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Sammanfattning 
Syftet med projektet var att utveckla ett designkoncept för Monitor. Monitor är ett hjälpmedel 
för personer med nedsatt hörsel eller dövblindhet som utvecklats av Pariception AB. 
Projektets problemställning omfattade att ta fram en design som var användarvänlig, 
ergonomisk, användarcentrerad och anpassad till Pariception som varumärke. Projektet 
omfattade utvecklingen av ett designkoncept. Projektet omfattade inte tillverkningen av en 
fungerande prototyp. 

För att ta fram ett designkoncept för Monitor genomfördes de första stegen i en generell 
designprocess. Designprocessens olika steg var: planering av projekt, förstudie, 
konceptutveckling och utvärdering. I förstudien visades att semantik, sensoriska funktioner 
och taktil interaktion var väsentliga faktorer för att ta fram en användarvänlig design för 
personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Utifrån den fakta och information som 
samlats i förstudien formulerades produktens krav och behov i en designspecifikation. 
Designspecifikationen var ett styrande dokument genom projektet och användes som underlag 
vid konceptutvärderingen. Konceptutvecklingen resulterade i fyra designkoncept för Monitor. 
Koncepten visualiserades med tredimensionella skissmodeller och renderingar. Samtliga 
koncept uppfyllde majoriteten av de krav och behov som ställts upp i designspecifikationen, 
däremot var det ett av designkoncepten som i utvärderingen uppnådde kraven och behoven 
för Monitor till en högre grad.  

Nyckelord: dövblindhet, användarcentrerad, semantik, sensoriska funktioner, taktil interaktion 
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Abstract 
The aim of the project was to develop a design concept for Monitor. Monitor is an aid 
developed by Pariception AB for people with impairment of hearing or deaf-blindness. The 
problem was that the design concept had to be user friendly, ergonomic, human centered and 
adapted to Pariception as a trademark. The project involved the development of a design 
concept. It did not involve the production of a working prototype. 

To create a design concept for Monitor, the first stages in the general design process was 
performed. The stages in the design process were: planning, pilot study, concept development 
and evaluations. The pilot study showed that semantics, sensory functions and tactile 
interaction were the most essential factors in the development of a user-friendly design for 
people with a combined impairment of hearing and sight. Based on the facts and information 
that was discovered in the pilot study, a design specification containing requirements and 
needs for Monitor were created. The design specification was a governing document during 
the project and was the foundation of the evolution of the design concepts. The stage for 
concept development resulted in four design concepts for Monitor. The concepts were 
visualized by three-dimensional sketches and renderings. All concepts met the majority of the 
requirements and needs for Monitor. However, one of the design concepts was proved in the 
evaluations to be the most suitable for Monitor.  

Key words: deaf-blindness, human centered, semantics, sensory functions, tactile interaction 



 

3 (56) 

Förord 
Jag vill ge ett stort tack till Fanny Edin, Axel Jakobsson, Åsa Lindeberg och Hans-Olof 
Ivarsson som tog sig tid att delta i projektets fokusgrupp. Fokusgruppen var en stor tillgång 
för projektet och fick mig att se problemet ur ett nytt perspektiv. 

Jag vill också tacka Parivash Ranjbar som varit min handledare från Pariception AB och 
introducerat mig till ett nytt och spännande teknikområde. Jag vill även rikta min tacksamhet 
till min handledare från Örebro Universitet, Sören Hilmerby, som har hjälpt mig genom 
projektet.  

Slutligen vill jag ge ett varmt tack till Hanna Fristedt som handlett mig genom 
designprocessen med diskussion, feedback och stöd.  

  



 

4 (56) 

Innehållsförteckning 
1 INLEDNING ................................................................................................................ 6 

1.1 Företaget .................................................................................................................. 6 
1.2 Projektet .................................................................................................................. 6 

2 BAKGRUND ................................................................................................................ 7 
2.1 Problemet................................................................................................................. 7 
2.2 Industriell design ..................................................................................................... 7 
2.3 Användarcentrerad design och produktutveckling .................................................... 8 
2.4 Tidigare samarbeten mellan Cheryl Akner-Koler och Parivash Ranjbar .................... 8 
2.5 Tidigare studie av Hofmeester .................................................................................. 9 

3 METOD ...................................................................................................................... 10 
3.1 Förstudie ................................................................................................................ 10 

3.1.1 Målgruppsanalys ...................................................................................................................... 11 
3.1.2 Marknadsanalys ....................................................................................................................... 12 
3.1.3 Tekniska aspekter ..................................................................................................................... 12 
3.1.4 Formspråksanalys .................................................................................................................... 12 
3.1.5 Litteraturstudie ......................................................................................................................... 12 

3.2 Konceptutveckling ................................................................................................. 13 
3.2.1 Idégenerering ........................................................................................................................... 13 
3.2.2 Praktisk konceptframtagning .................................................................................................... 13 

3.3 Konceptutvärdering................................................................................................ 13 
3.3.1 Utvärdering med designspecifikation som grund ....................................................................... 13 
3.3.2 Utvärdering med företaget ........................................................................................................ 14 

4 RESULTAT ................................................................................................................. 15 
4.1 Förstudie ................................................................................................................ 15 

4.1.1 Fokusgrupp .............................................................................................................................. 15 
4.1.2 Kartläggning av målgrupp ........................................................................................................ 19 
4.1.3 Produktobduktion ..................................................................................................................... 20 
4.1.4 Moodboard .............................................................................................................................. 23 

4.2 Litteraturstudie ....................................................................................................... 25 
4.2.1 Behovsanalys ........................................................................................................................... 25 
4.2.2 Ergonomiska aspekter hos bärbara tekniska hjälpmedel ............................................................ 26 
4.2.3 Semantik, sensoriska funktioner och taktil interaktion ............................................................... 27 
4.2.4 Färger och nyansers påverkan vid nedsatt syn ........................................................................... 29 
4.2.5 Materialval............................................................................................................................... 29 

4.3 Designspecifikation................................................................................................ 32 
4.4 Konceptutveckling ................................................................................................. 34 
4.5 Utvärdering med Harris Profile .............................................................................. 42 

4.5.1 Koncept 1 ................................................................................................................................ 42 
4.5.2 Koncept 2 ................................................................................................................................ 44 
4.5.3 Koncept 3 ................................................................................................................................ 46 
4.5.4 Koncept 4 ................................................................................................................................ 48 

4.6 Utvärdering med företaget...................................................................................... 50 



 

5 (56) 

5 DISKUSSION ............................................................................................................. 51 
5.1 Värdering av resultat .............................................................................................. 51 
5.2 Fortsatt arbete ........................................................................................................ 52 

6 SLUTSATSER ............................................................................................................ 53 

7 REFERENSER ........................................................................................................... 54 
 

BILAGOR 

 A: Underlag för scampermodellen 
 B: Utvärdering med företaget, Värdemetoden 
 
TERMOLOGI 

Dövblindhet: En funktionsnedsättning som innebär att personen har en kombinerad syn och- 
hörselnedsättning 

Taktila sinnet: Känselsinnet (beröring) 

Haptiska sinnet: Det dynamiska känselsinnet (grepp, tryck, etc.), från engelskans haptics 

Semantik: Den vetenskapliga studien kring innebörd och tolkning av olika tecken 

Sensoriska funktioner: Våra sinnen, inkluderar synen, hörseln, smaken, känseln och luktsinnet 

Divergent fas: Den fas i designprocessen där gränserna utvidgas genom att samla mycket 
information och utforska många idéer, många idéer följs upp parallellt 

Konvergent fas: Den fas i designprocessen där information och antalet idéer utvärderas och 
reduceras  
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1 Inledning 

1.1 Företaget 
Pariception AB är ett företag i Örebro vars verksamhet syftar till att forska kring och utveckla 
tekniska hjälpmedel för att hjälpa personer med dövblindhet att få en högre livskvalitet och 
bättre uppfattning av omvärlden. Deras hjälpmedel är anpassade för dövblinda men kan även 
användas av personer med andra kognitiva funktionsnedsättningar [1].  

Företaget grundades 2014 av Parivash Ranjbar, Erik Borg och Dag Stranneby. Parivash 
Ranjbar är VD för Pariception och teknologie. doktor inom medicinsk teknik. Erik Borg är 
pensionerad doktor i medicinsk vetenskap och professor i audiologi. Dag Stranneby är 
professor vid akademin för Naturvetenskap och Teknik vid Örebro Universitet [1]. 

Verksamheteten har hittills utvecklat fem olika produkter som inkluderar Monitor, Distime, 
Ready-Move, Ready-Ride och Good-Vibrations. Monitor är ett hjälpmedel som ökar 
användarens medvetenhet om händelser i omgivningen, Distime är en mobilapp som ger 
användaren en bättre känsla för tid, Ready-Move är ett hjälpmedel för fysiska aktiviteter, 
Ready-Ride är ett hjälpmedel som gör dövblinda ryttare mer självständiga och Good-
Vibrations är ett hjälpmedel som gör att användaren kan njuta av musik genom vibrationer 
mot huden [1].  

1.2 Projektet 
Projektet syftade till att ta fram en användarvänlig design för Pariceptions produkt Monitor. 
Monitor är ett portabelt verktyg som hjälper hörselskadade och dövblinda att skapa en 
uppfattning av sin omgivning genom att omvandla ljud till vibrationer. Användaren kan med 
hjälp av vibrationerna identifiera ljudens karaktär och ljudkällans riktning. Till skillnad från 
andra hjälpmedel för dövblinda och hörselskadade så är Monitor programmerad för att 
hantera ljud som skapas i omgivningen och inte endast talsignaler. [2] 

Projektets huvudsakliga syfte är att utforska faktorer som påverkar användandet av produkten 
för att kunna ta fram en formgivning som är anpassad för användaren. Genom att följa en 
designprocess och olika designmetoder ska ett designkoncept för Monitor tas fram. Genom 
designprocessen måste olika aspekter så som ergonomi och dövblindas känseluppfattning 
beaktas för att kunna skapa en användarcentrerad produkt.  

Frågan som ska besvaras i examensarbetet är vilka mänskliga faktorer som påverkar 
designaspekter hos hjälpmedel för dövblinda, samt hur dessa faktorer ska beaktas för att skapa 
en användarcentrerad design. Det framtagna konceptet kommer presenteras med 
visualiserande renderingar och enklare skissmodeller. Projektet omfattade inte ekonomiska 
kalkyler, ritningsunderlag och skapandet av färdig prototyp.  
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2 Bakgrund 
Detta avsnitt avser att ge en bakgrund till problemet, redovisa vad som gjorts tidigare inom 
området samt beskriva den generella teoretiska bakgrunden till industriell och 
användarcentrerad design. Specifika ämnesområden som berörde arbetet presenteras i avsnitt 
4.2 som ett resultat av den litteraturstudie som var en integrerad del av förstudien. 

2.1 Problemet 
Monitor är ett hjälpmedel för personer med dövblindhet. Dövblindhet är en 
funktionsnedsättning där personen har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Personer 
med dövblindhet saknar inte alltid syn och hörsel helt, utan personer med dövblindhet kan 
besitta rester av ha syn- och hörselfunktion. Hjälpmedlen för dövblinda ska vara 
underlättande och kompensatoriska och inte framkalla stress hos användaren. [3]  

Monitor är programmerad för att omvandla ljud till vibrationer för att ge användaren en 
uppfattning av omgivningen. Monitor behöver en design som syftar till att underlätta 
användandet och måste vara anpassad för en person med dövblindhet. Problemet med 
Monitors nuvarande prototyp är att den inte är utformad efter ett användarcentrerat perspektiv 
och därmed inte är anpassad för en optimal användning. Vid framtagning av hjälpmedel för 
dövblinda finns ett behov av att utgå från känseln, även kallat det taktila sinnet [3]. Värdet för 
de taktila egenskaperna hos en produkt ökar när syn- och hörselfunktion måste kompenseras. 
Genom att utnyttja det taktila sinnet kan användare med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning få en bättre interaktion med produkten [4]. I produktutvecklingen av 
Monitor måste därför de mänskliga faktorerna för taktila interaktion vara i fokus. För att 
möjliggöra framtida tillverkning av Monitor måste designen vara framtagen ur ett industriellt 
perspektiv med hänsyn till möjliga tillverkningsprocesser. 

2.2 Industriell design 
Industriell design definieras som formgivningen av användbara produkter menade för 
massproduktion med syftet att vara anpassade till människan och hennes omgivning [5]. 
Industriell design omfattar också utvecklingen av produkter som är komfortabla, säkra och 
effektiva att använda. Den industriella designen integrerar produktens tekniskt mätbara och 
upplevda egenskaper [6]. Produkter kommunicerar via design, vilket gör att designen är en 
mycket viktig del av produktutvecklingen. Industriell design är den designdisciplin som tar 
hänsyn till alla våra sinnen då den fokuserar på användaranpassning. Detta gör att 
industridesignern måste använda sig av ett metodiskt och analytiskt tillvägagångssätt. 
Användarperspektiv som beaktas inom industriell design är ergonomi, säkerhet, komfort, 
trivsel, välbefinnande, nöje samt kommunikation och status. Komfort är ett begrepp som 
beskriver användarens välbefinnande vid användning av produkten. [7] 

Inom många produktområden har tekniken och tillverkningsprocesserna nått till en punkt där 
det är svårt att konkurrera eftersom alla har samma förutsättningar att tillverka bra tekniska 
lösningar. Istället blir produktdesignen ett större konkurrensmedel då den kan skapa attraktiva 
egenskaper hos produkten utöver de tekniska funktionerna. [8] 
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2.3 Användarcentrerad design och produktutveckling  
Produktens design kan beskriva, uttrycka, uppmana och identifiera egenskaper hos produkten. 
För att använda design som ett konkurrensmedel ska designen få produkten att upplevas som 
estetiskt tilltalande och enkel att använda. Målet med designarbetet är att produkten ska 
fungera såsom den uppfattas att fungera. [7] 

De mänskliga faktorerna är en viktig del av designarbetet. Genomtänkt design har även 
generellt större konkurrenskraft på marknaden. Designen hjälper till att bygga upp varumärket 
och de emotionella värdena hos produkter. Kunder har fått allt större förståelse för hur de 
mänskliga faktorerna påverkar användandet. Kunderna har därmed blivit svårare att 
tillfredsställa om designen inte lever upp till de olika mänskliga faktorerna. Kunder är inte 
längre villiga att acceptera en produkt som är svår att använda eller inte uppfyller 
ergonomiska krav. Om produkten inte uppfyller kraven för de mänskliga faktorerna vänder sig 
kunderna till andra tillverkare som uppfyller kraven. [8]  

Tekniskt mätbara egenskaper kan beskrivas som de fysiska funktionerna eller 
produktens ”hårda” värden. Exempel på hårda värden hos produkter är bluetooth hos en 
högtalare, kamera hos en mobiltelefon etc. De upplevda egenskaperna kan beskrivas som 
produktens psykiska funktioner eller ”mjuka” värden. Några av de mjuka värdena som 
relaterar till design är produktens form, färg, ytstruktur, taktila egenskaper, dekor samt 
helhetsintryck. De mjuka värdena omfattar också produktens ergonomiska egenskaper som 
baseras på biomekanik, antropometri och perception. Produktens konstruktion är baserad på 
tekniska lösningar för att anpassa produkten till en specifik funktion eller tillverkningsmetod. 
Human engineering är ett tvärvetenskapligt forskningsområde som syftar på att 
ingenjörsarbetet utförs med anpassning till människan. När man utvecklar produkter enligt 
Human engineering behövs en stor kunskap om människan och stora insamlingar av data. 
Trivsel, välbefinnande och nöje vid användning av produkten är en viktig del av designen [6]. 
Skor, bilar och sängar är exempel på produkter där stor vikt hos ligger hos att produkterna 
uppfattas som komfortabla att använda. Användarens uppfattning om aktuellt mode och 
rådande stil ska uppnås av produkten för att den ska vara anpassad till den enskilda 
människan. [7] 

Känslor som associeras med användning av behagliga produkter är säkerhet, självförtroende, 
stolthet, längtan och tillfredsställelse. Produkter som är obehagliga att använda associeras 
med känslor som irritation, ångest, förakt och frustration. Egenskaper hos produkter som 
påverkar så vidare de upplevs behagliga eller obehagliga inkluderar anletsdrag, 
användarvänlighet, estetik, prestanda och pålitlighet. Njutning vid produktens användning 
beror på mer än självaste användningen utan beror på flera olika faktorer som borde beaktas i 
ett designarbete. [9] 

2.4 Tidigare samarbeten mellan Cheryl Akner-Koler och Parivash Ranjbar 
Cheryl Akner-Koler och Parivash Ranjbar utförde 2016 ett samarbete mellan studenter på 
Konstfack och Pariception AB [10] för att observera vilka taktila och haptiska (dynamiskt 
taktila) attribut som påverkar interaktionen mellan produkten och användaren hos hjälpmedel 
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för dövblinda. Akner-Koler är professor i teoretisk och tillämpad estetik vid Konstfacks 
avdelning för industridesign. Samarbetet utfördes genom sensibiliserande laborationer som 
utfördes av studenterna. Utbildningssyftet med laborationerna var att integrera taktila och 
haptiska interaktioner i designprocessen. [10] 

Laborationerna indikerade att händer, armar, övre rygg och axlar är sociala taktila zoner på 
kroppen som används vid vardaglig kommunikation. Intima zoner som ansikte, hals och 
framsida kropp är känsligare vid taktil beröring. Beröring vid de sociala taktila kroppszonerna 
uppfattades behagligare i vardagliga situationer än de intima zonerna. Resultatet visade att 
detta är en viktig faktor att överväga i designprocessen av hjälpmedel som bärs av 
användaren. [10] 

I en studie utförd av Ranjbar och Akner-Koler m.fl. [11] 2016 undersöktes vibrotaktil 
identifiering av Morsekodsignaler på buk och handled. Studien indikerade att vibrationer 
uppfattades bättre på handleden än på buken vid rörlig aktivitet.  

2.5 Tidigare studie av Hofmeester 
I en studie 1996 av Hofmeester utvecklades ett designkoncept för en personsökare. Syftet var 
att skapa en design som skulle tillfredsställa användarens sensoriska funktioner. Designen 
skulle behaga användaren av personsökaren både när den berörs med handen och när den bärs 
på kroppen. Hofmeester ansåg att detta var ett viktigt område att utforska vid den 
användarcentrerade produktutvecklingen då personsökare ofta bärs nära intill kroppen och 
bidrar till en sensorisk upplevelse för användaren. [8] 

Studien utfördes genom intervjuer och olika sessioner. En statistisk metod användes för att 
summera de mest relativa designegenskaperna för tillfredställelse till sex kategorier. 
Kategorierna som identifierades var organisk form, värme, släthet, mjukhet och kroppslig 
kontakt mot bröstet. Studien visade att produktens bas borde vara organiskt utformad. Detta 
betyder att kanter bör vara rundade eller kurvade hellre än kantiga eller spetsiga. Produktens 
material bör kännas varmt vid beröring. Exempel på material som uppfyller detta är plast, 
gummi och laminat. Material som uppfattas kalla och inte borde användas är metaller, 
keramik och glas. Materialets yta bör vara slät, som till exempel en glansig yta. Produktens 
material borde vara mjukt för att ge en behaglig känsla. Gummi och laminat borde i detta fall 
vara mer passande än hårdare material som plast. Personsökarens design ska hjälpa sökaren 
att få en bra kontakt mot huden samt möjliggöra för användaren att bära personsökaren under 
kläder. Deltagarna i studien uttryckte att en design anpassad för att placeras mot bröstet gav 
en behagligare upplevelse än en design som bärs på armen eller handleden. [8] 

Hofmeester använde resultatet från studien för att designa en ny personsökare. En statistisk 
analys av den nya designen visade att den fick avsevärt högre betyg än den gamla. [8] 
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3 Metod 
För att ta fram ett designkoncept för Monitor genomfördes de första stegen i en generell 
designprocess [12]. Designprocessens olika steg bestod av: planering av projekt, förstudie, 
konceptutveckling och utvärdering. I planeringsfasen genomfördes en projektspecifikation 
och en tidsplan i form av ett Gantt-schema. Förstudien inleddes med en divergent fas där 
information kring det aktuella problemområdet samlades. I detta stadie genomfördes 
aktiviteter så som intervjuer, litteraturstudier kring taktil uppfattning och material, 
ergonomianalys och produktobduktion. I förstudiens konvergenta fas definierades problemet 
genom en kartläggning av problemets målgrupp, en marknadspositionering och en 
formspråksanalys. Resultaten av förstudien sammanfattades sedan till en designspecifikation 
där Monitors målgrupp samt krav och behov definierades. Med designspecifikationen som 
grund skapades en checklista som mer specificerat redovisade de krav som det färdiga 
konceptet ska uppfylla. [8, 12, 13, 14] 

Konceptutvecklingen inleddes med en divergent fas där en stor mängd lösningar utforskades 
under olika idégenereringsmetoder. I konceptutvecklingens konvergenta fas analyserades och 
utvärderades lösningarna för att slutligen fastställa ett designkoncept. [8, 12, 13, 14] 
Designprocessen visualiseras i figur 1.  

 
Figur 1. Illustration av projektets designprocess och dess olika faser [12]. 

3.1 Förstudie 
Förstudien analyserade målgrupp, marknad, faktaområden, formspråk och tekniska aspekter 
för Monitor. Resultaten av förstudien sammanfattades i en designspecifikation som skulle 
kunna återkopplas till vid utvärdering av koncept senare i projektet. Designspecifikationen 
skulle definiera alla aspekter, faktorer, krav, behov, funktioner, prioriteringar och 
avgränsningar som det slutgiltiga designkonceptet skulle uppfylla. I designspecifikationen var 
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krav och önskemål från både användaren och uppdragsgivaren representerade. Kraven och 
behoven specificerades ytterligare i en checklista. Checklistan var ett styrande dokument för 
projektet och användes som underlag vid utvärderingsmetoder i projektets senare skede. 
Genom att jämföra de framtagna koncepten med checklistans krav och önskemål säkerställdes 
att det slutgiltiga konceptet uppfyllde alla krav och behov. [12, 15] 

3.1.1 Målgruppsanalys 
För att bilda en förståelse för användarnas krav och behov hos produkten genomfördes en 
målgruppsanalys. En målgruppsanalys bidrar till realistiska användarkrav och minimerar 
risken att frustration uppstår när produkten används. Genom att förstå hur produkten ska 
användas ökar potentialen för att designen möter användarens förväntningar och minimerar 
risken att produkten inte förstås. Målgruppsanalysen utfördes med intervjuer, kartläggning 
och behovsanalys. I målgruppsanalysen identifierades målgruppens känslor, erfarenheter och 
behov. När målgruppen definieras beaktades faktorerna ålder, kön och nedsättning. [16, 17] 

Intervjuerna genomfördes i en fokusgrupp och i en enskild intervju. En fokusgrupp består av 
en liten grupp utvalda individer som representerar målgruppen. Fokusgruppens uppgift var att 
med ledning av en ordförande diskutera åsikter, känslor och attityder kring bärbara 
hjälpmedel. Metodens syfte var att få deltagarna att dela med sig av erfarenheter, perceptioner, 
behov och önskemål kring produkten [18]. I rekryteringen av deltagare till fokusgruppen  
skickades en intresseanmälan till samtliga deltagare över 18 år i Synskadades riksförbund 
Örebro Län. Gensvaret av intresseanmälan resulterade i att fokusgruppen bestod av tre 
deltagare. En medlem som besvarat intresseanmälan kunde inte medverka i fokusgruppen och 
intervjuades istället enskilt. Deltagarnas ålder varierade mellan 25–83 år och antalet män och 
kvinnor var jämnt fördelat. Deltagarna hade även olika synnedsättningar. Två av deltagarna 
hade även en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Den stora spridningen hos deltagarna 
valdes för att bilda ett brett perspektiv.  

Intervjuer är en metod för att samla information från personers kontext som de själva 
eventuellt inte är medvetna om [19]. Intervjuer med användare kartlägger deras upplevelser, 
åsikter, attityder och beteenden kring produkten. Intervjuer kan tillämpas under olika tillfällen 
av designprocessen med olika syfte. Avsikten med intervjuer är att skapa förståelse för 
användningen av produkten, användarens beteende och vad användaren upplever som bra och 
mindre bra med produkter [12]. I projektet användes en semistrukturerad intervju. En 
semistrukturerad intervju är ett tillvägagångssätt där den som intervjuar ställer frågor med 
öppna ändar kring ett specifikt ämne [20]. Den som intervjuar kan i denna metod förbereda 
specifika frågor som ska besvaras men ger också den som blir intervjuad möjligheten att rikta 
diskussionen mot det ämnesområde som berör hen mest. En semistrukturerad intervju är en 
metod som är lämplig att använda då den som intervjuar vill beröra ett övergripande 
ämnesområde men i förhand inte vet vart fokus inom området borde vara [20]. Innan 
intervjun genomfördes sammanställdes en lista med frågor som skulle bli besvarade. För att 
kunna ställa deltagarna relevanta frågor genomfördes en förstudie kring ämnet. En förstudie 
var viktig för att kunna välja lämpliga personer att intervjua, vilken information som 
behövdes och hur frågeställningen och följdfrågor skulle struktureras [12, 17] 
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Kartläggningen genomfördes med den metod som Mitchell uppfann 1997. Metoden 
kartlägger primära och sekundära användare samt vilka faktorer som influerar målgruppen. 
Kartläggningen bidrog till att upptäcka risker hos målgruppen. För att genomföra metoden 
samlades data från intervjuer. Metoden användes för att definiera användare, avsikt, kontext 
och rama in kontrollmöjligheter. Metoden utfördes genom att kategorisera deltagarna från 
målgruppsanalysen. Kategorierna prioriterades sedan och hierarkier och relationer mellan 
dem uppmärksammades. Dimensioner som beaktades när målgruppen kategoriseras var stöd 
och behov. [16, 17] 

3.1.2 Marknadsanalys 
En marknadsanalys utfördes för att kartlägga konkurrenter och vilka konkurrensmedel 
Pariception har. Marknadsanalysen genomfördes genom att analysera organisationens resurser 
och möjligheter samt analysera mål och vision samt analysera konkurrenter. Representanter 
från företaget intervjuades och forskningsområdet studerades. [12] 

3.1.3 Tekniska aspekter 
För att få en bättre förståelse för Monitors tekniska aspekter utfördes en produktobduktion. 
Obduktionen genomfördes genom att avlägsna exteriör och analysera interiör. Under denna 
metod studerades, dokumenterades och mättes Monitors komponenter. Material, 
komponentval och vald estetik studerades. Produktobduktionen dokumenterades med foton 
och anteckningar. [20] 

3.1.4 Formspråksanalys 
I formspråksanalysen skapades fem moodboards som presenterades för företaget. 
Moodboards är kollage som visualiserar en emotionell upplevelse. Kollagen användes för att 
visuellt kommunicera designkriterier med Pariception. Pariception fick välja det kollage som 
de tyckte passade bäst in med vad företaget ville förmedla med deras varumärke. Kollagen 
användes sedan som underlag av designkriterier vid konceptutvecklingen och användes även 
som underlag i designspecifikationen. [12] 

3.1.5 Litteraturstudie 
En litteraturstudie omfattar en granskning av litterära samlingar och synteser kring det 
aktuella ämnet. Litteraturstudiens syfte var att destillera information från publicerade källor 
av tidigare forskning och projekt som anknöt till det aktuella projektet [18]. Litteraturstudien 
bidrog till att styrka resultaten av den övriga förstudien.  

I litteraturstudien genomfördes även en behovsanalys för att samla kvalitativ information om 
Monitors målgrupp. Syftet med behovsanalysen var att få en mer grundläggande förståelse av 
användarnas behov och därmed utveckla lösningar som uppfyller dessa. En behovsanalys 
analyserar de behov som bland annat finns vid den tekniska lösningen, materialvalet och 
utformningen. Behovsanalysen sammanställdes i en behovspyramid innehållande användarens 
emotionella, kognitiva och fysiska behov. [12] 
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3.2 Konceptutveckling 

3.2.1 Idégenerering 
Idégenereringen påbörjades med hjälp av metoden ”braindrawing”. Metoden påminner om 
brainstorming och syftar till att undvika kritiskt tänkande tidigt i idégenereringen [21]. Syftet 
med metoden var att använda skissandet för att generera kvantitet och kommunicera idéer 
visuellt. Metoden genomförs vanligtvis i grupp men modifierades i detta projekt och utfördes 
istället av en person. Detta eftersom projektet utfördes enskilt. Braindrawingen genomfördes 
genom att skissa idéer under tjugo minuter följt av ett uppehåll på tio minuter och sedan 
ytterligare skissande i tjugo minuter. Skisserna från braindrawingen användes sedan i en 
scampersession för att vidareutveckla materialet. Scamper är en metod utvecklad av Bob 
Eberle som stödjer idéutvecklingen genom att analysera vilka idéer som kan ersättas, 
kombineras, anpassas, modifieras, användas till annat, elimineras eller omvändas [12]. 
Scampermetoden kan tillämpas under flera stadier i idégenereringen för att värdera och 
analysera de framtagna lösningarna. Sessionen utfördes genom att för varje idé gå igenom 
frågeställningen i scampermodellen. Ett underlag för scampermodellen bifogas i bilaga A.  

3.2.2 Praktisk konceptframtagning 
I den praktiska konceptframtagningen skapades tredimensionella skissmodeller för att 
visualisera, fysiskt utforska och materialisera lösningsförslagen som togs fram i 
idégenereringen. Endast de koncept som inte eliminerades i idéutvärderingen användes i 
denna konceptframtagningsmetod. Syftet med att tillverka tredimensionella modeller var att 
möjliggöra fysiska tester av koncepten, testa potentiella ändringar och att kunna utforska olika 
placeringar av detaljer [21]. Skissmodellerna tillverkades med material så som lera, 
dekorgummi, resårband, designskum, kartong och plastkomponenter utskrivna i 3D-skrivare.  

En teknisk dokumentation av lösningskoncepten genomfördes genom att modellera koncepten 
i Creo Parametric eller Fusion 360. Syftet med den tekniska dokumentationen var att 
visualisera koncepten och tillägga en känsla för material med hjälp av renderingar. Den 
tekniska dokumentationen användes även för att analysera möjliga tillverkningsprocesser och 
sammanställning av komponenter. [21] 

För att vidareutveckla de framtagna tredimensionella koncepten användes scampermetoden. 
Under scampersessionen eliminerades de koncept som inte uppfyllde kraven och behoven i 
designspecifikationen. De kvarvarande lösningskoncepten modifierades, kombinerades och 
justerades för att uppnå projektets krav.  

3.3 Konceptutvärdering 

3.3.1 Utvärdering med designspecifikation som grund 
I utvärderingen av de framtagna designkoncepten utfördes en viktningsmatris med 
designspecifikationens checklista som underlag. En viktningsmatris är ett hjälpmedel för att 
identifiera och prioritera utvecklade designkoncept. De olika designkoncepten viktas mot 
varandra efter olika kriterier från designspecifikationen. Viktningsmatrisen är en metod som 
utvärderar designkoncept utifrån givna kriterier och inte personliga åsikter. Den 
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viktningsmatris som användes i utvärderingen var Harris Profile. Harris Profile är en grafisk 
metod som tillämpas då lösningsförslag måste jämföras och elimineras [21]. Metoden är 
baserades på de behov och krav som fanns i designspecifikationens checklista. Syftet med 
metoden var att exponera lösningsförslagens styrkor och svagheter med avseende på de 
fördefinierade villkoren. Metoden genomfördes genom att vikta behoven och kraven och 
sedan lista dem i fallande ordning. Den totala vikten av alla krav och behov var hundra. Sedan 
valdes en betygsskala med värdena -2, -1, +1 och +2. Behov- och kravlistan samt 
betygsskalan sammanställdes sedan i en matris och respektive lösningsförslag värderades 
efter i vilken grad de uppfyllde designspecifikationen. [18, 21] 

3.3.2 Utvärdering med företaget 
Utvärderingen genomfördes av Pariceptions styrelse. Styrelsen består av Parivash Ranjbar, 
Dag Stranneby och Erik Borg [1]. I konceptutvärderingen med företaget presenterades de 
respektive koncepten och motiven för designlösningarna motiverades. Koncepten 
utvärderades av företaget för att styrka argumentationen för den slutliga designen. Den metod 
som användes i utvärderingen var värdemetoden, även kallad VALUE. VALUE står för 
Advantage, Limitation och Unique Elements. Värdemetoden är en metod som utvärderar 
koncept snabbt och systematisk [12]. Metoden tillämpas för att skapa diskussion kring 
konceptens designmotiv och motivera huruvida de uppfyller produktens krav och behov.   

I utvärderingen med Värdemetoden fick företagets representanter värdera de olika koncepten 
genom att ta fram fördelar, begränsningar och unika element för respektive koncept.  Sedan 
diskuterades och jämfördes de olika koncepten. I diskussionen identifierades svaga och starka 
punkter hos koncepten och konceptens för- och nackdelar jämfördes [12].  
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4 Resultat 
 

4.1 Förstudie 

4.1.1 Fokusgrupp 
Fokusgruppen bestod av tre deltagare och en enskild intervju genomfördes med en deltagare 
som inte kunde medverka i fokusgruppen. Deltagardata redovisas i tabell 1.  

Tabell 1. Data över deltagarna i fokusgruppen 

Deltagare Ålder Kön Typ av nedsättning Anmärkning 

1 
31 Man Medfödd blindhet. Medverkade i 

fokusgruppen. 

2 
25 Kvinna Medfödd blindhet och hörselskada. 

Tillhör gruppen dövblinda. 
Medverkade i 
fokusgruppen. 

3 
45 Kvinna Medfödd blindhet. Medverkade i 

fokusgruppen. 

4 
83 Man  Medfödd blindhet på ena ögat och 

försämrad syn på andra ögat samt 
hörselnedsättning runt 70 års ålder.  

Undersökningen 
genomfördes i enskild 
intervju. 

 

Deltagarna i fokusgruppen använde sig i dåvarande läge av hjälpmedel som bland annat 
voiceover, punktskriftdisplay, färgindikator och ledkäpp. Vocieover var det hjälpmedel som 
uppskattades mest av samtliga deltagare. Inget av hjälpmedel uppfattades som snygga men de 
uppskattades av deltagarna då de var funktionella.  

I den första praktiska undersökningen fick deltagarna ta i och känna på tio olika armbandsur 
(numrerade 0–9) och koppla den taktila uppfattningen till beskrivande ord. De respektive 
klockorna i undersökningen visas i figur 2.  
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Figur 2. Samtliga armbandsur som ingick i fokusgruppen och den enskilda intervjun. 

För att hjälpa deltagarna att beskriva deras uppfattning av armbandsuren gavs exempel på 
adjektiv innan testerna började [18]. Adjektivens syfte var att hjälpa deltagarna att förmedla 
intrycken av de olika armbandsuren med ord. Förslag på adjektiv som tilldelades deltagarna 
var lyxig, budget, sportig, diskret, elegant, smidig, klumpig, modern, bekväm, mjuk och hård. 
Adjektiven var endast stödord och deltagarna använde sig även av egna beskrivande ord. 
Sammanställningen av det första testet redovisas i tabell 2. 
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Tabell 2. Tabellen redovisar hur deltagarna uppfattade respektive armbandsur och vilka ord de valt för 
att beskriva känslan. 

Armbandsur Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 

0 Sportig, plastig, träning, 

vattensport, vattentät 

Sportig, skönt armband Elegant, skönt 

armband 

Behaglig, säker 

1 Snygg, kall, lyxig, otålig Fin urtavla, klumpigt armband Lyxig Stadigt armband 

2 
Kraftfull, passar 

grovarbetare, inte 

elegant armband 

Tung Tung, klumpig Användbar 

3 Leksaksklocka, plastig, 

budget 

Skönt armband, smidig, inte fin 

urtavla 

Plastig, lätt vikt, 

leksaksklocka 

Snygg ram runt uret, 

positivt intryck 

4 
Intressant, 

cool, ”spacead”, sportig, 

plastig 

Klumpig urtavla, omodern, 

häftigt armband 

Svår att beskriva, 

mycket olika intryck 
Gåtfull, rolig 

5 
Vanlig, äldre, 
gammaldags armband, 

billig 

Snyggt och modernt armband, 
mer som ett smycke, 

gammalmodig urtavla 

Bra material Användbar, trygghet, 

bra storlek, bra knäppe 

6 Inte vattentät, ”apple-

watch” 

Snygg, ”apple-watch”, modern, 

hårt armband 

Festlig, elegant, 

modern, fin, enkel 
Modern, behaglig 

7 Snyggt band, blank, 

välpolerad, gammaldags 
Gammaldags, tung, fint, elegant Snyggt armband, lätt Traditionell, starkare 

färger 

8 Plastig, leksaksklocka Plastig, leksak, omodern Plastig Användbar 

9 Smartklocka, modern, 

snyggt armband 

Hårt band Fin, smartklocka Modern 

 

I det andra testet fick deltagarna återigen känna på de olika armbandsuren och jämföra vilka 
de föredrog mer än de andra. I detta testet utgick deltagarna ifrån materialets känsla, 
utformningen och deras egna personliga smak. De fick också möjligheten att välja ut de 
armbandsur de tyckte mindre om i relation till de andra. Resultatet ifrån det andra testet 
redovisas i tabell 3.  
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Tabell 3. Redovisning av vilka armbandsur de respektive deltagarna föredrog i utformning och 
materialväg samt vilka armbandsur de inte föredrog. 

 Deltagare 1 Deltagare 2 Deltagare 3 Deltagare 4 

Föredrog 
utformning 

Armbandsur 0 då den 
kändes sportig. 

Armbandsur 1 var 
favorit då den hade 

snygg blank urtavla 

och skinarmband. 

Armbandsur 1 
föredrog då den hade 

skinarmband. 
Armbandsur 6 var 

favoriten då den hade 

snygg urtavla. 

Föredrog armbandsur 

0 och 3. 

 

Armbandsur 0 var 
favorit. Föredrog 

armbandsur 8 pga. den 
starka gröna färgen och 5 

då den kändes stabil och 

bra. 

Föredrog 
material 

Armbandsur 1 då 

armbandet var i skin. 

Armbandsur 3 då 
materialet var 

behagligt och skönt 

mot huden. 

Armbandsur 5 och 7 
då de liknade metaller 

mer än plast. 

Armbandsur 6 då 
materialet kändes 

behagligt. 

Föredrog 
inte 

Armbandsur 2 då den 

var kall och tung. 

  Armbandsuren i plast 

blir varma och svettiga. 

 

Vid diskussion kring vad deltagarna i fokusgruppen tyckte var de absolut viktigaste faktorerna 
de utgår ifrån vid val av kläder/skor/accessoarer var alla deltagare överens om att de valde de 
som var snyggt, bekvämt och skönt. Deltagare 1 väljer inte produkter som känns kalla mot 
huden.  Samtliga deltagare höll med om att armbanden i plast och skinn uppfattades vara 
behagliga mot huden medan armband i metall uppfattades kalla mot huden. Både deltagare 1 
och 2 vänder sig till sina föräldrar för tips kring vad som är snyggt. Deltagare 1 nämnde även 
att kvalitén spelar roll vid val av produkt, till exempel så känns det som att ett armbandsur har 
bra kvalitet när glaset är tjock och glansigt. Alla deltagare uppskattade produkter som 
uppfattas vara av kvalitet. Deltagare 4 utgick ifrån hans frus åsikt, samt om kläderna är 
hanterbara och känns bra. En viktig faktor vid val av kläder var att fickor ska vara enkla att 
hitta och hantera då deltagaren har behov för att förvara diverse hjälpmedel nära till hands.  

I fokusgruppen hade alla medverkande deltagare medfödd blindhet och därför diskuterades 
uppfattning och associering av färger. Till exempel så förknippade deltagare 1 färgen röd med 
eld och kärlek och därav uppfattade han röd som en stark färg. Deltagare 1 valde därför röda 
plagg då han ville klä sig färgstarkt. Övriga deltagare höll med i diskussionen. Alla deltagare 
höll med om att svart, vitt och grått uppfattas vara diskreta färger.  

Färgers påverkan hos produkter diskuterades även i den enskilda intervjun. Deltagare 4 som 
hade rester av synfunktion på ena ögat tyckte att starka färger var lättare att urskilja och 
lokalisera.   

I det sista testet fick deltagarna känna på armbandsuren en sista gång och välja ut de 
armbandsur som de generellt tyckte minst om. I detta testet utgick deltagarna ifrån den 
övergripande känslan av de olika armbandsuren och vad de själva inte skulle vilja bära. 
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Deltagare 1 valde bort armbandsur 4, 5 och 6. Deltagare 2 valde bort armbandsur 5 och 2 då 
dessa var tunga och inte kändes smidiga. Deltagare 3 valde bort 8, 2, 4 och 1. Deltagare 4 
valde inte bort någon av de respektive armbandsuren.  

Sammanfattning av fokusgrupp 
Resultatet av fokusgruppen visade att armbandsur i tunga material uppfattades klumpiga och 
robusta. Armbandsuren i plast med lätt vikt uppfattades vara ”plastiga” och ha lägre kvalitet. 
Detaljrika armbandsur gav många uttryck och uppfattades som avancerade. Armbandsuren 
med metallarmband uppfattades vara traditionella och ha bra kvalitet. Armbandsuren med en 
digital skärm och få knappar uppfattades som moderna och teknist avancerad. Plast –och 
skinnarmband uppfattades som bekväma mot huden. Solida plastarmband utan perforering 
uppfattades bli varma och svettiga.  

4.1.2 Kartläggning av målgrupp 
Funktionsnedsättningen dövblindhet är definitionen av en kombinerad syn-och 
hörselnedsättning. Dövblindhet måste inte innebära att personen saknar både syn- och 
hörselfunktionen helt, utan en del personer med dövblindhet kan besitta syn-och/eller 
hörselrester. Vanligtvis är dövblindhet en funktionsnedsättning där syn-och/eller 
hörselfunktionen försämras gradvis. Medfödd eller tidig dövblindhet är ett begrepp som 
används när funktionsnedsättningen inträffar före språkutvecklingen. [3]  

I samtliga landsting i Sverige existerar ett samarbete mellan personal från syn- respektive 
hörselverksamheterna för de personer som behöver kontakt med båda enheterna. Landsting, 
försäkringskassan, arbetsförmedlingen och kommuner är aktörer som provar ut och förskriver 
IKT-hjälpmedel	till personer med dövblindhet. [3] 

Personer med kombinerad syn-och hörselnedsättning är de primära intressenterna för Monitor. 
Monitors primära intressenter består av individer med olika åldrar och kön. Informations- och 
kommunikationstekniska hjälpmedel för personer med dövblindhet provas ut och förskrivs av 
aktörer så som landsting, försäkringskassa, arbetsförmedling och kommuner. Detta gör att 
dessa aktörer är Monitors sekundära intressenter då de är företagets direkta kunder som sedan 
distribuerar produkten till användarna. En kartläggning av Monitors intressenter visas i figur 
3. 
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Figur 3. Kartläggning över Monitors intressenter. 

4.1.3 Produktobduktion 
Produktobduktionen visade att Monitors exteriör bestod av två skal som tillverkats i en 3D-
skrivare. Skalet som placerades på handledens övre sida omslöt ett batteri och ett kretskort. 
Denna del kommer vidare i rapporten att definieras som del A. Ytan på del A som placerades 
mot handleden var konkav och den motsatta ytan var konvex. Skalet som placerades på 
handledens undre sida omslöt vibratorn. Denna del kommer vidare i rapporten att definieras 
som del B. Ytan på del B som placerades mot handleden var konkav och den motsatta ytan 
var plan. Del A och B var sammansatta med ett resårband. Figur 4 visar Monitors nuvarande 
prototyp bestående av två skal som placeras på handleden. Figur 4a) visar del A och figur 4b) 
visar del B. 
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Figur 4. 4a) visar skalet som placerades på handledens övre sida och omslöt batteriet och kretskortet. 
Denna del benämns som del A. 4b) visar skalet som placerades på handledens undre sida och omslöt 
vibratorn. Denna del benämns som del B. Del A och B var sammansatta med ett resårband. 

Del A bestod av två separata parter som monterades med ett lock och fyra skruvar. Del A hade 
två knappar markerade med plus- och minustecken: Knapparnas funktioner var för på- och 
avslagning samt höj- och sänkning av vibratorns intensitet. Knapparna hade en diameter på 
3,16 mm och ett centrumanstånd på 19,6 mm. Mikrofonen som var ansluten till kretskortet 
var placerad på del A:s konvexa yta i en fasad nedsänkning. 

Del B bestod av ett plastskal som höll vibratorn samt ett lock i plast och tre skruvar. 
Respektive skal hade en bredd på 57,6 mm och en höjd på 40 mm. Del B hade en tjocklek på 
11 mm och del A hade en total tjocklek på 24 mm. Mellan del A och B ledde en kabel som 
anslöt kretskortet till vibratorn. Figur 5 visar Monitors exteriör. 
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Figur 5. Visar del A och B samt placering av micro USB, mikrofon, vibrator, kretskort och batteri. 
Mellan del A och B ledde en kabel som anslöt kretskortet till vibratorn. 

Produktobduktionen visade att följande inre komponenter ingick i Monitor: ett Li-ion batteri 
på 3,7 v och 1000mAh, ett kretskort och en vibrator. Batteriet hade dimensionerna 
49x34x5,79 mm. Kretskortet hade dimensionerna 54x35x2,8 mm. Vibratorn hade diametern 
27, 6 mm och tjockleken 7,7 mm. Monitors samtliga inre komponenter redovisas i figur 6. 
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Figur 6. Monitors inre komponenter bestod av ett batteri, ett kretskort och en vibrator.  

4.1.4 Moodboard 
De fem moodboards som presenterades för företaget visas i figur 7. Moodboard 1 
representerade en mjuk och enkel design. Designens riktlinjer var mjuka former, rundningar, 
enkla linjer, få detaljer, lätthet, mjuka ljusa färger, renlighet och modern. Enligt denna 
formgivning skulle skarpa kanter, mörka färger och starka uttryck undvikas. Moodboard 2 
representerade en modern design med ett rent uttryck. Designens riktlinjer var modern, 
kontrast mellan blankhet och matthet, tydliga rena linjer, diskreta kurvaturer, blanka ytor samt 
diskreta färger och mönster. I denna design skulle användning av endast organiska former och 
helt släta ytor undvikas. Moodboard 3 representerade en design som är simpel, modern, 
elegant och okomplicerad. Designens riktlinjer var mjuka former, rundningar, blanka ytor i 
kontrast till matta ytor, enkel geometri, färger i gråskala och mycket få detaljer. I detta 
formspråk skulle straka färger, hårda kanter och mycket detaljer undvikas. Moodboard 4 
representerade en naturnära design som utstrålar tillit. Designens riktlinjer var naturnära 
färgskala, tåligt material samt former som uttrycker säkerhet och hållbarhet. I denna design 
skulle ett lätt, plastigt och mjukt intryck undvikas. Även starka färger skulle undvikas. 
Moodboard 5 representerade en minimalistisk och simpel design. Designens riktlinjer var 
kontrast, skarpa linjer, tydliga former och övergångar, gråskala med endast få kontrastfärger 
samt rundningar. I denna design skulle komplicerade former och detaljer undvikas.  
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Figur 7. De fem Moodboards som presenterades för Pariception. Alla fem Moodboards 
representerarar olika förslag på designuttryck för Monitor. 

Bilderna i kollagen representerar inspiration för mönster, ytor, former och färger i 
formgivningen. Samtliga moodboards innehöll bilder på produkter som skulle ge en liknande 
känsla som formgivningen. Pariception bedömde att en kombination av moodboard 2 och 5 
skulle representera företagets formspråk. De faktorer som företaget uppskattade hos 
moodboard 2 var de tydliga formerna och kanterna. Kontrasten mellan svart och gul i 
moodboard 5 föredrog företaget då det var en bra kombination av färger som ger stor kontrast. 
Företaget ansåg även att enkelheten i moodboard 5 passande vad Pariception vill förmedla 
som varumärke. Företaget uttryckte att viktiga riktlinjer i formspråket var kontraster i färg och 
former samt tydlighet och enkelhet. Önskemål i färger var svart, gul och blå. Företaget 
motiverade att ljusa färger och glansiga ytor borde undvikas då de är egenskaper som kan 
resultera i att en användare med rester av synfunktion kan bli bländad. Pariception önskade 
även att företagets logga skulle vara placerad på Monitor. 
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Efter utvärdering med företaget skapades en slutgiltig moodboard som visas i figur 8. 
Moodboarden presenterar en enkel, diskret och tydlig design. En viktig riktlinje i formspråket 
är kontrast i färg, material och form. Enligt detta formspråk ska ljusa och reflekterande ytor 
samt många detaljer undvikas.  

 

Figur 8. Den slutgiltiga moodboarden för Monitors formspråk. 

4.2 Litteraturstudie 
Litteraturstudien var en del av förstudien som beaktade de mänskliga faktorer som påverkar 
designaspekter hos en produkt ämnad för personer med kombinerad syn- och 
hörselnedsättning. Litteraturstudien visade att viktiga faktorer i framtagningen av ett 
designkoncept för Monitor var användarens behov, ergonomiska aspekter hos bärbara 
tekniska hjälpmedel, semantik, sensoriska funktioner, taktil interaktion och materialval. [3] 

4.2.1 Behovsanalys 
Behovsanalysen identifierar produktens emotionella, kognitiva och fysiska behov [12]. De 
emotionella behov som upplystes i förstudien var meningsfullhet, njutning och 
tillfredställelse. De kognitiva behoven som upplystes var användbarhet, enkel att förstå och 
enkel att handhava. De fysiska behov som upplysthets var pålitlighet och funktionalitet. 
Behovsanalysen visualiseras av en behovspyramid i figur 9.   
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Figur 9. Behovsanalys visualiserad av en behovspyramid [12]. Behovsanalysen identifierar produktens 
emotionella, kognitiva och fysiska behov. 

4.2.2 Ergonomiska aspekter hos bärbara tekniska hjälpmedel 
Ergonomi ur ett designperspektiv kan beskrivas som produktens anpassning till användarens 
fysionomi och kroppsstyrka. Det viktigt ur ett ergonomiskt perspektiv att produkten är 
anpassad till den fysiska, kulturella, sociala och juridiska miljön den ska användas i [6]. I 
artikeln A Tool to Asses the Comfort of Wearable Computers [22] ur tidskriften Human 
Factors våren 2005 diskuterade James Knight och Chris Barber faktorer som påverkar 
komfort hos tekniskt bärbara hjälpmedel. Knight och Barber presenterar riktlinjer för komfort 
hos bärbara hjälpmedel efter sex dimensioner: känsla, fäste, skada, uppfattad förändring, 
rörelse och ångest. De indikerar att känslor som påverkar komforten hos bärbara hjälpmedel 
omfattar irritation, attraktion, skam, integritet, avslappning, oro, spänning och begränsningar. 
De antyder även att hur hjälpmedlet är fäst mot kroppen påverkar komforten om hjälpmedlet 
sitter löst, fastnar i kläder samt trycker och/eller glider mot kroppen. Hjälpmedlet uppfattas 
inte som komfortabelt om rörligheten hos användaren blir begränsad eller hindrad. Andra 
faktorer som påverkar komforten negativt är om hjälpmedlet ger blåmärken, skaver, klämmer, 
orsakar ömhet, sitter tajt, är vasst eller frambringar fysisk smärta hos användaren. Om 
användaren uppfattar en förändrad kroppsförmåga i form av obalans, sammandragna rörelser, 
ryckningar, kramper eller sämre hållning så bidrar även detta till att hjälpmedlet inte uppfattas 
som komfortabelt.  

Handleden har visats sig vara en bra placering för bärbara hjälpmedel då handleden är lätt att 
nå. Apple, Samsung och Android är företag som kommersialiserar handledsburna produkter 
och respektive förtag har lagt fram designriktlinjer för produktutveckling av handledsburna 
redskap. Riktlinjer som används är lätt vikt, minimal användarinmatning, enkel interaktion, 
tillgänglighet och lämpliga placeringar av ikoner. [23] 

Projektets bakgrund utgick från tidigare studier av Cheryl Akner-Koler och Parivash Ranjbar 
som visat att handleden är en av kroppens sociala beröringszoner och är en lämplig placering 
för hjälpmedel som utger vibrationer. Baserat på de tidigare studierna var handleden 
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utgångspunkten för Monitors placering på kroppen.  

Antropometri definieras som studien om människans kroppsmått. Antropometri används vid 
produktutveckling för att försäkra användarna en optimal nytta och förmåga hos produkter 
[24]. I The measure of man and woman [25] redogör Alvin R. Tilley mätdata av kvinnor och 
mäns handleder, se tabell 4. Medelomkretsen för kvinnor är 150 mm och för män 175 mm. 
För kvinnor är handledens medelbredd 58 mm och medeltjocklek 38 mm. För män är 
handledens medelbredd 69 mm och medeltjocktjocklek 43 mm.  

Tabell 4. Mätdata för handleden hos kvinnor och män [25]. 

Mätdata handled       

Mätdata 

(mm) 

Omkrets Bredd Tjocklek 

Minst Medel Störst Minst Medel Störst Minst  Medel Störst 

Kvinna 135 150 168 51 58 66 31 38 43 

Man 152 175 198 58 69 76 37 43 50 

 

Mätdata visar att det skiljer 63 mm mellan en kvinnas minsta omkrets och en mans största. 
Detta betyder att vid framtagningen av en design för en handledsburen produkt, vars storlek 
ska passa alla användare, måste variationen av handleders omkrets beaktas. Det är även 
viktigt att ta hänsyn till variationen som finns mellan handledens bredd och tjocklek för att 
skapa en design som sitter bekvämt för alla användare. 

4.2.3 Semantik, sensoriska funktioner och taktil interaktion  
Begreppet semantik används vid studier kring teckens betydelser och budskap. Enligt Monö 
[7] bör produktens semantiska budskap beskriva produktens ändamål, hantering, 
verkningssätt, uttrycka produktens egenskaper, uppmana till produktens användning och 
identifiera produktens ursprung. Funktionerna kan konverteras till linjer, ytor och färger hos 
produkten.  

Sensoriska funktioner motsvarar sinnenas förmåga att ta upp information. I de sensoriska 
funktionerna ingår hörsel, syn, känsel, luktsinne och smaksinne. De sensoriska funktionerna 
hos produkten är baserade på konstruktionen och finns för att beskriva produktens funktioner 
och hur den ska användas [7]. Genom produkternas design sänder designern ett budskap som 
sedan mottags av användaren. När vi först ser en produkt lägger vi märke till tecken som 
hjälper oss att identifiera och kategorisera produkten. En teori utvecklad av Reinhardt Butter 
och Klaus Krippendorff från 80-talet argumenterar för att hur vi kännetecknar en produkts 
budskap beror på relationerna mellan produktens form, funktion, färg, linjer, konturer och 
tecken. [26] 

Vad designen beskriver, uttrycker, uppmanar och identifierar påverkar om användaren finner 
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produkten attraktiv eller inte. Vilka verkande faktorer som påverkar våra åsikter och tycke är 
komplexa. I breda termer kan mönster urskiljas, men i enskilda fall även direkta faktorer. I 
Design Product Understanding [7] använder Rune Monö det öppna spåret på brevlådor som 
ett exempel för hur en form tydligt beskriver en produkts funktion. Över hela världens 
används det öppna spåret som en öppning för att lägga i brev och post, vilket gör att det har 
blivit ett världskänt kännetecken för brevlådor. En brevlåda som inte har ett öppet spår för 
brevinkast skulle därför vara betydligt svårare att identifiera som just en brevlåda.  

Olika funktioner i formen så som fasningar, vinklar och urholkningar kan ändra hur en form 
uppfattas trots att de utgår från samma grundmått. I figur 10 utgår samtliga former ifrån 
samma dimensioner som rätblocket i figur 10a). Figur 10b) som har en bred basyta uppfattas 
mer stabil än figur 10a) som har ett neutralt tvärsnitt. Figur 10c) visar ett rektangulärt block 
med fasade kanter som ofta uppfattas robust. Detta kan bero på att fasningarna formar 
blockets tvärsnitt så att det börjar likna en cirkel vilket är en form vi ofta uppfattar som 
kompakt. Att formen uppfattas som robust skulle också kunna bero på att de imaginära 
förläggningarna av sidorna möts vid en punkt utanför ytan, vilket gör att formen kan uppfattas 
som sammanhållen. Figur 10d) visar ett block där två kanter har sänkts och detta uppfattas 
oftast som en lättare form. Figur 10e) visar ett block med höjdskillnader längst tvärsnittet och 
detta uppfattas ofta som en form som är flexibel och anpassbar till olika utrymmen. [7] 

 

Figur 10. Figur 10a) visar ett rätblock. Figur 10b) visar ett block med bred basyta. Figur 10c) visar ett 
block med fasade kanter. Figur 10d) visar ett block med två sänkta kanter. Figur 10e) visar ett block 
med olika höjder längst tvärsnittet. 

I en studie av Chung-Hung Lin från 2011 [27] indikerar Lin att de tre vanligaste faktorerna 
som påverkar hur en produkt uppfattas är form, textur och färg. I tabell 5 redovisas 
faktorernas påverkan på produktens uttryck enligt Lin. 
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Tabell 5. Faktorer som påverkar produkters uttryck enligt studie av Chung-Hung Lin [27]. 

Form Uttryck Material Uttryck Färg Uttryck 

Cirkel Roterbar Spår Förhindrar glid Röd Värme 

Kvadrat Kan skjutas Strävt Teknik Svart Hög kvalitet 

Spiral Justerbar Glansig Mode Grå Maskulin 

Konkav yta Kan tryckas Små hål Utmattad Grön Miljövänlig 

 

4.2.4 Färger och nyansers påverkan vid nedsatt syn 
I förståelsen för rumsliga sammanhang är färgseendet en viktig faktor. Små nyansskillnader 
och kulörtoner kan förmedla viktig information till förståelsen av rummet [28]. Personer med 
nedsatt syn har lättare att lokalisera och hantera objekt med hög kontrast mellan bakgrund och 
föremålet. För att uppnå så stora kontraster som möjligt kan en person med nedsatt syn 
använda sig av kontraster mellan vitt, svart och kontrastfärger. Till exempel kan vardagen för 
en person med synnedsättnings underlättas genom att dricka mörkt kaffe ur en ljus kopp eller 
markera första och sista trappsteget med en kontrasttejp. Apparater och föremål med viktiga 
knappar och kanter kan markeras med något färgstarkt för att underlätta lokaliseringen. Små 
kontrastskillnader kräver mer ljus för att kunna urskilja objektet från bakgrunden. Det är 
vanligt att personer med nedsatt syn är känsligare för bländning. Bländning kan uppstå vid 
direkt ögonkontakt med ljuskällan och/eller indirekt av ljus som reflekteras i ytor. [29] 

4.2.5 Materialval 
Material kan vara estetiskt tillfredställande. Genom syn, känsel och hörsel kan vi navigera och 
identifiera för att förstå vår omvärld och vad som är bra för oss. Olika former och mönster 
associeras med olika sammanhang och påverkar därför hur vi definierar och navigerar 
föremålet. Om en produkts design har originell form kan det då vara fördelaktigt att använda 
ett material som är vanligt på liknande produkter, just för att underlätta identifikationen. [30] 

Temperatur är en egenskap hos material som påverkar den taktila interaktionen. Varma 
temperaturer är mer tillfredställande än kalla och därför kan en produkt av ett varmt material 
kännas mer inbjudande och bekvämt. Trä är ett exempel på ett varmt material som ofta 
uppfattas inbjudande och trivsamt till skillnad ifrån stål eller sten som generellt är kalla 
material och tenderar att uppfattas mer avlägset. Däremot så är både trä och stål relativt tunga 
material vilket gör att dessa förknippas med bra kvalitet tillskillnad från lätta material som 
ofta uppfattas ha dålig kvalitet. Det som måste beaktas vid val av material är att nytillverkade 
material ännu inte har förknippats med en viss känsla samt att faktorer som kultur och mode 
kan påverka hur vi uppfattar material. [26] 

Ett materials uttryck är huvudsakligen baserat på det övergripande intrycket av materialet och 
produktens gestaltning. Släthet är till exempel en sensorisk egenskap som tillsammans med 
andra faktorer så som form och färg kan skapa ett övergripande intryck av produkten. I 
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Karana, Hekkert och Kandachars studie [26] behandlas de sensoriska egenskaperna och 
tillverkningsprocesser som påverkar produkters helhetsintryck. Syftet med att involvera 
tillverkningsprocesser i studien var att utforska om särskilda processer kan användas för att 
skapa en särskild sensorisk upplevelse i helhetssynen av produkten. Som exempel förklarar de 
att vissa sammansättningar och ytbehandlingar kan påverka hur vi uppskattar material och 
produkter. De egenskaper som beskriver interaktionen mellan användaren och produktens 
material är de som uppfattas av våra fem sinnen, vilket inkluderar syn, känsel, doft, smak och 
hörsel. Dessa egenskaper är definierade som de sensoriska egenskaperna. De sensoriska 
egenskaperna inkluderar de taktila aspekterna släthet, kyla, hårdhet och de visuella aspekterna 
så som glansighet, genomskinlighet och reflektioner. I studien antar författarna att människor 
vanligtvis använder vissa sensoriska egenskaper som uttryck för att beskriva särskilda uttryck 
hos material och produkter. I tillverkningsprocessen av en produkt ingår alla 
produktionsprocesser, integration av produktkomponenter och slutbearbetning. I Karanas, 
Hekkerts och Kandachars studie [26] används tretton materialegenskaper som har 
meningsfulla attribut hos material ur ett designperspektiv. Studien visade att hårdhet 
(mjukhet) verkar vara den viktigaste materialegenskapen i den övergripande utvärderingen. 
Grovhet, glansighet och färgintensitet var de egenskaper som rankades strax under hårdhet. 
Doft var den egenskap som rankades att ha minst påverkan hos produktens uttryck. Intensiva 
färger förknippades med leksaker, hårdhet förknippades med aggressiva attribut och grovhet 
hos produkter förknippades oftast med ”sexighet” hos produkterna.  

De sensoriska egenskaperna kan integreras med materialegenskaper inom ingenjörsvetenskap. 
Mjukhet är ett exempel på en sensorisk materialegenskap som inte används inom 
ingenjörsvetenskap. När du trycker ett finger mot en mjuk yta så deformeras den och återställs 
sedan när trycket lättar. Materialets beteende vid tryck mot mjuka ytor beror främst på 
elasticitetsmodulen vilket är en materialegenskap som inte påverkas av form och storlek. Från 
ett objektivt perspektiv betyder detta att de sensoriska egenskaperna relaterar till materialets 
ingenjörsvetenskapliga struktur, vilket medför att de sensoriska egenskaperna eventuellt kan 
manipuleras av vissa vetenskapliga materialegenskaper. Relationerna mellan den sensoriska 
uppfattningen och materialets egenskaper är mycket komplexa och bör därför viktas mot 
varandra vid ett materialval. [30] 

Materialets textur är en faktor som har en stor sensorisk påverkan vid taktil interaktion och 
bidrar till hur estetiken uppfattas. I en undersökning av Zuo från 2010 [31] visades att 
glansiga ytor förknippas med glad och livlig, en svart glansig yta i plast associeras med 
högklassig eller bilar med hög kvalitet samt att gråa, metalliska och släta ytor förknippas med 
Hifi och rymdpistoler. Hur de olika materialegenskaperna associeras till känslomässiga 
upplevelser kan variera i olika sammanhang. I en annan studie av Karana 2009 et al. [33] 
visades att materials genomskinlighet och släthet associerades med begrepp som ”sexig”, 
medan hårda material i mörka kulörer tycktes uttrycka professionalism.  

Det finns tillämpbara metoder för att välja material som har visat sig vara effektiva vid 
teknisk design. Den mest använda metoden är baserad på relationen mellan prestationsindex 
och egenskaper hos material. Vid val av material för en produkt måste både designegenskaper 
och tekniska egenskaper beaktas för att få en framgångsrik produkt. Detta är en utmaning då 
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det är svårt att matcha materialets egenskaper och dess krav på design. I figur 11 illustreras en 
materialvalsmetod som tar hänsyn till materialets designegenskaper och tekniska egenskaper. 
De tretton sensoriska egenskaper designers använder vid materialval är färgintensitet, 
färgrikedom, duktilitet, elasticitet, glansighet (matthet), hårdhet (mjukhet), doft, återspegling, 
grovhet (släthet), styrka, genomskinlighet (ogenomskinlighet), värme (kyla) och vikt. [26, 30] 

 

Figur 11. Materialvalsmetod vid industriell design [30]. 

Material är den huvudsakliga substansen hos produkter. Det finns tretton sensoriska 
egenskaper som identifieras som de allmänna egenskaperna som designers använder vid 
materialval för att skapa olika uttryck för produkter. De egenskaper som uppfattas taktil är 
hårdhet/mjukhet, vikt, styrka, duktilitet, elasticitet, grovhet/släthet och temperatur. [26] 
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4.3 Designspecifikation 
Designspecifikationen definierade egenskaperna ergonomi, dimensioner, vikt, estetik, 
färgsättning, material, intressenter och omgivning. De krav och behov som valdes var 
baserade på resultaten från förstudien. Designspecifikationen presenteras i tabell 6. 
Tabell 6. Designspecifikationen för Monitor [12]. 

Designspecifikation 
Egenskap Krav och behov 
Ergonomi • Produktkonceptet ska vara anpassat för att kunna bäras av 

användare med olika kroppsmått. Produkten ska uppfattas bekväm 
och behaglig mot kroppen. 

 

Dimensioner • Konceptets dimensioner ska inte vara större än den nuvarande 
prototypens. Dimensionerna måste vara anpassade efter batteri, 
kretskort och vibrator. 

 

Vikt • Produktens vikt får inte vara så hög så att produkten uppfattas 
klumpig, samtidigt som den inte får vara för lätt så att användaren 
inte känner att den bär den. 

 

Estetik • Produktens estetik måste uppfylla Pariceptions vision. Värdeord 
som produktens estetik ska uppfylla är enkel, tydlig, diskret och 
kontrast. 

 

Färgsättning • Produktens färgsättning måste underlätta användningen för 
personer med nedsatt syn. 

 

Material • Materialet måste uppfattas som taktilt bekvämt och tillfredställande 
av användaren. Materialet måste vara valt med hänsyn till möjliga 
tillverkningsprocesser. 

 

Intressenter • Designkonceptet måste vara anpassat efter att Monitors sekundära 
intressenter är landsting och hjälpmedelscentraler och att personer 
med dövblindhet är Monitors primära intressenter. 

 

Omgivning • Produkten ska vara tålig mot fukt och stötar. 
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Checklistan som utformades efter designspecifikationen redovisas i tabell 7. 

Tabell 7. Sammanfattad checklista över designspecifikationens nämnda krav och behov. 

Checklista 
• Produkten ska vara formad efter handleden 

• Produkten ska ha ett justerbart armband som i alla lägen håller bak- och framsidan 
centrerade. 

• Del A:s dimensioner får ej överstiga 57,6x40x24 mm. 

• Del B:s dimensioner får ej överstiga 57,6x40x11 mm.  

• Konceptet ska ha starka färgkontraster. 

• Konceptet ska ha materialkontraster. 

• Konceptet ska ha få detaljer. 

• Konceptets funktioner ska vara tydliga att tolka och använda. 

• Konceptet ska vara vara diskret och inte förmedla för mycket uttryck. 

• Produkten ska uttrycka hållbarhet, stabilitet och säkerhet.  

• Konceptet ska ha starka färgkontraster för att förtydliga och stödja användningen. 
Basfärgen ska vara mörk. Konceptet ska inte ha en ljus färgsättning. 

• Konceptet ska kunna tillverkas i plast eller gummi. 

• Konceptets design ska vara framtaget för att tilltala personer med dövblindhet. Konceptet 
ska även tilltala distributörer så som landsting och hjälpmedelscentraler. 

• Konceptet ska kunna tillverkas i ett tåligt material. 
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4.4 Konceptutveckling 
De första sessionerna med braindrawing resulterade i ett tjugotal olika koncept. Koncepten 
bestod av olika formkoncept för exteriör, fästen, band och knappar. I scampersessionen 
vidareutvecklades skisserna och mer detaljerade skisser togs fram. Idéer som togs fram i 
braindrawingsessionen kombinerades, modifierades och eliminerades. Figur 12 visar skisser 
som skapades under braindrawing –och scampersessionen.  

 
Figur 12. Handskisser från sessionerna med braindrawing och scamper (se avsnitt 3.2.1).  

De kvarstående koncepten utforskades vidare genom att skapa skissmodeller av lera, 
designskum, dekorgummi och kartong, samt skriva ut mindre plastkomponenter i 3D- 
skrivare. Först utforskades olika former för exteriör för att omsluta batteri, kretskort och 
vibrator genom att modellera i lera. Formförslagen som togs fram utgick efter måtten på 
Monitors inre komponenter. Olika formforslag som togs fram visas i figur 13a). De olika 
formförslagen i lera utökades sedan genom att utforska olika typer av former på band, 
bandjustering och fästen med dekorgummi och plastdetaljer. Ett av konceptförslagen i lera 
och dekorgummi visas i figur 13b). Tre olika skissmodeller som togs fram redovisas i figur 
13c). 
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Figur 13. Figur 13a) visar olika formförslag för exteriör som omsluter de inre komponenterna. Figur 
13b) visar ett koncept för form på exteriör som omsluter de inre komponenterna tillsammans med ett 
koncept för utformning på band. Figur 13c) visar tre olika skissmodeller som togs fram under den 
praktiska konceptframtagningen. 

Två olika koncept för justering av band togs fram. Det ena konceptet bestod av ett mjukt band 
med länkar som kan läggas till och tas bort för att justera bandets längd. Konceptet visas i 
figur 14.  Det andra konceptet bestod av ett band som justeras genom att öppna en lucka på 
baksidan av del A som omsluter kretskort och batteri som visas i figur 15. När luckan är 
öppen kan banden justeras med hjälp av perforeringen efter användarens behov och när 
luckan är stängd försluts bandet med ett spänne. I båda koncepten bestäms armbandets längd 
efter användarens behov och behöver endast ställas in en gång.  

 
Figur 14. Justering av armband med länkar. Figur 13a) visar när flera länkar är kopplade till armbandet 
och skapar en större omkrets. Figur 13b) visar när färre länkar är kopplade till armbandet och skapar 
en mindre omkrets.  



 

36 (56) 

 
Figur 15. Justering av armband med hjälp av perforeringen.  

Skissmodellerna användes sedan som hjälpmedel för att utforska placering av knappar och 
detaljer. Två olika lämpliga placeringar av knappar visas i figur 16. I ett lösningsförslag 
placerades två knappar på del A:s ovansida. Knapparna placerades med lämpligt anstånd för 
att kunna använda pekfingret och långfingret. Det andra lösningsförslaget hade knapparna 
placerade lägst del A:s sidor för att kunna få ett bra grepp om knapparna med tummen och 
pekfingret. I figuren är skissmodellerna markerade med kryss där knappar lämpligtvis skulle 
kunnat placeras.  

 

Figur 16. Bilderna i figuren visar olika förslag för placering av knappar på Monitor. Knapparnas 
placering är på bilderna markerade med kryss. 
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Under den tekniska dokumentationen visualiserades koncepten i programvarorna Creo 
Parametric och Fusion 360. De olika lösningar för del A som genererades via handskisser och 
skissmodeller modellerades i Creo Parametric och renderades i Fusion 360. Till skillnad från 
skissmodellerna i lera kunde de modellerade formerna ha mer precisa mått, kanter, ytor och 
rundningar. Formerna som dokumenterades via 3D- modellering visas i figur 17. 

 

Figur 17. Figuren visar olika koncept för utformning av exteriör som omsluter batteriet och 
kretskortet.  

De framtagna förslagen utvecklades ytterligare genom att lägga till armband, del B och 
detaljer. Koncepten färgsattes med en mörk grundfärg och en kontrastfärg på detaljerna då 
denna kombination visat sig vara mest lämplig för Monitor under förstudien. Mjuk plast och 
gummi valdes som material då förstudien visade att de var lämpliga material för tekniskt 
bärbara hjälpmedel. Konceptutvecklingen dokumenterades med renderingar i Fusion 360 som 
visas i figur 18. 
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Figur 18. Figuren visar renderingar av de formförslag som vidareutvecklades genom modellering i 
Creo Parametric. 

Under scampersessionen ställdes de framtagna koncepten inför frågeställningen i 
scampermodellen. Sessionen sammanställdes i en matris som visas i tabell 8.  

Tabell 8. Sammanställning av scampersession för koncept a, b, c, d, e och f (se avsnitt 3.2.1). 

Scampersession 
Koncept a b c c e f 

Ersätta?    Armband Armband  

Kombinera? Koncept F     Koncept A 

Anpassa?       

Modifiera? Material och 
brytningar 

  Framsida. 
Material och 
brytningar 

Framsida. 
Material och 
brytningar 

 

Annat 
användande? 

      

Eliminera?  Ja Ja    

Tvärtom?       

 

Under sessionen eliminerades koncept b och c. Koncept b uppfyllde inte de estetiska kraven 
för ett enkelt och diskret uttryck då det hade flera små detaljer på del A och en bred bas. 
Koncept c uppfyllde inte det estetiska kravet för ett diskret uttryck då formen uppfattades 
robust av förhållandet mellan den breda basen och de små fasningarna.  

Under sessionen bestämdes att koncept a och f skulle kombineras till ett koncept. I konceptet 
skulle del A från koncept a användas tillsammans med armbandet i koncept f. Del A på 
koncept a upplevdes som lättare eftersom rundningen mot handleden ger samma uttryck som 
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en nedsänkning i grundformen. Armbandet på koncept f upplevdes som lätt och formbart på 
grund av det perforerade mönster. Liksom nedsänkningar genererar det perforerade mönstret 
en lättare upplevelse av materialet. Genom att kombinera koncept a och f skapades ett 
lösningsförslag som upplevdes lättare och mer diskret. Materialet hos koncept a modifierades 
genom materialbyte och införande av materialbrytningar för att uppfylla det estetiska kravet 
för kontrast.  

Koncept d och e bestod av samma form på del A och armband vilket gjorde att de endast 
skiljde sig i material och färg. Konceptens del A modifierades för att ge ett lättare och mer 
diskret uttryck. Modifieringen minskade upplevelsen av att del A har en bred basyta vilket 
fick formen att se lättare och mindre ut. Koncepten modifierades även genom att skapa 
materialbrytningar för att skapa kontraster. Armbanden hos koncepten ersattes mot armbandet 
i koncept f för att skapa ett lättare uttryck. 

4.4.1 Framtagna designkoncept för Monitor 
Koncepten justerades efter resultatet av scampersessionen. Justeringarna genererade fyra nya 
lösningskoncept som visas i figur 19. 

 

Figur 19. De nya koncepten som genererades efter scampersessionen. 

 

Koncept 1 och 2 hade runda knappar medan koncept 3 och 4 hade ovala. Knapparna på 
samtliga koncept var markerade med punkter för att kunna avläsas taktilt. Knappen för höj-
funktion var markerad med två punkter medan knappen för sänk-funktion var markerad med 
en punkt. Detaljerade vyer över konceptens knappar visas i figur 20. 



 

40 (56) 

 
Figur 20. Detaljerade vyer över konceptens knappar för höj/sänk-funktion. 

I figur 21 visas koncept 4 i ett verkligt sammanhang. 
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Figur 21. Koncept 4 i ett verkligt sammanhang. 
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4.5 Utvärdering med Harris Profile 
Utvärderingen med Harris Profile (se avsnitt 3.3.1) visade att koncept 4 uppfyllde 
designspecifikationens krav och behov mest medan koncept 2 uppfyllde dem minst. 
Utvärderingarna av respektive koncept redovisas i avsnitt 4.4.1, 4.1.2, 4.1.3 och 4.1.4. 

4.5.1 Koncept 1 
Koncept 1 fick efter utvärdering i Harris Profile ett värde på 143. Utvärderingen enligt den 
uppställda viktningsmatrisen redovisas i tabell 9.  

Tabell 9. Utvärdering av koncept 1 enligt Harris Profile (se avsnitt 3.3.1). 

Koncept 1       

Krav/Behov Vikt -2 -1 1 +2 Värde 

Formad efter handleden 14     14 
Justerbart armband som håller vibratorn centrerad 14     28 

Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 mm 8     -8 

Del B:s dimensioner är mindre än 57,6x40x11 mm 8     16 

Starka färgkontraster med mörk bas 10     20 

Tydliga materialkontraster 6     6 

Få detaljer 4     8 

Funktioner är tydliga att tolka och använda 8     16 

Diskret och förmedlar inte för mycket blandade uttryck 4     4 

Uppfattas nätt och smidig 5     5 

Uttrycker hållbarhet, stabilitet och säkerhet 8     16 

Ska kunna tillverkas i plast eller gummi 7     14 

Inga ytor som är sköra mot stötar och repor 4     4 

Total vikt 100 Totalt värde 143 

Formad efter handleden 
Den hårda plastluckan på del A:s baksida var bred vilket gör att del A inte formar sig efter 
handleden lika bra som om baksidan vore i mjukare plast eller gummi. Däremot så var 
armbandet i gummi som formar sig efter handleden. Detta gjorde att konceptet uppfyllde 
kravet med graden +1. 

Justerbart armband som håller vibratorn centrerad 
Armbandet justeras genom att öppna plastbaksidan på del A.  Armbandets omkrets kunde 
justeras från båda sidor vilket bidrog till att vibratorn hölls centrerad på underarmen. Detta 
gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden +2.  
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Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 mm 
Del A:s dimensioner var 60x43x17 mm, därför uppfyllde endast tjockleken dimensionskravet. 
Därför uppfyllde konceptet kravet till graden -1. 

Del B:s dimensioner är mindre än 57,6x40x11 mm 
Del B hade en diameter på 30 mm och en tjocklek på 8 mm vilket uppfyller 
dimensionskravet. Detta gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden +2. 

Starka färgkontraster med mörk bas 
Konceptet hade en mörk grundfärg med en gul nyans som kontrastfärg vilket gjorde att 
konceptet uppfyllde kravet med graden 2. 

Tydliga materialkontraster 
Plastluckan på del A:s baksidan är gjord i en hård och glansigare plast medans resten av del A 
är tillverkad i en matt silikon eller gummi. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden +1. 

Starka färgkontraster med mörk bas 
Bortsett från kontrastfärgen gul har konceptet en diskret design med få detaljer och uttryck. 
Därför uppfyllde konceptet kravet med graden 2. 

Funktioner är tydliga att tolka och använda 
Knapp och spänne hade färgsatts med en gul för att kunna ses av användare med rester av 
synfunktion. Både knapp för höj/sänk-funktion samt knapp för spänne buktar ut från 
underlaget för att stimulera det taktila sinnet. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden 
+2. 

Uppfattas nätt och smidig 
Breddskillnaden på del A:s basyta och främre sida skiljde sig ytters lite vilket bidrog till att 
formen känns smidig. Den främre ytan var välvd för att skapa ett mindre skarpt uttryck som 
bidrar till att konceptet uppfattades mer nätt. Perfileringen i armbandet minskade mängden 
material och fick konceptet att se lättare ut. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden +1.  

Uttrycker hållbarhet, stabilitet och säkerhet 
Konceptet hade en bred yta mot handleden för att skapa en känsla av stabilitet och säkerhet. 
Då armbandet kan justeras efter användaren förhindras att glapp uppstår vilket bidrar till att 
konceptet känns mer stabilt. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden +2. 

Ska kunna tillverkas i plast eller gummi 
Konceptets parter är uppdelade och modellerade för att kunna gjutformas i plast eller gummi 
vilket gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden +2. 

Inga ytor som är sköra mot stötar och repor 
Konceptets ytor i silikon eller gummi skyddar mot stötar och risken för repor är liten och 
därför uppfyllde konceptet kravet med graden +1. 
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4.5.2 Koncept 2 
Koncept 2 fick efter utvärdering enligt Harris Profile ett värde på 101. Utvärderingen enligt 
den uppställda viktningsmatrisen redovisas i tabell 10.  

Tabell 10. Utvärdering av koncept 2 enligt Harris Profile (se avsnitt 3.3.1). 

Koncept 2       

Krav/Behov Vikt -2 -1 1 +2 Värde 

Formad efter handleden 14     -14 
Justerbart armband som håller vibratorn centrerad 14     28 
Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 mm 8     -8 
Del B:s dimensioner är mindre än 57,6x40x11 mm 8     16 
Starka färgkontraster med mörk bas 10     20 
Tydliga materialkontraster 6     12 
Få detaljer 4     4 
Funktioner är tydliga att tolka och använda 8     16 
Diskret och förmedlar inte för mycket blandade uttryck 4     -4 
Uppfattas nätt och smidig 5     5 
Uttrycker hållbarhet, stabilitet och säkerhet 8     16 
Ska kunna tillverkas i plast eller gummi 7     14 
Inga ytor som är sköra mot stötar och repor 4     -4 

Total vikt 100 Totalt värde 101 

Formad efter handleden 
Den hårda plastluckan på baksidan av del A var bred vilket gjorde att framsidan inte formade 
sig efter handleden lika bra som om baksidan vore i mjukare plast eller gummi. Baksidan var 
även osymmetrisk och upptog en större del av del A:s sidan vilket bidrog till mindre 
formbarhet kring handleden. Däremot var armbandet i gummi som formar sig efter handleden. 
Därför uppfyllde konceptet kravet med graden -1. 

Justerbart armband som håller vibratorn centrerad 
Armbandet justerades genom att öppna plastluckan på baksidan av del A. Armbandets 
omkrets kan justeras från båda sidor vilket bidrar till att vibratorn hålls centrerad på 
underarmen. Detta gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden +2. 

Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 mm 
Del A:s dimensioner var 60x43x17 mm, därför uppfyllde endast tjockleken dimensionskravet. 
Därför uppfyllde konceptet kravet med graden -1.  

Del B:s dimensioner är mindre än 57,6x40x11 mm 
Baksidan hade en diameter på 30 mm och en tjocklek på 8 mm vilket uppfyllde kravet med 
graden +2. 
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Starka färgkontraster med mörk bas 
Konceptet hade en mörk grundfärg med en ljusblå nyans som kontrastfärg vilket uppfyllde 
kravet med graden +2. 

Tydliga materialkontraster 
Plastbaksidan och en del av ena kortsidan var gjord i en hård och glansig plast medan resten 
av del A var tillverkad i en matt silikon eller gummi. Därför uppfyllde konceptet kravet med 
graden +2. 

Få detaljer 
Bortsett från kontrastfärgen blå har konceptet en diskret design med få detaljer. I kontrast med 
övriga koncept förmedlade koncept 2 mer uttryck då den har en osymmetri. Därför uppfyllde 
konceptet kravet med graden +1. 

Funktioner är tydliga att tolka och använda 
Knapp och spänne hade färgsatts med en blå för att kunna ses av användare med rester av 
synfunktion. Både knapp för höj/sänk-funktion samt knapp för spänne buktade ut från 
underlaget för att stimulera det taktila sinnet. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden 
+2. 

Uppfattas nätt och smidig 
Breddskillnaden på del A:s basyta och främre sida skiljde sig ytters lite vilket bidrog till att 
formen känns smidig, vilket styrks av teorin om semantiska funktioner hos former. Den 
främre ytan är välvd för att skapa ett mindre skarpt uttryck som bidrar till att konceptet 
uppfattas mer ”nätt”. Perfileringen i armbandet minskar mängden material och får konceptet 
att se lättare ut. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden +1. 

Uttrycker hållbarhet, stabilitet och säkerhet 
Konceptet har en bred yta mot handleden för att skapa en känsla av stabilitet och säkerhet. Då 
armbandet kan justeras efter användaren förhindras att glapp uppstår vilket bidrar till att 
konceptet känns mer stabilt. Detta gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden +2.  

Inga ytor som är sköra mot stötar och repor 
Konceptets ytor i silikon eller gummi skyddar mot stötar. Däremot ökar risken för repor då 
ena kortsidan bestod av en glansig hårdplast. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden   
-1. 

Ska kunna tillverkas i plast eller gummi 
Konceptets parter är uppdelade och modellerade för att kunna gjutformas i plast eller gummi 
och uppfyllde därför kravet med graden +2. 
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4.5.3 Koncept 3 
Koncept 3 fick efter utvärdering enligt Harris Profile ett värde på 154. Utvärderingen enligt 
den uppställda viktningsmatrisen redovisas i tabell 11.  

Tabell 11. Utvärdering av koncept 3 enligt Harris Profile (se avsnitt 3.3.1). 

Koncept 3       

Krav/Behov Vikt -2 -1 1 +2 Värde 

Formad efter handleden 14     14 
Justerbart armband som håller vibratorn centrerad 14     28 
Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 mm 8     -8 
Del B:s dimensioner är mindre än 57,6x40x11 mm 8     16 
Starka färgkontraster med mörk bas 10     20 
Tydliga materialkontraster 6     12 
Få detaljer 4     8 
Funktioner är tydliga att tolka och använda 8     8 
Diskret och förmedlar inte för mycket blandade uttryck 4     8 
Uppfattas nätt och smidig 5     10 
Uttrycker hållbarhet, stabilitet och säkerhet 8     16 
Ska kunna tillverkas i plast eller gummi 7     14 
Inga ytor som är sköra mot stötar och repor 4     8 

Total vikt 100 Totalt värde 154 

Formad efter handleden 
Den hårda plastluckan på del A:s baksida var bred vilket gjorde att framsidan inte formar sig 
efter handleden lika bra som om baksidan vore tillverkad i mjukare plast eller gummi. 
Däremot så var armbandet i gummi som formar sig efter handleden. Därför uppfyllde 
konceptet kravet med graden +1. 

Justerbart armband som håller vibratorn centrerad 
Armbandet justerades genom att öppna plastluckan på del A. Armbandets omkrets kunde 
justeras från båda sidor vilket bidrog till att vibratorn hölls centrerad på underarmen. Detta 
gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden +2. 

Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 mm 
Del A:s dimensioner var 62x41x16 mm och därför uppfyllde endast tjockleken 
dimensionskravet.  Detta gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden -1. 

Del B:s dimensioner är mindre än 57,6x40x11 mm 
Del B hade en diameter på 30 mm och en tjocklek på 8 mm vilket uppfyllde kravet med 
graden +2. 

Starka färgkontraster med mörk bas 
Konceptet hade en mörk basfärg med en gul nyans som kontrastfärg vilket gjorde att 
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konceptet uppfyllde kravet med graden +2. 

Tydliga materialkontraster 
Plastluckan var gjord i en hård och glansigare plast med lite textur medans resten av del A var 
tillverkad i en matt slät silikon eller gummi. Fasningarna på del A var legerade med en glansig 
yta för att skapa mer kontrast mellan matt och blankt. Därför uppfyllde konceptet kravet med 
graden +2. 

Få detaljer 
Bortsett från kontrastfärgen gul hade konceptet en diskret design med få detaljer. Därför 
uppfyllde konceptet kravet med graden +2. 

Funktioner är tydliga att tolka och använda 
Knapp för av/på-funktion hade färgsatts med en gul för att kunna urskiljas av användare med 
rester av synfunktion. Både knapp för höj/sänk-funktion samt knapp för spänne buktade ut 
från underlaget för att stimulera det taktila sinnet. De var också tillverkade i en hård plast för 
att utmärka sig från silikonen och plasten vid beröring. Därför uppfyllde konceptet kravet med 
graden +2. 

Uppfattas nätt och smidig 
Breddskillnaden på framsidans basyta och främre sida skiljde sig något mer än i koncept 1 
och 2 vilket enligt teorin om semantik skulle gjort att formen upplevdes mer robust. Däremot 
förhöjdes det nätta intrycket av att basen är längre och att tjockleken är mindre. Den främre 
ytan var välvd för att skapa ett mindre skarpt uttryck som bidrar till att konceptet uppfattas 
mer nätt. Perfileringen i armbandet minskade mängden material och fick konceptet att se 
lättare ut. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden +2. 

Uttrycker hållbarhet, stabilitet och säkerhet 
Del A hade en bred yta mot handleden och än kortare yta på framsidan för att skapa en känsla 
av stabilitet och säkerhet. Då armbandet kunde justeras efter användarens storlek förhindrades 
att glapp uppstod vilket bidrog till att konceptet upplevdes stabilt. Detta gjorde att konceptet 
uppfyllde kravet med graden +2. 

Inga ytor som är sköra mot stötar och repor 
Konceptets ytor i silikon eller gummi skyddade mot stötar. Då plastbaksidan var tillverkad i 
en hårdplast med textur minskade risken för att repor uppstår och syns. Därför uppfyllde 
konceptet kravet med graden +2. 

Ska kunna tillverkas i plast eller gummi 
Konceptets parter var uppdelade och modellerade för att kunna gjutformas i plast eller gummi 
och uppfyllde därför kravet med graden +2. 
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4.5.4 Koncept 4 
Koncept 4 fick efter utvärdering enligt Harris Profile ett värde på 176. Utvärderingen enligt 
den uppställda viktningsmatrisen redovisas i tabell 12.  

Tabell 12. Utvärdering av koncept 4 enligt Harris Profile (se avsnitt 3.3.1) 

Koncept 4       

Krav/Behov Vikt -2 -1 1 +2 Värde 

Formad efter handleden 14     28 
Justerbart armband som håller vibratorn centrerad 14     28 
Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 mm 8     -8 
Del B:s dimensioner är mindre än 57,6x40x11 mm 8     16 
Starka färgkontraster med mörk bas 10     20 
Tydliga materialkontraster 6     12 
Få detaljer 4     8 
Funktioner är tydliga att tolka och använda 8     16 
Diskret och förmedlar inte för mycket blandade uttryck 4     8 
Uppfattas nätt och smidig 5     10 
Uttrycker hållbarhet, stabilitet och säkerhet 8     16 
Ska kunna tillverkas i plast eller gummi 7     14 
Inga ytor som är sköra mot stötar och repor 4     8 

Total vikt 100 Totalt värde 176 
 

Formad efter handleden 
Den hårda plastluckan på del A:s baksida var inte lika bred som i koncept 1,2 och 3 vilket 
gjorde att framsidan lättare kunde forma sig efter handleden då kanterna på baksidan var i 
silikon. Armbandet var i gummi som formade sig efter handleden. Därför uppfyllde konceptet 
kravet med graden +2. 

Justerbart armband som håller vibratorn centrerad 
Armbandet justerades genom att öppna plastluckan på del A:s baksida. Armbandets omkrets 
kunde justeras från båda sidor vilket bidrog till att vibratorn hölls centrerad på underarmen. 
Detta gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden +2. 

Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 mm 
Del A:s dimensioner var 62x41x16 mm, därför uppfyller endast tjockleken dimensionskravet.  
Detta gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden -1. 

Del B:s dimensioner är mindre än 57,6x40x11 mm 
Del B hade en diameter på 30 mm och en tjocklek på 8 mm vilket uppfyllde kravet med 
graden +2. 
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Starka färgkontraster med mörk bas 
Konceptet hade en mörk bas med en ljusblå nyans som kontrastfärg vilket gjorde att konceptet 
uppfyllde kravet med graden +2. 

Tydliga materialkontraster 
Plastluckan på del A:s baksida var gjord i en hård och något glansig plast med liten textur 
medan resten av del A var tillverkad i en matt och slät silikon eller gummi. Därför uppfyllde 
konceptet kravet med graden +1. 

Få detaljer 
Bortsett från kontrastfärgen ljusblå hade konceptet en diskret design med få detaljer. Därför 
uppfyllde konceptet kravet med graden +2. 

Funktioner är tydliga att tolka och använda 
Knapp för av/på-funktion samt knapp för spänne hade färgsatts med kontrastfärgen ljusblå för 
att kunna urskiljas av användare med rester av synfunktion. Både knapp för höj/sänk-funktion 
samt knapp för spänne buktade ut från underlaget för att stimulera det taktila sinnet. De var 
också tillverkade i en hård plast för att utmärka sig från silikonen vid beröring. Därför 
uppfyllde konceptet kravet med graden +2. 

Uppfattas nätt och smidig 
Breddskillnaden på framsidans basyta och främre sida skiljde sig något mer än i koncept 1 
och 2 vilket enligt teorin om semantik skulle gjort att formen upplevdes mer robust. Däremot 
förhöjdes det nätta och smala intrycket av att basen var längre och att tjockleken är mindre. 
Den främre ytan är välvd för att skapa ett mindre skarpt uttryck som bidrar till att konceptet 
uppfattas mer nätt. Perfileringen i armbandet minskar mängden material och får konceptet att 
se lättare ut. Därför uppfyllde konceptet kravet med graden +2. 

Uttrycker hållbarhet, stabilitet och säkerhet 
Del A hade en bred yta mot handleden och en kortare yta på framsidan vilket skapade en 
känsla av stabilitet och säkerhet. Då armbandet kunde justeras efter användarens storlek 
förhindrades att glapp uppstod vilket bidrog till att konceptet upplevdes mer stabilt. Detta 
gjorde att konceptet uppfyllde kravet med graden +2. 

Inga ytor som är sköra mot stötar och repor 
Konceptets ytor i silikon eller gummi skyddade mot stötar. Då plastluckan på del A:s baksida 
var tillverkad i en hård plast med textur minskade risken för att repor uppstår och syns. Därför 
uppfyllde konceptet kravet med graden +2. 

Ska kunna tillverkas i plast eller gummi 
Konceptets parter är uppdelade och modellerade för att kunna gjutformas i plast eller gummi 
och uppfyllde därför kravet med graden +2. 
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4.6 Utvärdering med företaget 
Resultatet av värdemetoden visade att Pariceptions styrelse ansåg att koncept 4 uppfyllde 
företagets förväntningar mest. Företaget ansåg att den ljusblå färgen representerar Pariception 
som varumärke bättre än den gula samtidigt som den gav en bra kontrast mot den mörka 
basen. Enligt tidigare forskningssamarbeten har företaget även kommit fram till att ljusblå är 
en färg som uppfattas bra av ögat i olika ljus, vilket är en viktig egenskap vid färgsättning av 
Monitor. Det företaget ansåg var unikt med koncept 4 var att luckan på del A inte är lika bred 
som på de övriga koncepten och därmed formar sig bättre efter handleden. Företaget uttryckte 
att koncept 4 tilltalade dem på grund av mjukheten utformningen utstrålade. Resultatet av 
värdemetoden för respektive koncept redovisas i bilaga B. 
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5 Diskussion 

5.1 Värdering av resultat 
Enligt utvärderingen av koncepten med Harris Profile uppfyllde koncept 4 
designspecifikationens krav och behov mest. Designspecifikationen var uppbyggd efter de 
designfaktorer som påverkar personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning. Detta 
betyder att koncept 4 är den design som Monitor borde ha för att vara mest anpassad till 
användaren. Då projektmålet var att ta fram en användarvänlig design för Monitor har målet 
uppfyllts.  

Koncepten som skapades under arbetsgången baserades på den fakta och teori som visat sig 
vara betydelsefulla i arbetets förstudie. De faktorer som visade sig vara mest väsentliga i 
utvecklingen av produkter för dövblinda var semantik, sensoriska funktioner och taktil 
interaktion. Konceptens former utgick ifrån de semantiska funktionerna för sensorisk 
uppfattning. Då sensorisk uppfattning av formers semantiska funktioner är ett komplext 
psykologiskt ämnesområde existerar osäkerhet kring de framtagna konceptens relevans. 
Vidare studier behövs för att styrka formers betydelse för semantiska uttryck hos produkter.   

Koncept 4 uppfyllde alla krav och behov, bortsätt från två, till största grad. De krav som 
konceptet uppfyllde till en mindre grad var ”Del A:s dimensioner är mindre än 57,6x40x24 
mm” och ” Tydliga materialkontraster”. Dimensionerna för del A är begränsade till nuvarande 
batteri och kretskort. För att möjliggöra ett koncept där del A:s dimensioner är mindre måste 
ett mindre batteri och kretskort användas. Då val av inre komponenter hos Monitor inte 
omfattades av detta projekt uppfyllde det framtagna koncept dimensionskraven till den mån 
de kunde. En tydligare materialkontrast skulle kunna skapas genom att byta ut den nuvarande 
plasten på del A:s lucka till en plast som är glansigare eller har mer textur.  

De krav och behov som ställdes upp i designspecifikationen utgick ifrån litteraturstudier och 
intervjuer i fokusgrupper. Litteraturstudien täckte flera områden berörande mänskliga faktorer 
med fokus på de faktorer som har mest betydelse för Monitors användare. Då designfaktorer 
hos hjälpmedel för dövblinda är ett teoriområde det inte forskas mycket kring finns ett behov 
av studier och forskning för att kunna belysa ytterligare betydande faktorer som inte berördes 
i detta arbete. Då fokusgruppen utfördes med endast fyra deltagare existerar möjligheten att 
andra betydande faktorer inte belystes. Om flera fokusgrupper hade genomförts kunde ett 
större perspektiv av problemet belysts. Det är även viktigt att notera att de exempel på 
adjektiv som gavs vid testerna kan ha styrt deltagarnas uppfattning och tankar i en viss 
riktning. Detta kan därför ha påverkat resultatet av fokusgruppen. För att få en mer pålitlig 
utvärdering av de framtagna koncepteten borde en referensgrupp bestående av potentiella 
användare av Monitor utvärdera designkoncepten. 

För att kunna tillämpa det framtagna designkonceptet för Monitor behövs ritningsunderlag, 
specificering av tillverkningsprocess samt ekonomiska kalkyler. I nuläget existerar endast ett 
visuellt koncept och tredimensionella skissmodeller, nästa steg är att ta fram mer detaljerade 
och genomarbetade prototyper.  

Det resultat som tagits fram i detta projekt skulle med mindre modifiering kunna tillämpas på 
Pariceptions övriga produkter då designen är anpassad för företagets användare. Resultaten 
skulle också kunna tillämpas vid framtagning av andra hjälpmedel för personer med nedsatt 
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syn eller dövblindhet.  

5.2 Fortsatt arbete 
Då Monitors primära användare har en kombinerad syn- och hörselnedsättning behövs en 
fysisk modell av designkonceptet för att möjliggöra en utvärdering tillsammans med 
potentiella användare. Nästa steg i designprocessen är därför att tillverka en prototyp av 
Monitors designkonceptet. Alternativt kan de användare som endast har en hörselnedsättning 
utvärdera designkonceptet utefter de visuella renderingarna som tagits fram. 

Då Monitor är i ett konceptstadie behövs fortsatt arbete för att möjliggöra tillverkning.  
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6 Slutsatser 
• De mest väsentliga faktorerna i utvecklingen av produkter för dövblinda är semantik, 

sensoriska funktioner och taktil interaktion.  
• Förstudien visade att de högst värderade kraven och behoven för Monitor var att 

designkonceptet skulle vara formad efter handleden, ha ett justerbart armband som 
håller vibratorn centrerad samt ha starka färgkontraster med mörk bas. 

• Då sensorisk uppfattning av formers semantiska funktioner är ett komplext 
psykologiskt ämnesområde existerar osäkerhet kring de framtagna konceptens 
relevans. 

• Designprocessen resulterade i fyra designkoncept för Monitor: koncept 1, koncept 2, 
koncept 3 och koncept 4 (se avsnitt 4.4.1). 

• Samtliga designkoncept som togs fram uppnådde majoriteten av de ställda kraven och 
behoven, vilket redovisas i avsnitt 4.5. 

• Koncept 4 var det koncept som i utvärderingen uppfyllde designspecifikationen till 
högst grad, vilket redovisas i avsnitt 4.5.4. Koncept 4 (se avsnitt 4.4.1) bestod av ett 
exteriör i silikon/gummi som formade sig efter handleden, hade ett justerbart armband 
som höll vibratorn centrerad, hade kontrastfärgen blå på knappar och detaljer, hade 
välvda ytor och fasningar för att få ett nättare och smidigare uttryck samt hade punkter 
på knapparna för att beskriva de olika funktionerna taktilt.  

• I utvärdering med företaget värderade Pariception koncept 4 högst. Detta eftersom 
designkonceptet formade sig bäst efter handleden och hade kontrastfärgen blå som 
ansågs vara den mest passande kontrastfärgen. 

• Designkoncepten uppfyllde inte alla givna dimensionskrav för bredd och höjd vilket 
berodde på det nuvarande batteriet och kretskortet. Dimensionskraven skulle kunna 
uppnås genom att använda batteri och kretskort med mindre dimensioner i höjd och 
bredd. 

 



 

54 (56) 

7 Referenser 
 
[1] Pariception AB. Pariception.se [Internet]. Örebro [citerad 2018-04-03]. Hämtad från: 
http://www.pariception.se/sv/home-se/ 
 
[2] Parivash R, Stenström I. Monitor, a vibrotactile aid for environmental perception: a field 
evaluation by four people with severe hearing and vision impairment. Hindawi Publishing 
Corporation. 2013. 

[3] Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor. En liten blå bok om IKT och dövblindhet - 
tips och råd om bemötande och samarbete. Bohllins Grafiska. 2015. 

[4] Göransson L, Engh H. Dövblindhet i ett livsperspektiv: Strategier och metoder för stöd. 
Upplaga 2. Lund: Nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor; 2016. ISBN: 978-91-980027-
2-0 
 
[5] Monö R G. Analys och värdering av designfunktioner. Upplaga 1. Stockholm: Sveriges 
Mekanförbund; 1974.  
 
[6] Johannesson H, Persson J-G, Pettersson D. Produktutveckling. Upplaga 2. Stockholm: 
Liber. 2013.  

[7] Monö R G. Design for product understanding. Upplaga 1. Stockholm: Liber. 1997.  

[8] Jordan P. W. Designing Pleasurable Products. Taylor & Francis Books Ltd. 2000.  

[9] Jordan P W. Human factors for pleasure in product use. Applied Ergonomics. 1998; Vol. 
29: 25-33. 

[10] Akner-Koler C, Ranjbar P. Integrating Sensitizing labs in an educational design process 
for haptic interaction. Formakademisk. 2016; Vol. 9, nr 2: 1–25 

[11] Ranjbar P, Stranneby D, Akner-Koler C, Borg E. Identification of vibrotactile morse 
code on abdomen and wrist. International Journal of Engineering Technology and Scientific 
Innovation. 2017; Vol 1(4): 351-366. 
 
[12] Wikberg-Nilsson Å, Törlind P, Ericson Å. Design: process och metod. Upplaga 1. 
Studentlitteratur. 2015. 

 [13] Lundequist J. Design och produktutveckling: Metoder och begrepp. Studentlitteratur AB. 
1995. 

[14] Landqvist J. Vilda idéer och djuplodande analys: Om designmetodikens grunder. Andra 
upplagan. Carlssons Bokförlag. 2001. 

 [15] Österlin K. Design i fokus för produktutveckling. Upplaga 3. Stockholm: Liber; 2010. 



 

55 (56) 

[16] Mitchell R K, Agle B R, Wood D J. Toward a Theory of Stakeholder Identification and 
Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. The Academy of 
Management Review. 1997; Vol.22, nr 4: 853-886 
 
[17] Curedale R. Design thinking: process and methods manual. Upplaga 4. Design 
Community College Incorporated; 2013.  

[18] Martin B, Hanington B. The pocket: Universal Methods of Design. Upplaga 1. Rockport 
Publishers Inc; 2017.  

[19] Kvale S. Interviews: An introduction to qualitive research interviewing. Upplaga 1. 
Thousand Oaks California: Sage Publications; 1996. 

[20] Milton A, Rodgers P. Research methods for product design. Upplaga 1. Laurence King 
Publishing; 2013.  

[21] Van Boeijen A, Daalhuizen J, Zijlstra J. Delft Design Guide. Upplaga 1. BIS Publishers 
B.V.; 2104.  

[22] Knight J F, Baber C. A tool to assess the comfort of wearable computers. Human Factors. 
2005; Vol. 47: 77–91.  

[23] Genaro Motti V, Caine K. Micro interactions and multi dimensional graphical user 
interfaces in the design of wrist worn wearables. Human Factors and Ergonomics Society. 
HFES 2015. Proceedings of the HFES 59th Annual Meeting. 26–30 oktober 2015; Los 
Angeles. SAGE Publications; 2015. 1712–1716. 

[24] Salvendy G. Handbook of human factors and ergonomics. Upplaga 4. Willey; 2012.  

[25] Tilley A R, Dreyfuss H Associates. The Measure of Man and Woman: Human Factors in 
Design. Upplaga 1. Willey; 2001. 

[26] Karana E, Hekkert P, Kandachar P. Meanings of materials through sensorial properties 
and manufacturing processes. Materials and Design. 2009; Vol. 30: 2778–2784. 

[27] Lin CH. Research in the Use of Product Semantics to Communicate Product Design 
Information. Kurosu M, redaktör. Human Centered Design. HCD 2011. Lecture Notes in 
Computer Science, vol 6776. Berlin: Springer; 2011. 556-565 
 
[28] Klarén U. Percifal: Perceptiv rumslig analys av färg och rum. Stockholm: SYN-TES 
Research Project; 2011 

[29] Synverksamheten. Praktiska tips vid synnedsättning. Västra Götalandsregionen; 2017.  
 
 [30] Karana E. Materials Experience: Fundamentals of materials and design. Butterworth-
Heinemann Ltd; 2013. 

 



 

56 (56) 

 
 
[31] Zuo H. The selection of materials to match human sensory adaptation and aesthetic 
expectation in industrial design. METU Journal of the Faculty of Architecture. 2010; 27(2): 
301- 319 
 
 
 

 

 



  Bilaga A 

 

Bilaga A: Underlag för scampermodellen 
 

Scamper 
Ersätta? • Kan andra material eller 

tillverkningsprocess användas? 
• Kan lösningen användas till något 

annat? 
 

Kombinera? • Går denna lösning att kombinera 
med någon av de andra 
lösningarna? 

Anpassa? • Kan denna lösning anpassas till ett 
annat användande eller syfte? 

Modifiera? • Hur kan känslan, formen eller 
utseendet ändras hos lösningen? 

• Kan något läggas till eller ta bort 
på lösningen? 

Annat användande? • Kan lösningen användas på något 
annat sätt än vad det är tänkt? 

Eliminera? • Kan något elimineras från 
lösningen för att förbättra den? 

Tvärtom? • Vad skulle hända om du gjorde 
lösningen tvärt om? 



   Bilaga B 

 

Bilaga B: Utvärdering med företaget, Värdemetoden 

Koncept 1 

 

ADVANTAGE (FÖRDELAR):  

Gul är en kontrastfärg som syns bra. 

 

LIMITATIONS (BEGRÄNSNINGAR):  

Luckan på del A:s baksida är bred och ej formbar efter handleden. 

 

UNIQUE ELEMENTS (UNIKA ELEMENT):  
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Koncept 2 

 

 

ADVANTAGE (FÖRDELAR):  

Den blåa färgen ger bra kontrast till den mörka grunden. Den blåa färgen 
presenterar också Pariception som varumärke bättre än den gula. Enligt tidigare 
forskningssamarbeten har företaget kommit fram till att ljusblå är en färg som 
uppfattas bra av ögat i olika ljus. 

 

LIMITATIONS (BEGRÄNSNINGAR):  

Luckan på del A är bred och formar sig inte efter handleden. 

 

UNIQUE ELEMENTS (UNIKA ELEMENT):  
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Koncept 3 

 

 

ADVANTAGE (FÖRDELAR):  

Gul är en kontrastfärg som syns bra.  

 

LIMITATIONS (BEGRÄNSNINGAR):  

Luckan på del A är bred och formar sig inte efter handleden. 

 

UNIQUE ELEMENTS (UNIKA ELEMENT):  
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Koncept 4 

 

 

ADVANTAGE (FÖRDELAR):  

Den blåa färgen ger bra kontrast till den mörka grunden. Den blåa färgen 
presenterar också Pariception som varumärke bättre än den gula. Enligt tidigare 
forskningssamarbeten har företaget kommit fram till att ljusblå är en färg som 
uppfattas bra av ögat i olika ljus.  

 

LIMITATIONS (BEGRÄNSNINGAR):  

UNIQUE ELEMENTS (UNIKA ELEMENT):  

Luckan på del A är inte lika bred som på övriga koncept och formar sig bättre 
efter handleden. Företaget uttryckte att de kände mest för detta koncept då det 
uttryckte mjukhet. 

 

 


