder ögondroppar dagligen. 
Testpersonerna var i åldern 30-83 år och de fick 
genomföra 4 olika testmoment.

De olika testen var volym, anhåll mot ansiktet, 
handhavande och vinkel. Totalt testades 13 
modeller och under testet fick testpersonerna fylla 
i en svarsenkät där de fick ge poäng på de olika 
modellerna.

Därefter utvecklades de olika delarna i hjälpmedlet 
vidare med ytterligare tester och testmodeller. 

Inledning
Utvecklingsarbete

Följande kapitel kommer avhandla 
hur de olika delarna i hjälpmedlet 
utvecklades och kommer avslutas 
med att avhandla vilken väg som 
valdes.

KREATIV - utvecklingsarbetet
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Volym

Anhåll mot ögon

Handgrepp
Vinkel

Testmodeller
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Volym 
Användartest

Fyra olika testmodeller med olika volymer togs 
fram. Detta gjordes för att få en ide om vilka 
dimensioner det slutliga resultatet skulle ha. 
Dessa volymer fick testpersonerna sedan 
betygsätta och betygen från samtliga räknades 
ihop för att se vilken volym som passade flest 
personer.

Resultat volymer

1 - Volym nr 3
2 - Volym nr 2
3 - Volym nr 1
4 - Volym nr 4

Lagom volym är 
bäst”

-Testperson Ann-Charlotte
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Resultat anhåll

1 - Anhåll nr 3
2 - Anhåll nr 4
3 - Anhåll nr 5
4 - Anhåll nr 2
5 – Anhåll nr 1

Bäst

Fem olika testmodeller för anhåll mot ansiktet 
utvecklades. Anhållen har tre olika uppgifter. 
Dessa är att hålla korrekt avstånd och position så 
att droppen träffar ögat, hålla uppe ögonlocken så 
användaren inte blinkar och slutligen en säkerhet 
för att inte peta sig i ögat. 

Modellerna består av två cirklar med olika 
diametrar, anhåll uppe och nere samt anhåll uppe 
eller nere. 

Anhåll nr 4 är bra 
för den hjälper till 
att hålla uppe ögat

”
-Testperson Johan

Anhåll 
Användartest
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I marknadsanalysen framgick att den vanligaste lösningen för anhåll var att ha en oval tratt som hölls 
mot ansiktet runt ögat. I användartest 2 framgick att testpersonerna uppskattade ett anhåll nere och 
uppe mest och de som hade anhåll runt om fick sämre omdöme. Därför fokuserades på en lösning som 
höll nere nedre ögonlocket men samtidigt hade ett anhåll ovanför ögat. 

Lermodeller testades på 2 testpersoner för att fastställa formen mot ansiktet. Även 3d printade modeller 
testades för att kontrollera att formgivningen gick åt rätt håll.  

KREATIV - utvecklingsarbetet
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Med hjälp av lermodeller samt 3d utskrivna 
modeller kunde en mängd olika anhåll testas och 
bedömas. En viktig del i arbetet blev att få en 
inledningsvis ganska aggressiv form att bli snällare 
utan att funktionen försämrades.

Anhåll 
Vidareutveckling

Med hjälp av otaliga modeller och användartester 
gjordes slutsatsen att ett anhåll som kan hålla nere 
nedre ögonlocket samtidigt som det har kontakt 
med övre delen på ögonhålan skulle utvecklas. För 
att förbättra för användaren kläs de delar som 
skall ligga an mot huden i gummi. Formspråket är 
så organiskt som möjligt för att accepteras som 
vänligt och harmoniskt. 

Slutfas utveckla anhåll Resultat
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Resultat Vinkel/vridning

Resultatet visade att de föredrog en lätt 
vinkel vertikalt nedåt men ingen vridning på 
handtaget.

En testmodell som hade 3 olika vinklar och 4 olika 
rotationer togs fram. Denna testmodell skulle ge 
information om hur hjälpmedlets grepp i 
förhållande till pipettens mynning skulle utvecklas. 

Testpersonerna fick pröva de olika lägena på 
modellen och sedan betygsätta dessa.

Vinkel 
Användartest
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Pressa i handen

Tumgrepp

Pressa mot ansiktet

Tre olika sätt att trycka ut dropparna ur pipetten ideskissades fram. På dessa olika handhavande gjordes 
tre mockup modeller för senare tester. Första var en klassisk modell där man klämde ihop modellen i 
handen, den andra var en modell där man satte in tummen i ett hål och därefter kunde trycka med 
insidan av fingrarna och tredje handhavandemodellen behövde man inte klämma med handen på utan 
man tryckte den direkt mot ansiktet.

Testmodellerna försedda med fjäder för att ge ett motstånd när 
man tryckte på dem. Detta för att göra det lättare för testpersonerna 
att bedöma hur det kändes att klämma på dem.

1

2

3

Handhavande 
Testmodellerna

Egna illustrationer
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Test

De tre handhavandemodellerna testades sedan på 
testpersonerna och dessa fick betygsätta hur det 
kändes att använda dem. 

Resultat handhavande

Resultatet på testet blev att handhavande 1 och 2 
fick lika mycket poäng. Sist kom testmodell 3 som 
man tryckte mot ansiktet för att pressa ut 
ögondroppar.

Reflektioner

Testpersoner som ändå hade viss förmåga att 
klämma med sina händer föredrog de mer 
klassiska handhavandena där man klämmer med 
handen på hjälpmedlet. De testpersoner som inte 
hade någon klämförmåga gillade ideen med att 
kunna pressa mot sig själv. 

Handhavande 
Användartest

Vinnande handhavande
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Efter testpersonerna genomfört testet så genomfördes en samskapande idégenerering. Där gjordes 
snabba skissmodeller i lera baserade på de testmodeller som testpersonen föredrog. Till höger syns ett 
exempel på Ann-Charlottes sammanställda skissmodell där hon föredrog en lätt vinkel på skaftet, anhåll 
bara mot nedre ögonlocket, tydligt tumgrepp och volym nr2.

Detta gjordes för att få en bild av hur en kombination av testfavoriterna skulle kunna se ut.

Samskapande 
Användartest
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Efter de tre olika handhavandesätten gjordes sedan en 
idégenerering över hur funktionen i dessa tre skulle kunna se ut.

Testmodell 1 trycker på båda sidor av pipetten.
Testmodell 2 pressar på pipetten bakifrån och fram.
Testmodell 3 har två rullar som pressar bakifrån och fram.

Idé 1 Idé 2 Idé 3

Testmodell 1
Testmodell 2

Testmodell 3

Klämfunktionen 
Idégenerering och funktionsmodeller
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Modellerna testades med fulla endospipetter och en bedömning gjordes på 
hur mycket kraft som krävdes för att tömma pipetten och hur mycket 
innehåll som fanns kvar i pipetten efteråt.

Resultatet visade att pressa från bakkanten och framåt krävde stor kraft och 
samtidigt inte gav så bra resultat. 

Att ha två rullar som pressade ut visade sig också vara problematiskt då 
pipetten har en hård bakre kant som rullarna skall ta sig över vilket kräver 
stor ansträngning. Väl över denna kant så kommer innehållet snabbt och 
okontrollerat. 

Den bästa metoden är att trycka på båda sidorna av vätskeblåsan på 
pipetten. Detta är också det sätt som endospipetten är designad för.

Klämfunktionen 
Test och Resultat
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Workshop
Få ut innehåll utan att använda finger och tumgrepp
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Trycka mot ansiktet

De strängaste kravställarna i detta projekt skulle 
kunna vara de med mycket nedsatt funktion i 
händer. 

I användartest 2 framgick att testpersonen med 
den största nedsättningen i sin handfunktion inte 
klarade av att klämma på något slags handtag. 
Detta gjorde att idéer testades där användaren 
skulle kunna få ut innehåll ur pipetten helt utan ett 
klämgrepp. 

Förutom elektromekaniska lösningar så fanns 
lösningen att användaren kunde trycka mot sitt 
eget ansikte för att på så sätt få ur innehållet ur 
pipetten. Därför gjordes först en 
handhavandemodell som testades i ett 
användartest. Dessutom gjordes en 
funktionsmodell som testades med pipett i.  

Eftersom användartesterna visade att testpersoner som hade viss handfunktion föredrog ett klassiskt 
klämgrepp men de med mycket dålig handfunktion behövde en annan lösning så undersöktes ett 
kombinationsalternativ. 

Detta skulle vara ett hjälpmedel med två sätt att trycka på pipetten.  För att kunna få dessa två olika 
handhavande skissades på en lösning där användaren kunde klämma på hjälpmedlet med handen men 
om det behövdes kunna sätta på en påskjutare som gjorde att greppstyrka ej behövdes. 

Påskjutaren pressar ihop 
armarna på hjälpmedlet

Resultatet blir att innehållet 
i pipetten pressas ut.
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Designbeslut
Och avgränsningar 

För att få de strängaste kravställarna, som hade mycket nedsatt handfunktion, att kunna använda 
hjälpmedlet krävdes att inte vara beroende av ett klämgrepp med handen. Därför undersöktes andra sätt 
där det som togs längst var att trycka mot ansiktet. Även elektronisk dispenser och fotdriven ideskissades 
på. 

Användartester visade att de med någon slags handkraft ändå föredrog ett mer klassiskt handgrepp. 
Dessutom gjordes bedömningen att de ögondroppsanvändare med den största nedsättningen i händerna 
i de flesta fall redan är beroende av en hel del hjälp i vardagen. Därför skulle det inte göra så stor skillnad i 
deras liv om de inte kunde genomföra en ögondroppsapplicering själv. Den invecklade mekaniska 
funktionen som behövdes för att ett hjälpmedel utan klämgrepp skulle kunna pressa ut dropparna utan 
stor ansträngning för användaren bidrog också till designbeslutet.

På grund av dessa anledningar gjordes bedömningen att projektet skulle inriktas mot en klämfunktion i 
handen som trycker på pipetten på båda sidorna.
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OPTIMERA
Gå vidare med tryck direkt på pipetten 



Tryck direkt på pipetten

En idèkissning genomfördes på hur mekanismen skulle kunna se ut om man 
ville ha tryck på pipetten från båda håll. Här kom även idéer fram på hur 
handtagen skulle vara utformade för att ge ett större moment . Ju längre bort 
från själva trycket man trycker, ju mer kraft får man ut. Här måste en avvägning 
göras för att inte hjälpmedlet skall bli för skrymmande och för att inte inkräkta 

på kontrollen över munstycket på pipetten där droppen skall komma ut. 
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Optimera pressfunktionen

Tidigare tester hade visat att det var viktigt med en hävstångsprincip för att få ett större moment på 
pipetten. Ju längre armarna som användaren trycker på var desto bättre. Men längdbegränsningar 
uppstår när man tar i beaktning att hjälpmedlet inte får vara för skrymmande men även genom att ju 
längre bort från pipettens öppning man håller, desto sämre kontroll på droppandet har man. Därför var 
armarna tvungna att vara precis tillräckligt långa för att det fortfarande skulle krävas låg ansträngning att 
pressa dem.

Själva trycket mot pipetten var också en detalj som behövde optimeras. Eftersom vinkeln mot pipetten 
ändrar sig ju mer man trycker så får man inte ett jämt tryck på pipetten vid ändläget. Testmodeller 
utvecklades som hade en led i tryckfunktionen. Detta för att den alltid skulle hålla sig platt mot pipetten. 
Tester visade också att om man har en vinkel på anhållet vid startläget på trycket så kan det i ändläget 
resultera i ett platt tryck mot pipetten. Båda varianterna fungerade tillfredställande men det var den 
roterande tryckaren som var effektivast.

Det gjordes även tester på en pipettutskjutare.
Denna fungerade genom att när man vred
tryckhandtagen uppåt så trycktes den 

använda tomma pipetten ut och 
därigenom underlättades för
användaren. Detta skulle fungera om 
man utvecklade det ytterligare men togs
bort i slutdesignen på grund av att det 

skulle ha ändrat på andra designlösningar.
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Roterande tryckare

Utskjutare



Fysisk känsla
Designelement som inspirerar

Ref: William Lidberg, 2019



Psykisk känsla
Hur den skall upplevas



Idéskisser vinklat handtag

I skissarbetet med den yttre formen fokuserades 
inledningsvis på att fastställa hur de olika delarna 
funktion, handgrepp, anhåll och volym skulle 
kunna sättas samman i ett hjälpmedel med vinklat 
skaft. 

För att skapa en enhetlig och mindre spretig 
produkt så fortsatte formarbetet med att försöka 
bygga in funktionen så mycket som möjligt i 
produkten så att synliga delar minimerades

Då användartest2 visade att störst andel 
testpersoner föredrog ett lätt vinklat hjälpmedel 
fortsatte designarbetet med att utveckla det 
spåret. Tidiga idéskisser fokuserade på att 
fastställa om samma inre klämfunktion skulle 
kunna användas med ett vinklat skaft. Även hur 
den yttre formen skulle kunna se ut undersöktes. 

Resultatet av idéskisserna gav en indikation på att 
en dylik lösning kunde realiseras. Där fortsatte 
arbetet i den riktningen. 

KREATIV - utvecklingsarbetetKREATIV – Optimera 



För att fastställa att ett hjälpmedel med vinklat handtag och klämfunktionen som redovisats tidigare 
verkligen kunde pressa ut innehållet ur en pipett gjordes snabba testmodeller. Även ergonomin i ett 
vinklat grepp kunde då testas på ett mer verklighetsförankrat sätt än med en skummodell utan funktion. 
Den föredragna vinkeln från användartest 2 användes i dessa testmodeller. Resultaten från dessa test 
var övervägande positiva. Dock så blev det väldigt stor utväxling vilket gör att handtaget måste röra sig 
en lång väg längst bort från pipetten för att kunna pressa de 6 mm som krävdes för att trycka ihop 
pipetten helt. Det bra med detta är att det krävs väldigt lite kraft för att pressa ihop pipetten.

Testmodell vinklat handtag
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Ideskisser
Vinklat handtag

I den fortsatta idégenereringen fokuserades på att skapa en sammanhängande form där tomrum och 
lösa delar minimerades. Detta för att skapa en lättförståelig produkt som ser professionell ut. 
Även tillverkningsmetoder togs i åtanke där en design med bara två delar skulle underlätta och hålla nere 
kostnader för produktion och montering. 
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FASTSTÄLLA
Bestäm slutgiltig form och funktion



I lera skapades med utgångspunkt från 
dimensioner och vinklar som framgick i tidigare 
undersökningar lermodeller för att fastställa 
slutgiltiga former.  Detta gjordes för att se till att 
den slutgiltiga produkten skulle passa den 
mänskliga handen. Det gjordes även för att det 
digitala formbestämmandet skulle underlättas.

Fastställa 
Ergonomi och formarbete
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Fastställa
Förvara pipetten och öppna den

KREATIV - Fastställa

Eftersom det i användartesten framgick att 
testpersonerna hade problem med att öppna 
förslutningslocket på pipetten på grund av att det 
är en så liten del att hålla i så skulle slutdesignen 
hjälpa med detta. Med inspiration från befintliga 
hjälpmedel som har en skåra där man glider in 
pipettens lock och sedan vrider så skapades en 
liknande lösning. Lösningen på detta hjälpmedel 
är förbättrat eftersom skåran inte är öppen i sidan 
och därför kan inte pipetten glida ur när man ska 
vrida upp locket. 

Under projektets gång har det även framgått att 
vissa användare måste ta droppar upp till 8 gånger 
om dagen. Eftersom användaren inte alltid är 
hemma och därför behöver ha med sig extra 
pipetter så skapades en pipettförvaring i 
hjälpmedlets handtag. Detta gör att man alltid har 
extra pipett med sig.

Fastställa
Förvara hjälpmedlet

I inledningen av projektet beskrevs ett bör-krav om 
att hjälpmedlet skulle kunna hjälpa användaren att 
hålla koll på hur många gånger denne har 
applicerat ögondroppar per dag. Detta börkrav
blev inte en del av slutdesignen. På grund av detta 
startades en kreativ fas där målet var att skapa ett 
ställ till hjälpmedlet där det skulle förvaras  mellan 
användningen. På detta ställ skulle ett räkneverk 
finnas. Även förvaring av oanvända pipetter skulle 
kunna erbjudas i detta ställ.

Eftersom den användare som tar droppar flera 
gånger om dagen inte alltid är hemma när 
appliceringen skall ske idégenererades även över 
ett resefodral. Detta resefodral skulle kunna hålla 
hjälpmedlet i gott skick under transport och även 
erbjuda förvaring för pipetter.



Modellbygge
Fastställa former och funktion

Den slutgiltiga designen skapades i ett 3d 
modelleringsprogram och skrevs sedan ut i en 3d skrivare. 
Sedan var det mycket efterarbete för att få den slutgiltiga 
modellen att se presentabel ut. Slipning, spackling och 
lackering gjordes för att efterlikna en riktigt produkt. 

Den färdiga produkten är en fullt fungerande prototyp som 
kan lämnas över till en användare.
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Sista användartestet
Sista ändringar innan slutgiltig design

En första fungerande prototyp av slutmodellen skapades och 
skickades till min mormor Gudrun. Det var hon som var 
anledningen till detta projekt från början och därför kändes det 
passande att hon skulle vara den första att se resultatet.

Efter denna prototyp konstaterades att ett något större ögonanhåll
behövdes. Även en annan färgsättning fastställdes och 1.2 mm mer 
tryck på pipetten. 

Ovanstående åtgärdades till den slutgiltiga slutmodellen. 
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SLUTDESIGN



Slutresultatet fick namnet Droppalätt och en 
logotyp togs fram som skall kännas lätt och 
professionell samtidigt som den runda cirkeln för 
tankarna till en droppe som hänger på logotypen.



En organiskt böljande form 
skapar ett vänligt och 
tilltalande yttre.



Droppalätt är kompatibel med flera olika 
pipettfabrikat



Med Droppalätt kan man välja om man vill använda 
ett droppstöd eller ej eftersom det är löstagbart



Droppalätt erbjuder ett förvaringsfack 
för en extra pipett.

För att öppna pipetten använder 
man skåran vid Droppalätts 
laddningsöppning

Pipetten styrs lätt in i hjälpmedlet



Droppalätt är byggd i två delar förutom tryckaren 
och droppstödet. Detta gör att tillverkning och 
montering förenklas.

Överdel

Gummigrepp

Anhåll Tryckare

Nit

Underdel





FYSISK PROTOTYP
3D utskriven i PLA och efterarbetad



En fullt fungerande prototyp skapades. Den 
gjordes så lik en möjlig framtida slutprodukt 
som möjligt.





Användaren kan själv välja handgrepp
Eget foto Pipetten styrst lätt in i öppningen

Eget foto

En oöppnad pipett kan förvaras i handtaget
Eget foto

Droppalätt hjälper användaren att öppna pipetten
Eget foto



Anhållets utformning och material hjälper 
till att hålla nere ögonlocket samtidigt 
som det centrerar öppningen över ögat. 



AVSLUT
Reflektioner



Behovsanalys
Hur bra är det slutgiltiga resultatet?

För att kunna mäta hur mycket av de tillkortakommanden befintligt 
hjälpmedel hade som blivit åtgärdat på slutdesignen gjordes ännu 
en behovsanalys. I denna analys testades slutdesignen med samma 
testperson som i första behovsanalysen. Exakt samma frågor 
ställdes och resultatet syns i grafen till vänster. I grafen till höger 
syns den förra behovsanalysen som gjordes på ett befintligt 
hjälpmedel. Eftersom analysen bara genomfördes med en person 
kan man bara se den som en vägledning.

1. Träffa ögat
2. Sätta i pipetten i hjälpmedlet
3. Pressa på pipetten
4. Ta ur pipetten
5. Öppna pipettens förslutningslock 
6. Dosera rätt
7. Förvara hjälpmedlet
8. Förvara oanvända pipetter   
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Framtiden
Vad skall förbättras om man tar den vidare

Mitt personliga mål har varit att få klart en fungerande prototyp av 
slutdesignen. Detta mål nåddes vilket jag är mycket nöjd med.

Självklart finns det en del saker att förbättra på slutdesignen. Själva 
huvudfunktionen att pressa ut innehållet ur endospipetter klarar 
den väldigt bra. Det jag skulle vilja utveckla mer är ett klickfäste till 
anhållet så att det går lätt att ta lös och sätta dit. Jag skulle även 
vilja kika mer på hur anhållet skall utformas för att passa så många 
användare som möjligt.
Även att sätta i och ta ur pipetten skulle jag vilja göra ännu enklare. 
Dels genom att pipettens bakdel skall sticka ut mer ur hjälpmedlet, 
men även någon slags utskjutare som trycker ut den. 

Jag skulle avslutningsvis även vilja ta fram ett resefodral till 
hjälpmedlet och ett ställ som man även kan förvara oanvända 
pipetter i. 

Ytterligare justering av tryckaren borde också göras för att helt 
tömma pipetterna vid användning av hjälpmedlet. 

Reflektion
Hur gick projektet?

I detta projekt upptäckte jag vikten av att göra många testmodeller 
och funktionsmodeller. Det förde verkligen designarbetet vidare. 
Helst när man tar in adekvata testpersoner som prövar dessa 
modeller. 

Jag har försökt att inte fastställa någon form eller funktion direkt i 
3d modelleringsprogrammet, men i enstaka fall har detta skett. Det 
leder ofta till ett oönskat och verklighetsfrånvänt resultat. Så jag ska 
också i fortsättningen se till att testa form och funktion fysiskt innan 
formbestämmande. 

3d utskrifter är en otrolig tillgång i designprocessen. Att snabbt 
kunna skapa fungerande funktionsmodeller och testmodeller gör 
att slutresultatet blir bättre. Däremot så upptäckte jag att om 
resultatet ska bli en verklighetstrogen slutmodell krävs mycket 
efterarbete på 3d utskriften för att den ska bli presentabel.

Behovsanalysen på befintligt hjälpmedel och på detta projekts 
slutdesign borde genomförts med fler användare för att ge ett 
säkert resultat.



Ett urval av de modeller som ledde fram till 
slutresultatet

Eget foto
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Enkät för kvantitativ undersökning
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Svarsformulär till andra användartest
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Denna rapport redogör för hela 
processen i mitt examensarbete på 
kandidatnivå inom industriell design. 
Projektet har riktat in sig på att 
underlätta applicering av 
endosförpackade ögondroppar och 
resultatet är ett hjälpmedel som på 
många sätt är en förbättring gentemot 
nuvarande situation. 
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