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Abstract  
 
Our diploma work has had the elderly as user group. We wanted to focus on a positive activity/action 
and try to facilitate that motion. Getting old often involves a number of simultaneous disabilities such 
as reduced hearing, eyesight, fine motor skills and cognitive disabilities. It’s common that one must 
use a number of aids to cope with daily life. There is a need for products that are so good in 
themselves that nothing extra is needed to handle them. What is unique about the elderly is that they 
have lived a long time and usually have more time and greater life experiences. The elderly often don’t 
recognise themselves as old. It has therefore been essential to us that we target the younger generation, 
so they can start using the products before potential disabilities occur. Hence it might be easier for the 
elderly to recognise themselves as users of this product. We wanted to apply “Universaldesign” to 
make the products accessible for all – as a process and method.  
 
As we found out, one of the difficulties in everyday life of the elderly is carrying things around inside 
and outside the home as they often need to support themselves against something whilst walking.  
 
Our work culminated in the question: “How do you bring coffee from the kitchen to the table”. By 
“coffee” we meant the coffee-set, cake and coffee. An important aspect was that we wanted the person 
to be able to set the table themselves before their guests arrived. This stimulus should not be replaced 
by another person or product. The reason we chose to work with the activity of “having coffee” was 
that it is such an important and positive aspect of everyday life. It is an opportunity to spend time with 
each other and relax.  
  
 
 

Sammanfattning  
  
I vårt examensarbete har vi arbetat med äldre som vår användargrupp. Vi ville inrikta oss på en positiv 
syssla/handling och försöka underlätta utförandet av den. Att bli gammal innebär ofta att man får fler 
funktionsnedsättningar samtidigt så som försämrad syn, hörsel och finmotorik, samt försämrad 
kognitiv förmåga. Det är vanligt att man måste använda olika hjälpmedel för att klara av det dagliga 
livet. Produkter borde vara så pass bra i sig själva så att inga extra hjälpmedel behövs. Det unika med 
äldre är att de har levt länge, oftast har mer tid och större erfarenhet. Betydelsefullt för oss har varit att 
äldre oftast inte ser sig själva som ”gamla” och därför ville vi rikta produkterna till yngre och på så 
sätt få människor att börja använda dem redan innan eventuella funktionsnedsättningar börjar. Då 
kanske också redan äldre enklare kan identifiera sig som användare. För att nå det målet har vi använt 
oss av ”Universaldesign” – design för att göra produkter tillgängliga för alla – som metod och process.  
 
En av de svårigheter vi fann i vardagen för gamla, var att bära med sig saker i och utanför hemmet när 
man samtidigt måste stödja sig.  
 
Arbetet resulterade till sist i att försöka besvara frågeställningen ”Hur får man med sig fikan från köket 
till bordet?”. Med ”fikan” avsågs servis, tilltugg samt kaffe. En viktig aspekt var också att vi ville att 
framdukningen skulle kunna göras av personen själv innan gästerna kommer, samt att själva 
stimulansen att duka fram inte skulle ersättas av en annan person eller ett ting. Att vi kom att arbeta 
just med fika som en aktivitet, har att göra med att vi tycker att det är en viktig aktivitet då man får 
mötas och prata med varandra.  
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1. Inledning 
 

Utdrag från vår brief: En av svårigheterna i Annas dagliga liv är att få med sig saker i och utanför 
hemmet. Hon tar sig fram med hjälp av en käpp, eftersom hennes knä och rygg är dåliga. Hennes 
händer är fumliga och hon har svårt att komma ihåg saker. Det mesta tar lång tid och det är viktigt att 
hon har saker inom räckhåll, så att hon inte behöver bära dem fram och tillbaka. Hon tycker om att 
bjuda hem sina vänner på fika, men känner sig osäker på att förbereda och arrangera.   

En av våra intervjupersoner berättade för oss att: ”Det är inte åldern som är emot mig, utan 
produkterna.” När man blir äldre behöver man ofta använda olika hjälpmedel för att klara av vardagen. 
Det finns ett behov av produkter som är så pass bra i sig själva att man inte behöver hjälpmedel för att 
hantera dem. Äldre känner oftast inte igen sig själva under rubriken ”Äldre”, vilket har gjort att vi 
även har velat rikta produkterna till yngre användare. På så sätt identifieras inte produkterna endast 
med äldre personer. Tanken är också att man ska börja använda dem redan innan eventuella 
funktionsnedsättningar börjar. Genom att tillämpa ”Universal design” – göra produkter tillgängliga för 
så många som möjligt - som en metod och process har vi försökt att lösa de här svårigheterna.  

Positiva aspekter med att bli äldre har varit viktigt för oss, som att ha mer tid och livserfarenhet. Här 
kommer aktiviteten fika in som en möjlighet till att mötas och prata med varandra. Hur får man med 
sig fikan till bordet då man samtidigt måste stödja sig? Det handlar om att man ska känna sig säker 
och själv klara av att duka innan gästerna kommer på besök. Det är det här vårt examensarbete har 
kommit att handla om. Vi har tagit fram produkter, som lösningar till frågeställningen, som kan få 
Anna att känna sig säkrare när hon vill bjuda hem sina vänner. Ergonomiska ställningstaganden har 
varit viktiga i varje steg, såsom användningen, materialet och hållbarheten.  

En timma innan Annas vänner ska komma på besök sätter hon på kaffebryggaren och tar samtidigt ut 
termosen och kopparna ur skåpet. När kaffet är färdigt fyller hon på termosen och stoppar allt i 
Passoppen och tar den med sig det till bordet. Nu har hon till och med tid för att fortsätta med 
korsordet som hon påbörjade tidigare. Men hon kan inte hitta sina glasögon. Var har hon lagt dem? 
Hon hittar dem i sin Passopp, där de brukar vara. När Sixten, Linnea och Maria anländer är bordet 
redan dukat och fikan är färdig.  
 
 

1.1 Bakgrund 
 
Redan från början var tanken att göra examensarbete inom design för äldre, utsatta eller 
funktionshindrade. Vår gemensamma motivation för att arbeta inom de här områdena gjorde att vi 
beslöt oss för att samarbeta. Vi såg också fördelar med att arbeta ihop, dels för att hela tiden ha någon 
att bolla idéer med, dels för att vi trodde att resultatet skulle kunna bli bättre och mer genomarbetat. 
 
På Institutionen för designvetenskaper vid Lunds tekniska högskola planeras att starta ett 
forskningsprogram inom äldre och design, vilket också motiverade oss till att göra examensarbetet 
inom området. Ämnet ”Äldre” är dessutom högaktuellt i och med den snabbt ökande delen av 
befolkningen som blir äldre.    
 
Vi specificerade examensarbetet allt eftersom. Efter att ha bestämt oss för att inrikta oss mot äldre 
kom vi också snart fram till att de skulle använda produkterna själva. Många gånger är svaret på de 
problem som äldre har inte en ny produkt, utan en tjänst eller mänsklig kontakt. Trots det valde vi att 
göra produkter, eftersom det finns ett behov av dem och vi som industridesignstudenter vill komma 
med produktförslag. Vi ville arbeta med produkter utifrån ergonomi, funktion, estetik, status och 
värde. 
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1.2 Målgrupp 
 
Brukargruppen som vi utgick från var äldre personer, som inte är en homogen grupp. Enligt Statistiska 
Centralbyrån kommer det år 2010 att vara ca 2 miljoner av Sveriges totala befolkning på 9 miljoner, 
som är över 65 år. Den aktuella diskussionen om äldre handlar bl.a. om, att de är en stor grupp som 
man tror kommer ha andra krav och förväntningar på väl fungerande produkter.   
 
Vårt mål var att produkterna skulle kunna användas in i åldrandet. Man skulle inte tvingas byta 
produkt för att man inte längre klarade av att använda den. Om man utifrån användarperspektiv 
formgav produkten för äldre med deras förmågor och begränsningar, passade de även den yngre delen 
av befolkningen.  

 
Vi hade också tidigt klart för oss att vi inte bara ville se till problemen med att bli gammal, då 
möjligheterna och de positiva aspekterna var minst lika viktiga. 
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Eftersom vi ville arbeta med produkter som man skulle kunna använda innan funktionsnedsättningarna 
började, gjorde vi tidigt begränsningar i vilka funktioner produkten skulle ha, vilket i sin tur uteslöt att 
göra en rullstol, rollator osv. Tanken var också att produkten skulle vara tillgänglig i vanlig handel 
som ett mer användarvänligt alternativ, tillsammans med liknande artiklar. 
 
Målet var att användaren skulle klara sysslan själv och därmed få/behålla en förhöjd livskvalitet. Det 
uteslöt därmed också att göra en produkt till en eventuell vårdare eller att göra en produkt som ersatte 
handlingen. Brukaren skulle alltså själv klara av att utföra aktiviteten. Till avgränsningarna hörde 
också att det skulle handla om en person som bor ensam.   
 
 
1.4 Frågeställningar 
 
Från början hade vi inget formulerat problem, utan ville söka upp det som en del i arbetets gång. Vi 
visste att det fanns problem, men vilka var möjliga för oss att arbeta med?  
 
Så småningom formulerades problemet: Hur får man med sig saker i hemmet? Det slutgiltiga projekt 
som vi valde att arbeta med hade frågeställningen:  
 

Hur kan man ställa fram fikan, då man samtidigt måste stödja sig?  
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2. Metoder och arbetssätt 
 
Under metodavsnittet kommer vi att presentera hur vi har arbetat och varför.  
 
 
2.1 Vår designprocess 
 
Vi beskriver här vår designprocess genom att dela in den i litteraturstudier, intervjuer, 
marknadsundersökningar, brief, funktionsanalys, skisser och modeller, samt brukarstudier/tester.  
 
Vi började i en analysfas som så småningom ledde till skisser och idéer på produkter. Dessa förslag 
utvärderades för att vi skulle nå fram till en eller flera slutprodukter. Analysfasen blev en stor del av 
arbetet, där vi även formulerade vårt eget projekt. Definitionen av vad vi egentligen skulle göra var 
mycket upp till oss, likaså att sätta ramar på projektet. Vi har varit våra egna beställare och vi har sökt 
upp brukare och marknad för att på så sätt definiera projektet.  
 
Till stor nytta var t.ex. undersökning av marknader, brief och funktionsanalys, för att hålla sig till den 
ursprungliga frågeställningen. Litteratur, intervjuer, handledning och brukartester har också haft stor 
betydelse för vårt resultat. 
 
Våra slutprodukter var ett svar på åtskilliga turer från idé till brukartester, estetikkrav, 
produktionskrav, jämförelse med de ursprungliga kraven etc., för att sedan komma med nya idéer efter 
utvärderingarna. Vi lade stor vikt på användarvänlighet, estetik, produktion och önskan att göra något 
som underlättar och stimulerar till att ha en bra vardag. Utgångsläget var att tänka sig en brukare år 
2004 och därtill också dagens produktionsmöjligheter.   
 
 
2.1.1 Litteraturstudier 
 
Vi ville få en överblick över problemområde och därför började vi med att främst läsa facklitteratur. 
Det som vi lärde oss och var till största vikt för vårt projekt, finns att läsa i kapitlet 
äldreproblematiken.  
 
 
2.1.2 Intervjuer  
Intervjuer var nödvändiga för att skaffa en bra teoretisk grund att stå på i början av arbetet, men också 
för att utvärdera de förslag vi kom med. Vi antog att det kunde bli svårt att fråga efter problem i 
vardagen, då det kan vara känsligt att prata om. Vi ägnade därför tid åt vilket tillvägagångssätt vi 
skulle använda.  
 
Skulle vi använda fokusgrupper, enkäter eller föra mer informella samtal? Vi läste en del om 
intervjumetoder och hörde oss för med yrkesverksamma inom äldrevården. Vi blev avrådda från att 
använda enkäter och gruppsamtal kunde komma att påverka enskilda individer i olika riktningar. Vi 
beslöt oss därför för att träffa en brukare i taget och att kommunicera med den på ett mindre 
strukturerat sätt. Hur intervjuerna skulle gå till berodde på person och miljö. Det var ju trots allt deras 
personliga sfär, det de inte klarade av, som vi ville ha reda på. Det viktigaste var att hitta någon/några 
som ville prata med oss och som förhoppningsvis skulle få ett förtroende för oss. Det var viktigt för 
oss att inte göra fel vid intervjuerna, så som att kränka eller såra personen. Vi började därför med att 
intervjua en arbetsterapeut med erfarenheter från arbete med äldre. På så sätt fick vi bl.a. reda på 
vilken hjälp de flesta äldre hon kom i kontakt med behövde. Med vår första brukare hade vi ett 
informellt samtal, då vi ville få henne att själv berätta om hur hennes vardag såg ut och vad som hon 
upplevde som svårt, respektive roligt. 
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2.1.3 Marknadsundersökningar 
 
Under projektets gång har slutprodukten förändrats och då har vi varje gång inlett med att undersöka 
vad som redan finns på marknaden. Dessa produkter har vi tittat närmre på, för att se om det finns 
något att förbättra. Målet har varit att göra en helt ny produkt eller att förbättra en redan existerande. 
För att ta reda på vad som funnits på marknaden har vi till största delen letat på Internet, då det är en 
plats där man har tillgång till ett stort utbud inom en rimlig tid. Vad som är nackdelen är att man inte 
kan känna på produkterna, att bilderna till viss del kan vara missvisande och att allt inte finns där.  
 
Vi har även gått ut och tittat och känt på produkter i butiker. De produkter vi i slutändan valde att 
arbeta med är vanligt förekommande och därför var det ganska lätt att hitta många varianter. I 
rapporten har vi valt att inte ta med dem, då det skulle bli för omfattande och inte helt avgörande för 
den utgångspunkten vi hade. Det som är med finns i produktplaceringsstycket, där vi placerade in våra 
produkter i förhållande till vad som finns idag.   
 
 
2.1.4 Brief  
 
Med en brief menas att man beskriver vad produkten vill vara. Den är bl.a. en beskrivning av 
produktens grundfunktion och hur den ses ur brukarens perspektiv. I briefen ingår också en 
beskrivning av brukarens och produktens personlighet. Det handlar om att berätta en bra historia och 
att skapa en produktidé som kan kommuniceras.  
 
 
2.1.5 Funktionsanalys  
 
Funktionsanalys är ett användbart redskap för att få ordning på de funktioner som produkten ska ha. 
Den är till stor nytta då man behöver strukturera upp sina tankar och beskriva vad man vill. 
Funktionerna kan värderas som ”önskvärda” och ”nödvändiga”, samt en som ”huvudfunktion”. 
Funktionsanalysen kan användas som ett mätinstrument på de förslag som man har, för att se om 
förslagen uppfyller kraven som ställdes från början. 
  
 
2.1.6 Skisser och modeller 
 
Skisser och modeller har varit vårt främsta arbetsredskap. Att tillverka skissmodeller och skisser att 
diskutera kring och att pröva på brukare, visade sig ofta vara ett fruktbart sätt att komma fram till 
resultat.  
 
 
2.1.7 Brukarstudier/tester 
 

Viktigast blev att hitta någon eller några eventuella brukare som vi kunde kommunicera med, någon 
som kunde ge oss nya infallsvinklar och kommentera de idéer vi hade. Dessutom behövde vi 
någon/några som kunde pröva prototyperna.  

Vi valde att inte ha en brukare, utan flera olika. Slutresultatet, som svar på vår frågeställning, ändrades 
under arbetets gång och därmed testades de nya förslagen på nya människor. På så sätt har de inte 
kunnat värdera de olika förslagen sinsemellan, vilket förhoppningsvis har gjort att de gett ett mer 
opåverkat svar på just den idé som de testat. Vi arbetade inte heller med en människas problem, utan 
ett allmänt. Därför har det varit positivt att få olika människors uppfattningar.
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3. Äldreproblematiken  
 
Vi har valt att ha med det här kapitlet för att ge en bakgrund till de frågor vi ställdes inför och även för 
att belysa de aspekter vi tyckte var extra viktiga i vårt arbete. Området äldre är stort och vi tar bara upp 
några delar för att förtydliga varför vi har valt att jobba med det. Den aktuella diskussionen om 
kommande äldre handlar bl.a. om, att de är en stor grupp som tros kommer ha andra krav och 
förväntningar på väl fungerande produkter än dagens äldre. Det är något som borde öppna upp för en 
marknad.  
 
I Sverige finns det idag drygt 1,5 miljoner personer som är 65 år eller äldre (Helin 2004). Äldre är en 
stor och snabbt växande grupp. Enligt Statistiska Centralbyrån kommer det år 2010 att vara ca 2 
miljoner av Sveriges totala befolkning på 9 miljoner, som är över 65 år. I den parlamentariska 
äldreberedningen SENIOR 2005, som Socialdepartementet har sammanställt, kan man läsa att 
morgondagens äldre, dvs. de som idag är 50 år och äldre, förefaller ha relativt goda egna resurser. Det 
gäller såväl hälsa som ekonomi, sociala nätverk och utbildningsnivå (Socialdepartementet 2003).  
 
 
3.1 Att bli äldre 
 
För att staten ska kunna upprätthålla tillväxten och ha pengar till pensioner, vård och omsorg, måste 
hälften av dem som arbetar idag förmås arbeta till 79 års ålder (uträknat av Riksförsäkringsverket). 
Den biologiska förändringen kan göra fysiskt arbete svårare, medan främst intellektuellt arbete inte 
verkar påverkas av åldrandet. Livserfarenhet, mognad och psykisk anpassningsförmåga kan stiga upp 
till mitten av 70 års ålder. Äldre har ofta större insikt i komplicerade sammanhang och den kulturella 
kreativiteten är oförminskad högt upp i åren. Dock är långsamhet, beslutsångest och trötthet psykiska 
åldersfenomen. Att bli gammal innebär också att människor inte längre är med i samhällets aktiva liv – 
antingen ofrivilligt eller självmant (Odén 2004). 
 
När blir man äldre? Det vanligaste sättet att ange ålder är den kronologiska åldern, dvs. hur lång tid en 
person levt i år och dagar. Sedan antiken har det varit en vanlig uppfattning i västvärlden att 
ålderdomen börjar vid ungefär 60 års ålder. Samtidigt väljer nästan hälften av personerna i 
åldersgruppen 65-75 år att i praktiken beskriva sig själva som medelålders. Åldrandet är något normalt 
och inte någon sjukdom. Äldre bedömer ofta sin egen hälsa mer positivt än vad man skulle kunna 
förvänta sig utifrån resultaten från t.ex. läkarundersökningar. När äldre personer har hälsoproblem har 
de ofta två eller flera icke-akuta sjukdomar. Viss ökad passivitet, inåtvändhet och försiktighet kan ses 
som en reaktion och ett försvar i en situation med hälsoproblem eller förlust av anhöriga och vänner. 
Med stigande ålder tar det ofta lång tid att reagera på signaler och fatta beslut (Socialdepartementet 
2003). Det unika med äldre är att de ofta har flera funktionshinder på samma gång, så som nedsatt 
hörsel, syn, motorik och kognition. Cirka 80 procent av de äldre mellan 75 – 84 år uppger att de har en 
långvarig sjukdom eller funktionshinder. När det gäller nedsatt rörlighet i armar och händer berörs 43 
procent i gruppen 65-84 år (Helin 2004).  
 
Det finns många olika sätt att definiera ”gammal” på beroende på vem man är, vilken situation man är 
i etc. Det handlar mer om hur vi ser på ålderdomen än hur den egentligen är. Anne Leonora Blaakilde 
skriver i sin bok: ”Den store fortaelling om alderdommen” att det mest positiva vi kan säga om 
ålderdomen idag, är att vi accepterar den, om den följs av ett ungdomligt beteende. Det vill säga: Vi 
kan inte se något positivt i ålderdomen i sig själv. Det är också en komplimang att säga till en äldre 
person att hon är ungdomlig (Blaakilde 1999). Vi tror att ett livsloppsperspektiv kan hjälpa oss att se 
att ”de äldre” inte är några andra än oss själva i en senare del av livet. Enligt Bodil Jönsson är 
erfarenheter och förväntningar skillnaden mellan äldre och oss.  
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3.1.1 Hjälpmedel 
 
Hjälpmedel beskrivs som produkter för att höja människors livskvalitet. När man blir äldre behöver 
man ofta använda flera hjälpmedel för att klara sig i vardagen. Äldregruppen är de som i störst 
omfattning använder sig av hjälpmedel. Hjälpmedelsinsitutet beräknar att minst 70 procent av alla 
hjälpmedel som förskrivs, går till personer som är 65 år och äldre (Socialdepartementet 2003). 
 
Vårt projekt började med att vi undersökte hjälpmedelsmarknaden. Det görs många smarta lösningar 
och de fyller en viktig roll i människors liv. Däremot var det slående hur de såg ut. Oftast var de 
tillverkade i ett billigt material och passade inte heller in i hemmiljön. Alla använder på sätt och vis 
hjälpmedel, som t.ex. tvättråd och decilitermått, utan att de ses som hjälpmedel. Det bästa vore om de 
personer som behöver ett extra bra grepp, tydligare text etc., kunde använda produkterna utan extra 
hjälpmedel. Vad som också slog oss var att de hjälpmedel som vi alla använder hade en betydligt 
större bredd i sitt utbud både vad det gäller material och utseende.  
 
 
3.1.2 Hemmet 
 

”Hemmet kan inte reduceras till en apparat för att fylla en rad praktiska 
funktioner. Det är inte en boendemaskin, utan en komplicerad värld av 
symboler, drömmar, ideal, strävanden”  

(Gaunt, Lantz 1996, s. 14)  

 
Det här citatet tycker vi är talande för hur det kan se ut i hemmet, när det fylls av diverse hjälpmedel 
som inkräktar på den ursprungliga miljön. Många vill kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och 
även det borde ställa högre krav på välfungerande produkter, som både kan hjälpa till och fungera ihop 
med miljön. I boken ”Man kommer inte ihåg det man vill”, som främst handlar om demens, 
hjälpmedel och boendet, står det att känslan av identitet och integritet befrämjas av att bo kvar hemma 
så länge som möjligt. I hemmet finns vardagliga föremål som påminner om den egna identiteten och 
levnadshistorien. En invand miljö fungerar som ett stöd för minnet, men det verkar som att en invand 
miljö också fungerar som ett stöd för själva identiteten och för upplevelsen av vem man är (Brun och 
Månsson 2002).  
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3.1.3 Fallolyckor  
 
Till de vanligaste olyckorna som sker hör fallolyckor. I Äldrestatistik kunde vi läsa att bland äldre 
kvinnor är fallolyckor och höftfrakturer till och med ett folkhälsoproblem. I gruppen 80 år och äldre är 
en fallolycka i nio fall av tio orsaken till ett olycksfall (Helin 2004). 
 
Att äldre faller har ofta flera orsaker, av vilken en är kroppens biologiska åldrande. Förmågan att 
undvika hinder minskar, bl. a på grund av en försämrad syn. Reaktionsförmågan i rörelserna blir 
långsammare och mindre kraftfull och man har sämre chans att återvinna balansen (Viidik 2002).    
Äldre drabbas ofta allvarligt vid fall på grund av en rad förändringar i individens kroppsliga 
sammansättning och mekaniska egenskaper. Vattenhalten i vävnaderna minskar, vilket bidrar till 
sämre balans, skelettet urkalkas och hud, brosk och bindväv blir mindre elastiska. Detta tillsammans 
med försämrad hörsel och syn, samt tillkomst av andra sjukdomar och mediciner, kan medföra en 
nedsättning av den fysiska prestationsförmågan och öka risken för fallolyckor (Mattsson 2000). 

 
 
3.1.4 Problem 
 
Efter att ha läst litteratur, undersökningar, statistik och talat med brukare och arbetsterapeut, 
sammanfattade vi möjliga problem med att bli äldre.  
 
– Flera funktionsnedsättningar samtidigt: Nedsatt syn och hörsel, nedsatt rörelseförmåga, nedsatt 
finmotorik, kognitionssvårigheter och yrsel. 
– Mycket blir lite svårare  
– Rädsla för att gå ut  
– Brist på sysselsättning 
– Sömnsvårigheter 
– Trötthet 
– Långsamhet 
– Svårt att bestämma sig  
 
En del av de här problemen kan ses som allmängiltiga och stämma in på de flesta åldrarna, men de blir 
allt vanligare med stigande ålder.  
 
 
3.1.5 Möjligheter 
 
Listan över problem kunde göras lång, men vi ville snarare se på det positiva med att bli äldre, 
möjligheterna. Eftersom vi ville göra ett projekt som bibehåller/ökar livskvaliteten, ville vi lägga 
större vikt vid det positiva med att vara äldre. Den väg vi ville ta var att se på vad det är som man kan 
vara bättre på i en högre ålder. Vilka möjligheter har man?   
 
– Mer tid för det man vill göra 
– Större livserfarenhet jämfört med yngre människor 
– Den psykiska anpassningsförmågan kan växa   
– Den kulturella kreativiteten är ofta oförminskad 

 
Man kanske kan ta till vara på vad de äldre kan göra för oss, inte bara vad vi kan göra för dem? Deras 
ålder och erfarenheter påverkar oss till att bemöta dem på ett speciellt sätt – något vi kan enas kring. 
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3.2 Värden och livskvalitet 
 
Livskvalitet är något som vi hela tiden har återkommit till som något oerhört viktigt. Vi har försökt att 
definiera det. Vad kan livskvalitet vara? 
 
– Att ha en meningsfull sysselsättning 
– Att kunna göra det man tycker om att göra 
– Att kunna ta hand om sig själv 
– Att bestämma över sig själv 
– Att vara frisk 
– Att ha en trygg ekonomi 
– Att ha vänner och ett socialt nätverk  
 
Det är viktigt att bibehålla livskvalitet trots att vi lever allt längre – det är inte säkert att vi är friska för 
att vi lever längre (Essén 2003). I Äldrepolitik står det att det grundläggande för ett bra liv för äldre 
personer är i stora delar detsamma som för yngre: en trygg ekonomi, god hälsa, ett bra socialt nätverk, 
meningsfull sysselsättning och att kunna bestämma över sitt liv (Socialdepartementet 2003).   
 
För livskvaliteten är sinnesupplevelser viktiga. Sinnesorganen spelar en stor roll för det dagliga livet 
och för livskvaliteten. Åldrandet betyder en förändring av dessa. Ofta behöver man använda starkare 
läslampa om kvällen, insektssången ”försvinner” från sommarträdgården, hur mat ”smakar” upplevs 
med kombinationen smak och lukt, som tröskelvärdet höjs för (Viidik 2002).   
 
Doft och smak kan påminna både om positiva och negativa minnen. För att minnas hur man bakar 
bullar krävs kanske doften av nybakade bullar. Doften av nylagad mat kan väcka lusten att äta. Dofter 
som påminner om fritidsintressen och tidigare arbeten är viktiga. Det är naturligtvis viktigt att 
personer med demens uppmuntras att göra allt som de själva klarar av. Genom att utföra vardagliga 
sysslor som att laga mat, handla och fortsätta med sina intressen, så kan de behålla sina förmågor så 
länge som möjligt. Det är viktigt för livskvaliteten att få stöd som underlättar att ägna sig åt sysslor 
som är meningsfulla, och att få hjälp att hitta aktiviteter som inte är så riskfyllda. Det är bra att tänka 
igenom hur en syssla kan förenklas och anpassas efter individens förmåga och funktion. Samtidigt bör 
man inte förändra så mycket att den inte känns igen. Själva vanan och igenkännandet i föremål och 
handlingar är oftast en förutsättning för att en person med demens ska känna igen sig.  
 

Vår förmåga att klara vardagens sysslor formas av bland annat vår självbild, personlighet, motivation 
och livserfarenhet. På samma sätt som man bemött svårigheter tidigare i livet försöker man bemöta de 
förändringar som en demenssjukdom för med sig (Brun och Månsson 2002). 

 

3.2.1 Värdet av Fika 
 
Att fika är ett redskap för social samvaro, ett välkänt sätt att ta tillfälle att samtala. Den gästfrihet man 
får visa genom att kunna bjuda på något är viktig, likaså glädjen över att bli bjuden. 
 
Fikan är också starkt förknippad med avkoppling, ett slags bonus i vardagen. Att fika kan också vara 
något man tar till för att fira större händelser, såsom högtidsdagar etc. 
 
Fikan kan fungera lika bra både ensam som tillsammans med andra. Att fika sträcker sig också över 
alla generationer, även om det man fikar och under vilka ritualer, kan skiljas åt.  
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3.3 Äldre och design  
 
Tidigare har marginella satsningar gjorts för att rikta design till äldre, av vilka alla inte har slagit väl 
ut. Anledningen kan ha varit att målgruppen inte ville se sig själva som äldre. Det finns en negativ 
klang att höra till kategorin ”äldre” och därför ville vi inte definiera produkten endast för äldre. Vi 
bestämde oss för att vända oss till äldre för att hitta svårigheterna med användandet av produkter. 
Målet var dock att produkten ska kunna och vilja användas av alla. Det här blev vårt sätt att försöka 
komma åt problematiken.  
 
Ett annat problem är att designern oftast inte befinner sig själv inom målgruppen och kan därför ha 
svårt att sätta sig in i brukarens situation. Att ha förmågan att leva sig in i en grupp som oftast har 
exempelvis funktionsnedsättningar, kan vara nog så svårt. Av vår första brukare fick vi lära oss att det 
snarare är tingen som är emot henne än själva åldern. Produkterna borde vara så pass väl utformade att 
de kan användas av så många som möjligt.  
 
Den tredje principen inom Universal design handlar om att liten fysisk ansträngning ska behövas för 
användandet av produkter, tjänster och miljöer. De ska vara utformade så att de är lättmanövrerade 
och lättåtkomliga och inte kräver så mycket styrka. Detta behov borde vara starkt växande, främst 
eftersom allt fler människor blir allt äldre (Universal design principerna). Anna Essén skriver i sin text 
”Kvarboende och äldrevård i hemmet med modern teknik – vad hämmar utvecklingen?”, att det 
samtidigt går att se en risk med design för alla. Hon ser en fara med att göra produkter för äldre som i 
förlängningen passar alla, då de kan bli överdrivet förenklade och kräva mindre fysisk aktivitet  
(Essén, 2003). 
  
 
3.3.1 Universaldesign 
 
Det synsätt som vi valde att arbeta utifrån är Universaldesign, som är ett tvärvetenskapligt tänkande 
och ett koncept för ökad tillgänglighet. Det handlar om att alla ska kunna använda samma produkter, 
tjänster och miljöer, så långt det är möjligt. För oss står Universal design för, att man redan i 
grundprodukten tar hänsyn till olika svårigheter som olika brukare kan tänkas ha och på så sätt ta fram 
en produkt som passar så många som möjligt. Vi tycker också att de är relevant att komma ihåg att:  
 

 
”It is unlikely that any product or environment could ever be used by 
everyone under all conditions. Because of this, it may be more appropriate 
to consider universal design a process, rather than an achievement.” 

  
 
                     (Center for Universal Design) 
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3.3.2 Principer för Universaldesign 
 
För att i största möjliga mån kunna följa den här processen finns det en uppdelning i 7 olika principer 
att tillämpa. Dessa är:  
 
1. Lika möjligheter till användning  
Det är funktionen för användaren som skall vara likvärdig utan individuell anpassning, och i bästa fall 
skall användningen också ske på samma sätt, oberoende av person.  
 
2. Flexibel användning 
Design som gör det möjligt att använda produkter, tjänster och miljöer på alternativa sätt.  
 
3. Liten fysisk ansträngning 
Produkter, tjänster och miljöer som är utformade så att de är lättmanövrerade och lättåtkomliga och 
inte kräver så mycket styrka. Något som är till nytta för många.  
 
4. Användandet av utrustning  
Storlek och utrymme för åtkomst och hantering av utrustning ska vara anpassat så att det underlättar 
användandet av den.  
 
5. Enkelt, logiskt och intuitivt  
Design som är lätt att förstå att använda oavsett erfarenheter, kunskap och språk.  
 
6. Tolerans för fel och misstag 
Design som minskar eller eliminerar risker för oväntade resultat.  
 
7. Storlek och rum för användbarhet och framkomlighet 
Kommer man inte in genom en dörr, kommer man inte uppför en trappa är det ett effektivt sätt att 
stänga ute – även om det är aldrig så omedvetet. 
 
(Hjälpmedelsinstitutets hemsida, sammanställt av Lisa Klöve)  
 

 Produkter som stämmer in på Universaldesign principerna 
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4. Genomförande  
 
Vi började med examensarbetet utan att veta var det skulle sluta. En stor del av arbetet gick ut på att 
komma fram till vad vi kunde och ville göra. Det här kapitlet är ett försök till att åskådliggöra hur 
själva genomförandet av examensarbetet har gått till, vilka frågor vi har ställts inför och vilka problem 
som vi har behövt lösa. Det beskriver också när i processen som vi bestämde oss för olika vägval och 
varför. Hur uppstod idéer och uppfattningar? 
 
Här följer vår berättelse om processen. Vi tar det från början… 
 
 

4.1 Förundersökning 
 
Inledningsvis läste vi litteratur och artiklar. Genom det blev vi insatta i området och en stor del av det 
material som blev extra betydelsefullt för oss, har vi skrivit om i tidigare kapitel.  
 
Vi undersökte hjälpmedelsmarknaden, för att få en uppfattning om vad vi skulle kunna arbeta med. Vi 
letade även efter konkreta projekt från uppdragsgivare/producenter, men beslöt oss för att fortsätta på 
egen hand. Det gällde för oss själva att komma fram till hur vi skulle gå tillväga och vad vi ville. Det 
skulle också ge oss friare ramar, vilket vi såg som roligt och en fördel när det handlar om ett 
examensarbete. 
 
 
4.1.1 Intervju med arbetsterapeut  

 

Vi träffade arbetsterapeut Rebecca Lantz, som främst arbetar med hembesök hos äldre och ordnar 
därmed hjälpmedel till hemmen. Enligt henne använder äldre personer hjälpmedel främst av två 
orsaker: för att öka säkerheten och minska smärtan. Då spelar utseendet på hjälpmedlen mindre roll. 
Några av de första hjälpmedlen som hon brukar handha, är till badrummet i form av en upphöjd 
toalettsits och sittmöjlighet i duschen. Där är det svårt för personerna själva att experimentera fram 
något.  

Så här tittar man på hemmet vid ett hembesök: 

Förflyttning inomhus: Hur fungerar det att gå inomhus? Håller personen sig i dörrkarmar och 
möbler? Finns det små mattor? Trösklar? 

Morgon rutiner: Hur är förmågan att vända, resa sig och komma upp från sängen? Blir personen yr 
om han/hon står vid handfatet och i duschen? Kan han/hon klä sig själv? 

Personlig hygien: Hur fungerar det att kamma sig, borsta tänderna, få ur tandkrämen ur tuben, raka 
sig och klippa naglarna?  

Att äta: Klarar han/hon att äta och dricka själv? Att plocka fram mat och att dela på den?  

Förflyttning utomhus: Är personen isolerad på grund att han/hon inte kan ta sig ut? Hur är 
tillgängligheten i närmiljön? Hur fungerar inköp, städning och tvätt? Många gamla vill klara dessa 
sysslor själv, medan många tycker det är skönt att få lämna över dem till andra. Det kan också vara så 
att personen inte vågar gå ut, vilket kan bero på bristen på förmågan att hitta hem, tunga dörrar att 
öppna, höga trottoarer och trösklar att kliva över. 
 

Vanliga problem för äldre är att resa sig upp, lyfta armarna över axelhöjd, greppa. Mindre hjälpmedel 
så som bestick, glas, tallrikar osv. har tidigare skänkts, men nu börjar det bli vanligare att man får köpa 
dem själv, vilket borde innebära att en marknad med konkurrens öppnas. Rebecca tror att om man ska 
betala för något bryr man sig även om utseendet.  
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Rebecca påpekar att hjälpmedel ofta är bra på det som det ska hjälpa till med, men tyvärr är 
huvudfunktionerna sämre. Ett exempel är en kniv som ger mycket bra grepp, men skär sämre. Detta 
betyder att hjälpmedlet ändå inte är bra nog. Enligt Rebecca är det här ett återkommande problem.  

Fortsättningsvis talar vi om material. Plast är ett bra och tåligt material för äldre som ofta har 
skakningar i händerna. Små grepp som kräver styrka är svåra, som att skruva av och på små lock.  

På grund av svårigheter att använda händerna och försämrad syn, kanske man inte längre kan syssla 
med gamla intressen. Handarbete, musikutövande, målning och liknande som kräver finmotorik, 
brukar ses som en slags terapi och uppmuntras ofta därför. Om handarbete, t.ex., är ett gammalt 
intresse hos patienten, är ofta reaktionen att han/hon inte vill eftersom det inte går att göra det så bra 
som tidigare. Gäller det då att hitta ett nytt intresse? Vi pratade mycket om den tiden som inte går åt 
till de dagliga rutinerna - Vad gör man av den?  

 
 
4.1.2 Intervju med brukare  
  
Genom arbetsterapeuten Rebecca Lantz, fick vi komma hem till en av hennes kvinnliga patienter som 
är född 1920, bodde ensam i egen lägenhet och måste stödja sig med båda händerna när hon gick. Hon 
förflyttade sig med hjälp av rollator eller genom att stödja sig med båda händer, oftast då med en käpp 
och en bock.  Hennes hem var fyllt av diverse hjälpmedel, bland annat en snurrskiva i skåpet för att 
komma åt det som stod längre in och upphöjningsklossar under finsoffan. 
 
Inför mötet med henne hade vi förberett bilder, som skulle hjälpa oss att fritt samtala kring de områden 
som intresserade oss mest. Förhoppningsvis skulle vi då täcka upp dessa utan att hon upplevde det 
som en utfrågning. Vi ville ta reda på vad hon upplevde som problem i sin vardag, men också vad hon 
tyckte om att göra.  
 
Vår intervjuperson var en aktiv person, bland annat så handarbetade hon. Hon gjorde dockor av lera 
och sydde kläder åt dem. Hon hade också sytt en nåldyna med förvaring och menade att om man blir 
inspirerad, så kan man. Vi pratade om växterna i hemmet och hon tyckte att vi skulle göra ett 
planteringsbord till balkongen. Dessutom hade hon problem med att bära vattenkannan, eftersom det 
hela tiden skvalpar ut vatten. Att ta hand om växterna var svårt för henne och hon struntade därför i 
det och köpte istället nya.   
Vad det gäller läsning efterfrågade hon en ordentlig läslampa. Det var svårt att ligga och läsa. Hon 
ville slippa hålla i boken och använde sig därför av ett lässtöd, samt ett förstorningsglas hängande om 
halsen som kasade runt.  
 
Vi pratade också om problemet med att få med sig saker, både utomhus och inomhus. Det skulle 
kännas lättåtkomligt och samtidigt säkert. Att ha båda händerna upptagna, men att ändå få med sig det 
man ville och att hålla ordning på dem, kunde vara svårt. Vissa saker hade hon påhittigt löst själv, 
medan andra löstes med andras hjälp, såsom inköp och hämtning av posten.  
 

Bilderna vi tog med oss till brukaren, för att ha något att prata kring 
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4.2 Projekt ”Att få med sig saker” 
 
Efter hembesöket och funderingar kring vad vi kunde och ville göra, bestämde vi oss tillsammans med 
vår handledare Bodil Jönsson för att börja jobba på ett spår: ”Att få med sig saker” 
 
En av vår intervjupersons svårigheter i vardagen var att få med sig saker i lägenheten och till 
lägenheten. Det som var för svårt, t.ex. att kunna handla själv, fick hon hjälp med. Annat som hon inte 
klarade av, som att byta blomjord och att ta hand om växter, hade hon löst med att: ”Det gick bra att 
köpa nya växter om de skulle dö.” Dock fanns det annat som hon behövde få med sig från ett rum till 
ett annat. Det var det här vi ville jobba med. Man vill ha med sig saker och hur får man med sig dem?  
 
 
4.2.1 Idégenerering 
 
Vi började med att försöka komma på idéer kring området: ”Att få med sig saker”.  
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4.2.2 Sätt att bära 
 
Vi sökte inspiration i bilder för att ta reda på olika sätt att bära på. Det handlade om varianter av att 
bära på, både med och utan hjälpmedel. Vi ville också ta reda på om det fanns något att lära sig av hur 
de gör i andra kulturer och om man på något sätt kan använda sig av naturens egna krafter.
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4.2.3 Situationer att bära 
 
Vi ville också ta reda på situationer, då man behöver bära med sig saker och de eventuella problem 
som kan uppstå då. Även här sökte vi inspiration i bilder. 
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4.2.4 Första projektidéerna 
 
De mest tilltalande projektidéerna av dem som vi kom fram till var:  
 
1. Att få med sig sakerna när man har handlat. 
 
2. Att överhuvudtaget komma ihåg att få med sig sakerna. 
 
3. Att få med sig fikan från köket till bordet  
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4.3 Val av projekt ”fika till bordet” 
 
Vi bestämde oss för att jobba med att få med sig fikan till bordet - att man trots begränsad rörlighet ska 
kunna få med sig allt som ingår i fikan och därmed själv kunna duka innan gästerna kommer.  
 
Vi var också tilltalande av att arbeta kring själva aktiviteten fika, då vi ser det som något betydelsefullt 
i tillvaron, både som ett tillfälle för samvaro och för samtal.  
 
Betydelsefulla uttryck att arbeta med i produkten var värde, status och kvalité.  
 
 
4.3.1 Första produktidéerna 
 
1. Ett rullbord som är någonting mitt emellan en rollator och serveringsvagn. Rullbordet skulle kunna 
vara med en löstagbar bricka och/eller utformad som ett ståstöd. Vagnen skulle också kunna vara en 
komplett fikavagn med allt i.  
2. Koppar som är små kulor och ryms i fickan. Genom att blåsa på dem blir de stora. 
3. Transport av kaffet direkt från bryggaren till bordet med en slang. 
4. Olika klädesplagg, där man bär med sig sakerna, så som en hatt eller en tröja/förklädet som fälls 
upp och blir en bricka 
5. Allt finns redan på plats i ett fikabord, ett bord som även återvinner resterna. 
6. En robot, som gör allt åt en. Ett husdjur… 
7. En portabel termos, som också rymmer de övriga delarna till en fika 
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4.3.2 Val av produktidé  
 
Till att börja med kändes rullbordet (1) som en självklar och möjlig lösning på problemet, men vårt 
intresse inför den uppgiften var inte lika brinnande, då den kändes begränsande och förutsägbar. Vi 
kunde dock se behovet för en sådan här produkt. En robot, som gjorde allt åt en (6) skulle kunna vara 
effektivt och smart, men för oss var det viktigt att jobba med att man själv skulle kunna utföra sysslan. 
En robot skulle då gå i motsatt riktning. Flera av de andra förslagen hade inte den realiserbarhet som 
vi ville arbeta med i det här projektet. Vi bestämde oss för att gå vidare med den portabla termosen (7) 
med övriga delar som ingår i en fika (alltiettermosen) Det kändes som en spännande produkt, då det 
skulle bli flera olika och nya områden att sätta sig in i. 
  
 

Vi ritade en figur för att visa vart vi var på väg, vad som var viktigt för oss och för att förklara för andra. 
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4.3.3 Test – sätt att bära 
 
Vi började med att bära befintliga termosar på olika sätt, för att se om vi kunde hitta en teknik, som 
förenklade själva bärandet.  
 
Av vårt test kom vi fram till tre bra sätt att bära: på höften rakt ut från kroppen, under armen på höften 
och liggande. Att bära på de sätten gav mer stabilitet och termosen upplevdes inte heller så tung. 
Hängande rak arm kändes också bra. Vikten på den blå termosen, som närmade sig den volym som vi 
ville ha, var 0,65 + vatten 1kg = 1,65kg.  
 

 
Foton från testen, där vi provade att bära termosar på olika sätt  

 
4.3.4 Skisser och modeller 
 
Vi funderade på andra varianter än en termos för att hålla vätska varm/kall och för att få den med sig. 
Beslutet blev ändå att göra en regelrätt termos, då användandet är något man känner igen och något 
som man förknippar med fika. Dessutom tyckte vi att en termos fungerade bra. Däremot försökte vi 
hitta nytt material som kunde isolera, då vi ville minska termosens vikt.  Tillslut ledde det ändå till att 
vi behöll den vanliga konstruktionen i en termos. 
 
Eftersom vårt projekt skulle innehålla flera delar, behövde vi börja i en ända. Vi ville gå vidare med 
tanken att bära termosen mot höften och rakt ut eller under armen på sidan. Kunde vi på något vis 
utforma termosen så att den kändes naturlig att bära på det sättet?  
 
Vi ville försöka med att låta termosen vara det bärande elementet för de andra delarna som skulle ingå 
i fikasetet. Vi tillverkade en skissmodell i frigolit för att känna på volymen och bestämde vilka andra 
delar som behövde ingå, så som koppar, socker och mjölk. Bland de tidiga kopparna vi skissade på, 
fanns en oval och en som var vinklad upptill. Tanken med dem var att underlätta att styra vätskan till 
munnen och att få ur det sista i koppen. Idén om en ovalformad kopp, kom från när man klämmer ihop 
en papp- eller plastmugg och på så sätt styr vätskeflödet och ökar vinkeln från botten till koppen, 
vilket gör att man inte behöver luta huvudet så mycket bakåt för att få ur det sista ur koppen. Samma 
funktion låg bakom den andra koppen. 
 
För att inte behöva hälla var vi också inne på en pumptermos, men även en pumptermos behöver 
hanteras genom att fyllas på och funktion för att pumpa ut kaffet. Alla moment i att använda termosen 
kunde vara svårigheter för en funktionsnedsatt person. Vi ville förenkla momenten, men samtidigt inte 
ta bort dem, eftersom de aktiverade och stimulerade användaren.  
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4.4 Användarvänlighet 
 
Eftersom vår produkt skulle vara så användarvänlig som möjligt, behövde vi lära oss mer om det finns 
särskilda principer att följa. Finns det exempelvis grepp som är bättre än andra? Vi gjorde det genom 
att träffa en ergonom, testa befintliga produkter på brukare och träffa en arbetsterapeut, som främst 
arbetar med reumatiker. Vi lät dem också pröva våra egna skissmodeller.  
  
 
4.4.1 Ergonomi 
 
Vi behövde lära oss mer om ergonomi, som är läran om kroppens funktion under arbete. 
Vi träffade Lena Sperling, avdelningen för industridesign, docent i konsumentteknik och specialiserad 
på ergonomisk produktutformning, för att visa henne vad vi har kommit fram till och ta reda på vad 
man bör tänka på när det gäller ergonomi.  
 
Våra frågor till Lena handlade dels om bärandet av den tyngd och volym vi tänkt oss och hur man kan 
underlätta att dricka ur en kopp. Vad det gällde bärandet, tyckte hon att det var en spännande idé att 
bära på höften, men undrade vilken hand man använde för att sätta termosen under armen. Den 
förflyttningen borde medge hantering med en hand. Tyngdpunkten och viktfördelningen var också 
viktig och måste fungera både när termosen är fylld såväl som tom. Att ha ett stopp ovanför handen 
var bra och tog lite av avlastningen. När det gäller öppningen borde man kunna trycka med hela 
handen istället för med fingrarna 
 
Friktion var viktigt för att kontaktytor ska bli stadiga, samtidigt som materialet ska gå att hålla rent. 
Vad det gällde våra koppar, tyckte hon att den ovala koppen hade ett bra omfång nertill och en balans 
mellan upptill och nertill. Allmänt är koppar med utställd kant lättare att dricka ur. För att kunna stapla 
kopparna i varandra och att de inte kilas fast, bör det vara två fingrars bredd mellan kopparna. Ju mer 
man sluter runt med tummen desto säkrare grepp får man. Hon tyckte vi skulle tänka på hur handen 
positionerar sig spontant. Vettiga handledsvinklar är rak eller något bakåtvinklad och man har minst 
kraft då handleden böjs inåt (flexion).  
 
 
4.4.2 Brukarstudie 1  
 
Genom att testa hanteringen av befintliga koppar, kannor och termosar, ville vi skapa oss en 
uppfattning om var svårigheterna kunde finnas. Vi lät en 86 årig frisk kvinna, dock med värk och 
nedsatt styrka i armar och axlar, testa dem.  
  
Termos prövad i följande moment: Svar:  
Att skruva av korken Inga problem att skruva av korken så länge den är torr. När den är 

blöt blir den halkig och då får hon ta en handduk till hjälp. 
Att hälla i kaffet i termosen Inga problem att hälla kaffet i termosen. 
Att skruva på korken Ok 
Att lyfta ned termosen från diskbänken Ok 
Att bära termosen Att bära termosen vertikalt med 90 graders vinkel i armbågen, är 

tungt. Hon tar stöd genom att hålla överarmen tätt intill kroppen.  
Låta armen hänga rätt ned blir det lättare för armen, men hon vill 
fortfarande hålla termosen mer vertikalt än horisontellt. Genom att 
greppa långt upp på handtaget vinklas termosen med botten nedåt.  
Att bära på höften tycker hon är mycket bra, men hon kom inte på 
själv att det var en variant att bära på. Att bära under armen fungerar 
också bra, men hon tycker att det var bättre att bära på höften. 

Att lyfta upp termosen på bordet Ok 
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Kommentar: Att lyfta högre än armbågs
rmarna genom att stödja med andra han

höjd var jätte svårt. För att lyfta termosen använde hon båda 
den under armbågen. Hon hade alltid armen tätt intill kroppen 

ter av emaljerade 
v ett mycket bra grepp. Den 

an var mycket bra. Den röda var svårare att hälla ur. Termosen var Ok, men 
g, eftersom hon höll i handtaget så långt ned som möjligt och stödde kannan 

ot bänken. Det var lite svårt att hälla ur det sista ur termosen. 

muggar. Alla småkoppar, utom den vita, raka, tyckte hon 
ar bra att dricka ur. De var bra för att de var tunna, av porslin och att det inte fick plats med mycket 

n 

a
när hon lyfte och bar. 
 
Test att hälla ur kannor:  
 

ianKannorna som hon prövade att hälla ur var en Ittalakanna i glas, två var
låtkannor och termosen. Hon tyckte att Ittalakannan var bäst, då den gap

gula emaljerade plåtkann
den verkade vara lite tun
m
 
Dricka ur koppar:  
 
Hon prövade att dricka ur olika koppar och 
v
vätska. Plastmuggen var Ok och var väldigt bra att hålla i, men hade inte samma känsla att dricka ur. 
Den gula, stora muggen var bra för att man fick in två fingrar genom hänkeln. Dock tyckte hon att de
var för stor och att det var för tjockt gods i den. Den vita raka var för rak och hon tyckte allmänt illa 
om den, eftersom den inte hade samma känsla och uttryck som de andra små kopparna. Hon 
uppmärksammade att greppet var litet i kopparnas öron och sa: ”Alla koppar har ju små öron, vilket 
går bra för mig, men det kan nog vara svårt för andra.”  
 

Hon testade termosen i olika moment 

Hon testade att hälla ur olika kannor 

 Hon testade att hålla och dricka ur olika koppar 
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4.4.3 Träff med en arbetsterapeut 
 
Vi åkte till ett reumatikersjukhus i Spenshult, för att få möjlighet att testa våra idéer och träffa en 

ledsjukdom, vars rörelsehinder till viss del kan påminna om vad som 
åldras. Om man förenklar det, handlar reumatism om problem med 

rad 

 reaktion var att det var för tungt och 
llet delar upp vikten och gick flera gånger. Hon sa också att det 

 ha vikten på en sida av kroppen. Att belasta bara ena höften uppmuntrade hon 

 

, 
ruva upp lock, görs genom att även mäta hur 

ycket man behöver hålla i burken när man skruvar av locket. Alltför små grepp (pincettgrepp) som 
kräver styrka, är svåra. Det kan även vara svårt om greppet är så stort så att man måste spärra upp 
handen. 
 
När det gäller befintliga sätt att bära på är ryggsäck att rekommendera, men det är svårt att få den på 
sig. Ett förkläde är också bra, men det är problem att knyta bakom kroppen; att knäppa bakom ryggen 
eller i nacken. Den bästa avlastningen borde vara att ha något att bära i som fördelar tyngden och 
avlastar så mycket som möjligt. 
 
Hon tyckte om våra koppar och bedömde att de skulle fungera. Koppen som hade en hake fungerade 
bra, då hake
 
 
 

arbetsterapeut. Reumatism är en 
händer med kroppen då den 
lederna i kroppen, vilket i många fall innebär försämrad finmotorik, som i sin tur leder till försäm
koordination och styrka. Alla små grepp är problem. 
 
Till vårt möte med arbetsterapeut Maria Mattsson, hade vi tagit med oss ett frigolitblock som vägde 2 
kilo och hade volymen 18 gånger 12 gånger 35 centimeter. Frigolitblocket simulerade vikten och 
storleken på en termos, koppar, mjölk och socker. Marias direkta
att hon rekommenderade att man i stä
inte var bra att endast
inte heller till och poängterade också att det finns många som inte har uttalad höft.  
 
En grundregel är att det gäller att utnyttja stora leder. Viktigt är också att man inte höjer axeln - det är
lättare att bära med rakt hängande arm. Handen har en funktionell arbetsställning vid 30graders 
vinkling i handleden. Om man inte klarar att lyfta termosen för att hälla, är det vanligt att man istället 
tippar den och tar hjälp av båda händerna.  
 
Vid öppning av locket, får det inte vara för mycket belastning i fingerlederna. Att ha friktion, få fäste
är viktigt för att underlätta grepp. Att mäta kraft för att sk
m

n gav stöd när man höll. 

Produkter som Maria visade oss, ett förkläde med en plastklämma och en burköppnare som 
fungerade bra. Burköppnaren byggde på friktion, dels under och på själva locket.  
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4.4.4 Skisser och modeller - koppen 

m 

 det bli viktigt att kopparna smalnade av så pass 
ycket att det gick att få runt handen.   

 
Utefter de ergonomiska krav som vi tagit reda på började vi skissa på nya koppar. Det handlade 
mycket om att försöka integrera ett stöd för handen. Vi ville ha stapelbara koppar för att får ned 
volymen, vilket underlättas utan öra på koppen. Gick det att göra en kopp med stöd för handen so
inte var ett öra? Vi ville ha gummi för bättre friktion och dubbla väggar med mellanrum för att inte 
bränna sig. Om vi nu inte skulle ha några öron, skulle
m
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4.4.5 Skisser och modeller – alltiettermosen 

på till 

 

ätt går sönder och komplicerar användandet.
 

 
Vi gjorde fortsatta försök med alltiettermosen. Volymen och tyngden satte upp ramarna. Kraven 
exempel greppet, skildes mycket åt då man skulle bära, hälla eller om man var höger- eller 
vänsterhänt. Vår önskan var också att ge valfrihet i hur man använde termosen, så som hur man ville
bära den och hur många delar man valde att ta med. En annan viktig aspekt var att alltiettermosen 
skulle vara lätt att hålla ren, vilket gjorde att vi undvek mekaniska funktioner så mycket som möjligt. 
En annan anledning var också att dessa l  
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4.5 Vändpunkt – en universal bärare 
 
Efter många försök att få ihop alla delar i en enhet på ett tilltalande sätt, blev vi tvungna att tänka om. 
Vi insåg att det skulle behövas en sammanfogande extra del, något som vi hade varit inne på flera 
gånger tidigare.  
 
Det kändes inte motiverat att göra en ytterligare del endast för att förflytta servis och tillbehör. Svaret 
blev tillsist att den här delen även skulle underlätta bärandet av andra saker. Beslutet att ta bort 
bärfunktionen från termosen gav oss också större frihet i formgivning av termos och koppar.  
 
 
4.5.1 Idéskisser 
 
1. Plastklämma runt midjan och som en bricka på bordet  
2. Bricka för att bära termos och fat för att servera bullar i samma pryl  
3. Använda redan befintlig kjol eller byxlinning 
4. Skärp med krokar 
5. Ett veckat tyg som går att skjuta fram o tillbaka o vända ut och in över termosen och kopparna 
6. Olika varianter av förkläden – mer åt snickarbältshållet, modulsystem med olika påsar efter behov 
och ett som också kan användas som en väska   
 
Det som var mest tilltalande att fortsätta med var förklädet, som inte heller var ett helt nytt spår då vi 
varit inne på det vid tidigare tillfällen. Kunde förklädet även bli en produkt för att komma ihåg var 
man har sakerna? I hemmet kan det löna sig att skaffa rutiner, som att alltid lägga saker man 
regelbundet använder på bestämda ställen. 
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4.5.2 Funktionsanalys förkläde  
 
Förenkla  bärande HF 
Minimera gångavstånd (antalet gånger) N 
Medge  fri hand N 
Medge  viktfördelning Ö 
Förenkla påtagning N 
Förenkla avtagning N 
Medge gång/steg N 
utesluta finmotorik Ö 
Passa kroppsstorlekar Ö 
Tåla tyngd N 
Medge rengöring N 
Medge vätsketransport N 
Erbjuda varsamhet N 
Underlätta kroppsbärande N 
Hjälpa minnet Ö 
förhindra tappande Ö 
Förmedla enkelt bärande Ö 
Visa användbarhet Ö 
Inneha status Ö 
Förmedla hemmiljö Ö 
 
 
4.5.3 Förklädet – vad behöver det kunna bära?  
 
Vi började med att fundera på vilka saker som man vill få med sig i hemmet. Dessa saker delade vi in i 
”nödvändiga” och ”önskvärda”. En lista skulle kunna göras efter varje enskild person, men vi försökte 
utgå från vad vi trodde var fysiskt möjligt för de flesta att få med sig och vad som de allra flesta 
använder i ett hem.  
 
 

 
nödvändiga 

 
önskvärda 

 
bortvalda 

 
• Koppar och glas 
• Vätska (i behållare) 
• Fat 
• Bestick 
• Tallrikar 
• Tidningar 
• Böcker 
• Glasögon 
• Pennor 
• Telefon 
• Småprylar 
• Fjärrkontroll 
• Post 
• Textilier 
• Matförpackningar 
• Cd-skivor 

 

 
• Pyssel/hobbymaterial 
• Lakanset 
• Frysta produkter 
• Tvätt vikt/ovikt 

 
• Vattenkanna 
• Struken duk 
• Krukväxter, jord 
• Kastrull, stekpanna 
• Soppåse 
• Strykjärn 
• Strykbräda 
• Toalettpappersrullar 

 
Därefter delade vi in sakerna i grupper, för att tänka på hur de behövde hanteras. 
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Hårda och sköra 

 
Mjuka och ömtåliga 

 

 
Oömma 

 
Koppar, glas 
Fat 

 
Matförpackningar 

 
Vätska i behållare 

Tallrikar 
Glasögon  
Glasflaska 
Cd-skiva 

     Tidningar 
Böcker 
Telefon  
Fjärrkontroll  

Post Bestick 

Textilier 
 
Vad kan vara i samma fack: 

• Koppar, muggar, glas 

förpackningar, post 

nt gummi. Vi började med att mäta befintliga 

Vad behövs för att fyra personer ska fika? 
• Termos 
• Fyra koppar 
• Socker + mjölk 
• Fyra teskedar 
• (Fyra fat) 
• Uppläggningsfat 
• Tilltugg 

• Flaska, termos 
• Bestick, glasögon, pennor/småprylar, telefon, fjärrkontroll 
• rikar, tidningar, böcker, matTextilier, tall

 
För att få en någorlunda bra viktfördelning tänkte vi placera termos på ena sidan och koppar, mjölk 
och socker på andra sidan av förklädet. Besticken måste ligga ned, annars kan det kännas otäckt. 

örmodligen kommer fickan vadderas eller ha tuF
produkter som ingår i det som nödvändigtvis behöver få plats i förklädet. Med de måtten som 
utgångspunkt gjorde vi en ritning över hur de kan få plats i ett tänkt förkläde. Universalbärarens 
främsta uppgift var att få med sig fikan till bordet, därför utgick därför från dessa produkter för att 
minimera antalet fack. Antagligen skulle dess utformning även passa andra saker. 
 

Ritning efter att vi hade mätt de produkter, som förklädet behövde bära. 
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4.5.4 Skisser och modeller - förklädet 

t handlade mycket om hu ttast får fast förklädet på kroppen, då de n vara svårt att 
arna och knäppa bakom n borre var enklast att ta ch på, men 

e lätt kläderna. En snickarb  kändes som ett bra alternativ för att fästa runt halsen. 
ingom bestämde vi oss do örkläde (alltså ingen bröstficka), då det skulle 
ad som behövdes. Tanken et var också att göra en bärhjälp som mer liknade ett 

lagg och ett snickarbälte, än ett vanligt förkläde. 

ehövdes en stor ficka för stör  tallrikar och burkar. För att fördela vikten ville vi ha 
or, en på vardera sidan, för termos, koppar och mjölk. Viktfördelningen spelar stor roll för 
n, liksom att lätt kunna stop saker ur fickorna. Var det lättare att stoppa i saker 
orna än rakt uppifrån? Vi k ill en fickkonstruktion i form av en påse, då den skulle 

att som möjligt då den in ch samtidigt rymma så mycket som öjligt.  

 
Skissande r man lä t ka
lyfta arm acken eller ryggen. Kard av o
förstörd yxknäppning

midjefSå smån ck för ett 
rymma v  bakom d
klädesp
 
Det b re saker såsom
två fick
balanse pa i och ta ut 
från sid om fram t
vara så pl te användes o  m
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4.5.5 Brukarstudie 2  
 
Vi åkte hem till en kvinna i knappa 90 års åldern, för att testa främst förklädet. Vi ville veta hur det 
fungerade. Viktigt var också att få reda sserad av att bä de på 
idén odde att andra i henn le tycka om de ss 
kopp osar (både gamla och nya skissmodeller), för att låta henn .   
 
 
 
 

 
 
 
 

ett en 

te att den var vacker. När hon förstod hur koppen skulle 
håll  t  att den var lika bra. Bra med kanten och ovalen 
2. D   var bäst. Hon valde att greppa om kroken som ett öra. 
 
För d
 
Hon il t midjan istället för längre ned på höfterna. För henne hamnade fickorna för 
hög t svårare att komma ned i dem. Det blev också svårt att få upp kopparna – 
axe k h kopparna fastnade på grund av friktion från tyget. När hon bar en flaska med en 
vikt av en termos, blev hon överraskad av vikten och tyckte att det blev tungt. Dock hade hon ingen 
motvikt på andra sidan. 
 

 på om hon var intre
ersgrupp skul

ra det: om hon trod
även med o och om hon tr es åld t. Vi tog 

ar och term e testa dem

 
 
 

 
Termosar   
 
1. Vårt handtag var bra att hålla i och hon tyckte att fickan på termosen var kul. Hon hade inte s
sådan ficka någonstans. Positivt var också valmöjligheten i hur man kunde hålla den. 
2. Hon tyckte att den var för tjock, annars bra. Hon kom inte runt med handen på termosen. 
 
Koppar 
 
1. Hon greppade den från fel håll. Hon tyck

as, yckte hon
en här tyckte hon

klä et  

 v le ha förklädet run
jorde det upp, vilket g

ln å te upp oc

Vår brukare testade skissmodellerna och vi iakttog hur hon betedde sig med produkterna 
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4.5.6 Förändring av förklädet 
 
Efter att ha testat förklädet kom vi fram till att fickorna satt för högt upp och att det var svårt att få upp 
sakerna ur fickorna, då friktionen var för stor. Öppningen behövde också vara större på den stora 
fickan och fickorna på sidorna behövde lock eller annat, för att inte stå rakt ut när man inte använde 
dem 
 
Fickorna för glasögon och fjärrkontroll behövde vara djupare och skulle inte ha ”påskonstruktion”, 
ftersom det blev för tjockt med tyg framtill på magen. Förklädets baksida borde stadgas upp för att 

. Att 
näppa fram på magen och sedan dra runt förklädet, gör att man inte kan spänna det innan man har 
ridit runt förklädet till dess rätta position. Att trä omlott bakom ryggen och på så sätt spänna fram, 

kräver antagligen ett hål att trä igenom, vilket kan vara för fumligt. Omlottvarianten kan också göra att 
det är svårt att sitta. Bästa lösningen borde vara att man både knäpper och drar åt förklädet på 
framsidan av kroppen. 
 
Vi pratade också om hur vi skulle göra för att undvika att man bar saker som kunde gå sönder och 
skära sig på. Även faran i om man trillade då förklädet var fyllt av saker. Alternativet till förklädet 
skulle för många vara att bära med händerna, vilket i sin tur skulle kunna göra det svårare att hålla 
balansen. Den ena eller båda händerna skulle vara upptagna och man skulle behöva gå fler gånger för 
att få med sig allt. Förklädet skulle kunna vara ett alternativ och en valmöjlighet för att få med sig 
saker. 
 
Tanken var också att förklädet skulle fungera som en samlingspunkt för att komma ihåg var man hade 
saker.  
 
Var det bra att bära termosen i förklädet? Om man hade motvikt kändes det stadigare. Vikten kändes 
mindre i och med att man bar med bålen och närmre kroppen, än vad man gjorde då man bar med 
händerna. 
 
 

e
det skulle bli bekvämare, stadigare och kanske en aning säkrare. Vi ville också tillföra en krok för att 
kunna hänga saker i, sådant som inte skulle klämmas, som t.ex. en bullpåse. 
 
Hur ”knyter” man förklädet? Eftersom förklädet skulle kunna bära tyngd krävdes det att det satt 
stadigt fast runt midjan. Att knyta/knäppa på baksidan av ryggen kan vara för svårt för många
k
v
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4.6 Den nya termosen och kopparna 

pa 

ftersom vi inte längre fortsatte med idén om att få ihop allt till en enhet, gav det oss större frihet i 
rmosens utformning. Nu gällde det i första hand att göra den användarvänlig – vad det gällde att 
ålla, hälla, fylla på med kaffe och att öppna och stänga korken. Vi ville också utforma en termos som 
av alternativ till hur man bar den: i förklädet eller med händerna. Den skulle passa olika 
andstorlekar och inte kräva för mycket styrka att använda. Man skulle enkelt kunna förstå hur den 
unde användas. Materialvalet var också viktigt, då det skulle vara lätt att göra rent och samtidigt ge 
ste för händerna och mot bordet. Att lätt få upp och ner termosen ur förklädet, var också en viktig 

spekt.  

i modellerade fram koppar i polyuretanskum och försökte skissa fram en termos som passade ihop 
ed dem. Termosen skulle rymma 1 liter, då det är en lagom mängd kaffe för 4 personer, där varje 

opp rymmer 1,5 dl.  

 termos   koppar 

 
Trots att vi hade bestämt oss för förklädet tyckte vi ändå att det var motiverat att fortsätta med 
termosen och kopparna. Vi hade arbetat så pass mycket med dem och det vore synd att inte få tilläm
de kunskaper som vi hade lärt oss. Produkterna skulle givetvis kunna bäras i förklädet.   
 
E
te
h
g
h
k
fä
a
 
V
m
k
 
 
4.6.1 Funktionsanalys 
 
 
 
Förenkla vätsketransport HF HF 
passa olika handstorlekar N N 
tåla fall N N 
medge rengörning N N 
utesluta finmotorik N N 
medge hanterbarhet N N 
undvika brännskador N N 
erbjuda friktion N Ö 
erbjuda grepp N N 
bevara värme N Ö 
underlätta ihällning N N 
underlätta urhällning N - 
medge drickbarhet - N 
medge valfrihet Ö Ö 
underlätta vertikalförflyttning  (ex. i och ur ficka, ryggsäck) Ö Ö 
medge 1 liter vätska Ö - 
medge 1,25 dl vätska Ö Ö 
förmedla enkel användning Ö Ö 
förmedla förtroende Ö Ö 
förmedla kvalité Ö Ö 
erbjuda överraskning Ö Ö 
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4.6.2 Skisser om modeller– termos och koppar 

ag är en enkel och bra lösning, men är skrymmande då det behöver vara stort för att fungera väl. 
i ville sträva mot att man skulle kunna greppa termosen direkt. Att kunna ha ett varierat grepp var 

e valfrihet i hur man bar 
rmosen, med eller utan förkläde, och bestämde oss därför för ett bärhandtag upptill.  

 
Det gällde att få in så mycket volym som möjligt i en så liten och hanterbar termos som möjligt. Liten 
och lätt är lättare att hantera än stor och tung. Helst skulle det vara en väl fungerande termos utan 
sidohantag, eftersom alla utstickande delar kunde haka fast då man drog upp den ur förklädet. Ett 
handt
V
också eftersträvansvärt.  
  
Efter vårt senaste brukartest pratade vi om ett bärhandtag upptill, eftersom det skulle underlätta att ta 
upp termosen ur fickan och göra det enklare att bära utan förklädet. Vi ville g
te
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4.6.3 Brukartest1  
 
Vi lät en mängd tillgängliga och slumpvis utvalda människor testa de olika termosmodellerna och vår 
koppmodell. Termosmodellerna var av frigolit och koppen i plastskum, båda i skala 1:1. Med 
metalltyngder simulerades vikten av en fylld termos för att testa grepp vid lyft av termosen och när 
man häller. Skillnaden från att prova en riktig termos med vätska och dessa modeller, var att tyngden 
inte följde med så som en vätska gör – att den förflyttar sig vid rörelse. Frigoliten motsvarade ganska 
bra det material vi tänkt oss med tanke på friktion och en viss mjukhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Testperson 

 
Termos 1 

 
Termos 2 

 
Termos 3 

 
Kopp 4 

Kvinna 1 (mycket små 
händer)  
 

För tjock, inte bra. 
 

Är bra. Gillade 
kanten. Nådde 
precis runt 

Bra. Gillade 
formen. 

Trixade med 
greppet först, men 
ändrade snabbt till 
”rätt” grepp 

Kvinna 2 (stor hand)  
 

Kunde hålla i den. 
Kändes opålitlig – 
behövde stopp 

Snyggast. Bäst att 
hålla i för kantens 
skull, men den var 
för skarp 

 Trixade åt vilket 
håll man skulle 
hålla. Bra. 
 

Man 1 (mycket stora 
händer) 

Tyckte att den var 
bra. Fick grepp 
runt om. 
 

Ingen nytta av 
fasningarna 
eftersom hans 
händer greppade 
över och runt om. 

Bra. Försvann i hans 
hand. Trixa rätt 
grepp, höll 
lillfingret under 
botten. 

Kvinna 3 (med kronisk 
inflammation i tummen) 

Kändes som om 
den skulle slinka ur 
handen. Ville inte 
hälla hett kaffe ur 
den. Bra för 
tummen. 

Bäst. Händerna, 
fingrarna, hade 
precis rätt storlek 
för urgröpningen. 
 

Inte bra för 
tummen, blankt 
nej. 
 

Höll koppen rätt 
från början. Ville 
ha mer kant. 
 

Man 2 
(medelstor hand)  

Gick bra. Trodde 
at den skulle vara 
bra för någon med 
liten hand. 

Gick bra. Fäste 
mot kanten. Höll 
långt ned på 
kannan. 

Gick bra Höll koppen rätt 
direkt. 
 

Kvinna 4 
(Långa fingrar)  

Bäst. 
 

För skarp kant, 
kanten hamnade 
fel på fingret. 

För bred för 
hennes hand. Gick 
OK. 

Tog koppen fel. 
 

Man 3 
(medel hand)  

Stadig, glider ej ur 
handen. Verkar 
vinglig, som att 
den ska falla. 
 

Säkrare. Början till 
ett grepp. 
 

Klar riktning var 
man ska hälla. 
Stabilare. Inte 
rolig. Verkar bästa 
att hälla ur. 
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Sammanställning av testerna 
 
 
Termos 

 
Minus 

 
Plus 

 
Kommentar 

 
Termos utan 
fasningar (1) 

 
3 

 
3 

Vi satte kvinna 3:s bedömning på minussidan eftersom 
hon tyckte att kannan gled ur handen och att hon därför 
inte ville hälla hett kaffe ur den. Samtidigt var kannan 
mycket bra för hennes onda tumme. 

 
Termos med 
konkava fasningar 
(2) 

 
2  

 
4 

Kvinna 2:s bedömning satte vi på plussidan, dock 
tyckte hon att kanten på infasningen var för skarp. Man 
1:s bedömning satte vi på minussidan eftersom han inte 
hade någon nytta av fasningen då hans händer nådde 
runt och över dem. 

 
Termos med pip och 
stor fasningar (3)  

 
2 

 
3 

Kvinna 2 testade inte den här. Kvinna 1 påpekade att 
den har ett annat sätt att bära på, eftersom den vilar 
lodrätt ned på översidan av. 

 
Sammanfattning av testen 
 
Människors händer varierar kraftigt vad det gäller storlek och proportioner. Den termos en person 
tyckte var bäst att greppa, tyckte en annan var sämst. Dock gällde det att nå runt med fingrarna för att 
kannan inte skulle glida ur handen, som en klo, med termos 1 och 2. Med kanna nummer 3 lyfte man 
med översidan av handen, vilket inte krävde samma klogrepp för att det skulle kännas säkert. 
 
Det är lättare för en stor hand än en liten att anpassa sig efter en termos storlek och tyngd. Kannan 
utan fasningar passade stora händer och långa fingrar. Positivt var att den var slät och inte hade skarpa 
kanter, vilket gjorde att man kunde välja att hålla den hur man ville. Det positiva med kannan med 
fasningar var att den indikerade hur man skulle hålla. Den gav också ett bra grepp för en medelstor 
hand. Den konformade kannan med stora infasningar gav en annan typ av grepp, vilket tillät att man 
bar en del av tyngden med översidan av handen. Eftersom den konformade kannan också hade pip, 
hade den större likhet med en traditionell kanna och blev därmed mer tydlig vad det gällde grepp och 
hällriktning. 
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4.6.4 Skisser och modeller – termos och koppar  

 
lare kunna fylla på med 

ätska ville vi ha en integrerad tratt. I tratten skulle vi också kunna gömma det stora grepp som 
ehövdes till locket. 

ermosens utseende var styrt av dess funktioner och användning. Nästa uppgift blev därför att anpassa 
oppens utseende till termosens och samtidigt behålla dess funktion. 

 
Utifrån de resultat vi fick av vårt brukartest bestämde vi oss för att göra en ny termos, som vi trodde 
skulle fungera både användarmässigt och estetiskt.  
 
Stödkanten över handen visade sig vara viktig och vi beslöt oss för att behålla den. Eftersom våra 
testpersoner sinsemellan hade tyckt att helt olika grepp var bäst, kom vi på idén att termosen skulle gå
att greppa från båda håll och på så sätt tillåta varierade grepp. För att enk
v
b
 
T
k
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4.6.5 Skisser och modeller - termosens lock 

i var länge inne på a  använda en annan del av servisen för att öppna locket - t.ex. koppen. På så sätt 
ndvika att t grepp rmed få e på termosen. Viktigt var dock 

tt det man öppnade med alltid skulle vara till hands. V
 hjälpredskap i form av e opp eller ann
att kunna nvändas. 

 
må vinklar och vrår kan vara svårt att hålla rena. Må n 

r ett bra grepp. Vi var också inne på en “
– e a sätt för att passa olika storl

 

 
V tt
skulle vi u ha ett stor  och dä tt renare uttryck 
a i ville att man skulle kunna öppna termosen 

at. Produkterna skulle inte vara beroende av även utan ett
varandra för 

n k
 a

S nga skisser på locket kasserades därför. Friktio
vinge”, hävarm, som man kunde greppas för att 
ekar på händer och ge större kraft. 

var viktigt fö
vrida runt korken 
  

tt br
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4.6.6 Brukartest2 
 
Slutligen lät vi en kvinna, som är reumatiker, testa våra produkter. Vår tanke var att om hon klarar av
att hantera produkterna, borde de kunna vara tillgäng

 
liga för många. Hon testade våra koppar, 

rmosen, olika lock och förklädet.  

opparna 

Sammanfattningsvis greppade hon samtliga koppar med asymmetriska former (2, 4, 5, 6, 7) fel från 
början. Det visade sig vara förvirrande. Den med enbart lillfinger anvisningen (2) passade dåligt. De 
mest naturliga var de symmetriska (1,3), då urgröpningarna i dem visade väl var man ska hålla. De 
borde göras ännu planare för att ge en skönare greppyta. 
 
Termosen 
 
Termosen var bra att hålla i och även att hälla ur. Dock behövde hon använda den andra handen som 
stöd då hon hällde.  
 
Locken 
 
Locken var svåra att testa eftersom det inte var ett motstånd i modellerna, så som det är när man 
skruvar upp ett lock. Det gick ändå att få en uppfattning om hur locket behövde vara utformat för att 
passa till handen. Att pröva de olika modellerna gjorde även att vi kunde prata om vad som är enkelt 
och vad som är svårt. Lock (1) var det som fungerade bäst för henne, fast det borde vara en aning 
högre. (2) var ok men för kort. (3) fungerade bra, fast lutningen borde vara tvärt om som i lock (1). 
Hävarmsprincipen visade sig vara bra. (4) var bra för att kanterna ger ett visst motstånd och hon kunde 
ta i dem. Slutligen (5), som vi gjorde med tanke på att handen är rund och att man vill få mycket 
material att greppa om, visade sig vara för klumpigt.  
 
Förklädet 
 
Det var inga problem för henne att få på sig förklädet. Knäppningen med ringar fungerade bra, trots att 
hon knäppte ihop det på ett annat sätt än vad vi hade tänkt oss. Hennes knäppning höll för tyngden.  
Hon kunde även röra sig med tyngder nerstoppade i förklädet.  

te
 
 
 
 
 
 
 Kopparna i ordningsföljd 

 
K
 

 

Foton från testen, lägg märke till hur hon hanterade termosen och hur hon knäppte skärpet. 

Termos, locken och förklädet 
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4.6.7 Skisser och modeller - sista ändringar 
 
Vi hade fortfarande inte nått fram vad det gällde locket, därför gjorde vi fortsatta försök. Vi insåg 
också att vi skulle behöva ett handtag att bära den i. Kanske kunde vi integrera bärfunktionen i locket?
Eftersom vi ändå skulle göra locket så stort som möjligt, skulle det även kunna fungera att bära i. Ef
att vi hade försökt med den idén ett tag återkom vi hela tiden till att det förmodligen skulle kännas 
osäkert att bära i locket. Vi beslöt
fö
inte var också en stor fråga.   
 
Vi provade med ett antal olika lock, men det var svårt att få ihop det med det rena formsp
te

 
ter 

 oss för att låta locket och handtaget vara åtskilda. Däremot ville vi 
rsöka hindra att man bar i handtaget, då locket är öppet. Att förstå huruvida locket var öppet eller 

råket i 
rmosen. Tillslut bestämde vi oss för ett vingmutterliknande lock, som vi också tyckte hade karaktär 
ch tillförde något extra till helheten.  Tanken med den var också att man skulle kunna sticka in något 

som man ofta ändå har i närheten (t.ex. en penna) i mellanrummet för att få extra kraft.    
 
Slutligen fortsatte vi med små förfiningar av proportionerna av både koppen, termosen och dess 
handtag och lock.  

o
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5. Resultat 
 
Vårt slutresultat har blivit ett fikaset bestående av en termos och koppar. De här, tillsammans med vad 
som mer ingår i fikan, kan man bära med sig i vårt förkläde. Vi presenterar här hur produkterna 
samverkar med varandra och därefter går vi igenom produkt för produkt. Produkterna handlade hela 
tiden om att försöka hitta en balans mellan utseendet och funktionen.  
 
Men vi börjar med vår brief och berättelsen om Anna…    
 
 
5.1 Brief 
 
Sist Anna träffade sina vänner Maria, Sixten och Linnea, var hemma hos Linnea för tre veckor sedan. 
Då fyllde Linnea år och hon firades med presenter och ”gott humör” som Sixten brukar säga. Nu är 
det Annas tur att bjuda, inte för att hon fyller år utan för att det är så kul att träffas. ”Dessutom är ju 
ålder inget att fira”, tänker Anna och säger högt för sig själv: ”Man är ju så gammal så att 
gångjärnen skulle behöva smörjas”. För det är så det känns, tycker Anna. Hon stödjer sig med käpp 
inomhus. Knäet och ryggen värker och händerna är lite fumliga. Det mesta tar lång tid och det gäller 
att ha allt till hands, så att man inte behöver leta högt och lågt eller flytta saker hit och dit i 
lägenheten. 
  
Å andra sidan har ju Anna mycket tid. Ändå går den så fort och det är hela tiden något som ska göras. 
Hon pratar med sina barn eller sina vänner någon gång per dag och hemtjänsten kommer på fredagar 
för att hjälpa henne med inköpen. Största delen av tiden pysslar hon med det hon tycker om och kan 
sitta länge och fundera över stort och smått.  
 
Och nu ska hon få besök. Sixten tycker så mycket om Annas svartvinbärssaft, så hon kokade lite av de 
bär hon hade kvar i frysen från i somras. Så ska det bli kaffe och kaka förstås. Maria har nog med sig 
en tårta för det brukar hon ha. Hon är den enda av dem som fortfarande är ”pigg i benen” som 
Linnea brukar säga, så därför blir det hon som går till konditoriet inför deras möten. ”Men det känns 
bra att kunna fixa lite själv också”, tänker Anna och lägger på duken som hon strök igår. 
 
Gästerna ska komma klockan två. Redan klockan ett sätter Anna på kaffebryggaren och tar fram 
termos och koppar ur skåpet, eftersom hon tycker om att vara förberedd. Klockan är bara kvart över, 
så det finns tid att fortsätta med korsordet som hon började på imorse. Hon tar käppen för att gå och 
sätta sig vid bordet. Korsordet ligger redan där, men var är glasögonen? Hon hittar dem i sin 
”passopp” – där brukar de ju vara. Hon kallar det för passoppen, för den är som en betjänt som 
hämtar saker när hon behöver dem. Hon tar på sig det varje dag – om hon kommer ihåg det. Det är ju 
ändå en ny grej som hon har fått av sin son, men hon börjar vänja sig. Den hjälper henne att bära och 
komma ihåg var hon har sina saker. I passoppen ligger också fjärrkontrollen till stereon. ”Gott”, 
tänker Anna, ”Då kan jag lyssna på musik också”. 

 

Klockan blir halv två och Anna tar sig bort till diskbänken för att hälla upp kaffet. Trots att Anna är 
lite darrig går det bra att fylla på termosen. Och på med korken. Så där. Fyra koppar och fyra glas 
stoppar hon i passoppens sidofickor. Kaffet stoppar hon i andra sidofickan. Så var det saften och 
kakorna. De stoppar hon i stora fickan. Det blir lite tungt. Kanske ska hon gå två gånger? Men, det 
känns ändå stadigt och sträckan är inte lång. Det gäller bara att få med sig sakerna och samtidigt 
kunna stödja sig på käppen.  

När Sixten, Linnea och Maria dyker upp på slaget två, är bordet redan dukat och kaffet färdigt. Maria 
har mycket riktigt med sig en tårta som hon fixar med i köket och Sixten prisar Annas svartvinbärssaft. 

innea stryker med handen på den fina duken och de sätter sig till bords.  L
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5.2 Inspiration  
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5.3 Termosen  
 
Termosen har en konisk form för att man enklare ska kunna ta upp och ner den ur fickan eller väskan. 
Det här medför också att olika handstorlekar kan hålla i den. Man kan hålla och hälla från båda håll, 
beroende på om man föredrar att greppa runt kanten eller vill ha kanten som avlastande stöd över 
handen. Gummit ger en bra friktion där man håller och är viktig för att kontaktytorna ska vara stadiga.  
 
Vi har använt oss av kontrasterande färger för att den ska synas så bra som möjligt och olika strukturer 
för att skilja termosens olika delar och funktioner åt. Det mörka färgvalet i gummidelarna är också 
valda för att tåla slitage. Färgerna är mjuka och stilrena, vilka vi tycker passar målgruppen och bra 
ihop med kaffe. Hygienkraven på produkten är stora, såsom att kunna diska den, vilket vi har löst 
genom att undvika mekaniska funktioner (små skrymslen) och att använda stål.  
 
Den stora tratten upptill underlättar att fylla på termosen, då man eventuellt är darrhänt. Den ovala 
trattformen riktar även vätskan då man häller.  
 
Gummit på korken och på termosens botten, ger friktion och förenklar när man öppnar. Korken är platt 
och lång och påminner om en vingmutter för att ge ett stort och bra grepp. Om man behöver extra 
hjälp för att skruva, kan man ta hjälp av något som finns i närheten, såsom en penna. Pennan fungerar 
då som en extra hävarm. Korken visar tydligt att det är här man ska öppna.    
 
Handtaget upptill gör det enklare att bära termosen och kan också användas som hjälp när man häller.  
 
 
5.3.1 Produktplacering 
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5.3.2 Produktbeskrivning 

olym: 1 liter 
Material: stål och gummi 
Färg: krämvit och aubergine  

 
V
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5.3.3 Användningen 

 

… andra hållet 
Häll från ena eller…
 

Ta hjälp av båda händerna…       … och håll i handtaget

Öppna med hjälp av exempelvis en penna.                              Bär den i handtaget. 
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5.4 Koppen 
 
Kopparna går att stapla och förvara på olika platsbesparande sätt. 

unnen när man dricker. Den längre distansen till andra sidan gör 
också att man inte slår emot koppens kant med näsan.  
 
Koppen är så smal som möjligt nertill för att man ska kunna få runt handen, som också får stöd av 
kanten. Även koppen har gummiytor på sidorna och undertill, för att ge friktion vid grepp. 
 
Den är tillverkad i plast, för att vara hållbar och tåla att tappas.   
 
  
 
5.4.1 Produktplacering 
 

 
Ovalen upptill riktar vätskan till m
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5.4.2 Produktbeskrivning 
 
Volym: 1,5 dl 
Material: plast och gummi 
Färg: krämvit och aubergine 
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5.4.3 Användningen 

 

 

Greppa koppen och få stöd av kanten och friktionen 

 
 59
Staplade koppar med mellanrum 
för att få isär dem.  
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5.5 Passoppen 
 
Tanken bakom förklädet var att göra en bärhjälp, som mer liknade ett klädesplagg och ett snickarbälte 

de. Vi kallar förklädet för en passopp, eftersom det är som en kypare som 
m man vet var man har dem. 

assoppen är gjord i kraftig, elastisk bomull och insidorna av fickorna är impregnerade för att tåla 
slitage och spill. Fickorna har mått efter de produkter som kan tänkas bäras i dem, så som termos, 
tallrik och telefon. Konstruktionen på fickorna är gjord i form av en plastpåse med veck på sidorna. På 
så sätt rymmer de mycket, men är platta då de inte används. Fickorna har flärpar med kardborre för att 
stängas. På framsidan finns en krok för att hänga ytterligare saker i, ömtåliga saker som inte bör 
tryckas ned i fickorna. Öglan baktill är till för att man ska kunna hänga upp passoppen.  
 
Skärpet är löstagbart och träs genom en bred kanal. Eftersom man trär i skärpet, kan man välja vilken 
sida man vill ha knäppningen på. Man kan även välja att använda ett eget skärp, beroende på vilket 
skärp man hanterar bäst. Det vi erbjuder är ett kraftigt bomullskärp med en knäppning i form av två 
ringar, vilka klarar att hålla uppe tunga saker och fungerar bra för många att hantera.   
 
 
5.5.1 Produktplacering 
 
 
 
 

och mindre ett vanligt förklä
bär sakerna åt en samtidigt so
 
P
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5.5.2 Produktbeskrivning 

ått: 525*370 mm 
Material: elastisk bomull 
Färg: natur 
 
 
 
  

 
M
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5.5.3 Användningen 

 

 

Ögla för att hänga upp i               Ficka med påskonstruktion                            Flärpar, med och utan krok… 

…som knäpps med kardborre            Skärpet har en ringknäppning 

Trä i och ur det löstagbara skärpet 

 

 

Bär med dig andra saker i förklädet: bok, telefon och
glasögon…
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5.6 Användarscenario av produkterna tillsammans 
 

På med förklädet… 

…i med termosen 

Häng fast bullpåsen… 

…och stoppa i kopparna 

Nu är allt samlat i Passoppen. 
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6. Slutdiskussion  
 
I detta avslutande kapitel sammanfattar och utvärderar vi vårt examensarbete, det vill säga både vårt 
slutresultat och vägen dit. Vi redogör på vilket sätt vi har uppfyllt examensarbetets mål. 
Avslutningsvis berättar vi kort hur vi ser på produkternas framtid. 
 
 
6.1 Har vi uppfyllt vårt mål? 
 
Målet med vårt examensarbete har varit att: underlätta bärandet av fikan till bordet. Utgångspunkten 
var att göra något som bidrar och stimulerar till en bra vardag. Vår tanke var också att man själv skulle 
klara av att utföra sysslan. En äldre människa kanske är i mer behov av mänskliga kontakter än bättre 
produkter, men om våra produkter kan få Anna att känna mindre stress inför att bjuda hem sina 
vänner, så anser vi att de uppfyller ett behov. Vårt val av att just kunna bära fikan, framför annat som 
man kan tänkas bäras, har också varit utmanande för oss ur ett brukarperspektiv. Fikan är något 
kritiskt att bära, efterso tålig och innehåller vätska som kan skvalpa ut.  
  
I vår rapport har vi beskrivit de problem som finns med att designa för äldre. Vi ville därför även rikta 
produkterna till yngre. Har vi lyckats göra produkter som ä öpa? Skulle man kunna 
hitta dem i vanliga affärer? Har vi uppfyllt våra höga krav på funkt ycker att produkterna 
inte har någon tydlig ”äldreidentitet” och de ser inte heller ut som hjälpmedel och passar in i hemmet. 
De är mer färgade av vår tid än av en viss åldersgrupp. När det gäller funktionaliteten och 
användarvänligheten har det många gånger varit avgörande i våra val, så som det vi har lärt oss efter 
brukartester och av experter inom området. Balansen mellan estetik och funktionalitet tycker vi att vi 
har lyckats med, utefter vårt tycke och smak.   
 
Har vi uppfyllt Universaldesign principerna? Sammanfattningsvis anser vi att vi har lyckats följa dem 
så långt det är möjligt och eftersträvansvärt. Är funktionerna i produkterna likvärdiga för alla? Ja, 
under förutsättning att man överhuvudtaget kan utföra sysslan. Är användningen av produkterna 
flexibel? Ja, def  finns varierade användningsmöjligheter. Produkterna går även att 
använda oberoende av varandra. Krävs det en så liten fysisk ansträngning som möjligt? Ja, vi har 
förenklat momenten i användandet och inte tagit bort dem. Hur är det med åtkomsten och hanteringen 
av produkterna? Ja, dock ska de fungera i ett sammanhang  har fått kompromissa 
mellan t ex att hälla och bära. Är användningen enkel, logisk och intuitiv? Här kan vi se en del brister, 
då vi misstänker att produkterna kan kräva en viss inlärning för att förstå, som att bära termosen i 
förklädet. Finns det tolerans för fel och misstag? Ja, inga riskfyllda överraskningar kan inträffa. Hur är 
det med storleken och rummet för användbarhet och framkomlighet? Vi har erbjudit ett sätt att 
förflytta sig och samtidigt få med sig saker. 
 
Vi återkopplade till våra funktionsanalyser för att se om vi har uppfyllt de krav som vi själva ställde på 
produkterna i början av arbetet. Har vi lyckats? Som huvudfunktion till termosen och koppar hade vi 
”förenkla vätsketransport” och till förklädet ”förenkla bärande”. Dessa tycker vi att vi har uppfyllt.   
Övriga krav som har varit nödvändiga och önskvärda finns också med i tankarna bakom, men återigen 
skulle kritiken bli att de inte är helt självklara i hur de ska användas. Det går att ”göra fel”, något som 
vi även har kunnat iaktta när personer använder produkterna. Hur stor roll spelar det? Vi tycker att 
nyhetsvärdet i produkterna överväger och att inlärningen inte är alltför komplicerad.   
 
Valet att inte ha en speciell brukare utan flera har varit givande för oss, då det har handlat om ett 
allmänt problem och inte en speciell persons. Det har varit bra att se det från olika synvinklar. Vi har 
hela tiden varit noggranna att testa produkterna, så mycket som det har varit möjligt. Det har varit ett 
stort projekt för en så kort änlig kopp är egentligen stort nog.  
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6.2 Utvärdering av designprocessen 

ör oss har processen varit oerhört viktig. Vårt mål var att lära oss så mycket som möjligt och det har 
vi verkligen gjort. Våra slutprodukter var ett svar på åtskilliga turer från idé till brukartester, 
estetikkrav, produktionskrav, jämförelse med de ursprungliga kraven etc., för att sedan komma med 
nya idéer efter utvärderingarna. Det här har gett oss möjlighet till att få sätta oss in i en mängd olika 
och spännande områden 
 
Vi har haft stor nytta av att jobba tillsammans. Vi har motiverat varandra och byggt på varandras 
idéer. Examensarbetets mål är något vi själva har formulerat och vi har inte heller haft en styrande 
beställare med tydliga produktkrav som styrt våra val. Detta har både varit till designprocessens fördel 
och nackdel. Det positiva har varit den stora friheten i arbetet, samtidigt som den ibland varit svår att 
hantera då det bitvis varit svårt att hålla rätt fokus och bestämma vilka idéer vi skulle behålla. Därför 
har våra handledare och andra vi har träffat spelat en viktig roll för oss och slutresultatet. 
 
 
6.3 Framtiden? 
 
Det synsätt och den metod som vi har jobbat utifrån tror vi har en stor framtidspotential. Inte minst 
eftersom gruppen äldre blir större, vilket borde ställa högre krav på produkterna. Man ska inte behöva 
känna att man har blivit för gammal för sina produkter som man har hemma. 
 
När det gäller våra produkter så skulle vi vilja jobba ännu mer på den sammanhängande identiteten, 
samt att utveckla fler tillhörande produkter. Vi skulle också vilja få mer tid i att fördjupa oss i 
ytterligare material, då koppen skulle kunna passa i till exempel keramik. Termosen skulle kunna 
utvecklas vidare när det gäller att tillämpa ett nytt material eller konstruktion för att isolera värmen.   
 
Vi tror också att i förlängningen borde de här produkterna kunna förflyttas ut från hemmet, som att 
använda förklädet till att ta med fikan ut i trädgården. Förklädet skulle också med små förändringar 
kunna fungera som en väska, för längre utflykter än till bordet.    
 
 
 
 
 
 
 

 
F
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