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Förutsatt att den testade produkten uppnår
godkänd-nivån får uppdragsgivaren i sin framtida marknadskommunikation för den testade
produkten använda sig av begreppet Godkänd
av Reumatikerförbundet. För mer information om
tester i vår regi se Reuma Utveckling under:

Användarvänliga

produkter
– en konkurrensfördel
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Kontakt:
Leif Hansson
Tel: 070-771 5810
leif.hansson@reumatikerforbundet.org
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Vid godkännandetest deltar 10–12 testpersoner med olika typer av nedsatt handfunktion.
Varje hanteringsmoment för en produkt eller
förpackning bedöms av testpersonerna och
resultatet anges enligt en 6-gradig skala där
0 är ”kan inte” och 5 ”mycket lätt”. Utöver
dessa moment anpassar vi, i diskussion med
uppdragsgivaren, testet med kompletterande
produkt- eller företagsspecifika frågor efter
behov. En eller flera produkter eller prototyper kan testas vid varje tillfälle.

Återrapportering av testresultat sker enligt överenskommelse med uppdragsgivaren. Det kan
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En utvecklingstest görs bäst i en fokus
grupp om 5 personer och med deltagande
av beställaren.
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Rapportering av testresultat

Hur användarvänliga är era produkter?
Hanterbarheten är en mycket viktig faktor vid utformningen av en produkt.
Den är avgörande för om en kund blir nöjd med köpet. Om produkten är funktionell
och lätt att använda för personer med nedsatt handfunktion är den bra för alla.

Företagens möjligheter

Nedsatt handfunktion

Test

Företag har idag möjlighet att testa och få sina
produkter godkända av Reumatikerförbundet.
Det gäller alla typer av produkter och förpackningar.

En stor mängd av de produkter och förpackningar som finns på marknaden är anpassade
till mäns handstyrka. Kvinnor, är normalt 40%
svagare i sina händer. Personer med nedsatt
handfunktion, till exempel på grund av sjukdom eller ålder, klarar många gånger inte av
att hantera produkter eller förpackningarna
utan hjälpmedel. Nästan 20% av befolkningen
i Europa har nedsatt handfunktion. Detta innebär bara i Sverige fler än 1,5 miljoner konsumenter och i ett europeiskt perspektiv över
70 miljoner människor!

I syfte att hjälpa företagen att bättre kunna
tillgodose konsumenternas behov tillhanda
håller Reumatikerförbundet genom sitt bolag
Reuma Utveckling AB speciellt utformade tester
för att mäta hanterbarhet. Testerna utförs av
Unicum – Nordisk Design för Alla Center.
Vi erbjuder även rådgivning till företagen i
samband med utveckling av nya produkter.
Allt fler företag inser den affärsmässiga
potentialen och konkurrensfördelarna med
detta och samarbetar därför med oss kring
sin produktutformning.

Det var alla svåröppnade förpackningar som
fick Reumatikerförbundet med starkt stöd av
PRO, SPF m.fl. att engagera sig i detta arbete.
Metoden för bedömning av förpackningar har
idag utvecklats till att bedöma hanterbarhet av
alla typer av produkter. Tetra Pak, Pfizer och
SCA tillhör våra kunder. Ni är också välkomna.

