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Sammanfattning 
Detta examensarbete har skett som ett samarbete med företaget Weevil med syfte 

att ta fram en förbättrad version av dagens trygghetslarm för användning i 

hemmet likväl som i sjukhus. Arbetet följer SVIDs designprocess och har som 

första steg en marknadsundersökning som går ut på att titta på redan existerande 

lösningar. Efter att marknadsundersökningen gjorts hölls intervjuer med personer 

från målgruppen för att skapa en förståelse för de existerande behoven. Med 

intervjuerna som grund togs en kravspecifikation fram som användes för 

framställningen av sex stycken koncept som i sin tur blev fyra stycken då två 

koncept inte fungerade självständigt. De kvarvarande fyra koncepten 

utvärderades genom en Phug matris, utifrån Pugh matrisens resultat togs beslutet 

att vidareutveckla två koncept ”koncept 3” och ”koncept 6”. Utifrån dessa två 

koncept så gjordes fysiska modeller för att användas under användartester. 

Resultatet från användartesterna ledde till att koncept 6 blev den slutgiltiga 

designen som sedan ritades upp som en tre-dimensionell modell i Solid Works 

(CAD). Det slutgiltiga konceptet är ett trygghetslarm i form av en klocka som 

kan utlösa ett larm genom att trycka ner urtavlan eller genom en röstaktivering. 

Största anledningen till att konceptet fick så bra respons är att storleken möjliggör 

många funktioner utan att den blir klumpig samtidigt som den är tilltalande i 

designen. Diskussioner som kom upp under arbetets gång är att koncepten har 

mycket plats för förbättringar och tillägg av kompletterande produkter. För att 

samtliga i målgruppen ska kunna dra nytta av produkten så behövs det kunna 

läggas till funktioner och produkter för att uppfylla deras behov.  

Nyckelord: Trygghetslarm, sensorer, 
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Abstract 
This Bachelor Project has been done as a collaboration with the company Weevil 

with the goal to design an improved version of today’s safety alarms, which is to 

be used at home as well as in hospitals. The project follows SVIDs design process 

and the first step was to perform a market research by looking into existing 

solutions. After the market research had been done interviews where held with 

people from the target audience, which were held to create an understanding 

about existing problems and needs. With the interviews as a foundation a list of 

requirements was created, and the list was used to develop six different concepts. 

The six concepts were then brought down to four because two of the solutions 

did not work individually. The four remaining concepts got evaluated trough a 

Pugh matrix, from the Pugh matrix results was the decision taken that two 

concepts where to be further developed “concept 3” and “concept 6”. Two 

physical models were created for the two concepts to be used for user tests. The 

results from the user test led to the conclusion that concept 6 became the final 

design, the design was then drawn in three dimensions in Solid Works (CAD). 

The final concept is a safety alarm how takes the form of a wristwatch and can 

be activated by pressing the face of the clock or using voice activation. One of 

the mayor reasons to why the concept got such good response is that the size of 

the product gives the possibilities to have a lot of different functions and still have 

an attractive design. Discussions that where brought up during the course of the 

project is the fact that the concepts have big room for improvement and added 

on, complementing products. For the product to be used by all people in the target 

demographic the possibilities to add functions and, or products need to be there 

to fulfill all needs.  

Key words: safety alarm, sensors  
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Förord 
Jag vill tacka företaget Weevil för deras hjälp och stöd, framför allt min 

handledare Esmond Buswijller som under hela arbetets gång har varit 

tillmötesgående och en stor hjälp.  
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1 Introduktion 
Kapitel ett är en inledande del av rapporten som beskriver arbetets bakgrund 

och problemmotivering. Kapitlet behandlar även ett övergripande syfte, 

avgränsningar och mål som under arbetet kan verifieras.  

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

I Sveriges hemtjänst, vårdhem och sjukhus tas idag hundratals människor 

omhand, varje individ med egna begränsningar, förutsättningar och behov. Något 

som under många år har varit en hörnsten i vården är de olika trygghetslarm som 

varje dag bidrar till räddning av otaliga liv. Men systemet är inte perfekt, trots att 

Sveriges teknik har sprintat framåt har trygghetslarmens utveckling ståt stilla. 

Genom intervjuer och möten med människor som i sin vardag är i kontakt med 

trygghetslarm kan brister i den nuvarande tekniken upplysas. Olika 

litteraturkällor kommer att granskas, jämföras och användas för att tillföra det 

teoretiska aspekter som arbetet kräver. När de existerande problemen har 

uppdagats är nästa steg att ta tekniken framåt och samtidigt bibehålla de aspekter 

av dagens larm som gör att de funkar så bra trots bristande teknik. Målet med 

arbetet är inte bara att åtgärda de problem som de existerande produkterna har 

utan tillföra också funktioner som kan underlätta vardagliga sysslor.  

1.2 Övergripande syfte 

Det övergripande syftet är att med hjälp av befintlig teknik ta fram ett hjälpmedel 

som kan skapa trygghet och stödja människor i livets alla stadier. 

1.3 Avgränsningar 

Projektet täcker först och främst granskningar av redan existerande trygghetslarm 

och produkter som inkluderar trygghetslarm. De avgränsningar som har valts i 

avseende på arbetet är att endast teknik som är aktiv på Sveriges marknad tas 

med i granskningarna. Arbetet har en begränsning på 15 högskolepoäng som ska 

avbetas på 10 veckor, vilket motsvarar 400 timmars arbetstid.  

1.4 Konkreta och verifierbara mål 

 

• Ta fram en kravspecifikation för designen. 

• Ta fram ett antal koncept som uppfyller kravspecifikationens ställda krav.   

• Utföra användartester. 

•  Skapa en tredimensionell CAD-modell av det slutgiltiga konceptet. 

1.5 Översikt 

I kapitel två presenteras den teori som har legat som grund för arbetet. Kapitel tre 

visar alla metoder och tillvägagångssätt som har valts för projektet. I kapitel fyra 
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redovisas samtliga resultat för alla steg i arbetets gång. Kapitel fem täcker 

diskussioner och slutsatser som uppkommit under arbetet samt när det avslutats.  

1.6 Samhällsetiska aspekter 

Målet med projektet är att ta fram en produkt som underlättar vardagen för 

människor med olika funktionsnedsättningar. Produkten har som mål att till så 

stor utsträckning som möjligt tillåta människorna i målgruppen att ta del av saker 

i samhället som det inte hade kunnat göra utan hjälpmedel.  

1.7 Författarens bidrag 

Under samtliga moment av arbetet har Björn Vilhelmsson jobbat som ensam 

författare. 
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2 Teori  
I kapitel 2 behandlas den teori som tagits från olika källor. Det inkluderar redan 

existerande lösningar samt andra teoridelar som ligger som grund för resultatet 

och diskussionen.  

2.1 Designprocess 

Den designprocess som har valts är designprocessen som presenteras av stiftelsen 

svensk industridesign (SVID). Processen som SVID beskriver har sex fastslagna 

steg men de uttrycker också att processen kan appliceras på olika sätt från projekt 

till projekt.  

1: Utgångspunkt: Design är kopplat till allt och alla. Det är ett kraftfullt verktyg 

för att påverka tankar och känslor. Vår omgivning påverkar och formar oss när vi 

går igenom livet. Teknologi, finansiella aspekter lika som våra fysiska 

förutsättningar är grundläggande element som måste definieras innan ett arbete 

kan påbörjas.  

2: Användarstudie: En funktionsanalys måste utföras som involverar 

examinationer av generella förhållanden samt intervjuer med målgruppen. Det 

rekommenderas även att ta kontakt med nätverk och media som är involverade i 

det berörda ämnet. All denna information ska analyseras innan en fullständig 

design kan tas fram.  

3: Koncept och visualisering: Efter en grund har lagts med de två första stegen, 

utvecklas ett eller flera koncept. Koncepten är sedan presenterade och testade 

med hjälp av specialister från ett produktions och marknadsföringsperspektiv.  

4: Utvärdering och val av koncept: Olika koncept utvärderas genom 

prioriteringar, beräkningar, marknadsberäkningar och tekniska aspekter. Ett eller 

flera koncept väljs ut för vidareutveckling efter utvärderingen.  

5: Justering och utförande: De utvalda koncepten ska under denna punkt 

vidareutvecklas och förankras vid en nyckelperson. Det slutgiltiga konceptet som 

är valt under steg 4 är presenterade, testade och utvärderade under detta steg. 

Detta kan kräva att man tar in andra specialister för att rita upp produkterna eller 

deras ritningar. När potentiella problem har tagits hand om så kan man fortsätta 

in i produktionen. 

6: Uppföljning och utvärdering: Efter produktionen har startat utvärderas alla 

parametrar för att optimera framtida förbättringar. Denna fas inkluderar också 

nya användartester och studier, som utgör en grund för marknads pitchen. [1] 

2.2 Solid Works (CAD) 

Solid Works är ett CAD (Computer aided-design) program som används för att 

skapa ritningar och modeller i två eller tredimensioner. Under projektet kommer 

en tredimensionell modell att skapas av det slutgiltiga konceptet som kan ligga 

som grund för framtida koncept och produktion. [2] 
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2.3 Idéskisser 

Med hjälp av ide- och konceptskisser kan en klarare bild fastslås om hur 

produkten är tänkt att se ut och hur den ska fungera. Det ligger även som grund 

för tankegångar och utvecklingen av de olika koncepten.  

2.4 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningen har skett i två delar, granskning av existerande 

lösningar samt intervjuer med personer från den valda målgruppen. 

Marknadsundersökningarna ligger som grund för kravspecifikationen samt 

designkoncepten. Intervjuerna hölls för att tillgå så många perspektiv som 

möjligt,  samtidigt som det kunde tas fram vilka behov som samtliga användare 

har men också vilka behov de enskilda personerna har.  

2.5 Användartesteter 

För att användarna ska involveras i utvecklingen av produkten kan fysiska 

prototyper tas fram för att utföra användartester. Fysiska modellerna gör det 

möjligt att testa koncepten i ett verklighetstroget sammanhang. Testpersoner kan 

känna och ge kommentarer hur de upplever ett koncept samtidigt som de ger 

input hur de skulle vilja förändra den till det bättre. [3] 

2.6 Kravspecifikation 

Utifrån marknadsundersökningarna samt granskande av tekniska aspekter så 

kommer en kravspecifikation att skapas. Kraven som ställs upp i 

kravspecifikationen kommer att delas in i tre olika klasser, saker som måste 

vara med, saker som är bra om det är med och slutligen saker som är roliga och 

trevliga att ha med. Kravspecifikationen används som riktlinjer för 

idégenereringen och designkoncept.  

2.7 Existerande produkter 

Idag används en mängd olika trygghetslarm alla med olika styrkor, svagheter 

och designer. I kapiteldelen 2.7 beskrivs ett antal olika existerande lösningar 

som används på den svenska marknaden idag [4] 
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2.7.1 Trygghetslarm 

Det trygghetslarm som används mest på marknaden är samma trygghetslarm 

som används av hemtjänsten, sjukhus och olika vårdhem. Denna formen av 

trygghetslarm har en väldigt simpel design som består av två delar, en bärbar 

sändare som utlöses av en stor röd knapp tillsammans med en huvudterminal 

som tar emot signalen.  Denna sändare kommer i tre olika former, halsband, 

armband och en stationär knapp som är kopplat in i väggen. Den stationära 

knappen är den som används mest i sjukhus medan de andra två modellerna av 

trygghetslarmet används mer frekvent inom hemhjälpen och vårdhem. Bild 1 

föreställer ett av de trygghetslarm som används idag.[5] [6][7][8] 

 

Bild 1: trygghetslarm och central [9] 

 

2.7.2 Crystal alarm 

Det finns trygghetslarm i form av APP-ar som utlöses genom mobilen eller 

andra tillbehör som är kopplade till mobilen. Detta alternativ går via telefonens 

nätverk och använder sig därför inte av en huvudstation. Denna form av 

trygghetslarm är ofta kopplat till en tredje part som tar hand om larmet. Ett 

exempel på en sådan APP är Crystal alarm, de erbjuder en applikation som 

skapar en larmgrupp med förinställda medlemmar som blir informerade om 

larmet skulle utlösas. Larmgrupper innehåller ofta släktingar, nära vänner eller 

grannar. Larmet kan samtidigt kopplas till en larmcentral som behandlar larmet 

och kontaktar sjukvård om så skulle behövas. Dessa larm utlöses i APPen och 

kräver inga tilläggsprodukter för att fungera men är ofta kopplade till ett form 

av abonnemang som ofta förses av den tredje parten som behandlar larmen. 

Bild 2 visar en funktion i Crystal alarm där det är ett tidsinställt alarm som 

larmar vid en viss tidpunkt om inte användaren stänger av det. Denna funktion 

har målet att om något skulle hända till exempel när man är ute och går själv 

ska larmet gå av även om inte personen ifråga inte kan trycka larmet. [10] 
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Bild 2: Crystal alarm APP[10] 

2.7.3 Inbyggda knappar 

En lösning som liknar trygghetsAPParna är en telefon med inbyggd larm knapp. 

Precis som i fallet med APPen så använder sig larmet av telefonens egna nätverk, 

så larmet går direkt till en larmcentral istället för till en larmmodul. Tanken med 

att ha en fysik knapp är att den ska vara lättare att förstå och att den inte är 

beroende av en APP för att fungera. Rutinerna för hur larmet ska funka och hur 

mobilen ska agera finns redan med i telefonen när personen i fråga köper 

produkten. Ett exempel på en sådan produkt visas i Bild 3, Secure580 som säljs 

av företaget Doro. [11][12] 
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Bild 3: Secure580, telefon med inbyggd alarmknapp [8] 

2.7.4 Pico mini 

Pico är ett trygghetslarm och GPS-sökare som blivit designat i Sverige. Tanken 

med produkten är att den ska kunna fungera runt om i världen vilket gör den 

attraktiv för människor som reser eller rör sig i naturen. Som namnet utrycker 

så är larmet relativt litet med en höjd på 6 cm och en bredd på 4,1 cm som 

också kan ses i Bild 4.  

Pico mini har en batteritid som är upp till 20 dagar och har även en 

telefonfunktion utöver funktionen som GPS sändare och larm. Den har en 

möjlighet att använda sig av ett eget SIM-kort och genom det ringa till anhöriga 

eller vårdare. Slutligen har Pico en inbygg fallsensor och kan genom den känna 

av om personen som bär den utsätts för ett fall som är livshotande och skicka ut 

ett automatiskt larm. [12][13][14] 
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Bild 4: Pico mini alarmknapp [11] 

2.8 Relativ beslutmatris enligt PUGH  

Under produktutvecklingen gång tas ett antal koncept fram, men innan 

vidareutvecklingen sker en form av utlämningsprocess där de olika koncepten 

ställs mot varandra och man svart på vitt tar fram konceptens styrkor och 

svagheter. Denna utsållning sker genom en Pugh matris som hjälper att värdera 

de olika koncepten mot varandra och ger genom ett poängsystem de olika 

koncepten ett värde. Poängen delas ut genom urvalskriterier, där produkten 

antingen uppfyller dem eller inte.  

• Urvalskriterierna baseras på specifikationens önskemål, plus krav som 

det kan vara bra att ”överuppfylla” 

• Täcka alla relevanta aspekter men fokusera på det kritiska problemet 

som produkten ska lösa  

• Formulera maximalt 15–20 urvalskriterier  

• Vid behov slå ihop besläktade detaljkriterier till kriteriegrupper 

De olika koncepten stoppas in i matrisen som vissas i tabell. I tabellen läggs en 

redan existerande referenslösning som används som en utgångspunkt för att 

jämföra hur de nya koncepten förhåller sig till redan existerande produkter. De 

framtagna lösnings koncepten jämför med referenslösningen och får en av tre 

bemärkningar bättre än (+), sämre än (-) eller lika bra (0). Bemärkningarna 

skrivs in i matrisen och sammanställs sedan med en slutgiltig poäng som visar 

på vilken lösning som är mest lämpad för vidare utveckling. Tabell 1 visar ett 

exempel på hur en Pugh matris ser ut. [12] 
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Tabell 1: PUGH matris [12] 

Kriterier Koncept 

A 

Ref 

Koncept 

B 

Koncept 

C 

Koncept 

D 

Önskemål 1     

Önskemål 2     

Krav 1     

Krav 2     

Summa +     

Summa 0     

Summa -     

Nettovärde     

Rangordning     

Vidareutveckling     
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3 Metod 
Arbetets metod har sin grund i SVIDs designprocess men består i stora drag av 

tre olika faser. Det tre olika faserna är en analytisk fas, genomförande och 

slutligen redovisning.  

3.1 Analytisk fas  

Litteraturstudie: Det första steget i arbetet där olika utvärderingsmetoder samt 

användartester för att komma fram till vilka metoder som passar bäst i detta 

arbete.  

Marknadsundersökning: Marknadsundersökningen var internetbaserad där 

konkurrerande produkter och lösningar var granskade för att få en förståelse för 

vad som är aktivt idag på marknaden.  

Intervjuer: Intervjuer hålls med delar av målgruppen men även människor i en 

arbetsposition som kommer vara i direkt kontakt med produkten. För att få 

information hur de existerande produkterna används och hur de upplevs av sina 

användare.  

3.2 Applicerande fas 

Koncept framtagning: Ett antal koncept tas fram och skissas upp.  

Utvärdering: utvärdering av de olika koncepten göras genom en Pugh matris. 

Efter att koncepten har utvärderats så avgörs det vilka koncept som ska 

vidareutvecklas.  

Användartester: Utifrån utvärderingen väljs ett antal koncept där fysiska 

modeller framtas. De fysiska modellerna används sedan för att göra 

användartester. 

Slutgiltigt koncept: Resultatet på användartesterna används sedan för att välja 

ett slutgiltigt koncept.  

3.3 Redovisningsfas 

Rapport: samtliga delar och resultat redovisade i form av en teknisk rapport.  

Presentation: redovisning av resultat och tillvägagångssätt i form av en Power 

Point presentation.  
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4 Resultat 
I kapitel fyra redovisas projektets resultat, kravspecifikationen och 

konceptframtagningen från början till slut. I kapitlet redovisas även val av 

koncept samt den slutgiltiga designen.  

4.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen är baserad på intervjuer med en undersköterska (Bilaga A 

och C) samt en gruppintervju med Sundsvalls Fuktionshinderrörelse (Bilaga B 

och D). Kravspecifikationen är indelad i tre olika kategorier: funktioner som 

måste vara med, bra om det är med och slutligen roligt om funktionen är med.  

Tabell 2: Kravspecifikation  

Krav Måste vara med Bra om det är 

med  

Roligt om det är 

med 

Skicka ett alarm till 

Hemhjälpen.  

            X   

Mot ta alarm från 

hälsobevakande 

hjälpmedel.  

            X   

Kunna ha kontakt 

med en mängd olika 

alarm sensorer.  

              X  

Kunna öppna 

dörrar.  

            X   

Lång batteritid.             X   

Snygg design.             X   

Röstigenkänning 

och aktivering. 

            X   

LED- ring               X  

Tillgång till flera 

språk. 

            X   

Fysisk aktivering             X   

WIFI- uppkoppling             X   



Nytänkande Trygghetslarm  

Björn Vilhelmsson 2019-05-27 

12 

 

Kan kommunicera 

via Bluetooth  

               X  

Spela musik                 X 

Spela spel                  X 

Inbygg mikrofon              X   

Spela upp videos                  X 

Lokal datahantering 

med säkerhet. 

            X   

 

4.2 Framtagna koncept 

Efter att ha studerat existerande lösningar och jämfört dem med den 

kravspecifikation som tagits fram utifrån intervjuerna togs ett beslut att 

produkten skulle delas upp i två delar. För att effektivt kunna uppfylla så många 

krav som möjligt så blev produkten uppdelad i en stationär central som står i 

hemmet och en mobil del som man kan ta med sig när man lämnar hemmet.  

Den stora anledningen till att detta beslut togs var att ett mobilt larm som skulle 

uppfylla samtliga kriterier skulle bli för stort, det skulle skapa en negativ effekt 

på hur många som tog med sig produkten och när man tar med sig den. Så för 

att fortfarande kunna ha en mobil aspekt till konceptet så skapades 

en ”tilläggsdel” med mer grundläggande funktioner som användaren ska kunna 

bära med sig när än de lämnar hemmet. Utifrån detta beslut så togs sedan flera 

koncept fram för de två delarna.  

4.2.1 Stationära koncept 

Koncept 1: Det första stationära konceptet är tänkt att vara relativt diskret, det 

är designat för att smälta in i hemmet och vara en del av inredningen. Produkten 

till utsidan påminner mycket om en högtalare och står på fyra ben och har 

formen av en pyramid men har ett antal funktioner som gör den till en 

larmcentral. Tanken bakom designen är att användaren ska känna sig bekväm 

med att ta in larmcentralen i hemmet samtidigt som att den ska uppfylla alla 

funktioner som ett trygghetslarm behöver. Konceptet är tänkt att ha kameror 

och mikrofoner i samtliga riktningar för att kunna identifiera larmsituationer så 

effektivt som möjligt. Möjligheten ska finnas att lägga till produkter för att 

komplettera larmcentralen så som extra mikrofoner och högtalare för att kunna 

fungera i en hel bostad eller avdelning.  

Koncept 2: Det andra konceptet har också en stationär design men istället för att 

stå på ben ska det hängas på väggen. Tanken med konceptet är att det ska vara 

ytters enkelt att förstå, istället för att smälta in inredningen ska det utstråla att 

det är ett trygghetslarm. Konceptet ska ha en stort röd larm knapp i mitten av 

centralen och tre kameror i olika riktningar för att så effektiv som möjligt kunna 
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täcka 180 grader. Konceptet ska kunna bli kompletterat med ytterligare 

produkter för att mer effektiv kunna uppfylla sin uppgift som larmcentral.  

4.2.2 Mobila koncept 

Koncept 3: Koncept tre är det första mobila konceptet. Tanken med detta 

koncept är att ta det redan existerande konceptet som används i dagens sjukhus 

och hemhjälp och skapa en uppgraderad, bättre version. Genom detta sätt att ta 

fram ett koncept ska det positiva delarna av de redan existerande larmen 

bibehållas samtidigt som att svagheter åtgärdas genom att lägga till funktioner 

som röststyrning och större mobilitet. En egenskap som framförallt vill 

bibehållas är hur enkel utformningen är att förstå. Anledningen till detta är att 

speciellt i sjukhusmiljöer får Trygghetslarmen inte vara för svåra att förstå 

eftersom det kan skapa komplikationer vid akuta fall. Något som har lagts till 

som funktion är att armbandet ska kunna fungera självständigt genom GPS 

lokalisering och ett SIM-kort, det gör att det även ska funka om användaren 

skulle lämna sitt rum eller boende. Bild 5 visar ett exempel på det redan 

existerande trygghetslarmets simpla design som konceptet strävar efter att 

bibehålla.  

 

Bild 5: Trygghetslarm som används idag 

Koncept 4: Koncept fyra har en väldigt simpel design som precis som koncept 

tre ska vara enkel att förstå. Larmet består av en enkel modul med en stor röd 

knapp men kan även utlösas genom röstaktivering. Konceptet innehåller även 

en GPS och SIM-kort så att de ska kunna fungera vart än användaren aktiverar 

denne. Tanken är att produkten ska kunna bäras med sig på valfritt sätt och ska 

vara så enkelt utformad som möjligt. Något som inspirerade denna design var 

att en del personer under intervjuerna hade utryckt att det ville kunna bära med 

sig trygghetslarmet i sin bröstficka. Bild 6 föreställer en idéskiss av koncept 4.  
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Bild 6: Idéskiss av koncept 4  

Koncept 5: Koncept fem ser till utsidan ut som ett smycke, i detta fall ett 

halsband. Halsbandets begränsade storlek gör att det mest troligt måste ha en 

kompletterande produkt som till exempel en telefon för att kunna användas till 

sin fulla potential, anledningen till detta är att konceptet är för litet för att kunna 

rymma till exempel en GPS sändare och mikrofon. Tanken med detta koncept är 

att skapa en större vilja att använda sig av trygghetslarmet då det för vissa 

användare är mer attraktivt att bära ett smycke istället för en stor röd knapp. 

Larmet utlöses genom att trycka på halsbandet. Bild 7 är en idéskiss av koncept 

5. 
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Bild 7: idéskiss för koncept 5 

Koncept 6: Koncept sex har utformningen av en klocka, även detta koncept har 

tankar mot att skapa attraktivitet i dess utformning. Larmet utlöses genom att 

trycka ner urtavlan eller genom röstaktivering. Storleken på larmet gör det 

möjligt att erbjuda en mängd funktioner som GPS, larmtelefon och möjligheten 

att skicka textmeddelanden. Konceptet har en storlek som gör det möjligt för 

produkten att fungera helt självständigt som både larm och larmtelefon. 

Storleken ger även möjligheten att erbjuda en längre batteritid samt lätta 

interaktioner med andra produkter. Något som ville uppnås genom att använda 

urtavlan som knapp var att knappen kan användas med hela handen, vilket 

underlättar produktens användning för personer som inte har full funktion i sina 

händer. Bild 8 är en idéskiss för koncept 6 som har liknelse med en klocka.  
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Bild 8: idéskiss för koncept 6  

4.3 Pugh matris 

Efter att ha granskat de framtagna koncepten och jämfört dem med existerande 

produkter togs beslutet att fortgå med de mobila designerna. Detta beslut togs 

då de stationära koncepten var tänkta att fungera i kombination med andra 

tilläggsdelar för att uppnå saker som mobilitet utanför deras individuella 

räckvidd. Så eftersom de två stationära koncepten inte uppfyllde de satta kraven 

enskilt så togs beslutet att utesluta dem från vidareutveckling.  De fyra 

kvarvarande mobila koncepten stoppas sedan in i en Pugh matris, se tabell 3.  

Tabell 3: Pugh matris för koncept 3,4,5 och 6 

Kriterier Trygghetslarm 

Standard 

Ref 

Koncept 

3  

Koncept 

4  

Koncept 

5 

Koncept 

6 

Antal funktioner   0 + 0 0 + 

Lättförståelig 0 0 0 - 0 

Valmöjligheter 0 + 0 + + 

Tillgänglighet  0 + 0 0 + 
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Nytänkande 0 + 0 + + 

Funkar på flera 

platser 

0 + + + + 

Lokalisering av 

larm 

0 + + + + 

Attraktiv design 0 0 0 + + 

Summa + 0 6 2 5 7 

Summa 0 8 2 6 2 1 

Summa -  0 0 0 1 0 

Nettovärde 0 6 2 4 7 

Rangordning 5 2 4 3 1 

Vidareutveckling   Ja Nej  Nej  Ja 

 

Efter att Pugh matrisen i har applicerats väljs två olika koncept för 

vidareutveckling, för dessa två koncept tas fysiska modeller fram för 

användartester.  

4.4 Fysiska modeller 

Det två olika koncepten som valdes för vidareutveckling var koncept 3 och 

koncept 6. Dessa två koncept ritades upp som enkla modeller med en 

fungerande knappfunktion för att testpersoner skulle kunna få en uppfattning av 

dess användning. I programmet Illustrator ritades sedan delarna upp för att med 

hjälp av ritningarna använda en lasermaskin för att skära ut lager, de utskurna 

lagerna var i grå skum som sedan sammanfogades och bearbetades till de 

önskade formerna. Bild 9 är en fysisk modell av koncept 3 och bild 10 är en 

fysisk modell av koncept 6. Dessa två modeller hade fungerande knappar och 

användes in användartesterna.  
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Bild 9: fysisk modell av koncept 3 

 

Bild 10: Fysisk modell av koncept 6 

4.5 Användartester 

Efter att de fysiska modellerna tagits fram så används modellerna för 

användartester med personer från den utvalda målgruppen. Totalt deltog fem 

personer där tre var män och två var kvinnor. Användartesten bestod av två 

olika sorters frågor, en del av frågorna var formulerade så att deltagarna fick 

beskriva och prata fritt om produkten. Den andra delen av frågorna var 

formulerade så att deltagarna skulle svara på frågorna på en skala från 1 till 5 
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som redovisas nedan. Frågeformuläret som används finns redovisat i bilaga E. 

Tabell 4 föreställer den skala som användes under användartesterna. 

Tabell 4: skala som användes under användartester 

              1 
Mycket dåligt 

2 
Dåligt 

3 
Varken eller 

4 
Bra 

5 
Mycket bra 

 

När användarna blev tillfrågade vad de tyckte om produktens höjd så fick 

koncept 3 en bättre respons som visas i figur 1. Användarna uttryckte att 

koncept 6 som efterliknade en klocka var en aning högre än en klassisk klocka 

och att de skulle var mer bekväma om den var lägre.  

Figur 1: Resultat för: Vad tycker du om produktens höjd?  

 

Testpersonerna tyckte att koncept 6 hade en bättre bredd som kan ses i figur 2.  

Figur 2: Resultat för: Vad tycker du om produktens bredd? 

 

När testpersonerna blev tillfrågade vad de tyckte om produkternas storlek sa de 

flesta att de föredrog koncept 6, se  figur 3, då den inte var lika klumpig som 

koncept 3 och att de kunde jämföra konceptet med att ha på sig en vanlig 

klocka.  
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Figur 3: Resultat för: Hur upplever du produktens generella storlek? 

 

Båda koncepten fick en relativt bra respons när frågan om deras former ställdes. 

Koncept 6 fick lite bättre och det var för att man var mer bekväm med ett larm 

som hade formen av en klocka just föra att man vet hur det ser ut i vardagen. Se 

figur 4 för svar.    

Figur 4: Resultat för: Vad tycker du om produktens former?  

 

När deltagarna blev tillfrågade hur lätt produkterna var att förstå så tyckte 

samtliga deltagarna att koncept 3 var mycket lättare att förstå vilket redovisas i 

figur 5. Anledningen till detta var att koncept 6 såg ut som en klocka inte som 

ett trygghetslarm och kommunicerade i huvudsyftet. 

 

 

 

 

 

 

3
60%

4
40%

Koncept 3

1 2 3 4 5

3; 25%

4; 50%

5; 25%

Koncept 6

1 2 3 4 5

3
20%

4
40%

5
40%

Koncept 3

1 2 3 4 5

4; 60%

5; 40%

Koncept 6

1 2 3 4 5



Nytänkande Trygghetslarm  

Björn Vilhelmsson 2019-05-27 

21 

 

 

Figur 5: Resultat för: Hur lätt är produkten att förstå?  

 

När användarna blev tillfrågade hur de upplevde produktens placering på 

kroppen tyckte de att båda koncepten var lika bra placerade då de var placerade 

på samma ställe kring handleden, se figur 6. Två av användarna sa att det tyckte 

placeringen var bra men att det skulle vara mer bekväma med att ha en produkt 

kring halsen.  

Figur 6: Resultat för: hur upplever du produktens placering på kroppen?  

 

Deltagarna tyckte att koncept 6 hade en bättre passform mot armen som är 

redovisat i figur 7.  
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Figur 7: Resultat för: Hur upplever du passformen? 

 

Deltagarna uttryckte att modellerna dem själva inte var särskilt snygga men att 

det fanns stor potential när de riktiga produkterna skapas. Se figur 8. 

Figur 8: Resultat för: Hur snygg är produkten? 

 

Svaret på hur bra de förstår produktens funktion var väldigt likt frågan om hur 

lätt själva produkten var att förstå. Det tyckte att koncept 3 var enklare att förstå 

då det utstrålade att det är ett trygghetslarm. Se figur 9. 

Figur 9: Resultat för: Hur bra förstår du funktionen av produkten?  
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När deltagarna blev frågade hur tekniskt komplicerade produkterna var så hade 

de lite svårt att svar på frågan då modellerna som användes under testerna inte 

hade några tekniska aspekter. Två av deltagarna trodde att det skulle var enklare 

att ta till sig tekniken om dess bas var en klocka som kan ses i figur 10.  

Figur 10: Resultat för: Hur tekniskt komplicerad är produkten?  

 

Samtliga deltagare var nöjda med båda produkterna och sa att om det skulle 

behöva använda sig av trygghetslarm i framtiden hade de varit bekväma med att 

ha denna typ av larm. En av deltagarna sa att de skulle vara mer bekväm med 

att ha ett trygghetslarm i form av en klocka som ses i figur 11. 

Figur 11: Resultat för: Hur nöjd är du med produkten? 
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4.6 Slutgiltigt koncept 

Resultatet från användartesterna fastslog att koncept 6 blev den design som 

skulle användas som bas för den slutgiltiga designen. Idéer, problem och 

kompletteringar som uppkommit under arbetets gång ställdes mot konceptet 

och små ändringar in designen gjordes. Bild 11 är en bild av den slutgiltiga 

designen som ritades upp i CAD programmet Solid Works.  

Bild 11: slutgiltig design uppritad i Solid Works 

 

 

I Bild 12 så visas en renderad bild av det slutgiltiga konceptet med 

kompletterade funktioner. Designen innehåller en fallsensor som kan känna av 

om ett skadligt fall sker, detta gör att larmet kan utlösas även om användaren 

inte kan utlösa det av någon anledning. Konceptet var kompletterat med en 

elektronisk skärm eftersom ett av problemen som uppstod under projektets gång 

var att konceptet inte kommunicerade att det var ett trygghetslarm, vilket vi 

hoppas kunna överkomma genom att ge skärmen möjligheten att ändra färg och 

urtavla för att kommunicera bättre.  

Konceptet har en GPS samt ett SIM-kort för att kunna fungera som ett 

trygghetslarm oberoende av vart personen i fråga befinner sig samtidigt som att 

det ger möjligheten att fungera som en larmtelefon om situationen kräver 

kommunikation. Produkten har en inbygg mikrofon för att kunna ta emot 

röstkommandon som röstaktivering av larmet eller ringa samtal.  
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Slutligen så adderades ett eget designat armband till konceptet, tanken med 

armbandet var att det inte skulle ha ett spänne eftersom en del av vår målgrupp 

inte har full funktion i sina händer och därför har svårt att använd produkter 

som har spännen. Armbandet består av individuella länkar som i sin tur är 

sammanfogade av ”gummipackningar” vilket gör dem elastiska så att klockan 

kan föras över handen utan att den behöver spännas upp eller knäppas. Bild 13 

visar också ett exempel på hur skärmen kan byta färg och tecken för att 

signalera att det är ett trygghetslarm. 

Bild 12: slutgiltigt koncept med kompletterade funktioner 

 

Bild 13: Exempel på hur skärmen kan ändras vid larmtillfälle 
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5 Slutsatser och Diskussion 
5.1 Diskussion 

Något som genom arbetets gång har blivit väldigt klart är att det är nästintill 

omöjligt att göra en helt universell lösning. Det krävs att skräddarsydda lösningar 

tas fram och att det finns möjligheter att lägga till funktioner för att göra det 

möjligt för samtliga delar av målgruppen ska kunna utnyttja produkten. Under 

koncept framtagandet komma en mängd olika koncept upp, olika saker som kan 

läggas till eller komplettera produkter. Det som begränsade mig till 6 koncept var 

inte tillgången till idéer utan tiden jag hade att jobba vidare med dem.  

En slutsats som har dragits är att det finns mycket grå zoner i dagens sjukvård 

som skulle behöva åtgärdas för att underlätta sjukvårdares arbeten och göra deras 

arbetsmiljö mer effektiv. Jag personligen tycker inte det ska vara så att en 

undersköterska ska få fem olika larm där fyra rör ett glas vatten medan ett femte 

är liv eller död, och sjuksköterskan vet inte vilket som är vilket. Framför allt 

måste bristen av information åtgärdas. En lösning hade kunnat vara att sköterskan 

i fråga blir direkt kopplad till personen som tryckt larmet och där igenom kan 

avgöra larmets karaktär. 

Jag har alltid varit fascinerad av teknologi och det finns ingen ände på de idéer 

och koncept som fanns att läsa om när jag dök djupare in i ämnet av larm och 

sensorer. Det finns ringar som håller koll på din temperatur, puls och dagens 

datum. Mycket av det som begränsar att vi kan applicera alla dessa produkter i 

våra sjukhus och vårdhem är pengar. För att helt byta ut de existerande systemen 

och köpa in ny teknik skulle ta lång tid och stora mängder pengar som sjukvården 

inte har. I övergångsprocessen till ny teknik skulle det säkert uppstå problem och 

hålrum som kan ha negativ effekt på patienter. 

Under användare testerna kom det fram att användarna var mer bekväma med att 

välja en produkt som har en viss igenkänningsfaktor. Med det menas att det hellre 

väljer en produkt som smälter in och är flitigt använt i vardagen än en produkt 

som får dem att sticka ut. Det var fundamentalt detta som gjorde att koncept 6 

fick så bra resultat.  

Om användargruppen hade förändrats tror jag att jag hade fått andra resultat, jag 

hade önskat att jag kunnat ta in mer folk för intervjuer och tester för att ha fått en 

breddare bild av vad olika människor vill ha ut av ett trygghetslarm. Samtliga 

koncept som togs fram var baserat på människors önskemål så beroende på vem 

av deltagarna som tillfrågas hade olika människor föredragit olika koncept. Ett 

exempel på detta är att om jag bara pratat med blinda människor så hade troligtvis 

koncept 6 varit betydligt mindre intressant då en urtavla och olika färger inte 

tillför till deras upplevelse.  

5.2 Slutgiltigt koncept 

Något som har genomsyrat intervjuerna och testerna är hur viktigt förmedlingen 

av information är. Hur svårt det kan vara för vissa människor att gå och äta lunch 

för de vet inte vart de kommer in med rullstolen eller hur svårt det är att ta rätt 

buss när man är blind. Med det framtagna konceptet hoppas jag kunna tillföra en 
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möjlighet att tillgå mer information och även framföra vital information till någon 

som ska svara på larmet.  

I frågan om att tillgå information så ska konceptet kunna funka som en upp 

koppling till databaser av information som enkelt ska kunna tillgås. Tanken med 

konceptet är även att den ska kunna samla information från användaren så som 

blodtryck, puls, har det skett ett fall och så vidare för att sedan kunna framföra 

denna information till de personer som ska svara på larmet.  

Jag tror personligen att det ända sättet att få in ny och bättre teknik i dagens 

system är att designa produkter som är kompatibla med den redan existerande 

tekniken för att sakta byta ut och uppgradera larmen till det bättre under en lång 

tid. Detta skulle inte sätta pressen på en så stor summa pengar på en och samma 

gång och skulle ge användare och parter som ska vara i kontakt med tekniken tid 

att vänja sig med den. 

Koncept 6 skulle kunna vara ett koncept som jobbar sig in på marknaden och 

börjar ersätta trygghetslarm med bristande teknik. Om jag hade gjort projektet 

från den synpunkten att den endast skulle bytta ut de larm som används i våra 

sjukhus och vårdhem idag så hade jag troligtvis valt att vidareutveckla koncept 3 

istället för 6. Anledningen till detta är den enkla designen, det hade varit betydligt 

viktigare att larmet var enkelt än att det var snyggt i detta sammanhanget och mer 

tid skulle i stället läggas på ett fungerande system som kan skicka information 

till vårdare. Dessutom är designen av koncept 3 väldigt lik de trygghetslarm som 

används så övergången skulle kunna göras betydligt lättare än om det skulle tas 

in ett helt nytt larm.  

Det finns oändliga möjligheter att fortsätta utveckla koncept. Något som hade 

varit väldigt gynnsamt för människor med nedsatt syn hade varit att ta fram en 

örsnäcka som kan beskriva vägar, bussar och butiker. Informationen existerar 

redan i form av sidor som Google, om man kunde koppla upp sig mot en bas av 

information så hade det underlättat mycket.  

Jag skulle vilja ha haft mer tid att fortsätta jobba på mina koncept speciellt när 

det kommer till att skräddarsy produkterna och anpassa dem till individen. Min 

initiala tanke var att skapa ett system där en stationär modul samarbetar med ett 

mobilt trygghetslarm och där igenom skapa en säkrare miljö. Tyvärr hade jag inte 

tid att fortsätta utveckla kombinationen som jag tror skulle vara nästa steg i 

produktutvecklingen.  
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Bilaga A: Mall, intervju med 
undersköterska 

Intervju Undersköterska 
 

• Namn? 

• Ålder? 

• Titel? 

Dagens teknik 

1. Hur upplever du dagens teknik? Alternativet att han en knapp på kroppen i 

hemmet. 

2. Hur ser interaktionen mellan dig och dina kollegor och personlarmen ut idag? 

3. När ett larm går hur ser proceduren ut? 

4. I vilka situationer trycks larmet?  

5. I vilken situation kan man inte trycka larmet? 

6. Vad händer när en person inte kan trycka larmet? 

7. Har ni några existerande komplement till personlarmet? 

8. Ungefär hur många har larm idag? 

9. Vilken information får ni idag när ett larm går? 

10. Ser du några brister i själva proceduren?  

11.  Ser du några brister i konceptet som skulle behöva åtgärdas? 

12.  Vad är det största problemet du märker av med dagens produkt? 

13. Vad är positivt med det redan existerande konceptet, lätt att förstå? Billigt?  

Ny teknik 

1. Vad anser du vara det absolut viktigaste funktionerna för en elektronisk 

hemhjälp? 

2. Hur enkel anser du att den ska vara i form av utformning?  

3. Hur skulle du arbeta mot en sådan produkt?  

4. Hur önskar du att produkten skulle fungera från din sida av interaktionen? 

5. Hur mycket information tycker du är relevant för person som svarar på larmet 

att veta? Pulsmätare osv? 

6. Är det intressant med skräddarsydda lösningar från person till person?  

7. Är det aktuellt med kontakt till hemhjälp eller familj, eller ska det gå direkt till 

ambulans? 

8. Vad för storlek är praktiskt om man ska kunna ta den med sig? 

9. Vilket pris tror du skulle vara relevant för kunderna att betala för en sådan här 

produkt?  

 

Idag i ditt nuvarande liv skulle du på något sätt använda dig av ett personlarm? 
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Bilaga B: Mall, intervju med 
Funktionshinderrörelsen 

Grupp intervju med 
Funktionshinderrörelsen 
 

• Presentations runda: Namn, vad man gillar att göra? 

• Vi skriver fler egenskaper själv i personas, som ålder, bakgrund, 

sysselsättning, kunskap med teknik, mm)? 

Dagens teknik 

1. Använder ni någon form av trygghetshjälpmedel idag? 

2. Hur upplever du dagens teknik? 

Scenario inomhus och utomhus: i form av egna erfarenheter. 

3. I vilka situationer har känns det otrygg eller behöver ni hjälp inomhus? 

4. Ser du några brister i dagens hjälpmedel som skulle behöva åtgärdas? 

5. Vad är det största problemet du märker av med dagens produkt? 

6. Vad är positivt med det redan existerande konceptet, lätt att förstå? Billigt?  

7. Hur kan vi involvera anhörig bättre i hjälpmedel? 

Ny teknik 

1. Vad anser du vara det absolut viktigaste funktionerna för en elektronisk 

hemhjälp? 

2. Hur enkel anser du att den ska vara i form av utformning?  

3. Hur önskar du att produkten skulle fungera från din sida av interaktionen? 

4. Skulle du använda en sådan produkt? 

5. Är det intressant med skräddarsydda lösningar från person till person?  

6. Är det viktigt att er familj blir kontaktade om något händer eller du behöver 

hjälp? 

7. Vad för storlek är praktiskt om man ska kunna ta den med sig? 

8. Hur viktigt är det att den är snygg? 

9. Ska den inte märkas alls? 

10. Vilket pris tror du skulle vara relevant för kunderna att betala för en sådan här 

produkt?  
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Bilaga C: Utförd intervju med 
undersköterska 

Intervju Undersköterska 
 

• Namn: Elvira Löfgren 

• Ålder: 23 år 

• Titel: Undersköterska 

Dagens teknik 

1. Hur upplever du dagens teknik? Alternativet att han en knapp på kroppen 

i hemmet. 

Jag är i kontakt med trygghetslarm dagligen via mitt arbete. Just nu jobbar jag på en 

intensiv avdelning där vi använder oss av just knappar och jag upplever att det hade 

underlättat för patienterna om det inte varit en knapp då det inte alltid går att trycka 

på dessa. Jag tror att det skulle bli bättre om den fysiska aspekten tas bort men jag 

tror inte du skulle funka att bara ha en fras då sådan kan tas upp i konversationer och 

genom det trigga larmet. För att en fras eller verbal utlösning ska funka så tror jag att 

någon form av filter behöver finnas.  

2. Hur ser interaktionen mellan dig och dina kollegor och personlarmen ut 

idag? 

Vi på intensiven har 3 olika larm, ett som kallas de blåa larmet som går direkt till våra 

sökare, läkare och hela avdelningen. Det är det mest alvarliga larmet då det ofta 

betyder hjärt- eller luftvägslarm, det vill säga att en person är på väg att avlida. Det är 

ett larm som trycks av personal när den situationen uppstår men även där kan de 

uppstå problem för att man är i en situation där man behöver hjälpa patienten och 

inte när larm knappen.  

Sedan finns en form av hjälpknapp det röda larmet som kan tryckas av patienter och 

signalerar att det behövs hjälp vid en specifik sängplats, det larmet går inte ut till 

läkarna då det är ett larm som ofta inte är lika akut. Utan det är ett larm som ofta 

trycks för att man är själv och behöver mer hjälp av andra vårdare. Slutligen har vi ett 

larm som signalerar att man har personal närvarande vid en specifik plats.  

3. När ett larm går hur ser proceduren ut? 

När ett larm går så springer man till platsen så fort som möjligt, beroende på vilket 

larm som har tryckts så springer vissa personer till platsen för larmet.  Går det röda 

larmet är det ofta en sköterska som går tar sig till platsen och ser hur allt ligger till och 

om det skulle vara akut trycks sedan de blåa larmet. När de blåa larmet går så dyker 

mer människor upp. 

4. I vilken situation kan man inte trycka larmet? 

Problem uppstår när man kanske inte har styrka nog att trycka på larmet eller helt 

enkelt att det inte kopplar att de ska trycka på knappen när något händer. Det kan 
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uppstå i hälsosamma unga människor att eftersom att de är sjuka eller har ont inte 

förstår att de kan trycka på knappen.  

5. Vad händer när en person inte kan trycka larmet? 

Om en patient ropar på hjälp så försöker man ju alltid komma till deras hjälp men jag 

tror att de kraftig skulle underlätta det problemet om larmen inte bara var en knapp.  

6. Har ni några existerande komplement till personlarmet? 

Inte utöver vi i personalen, i alla fall inte till min kännedom. Jag vet att på 

äldreboenden har man ett larm som man bär med sig ofta som ett arm eller halsband 

men på vårdavdelningar är det en knapp i vägen som gäller.  

7. Ungefär hur många har larm idag? 

I princip på alla boenden är det obligatoriskt att bära larm men människor inom 

hemtjänsten osv vet jag faktiskt inte. För få enligt mig då det är många fler som 

skadar sig och skulle behöva ett larm. 

8. Vilken information får ni idag när ett larm går? 

Jag vet att när larm går på vissa boenden så kopplas den som har tryckt larmet direkt 

till telefonen med en sköterska som kan prata med dig och se hur det ligger till. Men 

på mitt arbete så står det bara vilket sorts larm det är och vart det har tryckts.  

9. Ser du några brister i själva proceduren?  

Något som kan skapa stora problem är det faktum att det röda larmet som 

patienterna kan trycka används för hela spektrumet av hjälp. Det röda larmet trycks 

när man vill ha ett glas vatten eller behöver hjälp till toaletten men även när man 

behöver ha akut hjälp som när man får andnöd. Så man måste hantera alla larm som 

skarpt läge.  

Jag tror det hade varit bra att kunna förmedla vilken sorts hjälp man behöver. Till 

exempel jag som undersköterska vill kunna berätta om jag behöver hjälp med något 

enkelt som kanske bädda om en patients säng eller något mer alvarligt som en 

aggressiv patient.  

10. Vad händer om 3 larm trycks samtidigt?  

Du springer, tar hand om dem så fort som möjligt och drar sedan till nästa. Du vet 

aldrig hur seriöst det kan vara och måste hantera dem alla som skarpt läge.  

11.  Ser du några brister i konceptet som skulle behöva åtgärdas? 

En brist jag ser är det faktum att larmet ofta bara är en knapp i väggen, ramlar en 

patient då någonstans där de inte kan nå larmet är det helt värdelöst.  

12. Vad är positivt med det redan existerande konceptet, lätt att förstå? 

Billigt?  

Dem är enkla att förstå ”tryck på den stora röda knappen om du behöver hjälp”. 

Ny teknik 
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13. Vad anser du vara det absolut viktigaste funktionerna för en elektronisk 

hemhjälp? 

Jag tror det viktigaste är förmedling av information, jag vill veta vad jag har att 

förvänta mig när jag springer på ett larm. Ska jag hämta ett glas vatten eller har någon 

kanske ramlat och slagit sig. Så jag kan vara mentalt förbered redan innan jag når 

platsen där larmet gått. Det skulle även ge oss möjligheten att prioritera vilka larm 

man springer på först och så vidare, för just nu blir det att man springer på alla larm 

men samma inställning att något har hänt.  

14. Hur enkel anser du att den ska vara i form av utformning?  

Så enkelt att ett dagisbarn ska kunna använda det. 

15. Hur önskar du att produkten skulle fungera från din sida av interaktionen? 

Jag skulle vilja dels få meddelande i telefonen men även på de skärmar som finns runt 

om i sjukhuset och att det stod kort vad det var för sorts larm som hade gått. Till 

exempel patienten behöver gå på toa, dricka vatten eller ramlat ur sängen, korta men 

specifika meddelanden.  

16. Hur mycket information tycker du är relevant för person som svarar på 

larmet att veta? Puls mätare osv? 

Jag tror att man får titta på den specifika personens behov och ha extra information 

som tilläggs grej. Till exempel kan man välja att ge en person som har problem med 

hjärtat en pulsmätare. Om vi har en person som har tryckt i hemmet skulle jag kanske 

vilja ha puls, sattraktion och kanske till och med möjligheten att prata med denne för 

att se hur han eller hon mår.  

17. Är det intressant med skräddarsydda lösningar från person till person?  

I alla fall från patient grupp till patient grupp för om vi tittar på någon som inte har 

någon hemhjälp utan bara har ett trygghetslarm så är det just bara en trygghet, att de 

ska kunna känna sig trygga i att vara ute och gå för det vet att om något händer kan 

de få hjälp.  Men det optimala hade varit att ha något som ger mycket men kort 

information i telefonen och sedan som tillval att man kan lägga till mer aspekter till 

larmet.  

18. Är det aktuellt med kontakt till hemhjälp eller familj, eller ska det gå 

direkt till ambulans? 

Jag tror att det bästa är om larmet går direkt till hemtjänsten så dem kan avgöra hur 

man ska fortgå. Folk kan ju ramla och slå sig utan att ha tagit någon egentlig skada det 

måste ju inte vara så att det brutit benet eller fått en hjärnskakning. Då kan man ju 

göra så att man får dit en undersköterska så att de kan göra en första överblick och 

därifrån prata med en sjuksköterska som kan avgöra om ambulans behöver 

kontaktas. Då slösar man inte på landstingets resurser då ambulansen är avsedd för 

akut sjuka och akut skadade.  

Jag tycker att det är viktigt att familjen eller närmaste anhörig också blir meddelade 

att något har hänt så att de är informerade, det är lätt annars att de blir bortglömda.  

19. Vad för storlek är praktiskt om man ska kunna ta den med sig? 
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Jag tror att designen på larmen behöver vara snyggare och roligare. Folk vill inte gå 

runt med de fula armbanden som finns idag och jag känner att det är många som 

nästan skäms för att ha dem på sig. Jag tror att det hade varit bra om det såg mer ut 

som ett smycke än ett larm, fler människor hade varit bekväma med att ha det på sig.  

Av egen erfarenhet när jag varit i kontakt med personer som är i de stadiet att de är 

nog dåliga för att behöva ett trygghetslarm men nog friska för att klara sig själva så vill 

de inte ha larmet. Jag upplever det som att de känner sig omyndighetsförklarade, att 

larmet symboliserar att det inte kan klara sig själv längre. Jag tror att dessa fall 

designen har väldigt stor tyngd, att larmet är diskret men ändå fyller sin funktion.  

20. Vilket pris tror du skulle vara relevant för kunderna att betala för en 

sådan här produkt?  

Jag tror att det bästa hade varit att det fungerade som ett abonnemang att man 

betalar månadsvis. Då kan man individanpassa och reglera vad man behöver och om 

saker behöver uppdateras och så vidare.  



Nytänkande Trygghetslarm  

Björn Vilhelmsson 2019-05-27 

37 

 

Bilaga D: Utförd intervju med 
Funktionshinderrörelsen 

Grupp intervju med 
Funktionshinderrörelsen 
 

Dagens teknik 

1. Använder ni någon form av trygghetshjälpmedel idag? 

Inte nödvändigtvis trygghetshjälpmedel, beroende på hur man ser det. Tillvaron 

bygger på hjälpmedel speciellt om man är blind för så fort man går ut saka man kunna 

använda sin vita pinne för att känna sig fram och visa för sin omgivning att här 

kommer någon som inte kan se. Under arbete använder jag mig av olika applikations 

program som översätter det som finns på dator skärmen till antingen tall, punktskrift 

eller båda två. I mitt fall föredrar jag båda då man kan skumma igenom text på ett 

helt annat sätt om man lyssnar än om man måste läsa ord för ord.  

Iphone är kanske inte ett hjälpmedel men den är blindvänlig eftersom att man mer 

eller mindre kan styra den med sin röst, till och med skicka sms. Något jag tycker är 

bra är att den redan från början är universellt utformad, medan jag upplever att i 

Sverige gör vi gärna särskilda lösningar till de som behöver hjälpmedel. Ibland är det 

bra och ibland är det inte bra. Till exempel så kan produkten bli väldigt bra designad 

och kan kvalificeras som ett hjälpmedel, det gör att man kan få den förskriven som 

hjälpmedel som man inte kan med en Iphone. Det har sin grund i att ofta är de saker 

som är universellt designade dyrare och då tar man hellre in hjälpmedel kostar 

mindre och är speciellt utformade som hjälpmedel.  

Bland reumatiker finns det ett antal hjälpmedel som till exempel en förlängd tång för 

att plocka upp saker eller redskap för att ta på sig strumpor eftersom att man kanske 

inte har styrkan att nypa åt eller inte kan böja sig ner.  

När vi är i kontakt med våra medlemmar så använder vi oss främst av mail men det är 

en stor del av våra medlemmar som inte använder sig av mail så vi skickar sms som 

komplement, sedan finns det en grupp människor som inte faller under denna 

kategori heller där vi måste ringa i ge informationen. Vi har en medlem som använder 

sig av tal program eftersom att hon efter sin stroke har tappat förmågan att använda 

en del av sina ord. 

2. Hur upplever du dagens teknik och dagens hjälpmedel? 

Dagens teknik är väldigt utvecklad men jag upplever att det finns brist på folk som kan 

lära ut, det är inte alla som kan berätta för en blind person exakt hur de kan utnyttja 

programmen och hur de funkar. Det måste vara en person som en dator tekniker, 

någon som har fullförståelse för programmet och hur man ska lära ut. Sedan uppstår 

ju problem för oss blinda i andra aspekter, det är ju väldigt enkelt för människor som 
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kan se att betala räkningar och så vidare men är man blind och får en pappers faktura 

så är det en betydligt längre väg.  

Något som tyvärr börjar komma in på marknaden är en trend med kortläsare med 

pekskärmar det vill säga utan knappar, vilket kan leda till att vi kanske måste stå och 

säga våra kortkoder på ICA eller i taxin vilket jag aldrig kommer gå med på. Redan idag 

finns problemet att man inte kan se det belopp som man betalar och det kommer bli 

ännu värre om man inte kan slå sin kod eller bekräfta själv. Det kommer säkert finnas 

lösningar i form av någon applikation men många av de som får synproblem är äldre 

människor och det är svårt att lära om människor som har gjort på ett annat sätt hela 

livet. 

Telefoner idag har många inbyggda hjälpmedel, något som hjälper mig i min vardag är 

framför allt möjligheten att lägga in påminnelser i kalendern och att ha möjligheten 

att få kontakt med andra människor via Skype då jag upplever det enklare att ha en 

konversation om jag ser den jag pratar med.  

Jag upplever att saker går för fort, människor som inte är vana vid teknik och hur man 

ska hantera den hinner inte med och det gör ibland att de blir teknikrädda. Jag tycker 

det är nödvändigt att ha någon som kan hjälpa en om det är något som strular.  

3. I vilka situationer har känns det otrygg eller behöver ni hjälp? 

Jag känner mig nog inte otrygg men när jag kommer till en ny plats så har jag ju ingen 

aning vart jag ska då jag inte ser. Så då gäller det att antingen chansa eller hitta någon 

att fråga om vägen. Men just hemma så upplever jag att jag kan behöva hjälp med 

mer handgripliga saker, som när saker behöver läsas upp.  

Det är alltid lite oroligt att besöka nya platser för man vet inter riktigt vad man har att 

förvänta sig. Hur ser tillgängligheten ut? Finns det anpassade toaletter? Om våra 

förening ska iväg någonstans så måste vi åka i förväg och kolla upp hur det ligger till så 

vi kan försäkra våra medlemmar om att det kan åka dit.  

Om vi tittar på de personerna som lider av epilepsi och det kan hända att de ramlar 

och gör sig illa så måste deras hem vara utrustad för att inte ge dem nå alvarliga 

skador. Det är absolut viktigast att utrusta hemmet då de flesta anfallen sker just där. 

Ett antal av våra medlemmar har inopererade hjälpmedel och vissa har larm. Jag 

tycker att om man har regelbundna återkommande anfall så behöver man ett larm 

utifall något skulle hända som man själv inte kan hantera. 

4. Ser du några brister i dagens hjälpmedel som skulle behöva åtgärdas? 

Ett stort problem som vi finns i Sundsvall är hållplats utroparna på bussarna, de 

funkar väldigt dålig och ibland inte alls. Det är något som absolut skulle behöva 

åtgärdas. Något annat är att vi har märkt av att det människor som har assistenter får 

mindre tid med dem och ibland tar de bort assistenter för dem som verkligen behöver 

dem. Personer som inte kan gå ut själva och redan lever ett liv där de majoriteten av 

sin tid är hemma, om de då berövas sina möjligheter att gå ut helt så blir det inte rätt.  

Jag funderar över vem som ska vara den som man vänder sig till när man har frågor? 

Om en person med funktionsnedsättning har frågor om olika saker, ska de vända sig 

till kommunen? Eller en sjuksköterska? Någon måste ju ha informationen. Jag skulle 
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vilja ha någon form av samlat arkiv med all information så man vet vart man ska vänd 

sig, kanske en APP eller liknande. 

Det finns en del personer som inte har lärt sig telefoner än, de människorna behöver 

mer tid att göra saker och om det finns hjälpmedel i form av APPar så måste man få 

informationen att det faktiskt finns. Om jag inte vet att APPen finns så kommer jag 

inte att efterfråga den, så det är väldigt viktigt att redan steget innan produkten få ut 

informationen.  

En av våra medlemmar ringde nyligen och behövde hjälp, de kunde inte för sitt liv 

boka en tid vi vårdcentralen. De ringde och blev mötta av ett robotsvar som gav de ett 

annat nummer att ringa och den här personen hann helt enkelt inte med, det funkade 

inte när saker gick så fort. Om personer som behöver vård inte kan boka en tid på 

vårdcentralen så är det ett stort problem och det skulle behövas något hjälpmedel att 

åtgärda det.  

 

5. Vad är positivt med det redan existerande konceptet, lätt att förstå? Billigt?  

Det positiva och negativa går lite hand i hand, tekniken idag är jättebra för den som 

förstår och kan använda den. Saker som att skriva eller ringa till någon som blind för 

nå år sedan hade varit betydligt mycket svårare än vad det är idag. Tidigare så skrev 

man saker i punktskrift och så var någon annan tvungen att översätta det, men idag 

sker allt automatiskt. Något som jag är medveten om är att blind människor inte är en 

stor marknad, vilket innebär att man inte kan tjäna några större pengar på oss vilket 

gör att företag inte är lika villiga att utveckla produkter mot oss.  

6. När behövs och hur kan vi involvera anhörig i hjälpmedel? 

Jag tror att anhöriga i många sammanhang blir bortglömda inte bara när vi pratar om 

att bli visade hur hjälpmedel fungerar. Det är sällan man har anhörigutbildning och jag 

tror det är viktigt att de anhöriga är med på resan. Det saknas information och 

anhöriga har ofta inga problem att hjälpa till men de måste lära sig hur det ska hjälpa 

och hur mycket. Det blir lätt så att man hjälper för mycket och där igenom försvårar 

rehabiliteringen för att man inte låter personen med nedsättning att göra saker själv. 

Jag tror sådan saker kan undanröjas genom utbildning och att få de anhöriga att 

förstå pedagogiken.  

Inom epilepsi så blir ofta de anhöriga vårdare och jag vet att det får någon form av 

utbildning men jag vet inte hur mycket. Men i fallen av epilepsi så är det ett måste att 

de anhöriga blir involverade i processen.  

Ny teknik 

7. Vad anser du vara det absolut viktigaste funktionerna för en elektronisk 

hemhjälp? 

Jag anser att det är så olika från fall till fall vad som är viktigast, något som jag tycker 

är viktig är att kunna få saker som innehållsförteckningen uppläst och så vidare. Sedan 

information när man går på stan, saker som extrapriser eller om affärer har gjort om. 

Men frågan är hur den informationen skulle bli förmedlad, kanske igenom en 

hörsnäcka eller liknande.  
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Saker som att bussarna skulle säga vad för nummer den har när den anländer skulle 

vara underbart, det är saker som är bristfälligt här men funkar alldeles utmärkt i 

andra delar av landet. Det existerar redan enkla lösningar och skulle röja undan 

många existerande problem.  

Det är viktigt att idag kunna ta del av all den informationen som är en del av vår 

vardag. Någon som sitter hemma och vill ha hjälp med saker måste veta vart de ska 

vända sig och få del av informationen hur jag ska ta del av nya hjälpmedel. Många 

människor kan gå många år utan att veta att det finns hjälpmedel som de hade 

kunnat ta del av, som sagt ingen efterfrågar något som det inte vet existerar.  

Det är inte bara kommunikationen mellan till användarna som är bristfällig, 

kommunen behöver kommunicera med tillverkarna för att veta vad som finns och 

även till de som förskriver hjälpmedel så att de vet vilka alternativ som finns. Det finns 

en mängd bra saker och alternativ med dem är inte kända av de som förskriver och då 

når det inte de som ska använd dem.  

8. Hur enkel anser du att den ska vara i form av utformning?  

Jag tror det är bra om man har flera alternativ, vissa människor tycker det är jättebra 

att kunna prata med Google medan andra föredrar att skriva.  

Just för att vi har så mycket äldre medlemmar så märker vi av den tekniska klyftan, 

om vi tar min Mamma som exempel. Hon börjar bli gammal och har svårt att se, hon 

tycker inte om teknik alls hon har varken dator eller mobil och vill inte heller ha 

någon. Hennes sätta att få tag på information då är via telefon och då uppstår 

problemen att saker kanske gå för fort och så vidare men jag tror att kunna prata kan 

vara att föredra bland de äldre.  

9. Tror ni att det hade funkat att prata med en automatiserad röst eller är det 

bättre med att prata med en riktig person? 

Jag tror att majoriteten skulle funka med något liknade som Google men några som 

min mamma skulle föredra en riktig person då hon är så ovillig mot teknik. Något som 

är en fördel med att prata med en riktig person är att de kan prata tydlig och 

långsamt, samtidigt som det kan upprepa och förklara saker om så skulle behövas.  

10. Hur önskar du att produkten skulle fungera från din sida av interaktionen? 

Det är svårt att svara på, det är väldigt individuellt. Vissa människor behöver två 

funktioner och klarar inte av fler medan andra vill ha tusen. Tillgängligheten bör 

finnas där utan att stör för den som använder bara 2 funktioner, sen kan person till 

person välja hur det vill interagera med den själv.  

11. Skulle du använda en sådan produkt? 

Jag tror det beror lite på vad de är och hur det passar mig. 

12. Är det intressant med skräddarsydda lösningar från person till person?  

Ja det är absolut intressant eftersom att personer har helt skilda behov, som vi har 

pratat om innan kan de vara smart att han en form av grundprodukt som uppfyller de 

grundläggande behoven och sedan lägga till funktioner för de som behöver. 
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13. Är det viktigt att er familj blir kontaktade om något händer eller du behöver 

hjälp? 

Även det är upp till individen vissa har kanske inte möjligheten att kontakta någon. 

Men i så fall kan de ju vara bra med en närmsta kontaktperson, så att det kan få veta 

att något har hänt. Det kan ju vara så att om vi tittar på trygghetslarm att den som 

först ska bli kontaktad kanske inte är vården utan en familjemedlem eller granne. 

Något att tänka på är att de inte alltid handlar om tekniska lösningar ut kanske om att 

använda tekniken för att komma i kontakt med andra människor, kanske för att ta en 

promenad eller liknande. Att vara flera och hjälpas åt är bättre och roligare, det löser 

många problem som en ensam människa har.  

14. Vad för storlek är praktiskt om man ska kunna ta den med sig? 

Den får inte vara för stor för då blir de liggande men heller inte för liten, blir den för 

liten så kan inte synskadade eller reumatiker använd den. När det kommer till 

trygghetslarm så måste nästan armband vara optimalt, just för att det är något som 

man alltid bär med sig.  

Jag tycker det är nödvändigt att larmet kan aktiveras både fysiskt och med röst 

aktivering för ibland har man inte möjligheten att trycka larmet. Jag har alltid tyckt 

det varit en bra storlek om man kan ha det i en bröstficka men det beror lite på vad 

det är för nått. 

15. Skulle de vara aktuellt med något som till exempel trygghetslarm i form av 

halsband eller smycken? 

Än en gång beror det på person till person, det är olika hur rörlig man är och var man 

har möjlighet att placera ett larm. Det är väldigt svårt att göra något som är helt 

universellt så det kan vara bra med olika alternativ så personer kan välja utifrån deras 

egen situation. Det är också väldigt viktigt att folk förstår vad det är och vad det 

betyder. 

16. Hur viktigt är det att den är snygg? 

För mig spelar det ingen större roll men det måste fylla sin funktion, men jag är 

medveten om att om det är snyggare och så vidare så blir det mer tilltalande att 

använda dem. Olika hjälpmedel ska ju användas av både barn som vuxna, en tonåring 

skulle nog lägga stor vikt på hur den ser ut. Men hur snyggt det är kan inte vara den 

första prioriteten utan den ska funka bra och så får utseendet komma sen.  

17. Ska den inte märkas alls? 

Jag tycker att om det är ett larm då ska det synas att det är ett larm du bär med dig, 

men om det är något form av hjälpmedel och det inte fyller någon funktion att visa 

vad det är eller liknande så kan det få vara dolt.  

Min far bodde själv hemma det sista halvåret av sitt liv och då fick han ett larm, men 

han vägra att använda det och vägrade att ta emot hemtjänst.  

Jag tror att om man ger mer information i forma av utbildning så skulle de bli 

betydligt mycket lättare att ta till sig saker som trygghetslarm. Det blir presenterat 
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som ett hjälpmedel istället för att det tittas på som ett bevis på att de inte klarar sig 

själv.  

18. Vilket pris tror du skulle vara relevant för kunderna att betala för en sådan här 

produkt?  

Jag tycker att det ska vara behovsstyrt och handlett, det vill säga att man får 

produkter för att täcka det behov man har och sedan om man vill ha mer så får man 

betala för det.  
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Bilaga E: Frågeformulär för 
produktutvärdering 
Frågeformulär produktutvärdering  

Skala: 

              1 
Mycket dåligt 

2 
Dåligt 

3 
Varken eller 

4 
Bra 

5 
Mycket bra 

 

Första intryck av produkten: 

(Be användaren att sätta på sig produkten)  

• Beskriv produkten med egna ord?  

• Vad tror du produktens användningsområde är?  

• Vad tycker du om produktens utformning? 

• Visar produkten på fler funktioner utöver din initiala gissning?  

• Är produkten något som du skulle vara bekväm med att ha på dig i din 

vardag?  

• Uppfattning av produkten: 

 Mycket 
dåligt 
(1) 

Dåligt 
 
(2) 

Varken 
eller 
(3) 

Bra 
 
(4) 

Mycket 
bra 
(5) 

Vad tycker du om produktens 
höjd? 

     

Vad tycker du om produktens 
bredd? 

     

Hur är produktens generella 
storlek? 

     

Vad tycker du om produktens 
former? 

     

Hur lätt är produkten att förstå?      

Hur upplever du produktens 
placering på kroppen (vart skulle 
du vilja ha den placerad)? 

     

Hur upplever du passformen?      

Hur snygg är produkten?      

Hur bra förstår du funktionen av 
produkten (används det intuitivt)? 

     

Hur tekniskt komplicerad är 
produkten? 

     

Hur nöjd är du med produkten?      

Förbättring av produkten: 

• Vad skulle du förbättra på produkten ? 

• Vad behöver vi göra för du att kunna köpa produkten ? 

• Har du några mer synpunkter du vill lyfta? 


