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Abstract 

Users with different types of disabilities, such as communication and speech 
disabilities, have the possibility to get help in their daily lives by using 
technical aids. These devices have a standardized design and only a few 
solutions allow users to customize the look of their aid after their own 
preferences. Yet, it is especially important for children and teenagers. 
 
A designer has a challenge to identify user needs, even more so when the 
users have disabilities. Usually, collection of information is done in the form 
of interviews or questionnaires, which gets complicated if the user have 
communication problems. The guiding question for this work was how a 
designer can adapt user-oriented methods in order to collect information from 
customer even in cases where users have disabilities? 
 
The aim of the project was therefore to examine how user-centred methods 
could support the design process so the disabilities are not a barrier for the 
user to provide information to the designer. The project was conducted in a 
real industrial design project at a company that develops aids for people with 
communication and speech disabilities. To understand user-centred design a 
literature review was made including e.g. design methods and consumption 
patterns. 
 
The work resulted in the proposal of a concept based on stickers in themes. 
The users can combine the stickers the way they like for an individual style. 
The conclusion for this project is that user-centred methods should be 
expanded to involve family members of the disabled and not only focus on 
the information from customer. As family members often have a very good 
understanding of the actual user, they can help expressing the user needs.  

 
Keywords: Communication, Disability, Product Development, User-Centred 
Design, Impersonation 
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Sammanfattning 

Användare som har olika typer av funktionsnedsättningar, exempelvis 
nedsatt tal och kommunikations förmåga, har idag möjlighet att få stor hjälp i 
sin vardag utav tekniska hjälpmedel. Dessa hjälpmedel har oftast en 
standardiserad design och det finns få lösningar som gör att användarna kan 
anpassa hjälpmedlens utseende efter sina egna preferenser. Vilket är speciellt 
viktigt för barn och ungdomar. 
 
En designer har en stor utmaning med att identifiera användarnas behov, när 
användarna har funktionshinder. Vanligtvis görs insamlingen i form av 
intervjuer eller enkäter, vilket inte är enkelt om kommunikationen mellan 
designer och användare kompliceras av funktionshinder. Den övergripande 
frågan som har väglett arbetet är hur designers kan använda och anpassa 
användarorienterade metoder så att de kan samla in information från användare 
även i fall då användarna har funktionsnedsättningar? 
 
Syftet med projektet var därför att undersöka hur användarorienterade 
metoder kan stödja designprocessen så att funktionsnedsättningar inte utgör 
ett hinder för insamling av information från användare. Projektet har utförts 
i ett verkligt industriellt designprojekt på ett företag som utvecklar produkter 
bl.a. för personer med kommunikativa funktionsnedsättningar. För att förstå 
användarorienterad design har en avgränsad litteraturstudie gjorts bl.a. med 
avseende på designmetoder och konsumtionsmönster. 
 
Arbetet resulterade i ett konceptförslag för ett modulbaserat tema i form av 
klistermärken där användaren själv kan kombinera dessa för en individuell 
stil. Slutsatsen för projektet är att användarorienterade metoder bör utökas 
att även vända sig till nära anhöriga till de funktionshindrade och inte endast 
fokusera på användaren själv. Detta då nära anhöriga har en mycket bra 
förståelse för användaren och kan enklare uttrycka användarens behov.  

 
 

Nyckelord: Kommunikation, Funktionshinder, Produktutveckling, 
Användarcentrerad design, Personifiering 
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1 Introduktion 
Funktionshindrade personer men nedsatt kommunikation och talförmåga 
kan inte forma ord och meningar så att de blir förstådda av alla. Ofta kan de 
funktionshindrade kommunicera med sina nära, genom att de lär sig tyda 
varandras olika tecken och ljud. En kommunikation med utomstående har 
ofta svårt att fungera. Funktionshindret kan ha orsakats av sjukdom eller en 
olycka, t.ex. Cerebral Pares (CP), Retts syndrom eller en ryggradsskada. Det 
finns företag som har specialiserat sig på att utveckla hjälpmedel så att dessa 
personer har möjligheten att kommunicera bättre. Dessa hjälpmedel kallas 
AKK-enheter (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) och utgörs 
oftast av en specialanpassad dator som pratar på kommando.  

 
AKK-enheten som styrs utav den funktionshindrade ger inte bara 
möjligheten att kommunicera, den gör även att de funktionshindrade klarar 
av saker på egen hand, som till exempel att kunna gå den vanliga skolgången 
eller själva ta kontakt med en person de gillar. 

 
Beroende på svårhetsgrad av funktionshinder finns möjligheten att låna en 
subventionerad AKK-enhet på heltid. Reglerna för låna en subventionerad 
AKK-enhet är olika. I Sverige kan man låna en enhet under 5 år, att köpa en 
AKK-enhet privat kostar mellan 20 000 – 100 000 SEK, beroende på 
enhetens funktion och kvalitet. För de personer som har en egen AKK-enhet 
blir det en mycket personlig ägodel som är med dem under nästan hela 
dygnet. Enheten blir deras röst. Runt om i samhället finns det möjlighet att 
personifiera produkter så att användaren eller ägaren kan visa sin personliga 
stil. Även användare av AKK-enheter har önskemål om att personifiera sin 
enhet, men idag är möjligheten mycket begränsad.  
 
För en designer blir just kommunikationen med användare som har 
kommunikativa funktionshinder en svårighet. Hur kan en designer förhålla 
sig till användarnas funktionshinder och ändå använda en användarcentrerad 
design process? Frågan är om existerade metoder kan användas för att samla 
in önskad information? Eller behövs några speciella åtgärder göras?    
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1.1 Syfte och mål 
Projektet syftar till att undersöka hur användarcentrerade designmetoder kan 
användas av designern för att inte funktionsnedsättningar hos användaren 
ska utgöra ett hinder i designprocessen. 

 
Projektets mål är att ta fram ett koncept, som ger användare möjlighet att 
sätta en personlig stil på en specifik AKK-enhet.  

1.2 Avgränsningar 
• Undersöker endast metoder som relaterar till en användarcentrerad 

design process. 
• Fokus på användare som har nedsatt kommunikation och talförmåga. 
• Det slutliga konceptet ska inte förvränga AKK-enhetens 

originalutseende, ingen ändring av originalritning kommer att göras, 
det ska inte heller ändra AKK-enhetens funktionalitet.  

• Det föreslagna konceptet måste vara inom prisramen av 
försäljningspris, maximalt 140 SEK.   

• Det slutliga konceptet ska kunna realiseras efter detta projekt har 
avslutats. 

• Om konstruktionsberäkningar måste göras, räcker det med ett underlag 
(inte slutgiltiga beräkningar). 

• Ingen detaljerad och bildande kalkyl över budgeten ska göras, endast 
rimliga antaganden. 
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2 Teori  
Kapitlet beskriver relevant teori och kunskap som har utgjort en grund 
för projektet. Teorin har används som referens för beslut av metodval 
och vid diskussioner. Områden som berörs och är viktiga för arbetet är 
vad användarcentrerad design är och vilka metoder som kan användas, 
relevanta funktionshinder och vad dessa får för följder, konsumtions 
mönster och hur design kan påverka och personifiering och tankar om 
vad personifiering utav produkter är. 

2.1 Användarcentrerad design 
Det finns många olika anledningar varför vissa produkter inte används, t.ex. 
att de är för komplicerade att användas eller inte tillräckligt tilltalande. 
Sådana produkter faller snabbt i glömska. För att undvika detta är det viktigt 
att inte glömma bort vem produkten skapas för. Det kan göras genom att 
tillämpa ett användarcentrerat designtänk, för att hitta användares behov, 
krav och begräsningar (Rosenbaum, Rohn, & Humburg, 2000).  
Användarcentrerad design är en sammanställning utav metoder och 
filosofier, som genomsyrar planering, design och utveckling av en produkt 
eller ett system. Målet med användarcentrerad design är att utveckla 
produkter eller system som värderas och används av en specifik 
användargrupp. En användarcentrerad process är iterativ, vilket tillåter 
modifikationer som kan anpassas efter användarens behov under processens 
gång. Utvecklare med olika kvalifikationer bör samarbeta för en större helhet 
och ett bättre resultat (Bowler m.fl., 2011). 

2.1.1 Användare 
En produkt eller system har olika användare som integrerar olika mycket. 
Det är viktigt göra en uppdelning utav användarna för att de har olika krav på 
produkten eller systemet. Användarna kan förslagsvis delas in i fyra grupper, 
primär-, sekundär-, sid- och medanvändare (Osvalder, 2009).  
Den primära användaren är den som använder produkten i dess främsta 
syfte. Den sekundära användaren kommer i kontakt med produkten, men 
använder den inte i produktens främsta syfte. Sidanvändaren påverkas av 
produkten utan att använda den. Medanvändaren samarbetar med primära 
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eller sekundär användare utan att själv integrera i produkten (Osvalder, 
2009). 

2.1.2 Användarbarhet 
Begreppet användarbarhet är ett mått på hur väl en produkt uppfyller 
användarens behov, dvs. lämpligheten av produktens funktionalitet. 
Primäranvändaren är expert på området. Genom att utvärdera och testa 
prototyper gentemot primäranvändaren, kan produkten anpassas och brister 
kan undvikas (Babbar m.fl., 2002). 
Mått på användarbarhet framställs genom att användaren får testa och 
utvärdera produkten. Simuleringar av användningen kan göras om 
användaren inte kan delta. Utifrån resultat av testet görs en bedömning om 
produkten uppfyller de krav som ställs på användbarheten eller inte (Abras 
m.fl., 2004). 

2.2 Användarcentrerade designmetoder 
För att ge en bättre förståelse för vad användarcentrerade metoder är och hur 
de kan användas beskrivs relevanta metoder för projektet här. 

2.2.1 Needfinding 
Needfinding är en användarorienterad process som syftar till att kartlägga 
användargruppens behov. Den bygger på mottot att ”Behov varar längre än 
specifika lösningar”. Det vill säga att lösningar förändras med utveckling av 
teknologier, medan det grundläggande behovet kvarstår (Patnaik & Becker, 
1999). Vilka metodval i som görs i needfinding varierar och det finns inga 
verkliga rätt eller fel. Det viktigaste är att behoven identifieras. Vanliga 
metoder som används är observationer, enkäter och intervjuer för att samla 
information (Patnaik & Becker, 1999).  

 
Observation görs för att studera användaren i sin naturliga omgivning, där 
naturliga rörelser, vanor och beteende identifieras. Det är alltid bra att, om 
möjligt, filma en observation. På så sätt går det att undvika att detaljer glöms 
bort. Dessutom finns möjlighet att nya saker observeras genom att gå igenom 
inspelningen flera gånger. Genom att låta den observerade titta på en 
inspelning av sitt eget beteende får denne möjligheten att beskriva sin 
situation med egna ord. Detta är intressant, eftersom de ofta har en annan 
uppfattning av situationen.  Genom att se sig själv kan de göra egna 
reflektioner som kan vara mycket värdefulla (Patnaik & Becker, 1999). 
 
Enkäter och intervjuer är också vanliga metoder. Risken finns att 
användarens minne sviker eller att deras verklighetsuppfattning är skev. 
Viktiga detaljer kan gå förbises eftersom användaren oftast inte är medveten 
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om sitt eget beteende och sina behov. Människan är mycket anpassningsbar, 
svårigheter blir till vanor och glöms bort med tiden, dvs. blir ett självklart 
mönster hos dem (Patnaik & Becker, 1999).  
Det finns olika intervjutyper, ostrukturerad, halvstrukturerad och 
strukturerad. Vilken som används beror på syftet med intervjun och 
omständigheter runtomkring. Huvudsyftet är att samla information kring 
tycke och tankar, personers erfarenheter och värderingar (Osvalder, 2009).  

 
För att undersöka och definiera vilka användarna som ingår i en målgrupp 
kan personas användas. Ett begränsat antal fiktiva personer får representera 
målgruppen. Dessa beskrivas så utförligt som möjligt, med namn, jobb, ålder, 
intresse mm. Utifrån dessa personas tas alla beslut, med användaren i åtanke 
(Osvalder, 2009). 

2.2.2 Benchmarking 
Benchmarking är en utvecklingsmetod för självförbättring av ett företag. 
Metoden är dynamisk och är inte tänkt att avvändas som nyckeltal eller 
konkurrensanalys. Istället är det en konkret beskrivning av de processer och 
aktiviteter som skapar värdefulla prestationer inom en organisation. Frågor 
som kan ställes är t.ex. Var befinner sig företaget idag eller vad behöver 
förbättras? Hur förhåller sig företaget till andra företag? Finns det liknande 
problem bland konkurrenterna eller har de löst problemen? (Kallöf, 2009). 

 
Kopiering kan ses som något fult och det är originaliteten som betraktas som 
värdefull. En god idé kan vara värd att upprepas. Genom att utveckla ett 
existerande vinnande koncept, slipper man gå på vissa minor och sparar tid. 
Rehn (2010) föreslår att man ska kopiera med stolthet, men också tillföra 
något nytt till konceptet.  

2.2.3 Kravspecifikation 
En kravspecifikation är en sammanställning utav de krav en produkt/system 
bör tillgodose. Kraven bestäms utifrån specifika aspekter, exempelvis 
ekonomiska, ergonomiska, kvalitets och/eller funktion. Det är vanligt att varje 
krav viktas, dvs. får ett mått, utifrån hur viktiga det är. Vikten variera mellan 
ex. 1 och 5, där 5 är högst (Karlsson, 2008). 
Urvalet av koncept som ska vidareutvecklas gör oftast utifrån en 
kravspecifikation. Koncept utvärderas efter hur väl de uppfyller kraven och 
de koncept som får högst poäng arbetas vidare med. Kravspecifikationen kan 
uppdaterats allt eftersom projektet fortskrider (Karlsson, 2008). 

2.2.4 Prototyp  
En prototyp är en modell av en produkt. Den kan användas för många olika 
syften, ex. bilda en verklighetstrogen uppfattning av produkt, ge feedback 
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från användare eller demonstrera och upplysa syften med produkten (SVID, 
2013). 

2.2.5 Moodboard 
En moodboard är ett kollage av bilder, material, ord mm. som beskriver och 
sammanfattar känslan/uttrycket för en specifik produkt eller lösning. 
Metoden används för inspiration och kommunikation mellan involverande 
parter, för att försäkra att alla har samma visioner och jobbar i samma 
riktning (Smith, 2013). 

2.2.6 Brainstorming 
Vid  idégenerering används ofta brainstorming för att skapa många idéer. 
Den kan utföras på varierande sätt. Ett sätt är att alla möjliga och omöjliga 
idéer skissas ner. Kritik är strängt förbjudet, istället ska så kallat ”tänkande 
utanför boxen” uppmuntras. Idéer kan kombineras. Kvantitet går för kvalitet 
(Osvalder, 2009). 

2.2.7 Biomimik  
Naturen är en utmärkt källa för inspiration till nya idéer. Naturen har redan 
hittat lösningar på massa olika problem som människan har idag. Biomimik 
syftar till att använda lösningar som i åratal fungerat i naturen 
(www.asknature.com, 2013). För att hitta inspiration och information 
användes webbplatsen www.asknature.com. Där finns naturens fiffiga 
lösningar beskrivet samt exempel på produkter som använder sig utav 
biomimik.  

2.3 Design och konsumtion  
Det finns konsumtionsmönster i samhället som är viktiga att förstå vid 
produktutveckling. Genom att inse mönstren kan en djupare förståelse fås 
om hur konsumenten kommer att ställa sig till den nya produkten.  

2.3.1 Konsumtion 
I den västerländska kulturen har konsumtion blivit en stor del av det 
mänskliga livet. En stor del utav vår tid tas upp antingen genom aktiva köp 
eller att fundera på olika val av köp. Konsumtion handlar om att skapa små 
till stora drömmar och köpen kan variera från allt mellan en ny tröja till nästa 
utlandssemester (Ekström, 2007). 
En konsument vet ofta inte långt i förväg vad den vill ha utan utgår från vad 
den ser och skapar drömmar och begär därefter. De söker, tolkar och 
omtolkar budskap som företag sänder ut. Konsumtion påverkas också utav 
impulser, känslor och den sociala omgivningen (Ekström, 2007).  
En konsuments köpbeslut och tid för köp förändras med produkt, situation 
och vilket användningsområdet produkten har (Ekström, 2007). 
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2.3.2 Design 
Med design kan en produkts utryck och intryck ändras, så att olika 
upplevelser återges med produkten. Konsumenter har förväntningar på varor 
och tjänster, ex. säkra, hälsosamma eller lyckogörande. Desto mer äkta 
upplevelsen utav produkten upplevs, desto större är sannolikheten att 
konsumenten väljer just den varan istället för konkurrenternas (Smith, 2007). 

 
Det är viktigt att förstå hur konsumenterna förhåller sig till produkten och i 
vilka sammanhang den används, praktisk, socialt osv., för att anpassa 
designen efter konsumenternas behov. De egenskaper som understryks av 
designen måste prioriteras utav konsumenterna för att leda till ett köp. Även 
om konsumenten tycker bra om en produkt så måste också plånboken vara 
med (Ekström, 2007). 

2.3.3 Identitet 
Vuxna härmar och tar efter varandra och barn härmar vuxna och andra barn. 
Det är ett undermedvetet beteende som också finns i djurriket, men där ett 
utanförskap kan leda till döden (Parrish, 2012).  
Genom konsumtion uttrycker vi vår identitet. Vi köper ofta en vara för 
märkets skull som vi och andra relaterar till en känsla och uttryck. På samma 
sätt kan man uttrycka sin identitet genom att inte köpa en produkt (Ekström, 
2007).  
För många är konsumtion relaterad till frihet. Friheten att ta egna beslut som 
leder till högre livskvalitet. Ofta vill människor visa att de har råd med lyx. 
Det är ett undermedvetet beteende, men definitionen av lyx och status 
varierar med tiden (Ekström, 2007). 

2.3.4 Personifiereing 
Att användaren faster sig vid produkten är en viktig del för hur väl en 
personifierad blir accepterad (Normark, 2014). Personifiering av en produkt 
eller system kan ses som en process som ändrar funktionaliteten, gränssnitt, 
eller sammanhanget av information för att förbättra den personliga 
relevansen för en individ (Blom, 2000). Det är ett relativt ny koncept inom 
forskning men undersökning av personifiering har gjorts inom områden så 
som sociologi, marknadsföring, ingenjörskunskap, datakunskap och ekonomi 
(Oulavirta och Blom, 2008).  
Vid personifiering av en produkt finns det tre olika aspekter som bör tas i 
åtanke: Vem gör personifieringen? Är det ett system som bestämmer 
personifieringen för en individ eller är det individen själv. De två olika sätten 
tar utryck på två helt olika sätt, även om målet att göra saker bättre för 
individen. Till vem görs personifieringen? Ett beslut måste tas till vem 
personifieringen förs för. Vilken kategori av användare och är det en individ 
eller grupp. Vilka delar bör bli personifierade? Vilka delar är möjliga att 
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personifiera och vilka skulle vara fördelaktiga för användaren? (Fan och Pool, 
2006).  

2.4 Funktionshinder 
För att förstå sig på användare med funktionshinder är det viktigt att förstå 
hur de olika handikappen kan te sig. Det är mycket viktigt att inte glömma 
människan bakom funktionshindret och förstå hennes perception på 
omvärlden. 

2.4.1 Cerebral Pares (CP) 
CP-skada är ett samlingsnamn för olika symptom som grundar sig i en eller 
flera skador på hjärnan. Skadan kan uppkomma i olika områden av hjärnan 
och vid olika tidpunkter. Vanlig orsak är syrebrist och blödningar i hjärna 
under graviditet eller i samband med förlossning. 
Symtom och grad av funktionshindret ter sig olika, och kan förändras med 
stigande ålder. Gemensamma symtom är rörelsehinder och problem med 
motoriken. Skadan på hjärnan kan också medföra, epilepsi, 
perceptionsstörning, talsvårighet och synskada (Medtronic, 2011). 
Det är även vanligt att CP-skadade får någon perceptionsstörning och/eller 
förståndshandikapp och av varierande grad (Viss, 2012). 

2.4.2 Retts syndrom 
Retts syndrom är en ovanlig sjukdom som bara drabbar flickor. Sjukdomen 
upptäcks vanligtvis mellan 6-18 månader då föräldrarna kan märka en 
skillnad i barnets utveckling. Hjärnan har oväntat fått störningar i sin 
utveckling, som leder till svåra funktionshinder. Barnet stannar i sin 
utveckling, blir svår att kommunicera med och upplevs ofta som inåtvänd 
och frånvarande. Barnet kan även få epilepsi, motoriska svårigheter och 
problem med puls, andning och blodtryck. Den plötsligt upptäckta 
sjukdomen blir vanligtvis ett stort trauma för föräldrarna. Än så länge kan 
man inte förutse sjukdomen och man vet inte vad den beror på. Vanligtvis 
uppnår inte patienterna en ålder över 35 år (Socialstyrelsen, 2010).  

2.4.3 Perceptionsstörning 
Perceptionsstörning medför en avvikelse i tolkandet av de fem 
sinnesuttrycken syn, hörsel, känsel, smak och lukt. Problemet uppstår när 
sinnesintrycken ska samordnas av hjärnan, vilket leder till att en avvikande 
visuell upplevelse av omgivningen (Sturm, 2011). 

2.4.4 Förståndshandikappad 
Förståndshandikappad kan även benämnas begåvningshandikappad eller 
utvecklingsstörd. Utvecklingen av det kognitiva tänkandet i hjärnan går 
långsammare eller stannar upp. Konsekvensen blir att barnen får svårigheter 
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att förstå och lära sig nya saker, uttrycka egna tankar och känslor, ta beslut, 
jämföra, bedöma och memorera. Det abstrakta tänkandet saknas eller är 
mycket begränsat. Barnen hamnar efter i mental utveckling jämfört med sina 
jämnåriga (Wallin & Holmbom, 2013). 

2.5 I-serien 
I-serien är den AKK-enhet som det slutliga konceptet av projektet ska 
anpassas till. Nedan beskrivs I-serien för att ge en bild vad det är för produkt. 

 
I-serien riktar sig främst till personer med motoriksvårigheter, eftersom den 
har interagerad ögonstyrning och kan styras med endast ögonen. Den kan 
även styras via touchskärm. Den är designad för att ge större möjlighet till 
självständig kommunikation. Den är också byggd för att klara av daglig 
användning. Den är robust, har en lång batteritid på 24 h och har optimerade 
högtalare för tal för varierade miljö. Enheten är medicinskt klassad, vilket 
betyder att den måste ska klara av en del tester, såsom fall från 1 meters höjd, 
vatten-sprut och vara dammtät mm.  
I-serien har många användningsområden och kan även användas som dator, 
telefon och fjärrkontroll till t.ex. TV och DVD spelare. Enheten finns i två 
storlekar, 12- och 15 tum. Den kan självständigt stå, ligga ner vid touch-
användning eller fästas på rullstol (Tobii, 2014). Idag går det att få I-serien 
endast färgen svart. Det finns inte heller personifierade tillbehör för att 
ändra dess fysiska utseende. På baksidan kan ett fäste monteras, för att 
kunna fästas på rullstol. 

 
Bild 1. En I-serie enhet, framsida och baksida. 
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4 Metod 
Projektet bygger på en designprocess som skapats av SVID (Stiftelsen 
Svensk Industridesign). Denna valdes för den passar 
produktutvecklingsprojekt och är enkel och tydlig att följa. Modifikationer 
gjordes av designprocess för att för att passa detta projekt och dess önskade 
resultat, se bild 2. De två sista faserna i SVIDs designprocess, Produktion 
och Uppföljning & Utvärdering, låg inte inom ramen för detta projekt. Därför 
togs de bort. 

Bild 2. En modifikation av SVIDs designprocess anpassad för detta projekt. De orange pilarna 
representerar en iterativ process. 

 
Designprocessens faser innehöll följande; 
 

• Planering; Arbetet struktureras upp 
• Användarstudier; Utforska och samla information om området 

utifrån behovs- och funktionsanalys 
• Koncept & visualisering; Ide och konceptgenerering som utgår från 

användarstudien, iterativ fas 
• Utvärdering & konceptval; Jämföra koncept och bestämma vilka som 

ska utvecklas vidare, iterativ fas 
• Justering & genomförande; Test, förbättring och detaljbearbetning 
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!"#$"%&'()*%+,'-

./"0,1)-2-#+(*&3+(,'+"4-

5)#$'%,'+"4-2-6/"0,1)#&3-

7*(),'+"4-/08-4,"/9:;'&"%,-

<3*=;'&"%,-



 Elise Offerman, Användarcentrerade designmetoder 
 

12 

4.1 Planering 
I projektets planeringsfas strukturerades hela projektet upp utifrån 
designprocessens olika faser. Varje fas fick olika del-moment. Momenten 
valdes med tanke på projektets syfte och mål. Tillsammans med 
uppdragsgivarens handledare fastställdes företagets mål, syfte och krav av för 
uppdraget i en projektplan.  

4.1.1 Projektplan  
En projektplan är en sammanställning och överenskommelse av syften, mål 
och krav från olika partner inblandat i ett projekt. Genom att ha en 
gemensam plan kan missuppfattningar undvikas och projektplanen är ett 
dokument att hänvisa till om frågor skulle uppstå.  
Därefter planerades att projektet skulle möta akademisk standard för ett 
examensarbete på civilingenjör nivå. 

4.1.2 Gantt-schema 
Tidsplanering utav projektets upplägg gjordes med hjälp av ett Gantt-
schema. Det är en metod som visuellt beskriver hur olika moment i ett 
projekt förhåller sig och påverkar varandra gällande tidsramar och resurser 
(Fors-Andrée, 2012). Utifrån projektstrukturen och valda moment gjordes en 
uppskattning av olika moment och hur mycket tid varje moment skulle ta. 
Det sammanställdes i Gantt-schemat.  

4.1.3 Litteraturstudie 
För att undersöka olika teorier och tidigare kunskap om området gjordes en 
litteraturstudie. Syftet var att kunna använda de slutsatser som tidigare 
dragits för att underlätta projektet. Sökandet av litteratur gjordes via 
specifika sökord på Google, Stockholmsstadsbibliotek och Luleå tekniska 
universitet biblioteksdatabas. Sökorden var bl.a. konsumentbeteende, de 
olika funktionshindren, design för handikappade, användarvänlig, biomimik, 
och needfinding. Vissa sökningar gav resultat och ledde till andra områden 
som passade projektets syfte. 

4.2 Användarstudier 
I den fasen har stor variation av information tagits i beakta. En del utav den 
har samlats in och använts. Insamlingen har lett till olika erfarenheter och 
slutsatser som har användas för att ta beslut.  

4.2.1 Personas 
För att undersöka och definiera vilka användare som ingår målgruppen 
användes metoden personas. Tobii hade redan färdigställda personas och 
dessa valdes att användas. Personas fanns både för primära användare, de 
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funktionshindrade, och sekundära användare, anhöriga, assistenter och 
återförsäljare (och personer runt omkring de funktionshindrade). Inga 
kompletteringar gjordes till dessa personas då de ansågs vara kompletta. 
Personas gav en bra bild av användarna, vilket var en bra början till djupare 
förståelse av användarna. Företagets personas redovisas inte i denna uppsats.  

4.2.2 Needfinding  
För att försöka lokalisera användares grundläggande behov med en 
personifierande produkt användes needfinding metoden. Användarnas 
funktionshinder gjorde neefindingen svår att utföra. Funktionshindren kan 
göra att användare blir oroliga av att släppa in en främmande person i sin 
närhet. Det fanns få användare inom rimligt avstånd som ville och kunde 
ställa upp. Både observationer och intervjuer kunde ändå genomföras, 
genom att använda alternativa lösningar. I stället för att bara intervjua 
primära användare, intervjuades sekundära användare. Observationer 
gjordes via Youtube.  

4.2.2.1 Interjuver 
Den kvalitativa informationen samlades in via intervjuer. Tre 
halvstrukturerade intervjuer gjordes med olika personer för att får en djupare 
förståelse för vilka användarna var, vad de har för beteende och vad de har 
för behov. Den halvstrukturerad intervjutyper valdes för att kunna leda 
intervjun i en riktning, men med möjlighet att snappa och följa intressanta 
vinklingar från den intervjuade. Syftet var att utreda vilka behov de hade och 
om/på vilket sätt deras beteende skilde sig från personer utan 
funktionshinder. Intervjuerna analyserades i efterhand genom att försöka se 
likheter eller olikheter dra av resultaten från vardera intervju. Vad fanns det 
för gemensamma åsikter, pekade resultaten åt samma håll och går det att dra 
paralleller? 

 
Första intervjun gjordes med en medarbetare på Tobii. Han var expert på 
användaren och hade 30 års erfarenhet av personer med dessa handikapp. 
Intervjun gav kunskap om hans syn på användarens eget perspektiv om sin 
situation och hur användaren förhåller sig till omvärlden. Målet var att förstå 
om/hur användarens syn på sig själv skiljer sig från en person utan ett 
funktionshinder.  

 
Andra intervjun gjordes med en sekundär användare, en mamma till en son 
på 9 år med CP-skada.  Intervjufrågorna handlade om sonens vanliga tankar, 
drömmar och vardagliga beteende. På vilket sätt skiljer han sig eller skiljer 
sig inte från jämnåriga barn utan handikapp.  
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Den tredje intervjun var med 14 årig avancerad användare. Hans grova CP-
skada gör att han sitter rullstol och har 24 h assistans om dagen. 
Intervjufrågorna handlade om hur och varför han skulle vilja personifiera sin 
AKK-enhet.  

4.2.2.2 Observationer 
För djupare förståelse av användarna i sin egen miljö gjordes 

observationer. Observationsmetoden används för att identifiera rörelser, 
vanor och beteende. För att undgå att personer ändrar sitt naturliga beteende 
ställs inga frågor. Allra bäst resultat nås om de är omedvetna att de blir 
observerade (Patnaik & Becker, 1999). Istället för att observera olika 
användares beteende i verkligheten gjordes observationer via Youtube göras. 
Det fanns många olika klipp på användare med funktionsnedsättning i 
vardagliga situationer och sin naturliga miljö. Dessutom gav Youtube 
möjligheten att observera användare från olika delar av värden.  

4.2.3 Benchmarking 
Benchmarkinganalysen gjordes genom att fastställa hur företaget Tobii, 

själva har tänkt kring personifiering av sina tidigare produkter. Till äldre 
enheter fanns det sidoramar som kunde bytas ut. Dessa ramar fanns i 5 olika 
färger. Färgerna kunde tyckas barnanpassade även om målgruppen inte bara 
bestod av barn. Lösningen har inte fungerat så bra eftersom det förekommit 
att sidoramarna trillat av. Dessutom identifierades hur konkurrenter av AKK-
enheter och produkter på närliggande marknader ställer sig till 
personifiering av sina produkter. Genom att titta på hur konkurrenter 
behandlat personifierande produkter kunde nytta dras och slutsatser göras 
utifrån existerande produkter.  

4.2.4 Kravspecifikation 
En kravspecifikation gjordes i samarbete med handledare på Tobii, se bilaga 
1. Det var viktigt att erhålla samma höga kvalitet som kärnprodukten, för att 
inte skada Tobiis rykte. Produkten får inte vara farlig för användaren och 
måste klara av stort vardags slitage. Dessutom måste den vara användarvänlig 
och medverka till en större helhet av I-serien. Tobii vill inte ha en tekniskt 
komplicerad produkt, för att undvika komplikationsrisken. Fokus ska inte 
behöva tas från deras kärnverksamhet.  

4.2.5 Moodboard 
En moodboard gjordes för att fastställa att uttrycket och känslan stämde 

överens med vad Tobii förväntade sig utav slutresultatet. Kollaget gjordes 
utav bilder tagna från webben, ord som definierar Tobii och färgprover. En 
dialog hölls med handledaren på Tobii för att hitta rätta uttrycket. 
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4.3 Koncept & visualisering 
Utgångspunkten för denna fas var att skapa många och varierande idéer och 
koncept på hur personifiering kan uttryckas av den specifika AKK-enheten. I 
den här fasen var det viktigare med kvantitet istället för kvalitet. Det var en 
iterativ process som gjordes två gånger i det här fallet. Visualisering hjälper 
till att skapa en bättre förståelse för koncepten.  

4.3.1 Workshop 
För att få utomstående personers perspektiv och inspiration vid 
konceptgenerering gjordes två workshops. Workshop är en metod där en 
grupp bestående av ett begränsat antal deltagare diskuterar lösningar för ett 
givet problem. Gruppdynamiken är viktig och när nya idéer ska gro får ingen 
kritik förekomma för att undvika att deltagare håller inne idéer av rädsla att 
få kritik. Deltagarna bör inte känna till huvudämnet från början utan 
diskuterar först närliggande områden. Olika övningar hjälper deltagarna att 
släppa på spärrarna och tänka i nya banor. Målet med en workshop är att 
skapa material för att komma på nya idéer och lösningar (Nelson & 
McFadzean, 1998). Två workshops genomfördes under projektet. En 
tillsammans med anställda på Tobii för att hitta formspråk för företagets 
produkter. I den andra medverkade två personer för att ge inspiration till 
konceptgenereringen.  

 
Två workshops gjordes under denna fas. Eftersom Tobii inte hade en 
definierad designprofil sedan innan syftade den första workshopen till att 
hitta ett formspråk för personifierade produkter. Det var viktigt att definiera 
formspråket i en tidig del av projektet för att använda resultatet som 
utgångspunkt i idégenereringen. Workshopens upplägg var att jobba utifrån 
de anställdas uppfattning om vad Tobii som företag representerar. Målet var 
att se om det fanns några skillnader mellan teoretiskt syfte och mål i 
affärsplanen jämfört med visionen hos de anställda. 5 olika övningar där de 
medverkade skulle tänka på Tobii utifrån olika perspektiv gjordes. 
Övningarna syftade till att hitta likheter och olikheter mellan teori och 
praktik. Totalt deltog 7 personer med olika positioner och arbetsuppgifter i 
företaget. Övningarna kan ses i bilaga 2. 

 
I den andra workshopen deltog två personer som fick jobba med 
frågeställningen ”Hur skulle du personifiera/ändra utseende på en…..?”. 
Syftet var undersöka och hitta nya sätt att ändra en produkts fysiska 
utseende. Målet var att generera nya idéer för konceptgenereringen. Under 
första övningen fick deltagarna skriva ner hur de skulle personifiera en 
klänning, ett bröd och en gaffel. Tiden var begränsad till 1 minut för varje 
föremål. I andra övningen fick varje deltagare en verklig I-serie, som skulle 
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personifieras med valfri metod. Som hjälpmedel hade de, papper, pennor, 
sax och tejp. Bara två personer deltog i workshopen för mindre grupp är 
lättare att styra åt ett vist håll beroende på hur workshopen utvecklar sig.  

4.3.2 Brainstorming 
Brainstormingen gjordes av projektledaren av detta projekt och tog 

inspiration från webb-sökningar. Många tankar och idéer tog form via ord 
och skisser. Genom att titta på hur konkurrenter behandlat personifierande 
produkter kunde deras koncept utvecklas för att passa målet av detta projekt. 

4.4 Utvärdering & konceptval 
I den här fasen utvärderades de olika koncepten mot varandra för att hitta 

brister och fördelar med varje koncept. Utvärderingen gjordes utifrån den 
kravspecifikation som gjorts i samförstånd med handledare på Tobii, se 
bilaga 1. Kraven hade fått en vikt mellan 1 och 5, där 5 är högst. Förutom 
kravspecifikationen användes också den industrielle handledarens expertis. 
Det var viktigt att erhålla samma höga kvalitet som I-serien, för att inte skada 
Tobiis rykte. Produkten fick inte riskera att vara farlig för användaren och 
måste klara av vardagsslitage. Dessutom måste den vara användarvänlig och 
bidra till en större helhet av I-serien. Tobii vill inte ha en tekniskt 
komplicerad produkt, för att minimera underhåll och service.  

 
Det blev tydligt att bara ett koncept var tillräckligt rimligt att realisera på 
grund av tids- och kostnadsmässiga aspekter. Valet var inte svårt och ett 
beslut om vidareutveckling togs mycket snabbt. Det koncept som valdes för 
vidareutveckling var ett modulbaserat klistermärkeskoncept, se bild 3.  

 
Bild 3. Det valda konceptet, modulbaserade klistermärken. 
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4.5 Justering och genomförande 
Här börjar en vidareutveckling utav det valda konceptet. Olika tester och 
prototyper gjordes för att få en verklig uppfattning av konceptet. Beslut om 
detaljer, mått och den grafiska profilen togs. 

4.5.1  Vidareutveckling 1 
Det första steget blev att kontakta en producent, dvs. ett företag som 
tillverkade klistermärken, för att få en kostnadskalkyl samt professionell 
utvärdering av konceptet. Det gjordes genom inköpare på Tobii. Insikter om 
att konceptet hade brister blev tydliga och stora omarbetningar var tvungen 
att göras.  Problemet låg i att I-serien har dubbelkrökta hörn som inte var 
möjligt att tillverkas för klistermärke. Dessutom framkom insikt om att 
konceptet måste passa de två storlekar av I-serien, för att materialkostnaden 
inte skulle bli för hög. Utifrån det gamla konceptet och de nya kraven 
utvecklades ett nytt koncept genom brainstorming och konsultation av 
handledaren på Tobii. 

 
För att utvärdera det nya konceptet gjordes enkla prototyper, se bild 4. 
Prototyperna testade om konceptet passade för de två storlekarna på enheten 
och om en personlig stil kunde utryckas med ett begränsat antal 
klistermärken. Det gjordes genom jämföra konceptet på de två storlekarna 
och testa många olika sätt att ändra uttrycket för enheten. Tillsammans med 
handledaren på Tobii och inköpare konstaterades att konceptet klarade de 
ställda kraven.  

Bild 4. Prototyper på flexibilitet oberoende av storlek på enheten. 
 

Materialprover från producenten utvärderades för att se om kvalitén var 
tillräckligt hög. Det första testet syftade till att säkerhetsställa att 
klistermärkena enkelt skulle kunna tas av och på fler gånger om utan att 
förlora kvalitet, trilla av eller gå sönder. Testet utfördes genom att ta av och 
på klistermärkena flera gånger om dagen under en veckas tid. Det andra 
testet syftade till att undersöka hur kvaliteten påverkades utav olika 
temperaturer, eftersom produkten kommer säljas i olika delar av värden. 
Testen utfördes genom att materialproverna utsattes för olika temperaturer 
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från -10 till + 30 grader Celsius. Tiden varierade mellan 10-30 minuter och 
testet utfördes flera gånger.  

4.5.2 Vidareutveckling 2 
Utifrån den givna kostnadskalkylen från producenten togs beslutet att 
klistermärkena skulle tryckas på A4 papper. Valet gjordes utifrån minsta 
verktyg- och tillverkningskostnad. 

 
För att anpassa konceptet till användargruppens spridning i ålder delades 
konceptet i två delar. Ena delen skulle passa barn och den andra delen 
tonåringar/vuxna. Beslutet grundades på åldersfördelningen hos användarna, 
vilket är jämt mellan de två grupperna.  

 
Storleken av klistermärkena behövde ta hänsyn till att de två storlekarna av I-
serien hade mått som inte stämde överens. Höjden och bredden var olika och 
kamera och sensorer satt på olika avstånd från den högra kanten. Hänsyn 
togs också till A4 papprets storlek. 

 
För att bestämma dimension av klistermärkena gjordes prototyper, se bild 5. 
Olika mått av klistermärkena placerades ut på ett A4 papper. Prototyperna 
utvärderade kompromissen mellan estetiskt uttryck av klistermärkena på I-
serien med vad som fick plats på ett A4 papper.  

Bild 5. Prototyper för måttbestämning av klistermärke utifrån storleken av ett A4 papper. 
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4.6 Slutförande 
När alla mått var satta var det vara den grafiska profilen av konceptet som 
skulle fastställas, och det var ett stort jobb. Den grafiska profilen utgick ifrån 
könsfördelning hos användargruppen för varje koncept. Fördelningen var 
ungefär lika stor och därför gjordes teman med manligt/kvinnligt och 
tjejigt/killigt. 

 
Inspiration togs från webben och utgick från de populära grafiska profilerna 
på närliggande marknader, inom den amerikanska och europeiska 
marknaden. Moodborden som gjorts tidigare under projektet användes även 
för att definiera den grafiska profilen. Utifrån Tobiis formspråk var det 
viktiga att hålla klistermärkena ”coola” samtidigt som de skulle vara 
harmoniska för att passa in i I-seriens grundform. Alla delar av konceptet 
sammanställdes i Photoshop. 
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5 Resultat 
Här redovisas resultaten av delmomenten som gjorts i projektets olika faser, 
användarstudier, koncept & visualisering. Sist visas det slutliga konceptet 
samt resultatet av undersökningen av projektets syfte.  
Inget relevant resultat från utvärdering & konceptval fanns att redovisa. 

5.1 Resultat användarstudier  
Här är en sammanställning av resultaten från hela användarstöden. 

5.1.1 Resultat benchmarking 
Tobiis två största konkurrenter av AKK-enheter heter Dynavox och PRC. 
Företaget PRC har inte många varianter av personifiering av sina produkter. 
Till vissa enheter går det att byta ut ramen till olika färger (PRC, 2013). 
Ramarna säjs i paket, där sex färger ingår. Ett paket kostar 490 SEK. Dynavox 
har löst personifiering av sina AKK-enheter med ett heltäckande 
klistermärke, bestående av olika delar. Klistermärket består utav ett tunt 
vinylmaterial som enligt recensioner ska vara enkelt att klistra på utan att 
några bubblor bildas. Det finns en uppsjö av olika tryck att välja mellan. Det 
finns även möjlighet att använda ett eget motiv. Klistermärket kostar 175 
SEK (Dynavox, 2013).	   

 
Andra marknader som låg nära till hands att jämföra med var marknaden för 
mobiltelefoner, bärbardatorer och läsplattor. Det fanns ett mycket stort 
utbud av personifierade produkter för att pynta sin mobiltelefon, bärbardator 
och läsplatta på ett personligt sätt. Störst utbud fanns på 
mobiltelefonmarknaden. Det är bara att välja och vraka bland alla olika 
modeller, färger och mönster, för att uttrycka sin personliga stil. I vissa fall 
har dessa produkter också funktionen att skydda mot slitage. Priserna 
varierar stort mellan 20–280 SEK. Det är ofta ett separat företag som 
erbjuder tillbehören. Dessa är till största del online-baserade och har stort 
och varierat utbud.  

 

5.1.2 Resultat needfinding  
Nedridningens olika moment resulterade i många intressanta slutsatser som 
användes som utgångspunkt under resen av projektet. 
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5.1.2.1 Intervju med en expert 
Enligt experten fanns det två huvud karaktärer bland Tobiis användare, de 
normaliserande och de accepterande. Bland barn användare fanns det och 
tydliga kännetecknen och beteende som inte skilde sig från barn utan 
funktionshinder.  

 
Normaliserande  
De har kunnat prata tidigare i livet men förlorat förmågan på grund av olycka 
eller sjukdomen. De kan ha fått, ALS, Stroke, Hjärnskada, MS, eller 
ryggradsskada. Många har svårt att acceptera det som har hänt dem i livet och 
vill ha normalisering av livet (de har en uppfattning om vad normalt betyder). 
De vill inte och känner inte att handikappet är en del av dem själva. Därför 
vill de inte att deras AKK-enhet ska dra mycket uppmärksamhet till sig, för 
då påvisas handikappet tydligare.  
 
Accepterande  
Dessa personer är födda med eller har utvecklat ett funktionshinder i tidig 
ålder. De vet inte om ett annat liv och för dem är deras funktionshinder 
normalt. Det är en del av dem. Funktionshindret kan uppstå av Autism, Retts 
syndrom CP-skada och Down syndrom. Även om de känner att de är 
annorlunda, förstår de inte hur annorlunda de är. Deras AKK-enhet är en 
central del i deras liv och de vill kunna utrycka sig med den.  

 
Barnens beteende 
Det allra flesta funktionshindrade barn begränsar sig inte av sitt 
funktionshinder. De interagerar i sammanhanget på sitt egna sätt. Barn gör 
efter andra barn, härmar och testar.  

5.1.2.2 Intervju med sekundär användare  
Enligt mamman var det väldigt viktigt för sonen att vara en del av en 
gemenskap. För honom var gemenskapen främst skolan och hans klass. Han 
var mycket medveten om sitt funktionshinder, men det var inget som 
stoppade honom. Han ville göra samma saker som andra barn. Det händer 
att han utrycker för sina föräldrar att han inte vill ha sitt funktionshinder för 
att han känner sig begränsad. Idag hade han ingen utsmyckning på sin AKK-
enhet och hade inte påvisat något intresse. På hans rullstol finns inga 
utsmyckningar förutom med några reflexer.  

5.1.2.3 Intervju med primär användare  
Idag har han ingen utsmyckning på sin AKK-enhet, men han skulle tycka det 
var jättekul om personifierande tillbehör fanns. Skulle han få välja motiven 
skulle bli Boardwalk empire, Dexter, Tobii loggan eller Djurgården hockey. 

 



 Elise Offerman, Användarcentrerade designmetoder 

 23 

5.1.2.4 Observationer 
Online observationerna gav bättre syn på användarnas olika beteenden 

och svårigheter som de har i sin vardag. Det blev tydligt hur beroende de är 
av vissa nära relationer med personer runt om kring dem. Många uttryckte 
tydligt att de inte låter sig begränsas utav sitt handikapp utan vill göra samma 
saker som människor utan funktionshinder.  

 

5.1.2.5 Slutsatser av needfindingen  
• Funktionshindrade personer vill tillhöra ett sammanhang, bli 

accepterade och inte bli särbehandlade.  
• En personifierad produkt kan medföra känslan av gemenskap.  
• Användare som skulle vara intresserade utav en personifierad produkt 

är de som födds eller har utvecklat sitt handikapp i tidig ålder.  
• Eftersom den specifika AKK-enheten för detta projekt riktar sig främst 

till personer med motoriksvårigheter, kan användargruppen minskas 
till personer med CP-skada och Retts syndrom. Dessa grupper 
använder ögonstyrning i mycket hög grad och har haft sitt 
funktionshinder från tidig ålder. 

5.2 Resultat av koncept & visualisering  
Nedan redovisar vad koncept & visualiserings fasen bidrog med. 

5.2.1 Workshop 1 
Workshopen visade att deltagarna hade mycket homogena tankar och åsikter, 
vilket också återspeglades av affärsplanen. Det tyder på att klarhet och 
sammanhållning mellan det praktiska och teoretiska. 
Tobii vill att formspråket ska medföra coola produkter som uttrycker nya 
möjligheter för kommunikation. För att användarna ska kunna lita på Tobii-
produkter är kvalitet är A och O. Det är viktigt att produkterna är inbjudande 
till användning och framhäver individanpassning.  

Bild 6. Deltagarna i workshopen i aktion. 
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5.2.2 Workshop 2 
Workshopen gav mycket ny inspiration och alternativa sätt att tänka kring 
personifiering. Resultatet hjälpte till fortsatt idé- och konceptgenerering.  

Bild 7. Idégenereringens resultat tillsammans med deltagarna från workshopen. 
 

5.2.3 Brainstorming och kopiering 
Dessa två metoder resulterade i ett flertal skisser av idéer och koncept. 
Många var inte realistiska men bidrog till utveckling av andra koncept. 

Bild 8. Idéer från brainstorming. 
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5.4 Resultat utvärdering & konceptval 
Här redovisas de idéer och koncept som låg till grund för utvärdering inför 
fortsatt arbete.  
 
LED-lampor eller en mini-projektor kan belysa enheten på olika sätt för 
coola effekter, se bild 9. En projektor projicerar användarens valda bilder på 
baksidan av enheten. LED-lamporna placeras ut på enheten och kan belysa 
större eller mindre områden. Lamporna kan byta färg allt efter användarens 
tycke och smak.  

Bild 9. LED- lampa och projektor konceptet. 
 
 

Konceptet består utav en genomskinlig ram som monteras på enheten, se 
bild 10. En pappersbild kan placeras i ramen. Vilken bild som används väljer 
användaren själv. Användaren behöver inte anpassa sig till ett begränsat 
utbud av bilder, utan kan skriva ut egna motiv för användning. Funktionen 
av skalet erbjuder användaren stor variation. 

 

Bild 10. Genomskinlig ram koncept. 
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Konceptet består av klistermärken och bygger på modultänk, se bild 11. 
Märkena har olika teman anpassade efter användargruppen. Klistermärkena 
kan enkelt tas av och på fler gånger om utan att trilla av eller gå sönder. 
Funktionen av konceptet bygger på att användaren har ett eget val att välja 
var och vilka klistermärken ska placeras på enheten.  

Bild 11.  Modulbaserat klistermärkeskoncept. 
 
 

Konceptet består av fästen som monteras på enheten, se bild 12. Valfria 
dekorationer hängs i fästena. Dekorationen väljs utifrån varje individ och kan 
enkelt bytas.  

Bild 12. Sidofäste. 
 

Ytterligare ett koncept bygger på hur ljus skapas på atomnivå. Vissa fjärilar 
använder sig inte utav pigment utan har olika tjocka celler som absorberar 
ljuset olika och skapar därmed olika färger. Idag finns det ett fåtal produkter, 
såsom tyg och målarfärg som bygger på denna teknik. Konceptet innehåller 
ett antal skal bestående utav det speciella materialet, se bild 13. Skalen 
placeras på varandra och olika färger skapas beroende på hur skalen 
kombineras. Användaren kan enkelt själv bestämma färg själv. Konceptet är 
också miljövänligt.  
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Bild 13. Ljusbrytning konceptet. 
 
 

Vissa material kan ändra färg naturligt vid temperaturförändring. Samma 
effekt kan också uppnås genom ström. Konceptet bygger på ett skal som 
ändrar färg automatiskt vid temperaturförändring eller via knapptryckning, 
se bild 14. Ett och samma skal kan enkelt ändra uttryck efter stundens 
situation.   

Bild 14. Temperatur färg konceptet. 
 
 

Genom att utnyttja att vissa material krymper vid värme, skulle ett löst 
åtsittande skal kunna krympas på plats, se bild 15. Funktionen av konceptet 
innebär att skalet kan anpassas till enheter med olika storlekar. Användaren 
krymper själv skalet på plats.  

Bild 15. Skal-krympa konceptet. 
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Magneter skulle kunna användas för montering av skal på enheten, istället 
för klister, se bild 16. Genom att använda magneter blir det enkelt att ta av 
och på skalet.  

Bild 16. Magnetidén. 
 
 

Resultatet av utvärderingen av koncepten blev att ett koncept togs till 
vidareutveckling, det modulbaserade klistermärkeskonceptet. Det var det 
enda som var rimmigt tids- och kostnad mässigt och dess utom inte för 
tekniskt komplicerad.  
Ytterligare illustrationer gjordes för att förtydliga konceptet som valdes, se 
bild 17 och 18.   

Bild 17. Klistermärke modelltänkandet på baksidan av I-serien. 
 

 

Bild 18. Klistermärke modelltänkandet på framsidan av I-serien. 
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5.6 Slutgiltigt resultat 
Projektets undersökningar tyder på att det går att använda de vanligaste 
metoderna i en användarcentrerad designprocess trots att användaren har 
kommunikationssvårigheter och därmed har svårt att själv medverka. Den 
sekundära användaren användes i stor utsträckning då de ofta har mycket bra 
förståelse för användarnas personlighet och situation. Det är lättare att få de 
sekundära användarna att medverka. De har lätt att kommunicera och 
användarna själva blir i mindre oroliga utav sammanhanget. 

 
Det slutliga konceptet är uppdelat i två delar, barn och tonåring/vuxen, för 
att anpassas efter användargruppens spridning. Varje del består utav av två 
stycken olika ark i A4 storlek med klistermärken av A4 storlek, se bilaga 3. 
Arken ska säljas parvis inom respektive målgrupp och ska kosta runt 20 
dollar. På varje ark finns det klistermärkes-ramar som är tänkta att fästas 
längs skärmens kant på framsidan. De är anpassade för inte täcka kamera och 
sensor som sitter i det övre högra hörnet på enheten. Användaren kommer i 
huvudsak att själv se framsidan och tänker därför mest på den sidan. 
Självklart är baksidan också viktig, det är den delen andra personer ser i 
första hand. På varje ark finns det också separata klistermärken av olika 
storlekar. De är anpassade för att inte vara för stora eller för små. De större 
klistermärkena är tänkta att passa på baksidan och de mindre på framsidan, 
för att inte täcka displayen. Genom möjligheten att fästa och kombinera alla 
klistermärkena helt valfritt, möjliggörs stor variation utav personifiering av 
enheten. Det går därför att personifiera sin enhet och uttrycka sin personliga 
stil, se bild 19. Stil, färg och form på klistermärkena är en kombination av 
formspråk på Tobii och trender på den amerikanska och europeiska 
marknaden för liknande produkter. De är utformade för att minska risken att 
klistermärkena rivs sönder vid omplacering. Dessutom kan klistermärkena 
fästas på alla de olika materialen som I-serien består av. 

  
 

Bild 19. Exempel på hur personlig stil kan utryckas med de olika klistermärkena.  
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6 Diskussion och slutsats 
Utförandet utav projektet har fungerat bra i det stora hela. Det var dock svårt 
göra rimliga tidsantaganden i början av projektet. Med tiden har 
omprioriteringar fått göras för att hinna med alt på utsatt tid. På slutet blev 
det mycket mer att göra, för att komplikationer uppstod, ex. vänta på 
materialprover, semestrar och svårighet att bestämma grafisk profil. Det 
fanns dock tid inlagt för förseningar, men tiden blev ändå knapp.  
 
Resultatet av detta projekt kan vara relevant för andra personer som ska 
utföra produktutvecklingsprojekt gentemot användare som inte själva kan 
vara aktiva i processen. De kan dra slutsatser om en liknande process och 
metodval, så detta skulle kunna ge önskvärda resultat för dem med. 

6.1 Syfte  
Projektets syfte var att undersöka hur användarcentrerade designmetoder kan 
användas utav en designer, om användare har funktionsnedsättningar, såsom 
nedsatt tal och kommunikation förmåga. Syftet undersöktes genom att 
försöka använda användarcentrerade designmetoder på ett så vanligt sätt som 
möjligt. Modifikationer fick göras av metoderna för att de skulle ge resultat.  
 
Resultatet av undersökningen av syftet blev tydligt att funktionshindren 
försvårar utförandet av metoderna mest därför att användarna inte själva kan 
delta i samma utsträckning som personer utan funktionshinder.  
Att många primära användare har mycket svårt att ta egna beslut, förstå 
frågor eller utrycka sig gör att det blir svårt som designer att ha direkt 
kommunikation till den primäre användaren. Kommunikationen blev ett 
stort problem. Att istället arbeta utifrån sekundära användares perspektiv av 
situationen gör att mycket antagande måste göras för att få reda på vad den 
primära användaren tycker. Det betyder att resultaten kan blir mycket 
varierande och är helt beroende av designens känsla att göra tolkningar. 
Genom att inte kunna få direkta svar från den primära användaren blir 
resultatet mer osäkert på grund av att den stora antagande och tolkningar 
som måste till av designen. Detta gör det svårt för designen att skaffa pålitlig 
information.  
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Genom att närstående personer till en användare deltog i stor utsträckning 
istället för användaren, kunde metoderna genomföras. Har inte användarna 
närstående personer som har mycket kunskap om användaren faller 
metoden.  
Att ständigt ha användaren i åtanke under hela produktutvecklingsprocessen 
visade det sig att användarcentrerade designmetoder mycket väl var möjliga 
att använda. De traditionella metoderna, intervju och observation, kunde 
anpassas för att ge kvalitativ data från sekundära användare.  
Användarbarhetstest hade kunnat göras med sekundära användare för att 
underlätta de primära användarnas begräsningar att själva delta aktivt, men 
detta har inte gjorts i det här projektet. Istället har kunskap om användaren 
stått i centrum inför olika beslut, i hopp om att designern har tillräckliga 
kunskaper. 
 
Observationer av användare i naturliga miljöer skulle vara påfrestande för 
dem, dessutom mycket tidskrävande då användarna är geografiskt utspridda. 
Idag finns det videoklipp på internet som kan användas som substitut för 
egna observationer. Begränsningar med att göra online observationer är att 
designen inte själv kan påverka vad som observeras. Att designen inte kan 
göra egna observationer i valt kontext i samma utsträckning gör att relevant 
information kanske inte blir böjligt att observera. Det är en annan sak att 
vara på plats och känna av atmosfären och upptäcka detaljer jämfört med att 
titta på en skärm. Designen blir beroende av vad andra personer har fångat 
på film.  
Beroende på vem användaren är kan tillgängligheten av material variera 
mycket. Därför går det inte säkert att säga att online-observationer är en 
effektiv metod för alla användargrupper.  
Dessutom kan materialet kanske vara opålitligt då källans ursprung kan vara 
svår att verifiera.  
 

6.2 Mål 
Målet med projektet var att resultera i ett koncept som medför personlig stil 
av I-serien. Slutkonceptet bygger på användarnas behov, krav och 
begränsningar vilket uppfylldes av ett modulbaserad klistermärkeskonceptet.  
Användarbehovet identifierades till en vilja att tillhöra ett sammanhang, 
precis som människor utan funktionshinder. De påverkas till stor del utav sin 
omgivning och uppfattar vad andra har och gör. På så vis utvecklar de också 
en önskan att göra samma sak själva. En personifierande produkt som kan 
underlätta för användaren att tillhöra ett sammanhang skulle uppfylla 
användarens kärnbehov och det är det slutkonceptet försöker göra. 
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Slutkoncept ger användarna stort val till att själva bestämma hur deras I-serie 
ska se ut. Möjligheten att fästa och kombinera alla klistermärkena helt 
valfritt, möjliggörs stor variation. Det går därför att personifiera enhet och 
uttrycka sin personliga stil, vilket möjlighet att identifiera sig och tillhöra ett 
valt sammanhang. 

6.3 Rekommendation och förslag till fortsatt arbete 
Det skulle behövas fler användarstudier för att se om metodvalen för detta 
projekt verkligen fungerar för andra användare med funktionshinder. Kanske 
är användarcentrerade designmetoder inte optimala för denna 
användargrupp. För fortsatt arbete rekommenderas att söka efter andra 
metoder som kan passa användare med funktionshinder och testa dessa med. 
Det kanske går att generalisera visa metoder för produktutvecklingsprojekt 
där den primära användaren inte kan vara aktiv i processen på grund av att 
de förhindras av någon anledning. 

6.4 Svårigheten i att kommunicera  
I slutet utav projektet när erfarenheter börjat sjunkit in kom funderingar på 
om en mer direkt hade varit möjligt. Reflektionerna ledde till tankar att 
problemet kanske låg hos mig som designer. Mina personliga begränsningar 
kanske begränsar kommunikationen till en stor del? 
Personer med funktionshinder tenders att bli särbehandlade i samhället. Jag 
vill inte påstå att det är illa menat, men de blir ofta behandlade och sedda på 
ett annat sätt. Att försöka kommunicera med en person som ex. dräglar och 
inte kan röra kroppen eller flaxar med armarna och gör märkvärdiga ljud 
eller inte kan sitta still och svarar inte på frågor är inte lätt utan viss 
erfarenhet. Det är svårt att veta vilka/om det finns gränser som inte bör 
överskridas, och ovan personer vet inte hur de ska förhålla sig vilket skapar 
ett avståndstagande.  
Om detta var ett problem för mig kommer det antagligen bli ett problem för 
andra designers utan tidigare erfarenhet av användaren. Mitt råd för att 
undvika detta problem blir att vända sig till personer med erfarenhet av 
användaren. Genom att ta hjälp och få råd kan arbetet göras mer effektiv och 
ge bättre resultat.   
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Bilagor  

Kravspecifikation 

Kriterier 
nummer 

Kriterium 
 

1 Enkel att montera 
2 Bra passform 
3 Få delar (så inga detaljer trillar av) 
4 Inga vassa kanter 
5 Trillar inte av 

6 
Lätt utbytbar (utan att den går sönder eller lämnar rester, inte 
använda våld eller specialverktyg) 

7 Livslängd 5 år (men får slitas med tiden) 
8 Enkel att återvinna 
9 Miljövänligt material 
10 Vara underhållningsfri 
11 Prisvärd 
12 Anpassningsbar look 
13 Tilltalar/Identifierbar målgruppen 
14 Har Tobii känslan 
15 Snygg 
16 Inte för stor och klumpig (hanterbar) 

17 
Inte täcka väsentliga delar på enheten (högtalare, batteri, 
skärm, knappar) 

18 
Signalerar rätt egenskaper (kvalitet, snygg, passform, 
användarvänlig ) 

19 Tål vatten 
20 Tål kyla 
21 Tål värme (från solen) 
22 Tål stötar 
23 Bra tillverkningsmöjligheter 
24 Enkel att rengöra (inga utrymmen för smuts och sand) 
25 Fiffig lösning 

  

Bilaga 1(1/ 1) 
Kravspecifikation 
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Workshop övningar 

Enkel lek; få igång hjärnan och lätta på stämningen. (finns inget annat syftet) 
Färdigställ en tekningen på 15 sek och skicka vinare åt höger ett steg. På 
pappret fans två cirklar och utifrån dessa kunde vadsomhelst ritas. 
Vidarskickning gjordes i tre omgångar.  

 
Metafor; Byt ut vad Tobii AT representerar för dig, med en metafor. Samtliga av 
följande kategorier; ett djur, ett instrument och en växt. 
Tiden var begränsad (1 min) och tanken var att det skulle tvinga dem att 
skriva ner de första de tänker. Vilket skulle vara deras spontana känsla. 
Sedan skulle de kolla på om det fanns några likheter i känslan over deras val 
och göra kategorier. Kategorierna skulle beskrivas med ett ord som 
sammanställde känslan av kategorin. Metaforerna fick blandas hur som helst. 
Syftet var att tänka på Tobii AT på ett annat sätt och inte det vanliga och 
invanda. 

 
Ord; I denna övning hade deltagarna 3 minuter på sig att skriva ner 10 ord som de 
vill att Tobii AT signalera till omvärlden.  
Efteråt delades gruppen upp i två och vardera grupp skulle det hitta 
gemensamma kategorier för orden, Därefter skulle grupperna se om de hade 
liknade kategorier och därefter namnge dem med ett ord. Syftet var att se om 
de hade samma visioner med Tobii AT och vad de vill åstadkomma. Ibland 
man tror att man tänker lika och jobbar åt samma håll, men så är inte fallet.  

 
Material upplevelse; Gruppen skulle tillsammans rangordna (från störst till minst) 
ett antal material utifrån vilken känsla ett material gav jämfört med vad som 
kändes mest som Tobii AT.  
Tanken var att de skulle få diskutera en känsla, vilket kan vara mycket 
individuell, och tillsammans hitta en gemensam ståndpunkt. Här var det 
också viktigt att se vad det var som inte var Tobii AT, och varför. Det är 
minst lika viktigt för att kunna bilda en helhet. 

 
Produkt syn; Gruppen fick gemensamt kolla på vad dagens hårdvara 
produktportfolio.  
Vad fanns det för koppling mellan resultat från de tidigare övningar och 
utseendet på deras produkter? Vad var tydligt och varför? Vad mindre tydligt 
och vad skulle kunna förbättras?  

 
Kommentar och reflektion; Workshopen avslutade med en öppen dialog där 
deltagarna fick reflektera över övningarna.  

  

Bilaga 2 (1/ 1) 
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Slutligt koncept 

A4 ark i Tonåring/Vuxen tema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bilaga 3 (1/ 2) 
Slutligt koncept 



 Elise Offerman, Användarcentrerade designmetoder 
 

40 

 
 

A4 ark i Barn tema

Bilaga 3 (2/ 2) 
Slutligt koncept 
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