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Sammanfattning
Äldre människor är en grupp som växer och blir allt större. På grund av åldrandet 
drabbas denna grupp ofta av någon form av funktionsnedsättning. Många gånger 
kan den äldre populationen känna sig hotad av åldrandet, eftersom den påverkar 
individens självständighet. Ett sätt att bibehålla självständigheten är att använda 
hjälpmedel. Idag finns många hjälpmedel på marknaden, vilket också ökat 
behovet av att utvärdera hur väl produkterna uppfyller sin funktion. Ett företag 
som tillverkar hjälpmedel för äldre är ComfortSystem AB (CS). Syftet med detta 
projekt har varit att utvärdera två hjälpmedel för att ta sig ur säng och detta med 
en lämplig metod för produktutvärdering. Målet med projektet har varit att 
använda den utvalda metoden för att redovisa siffror som ett resultat av produkt-
utvärderingen. Med Puhgs utvärderingsmatris valdes elektromyografi (EMG) som 
en lämplig utvärderingsmetod. Vid tillämpning av EMG visade detta att vid 
användning av produkterna sker en förändring av muskelaktiviteten för m. rectus 
abdominis och m. obliquus externus abdominis när hjälpmedlen används jämfört 
med att ta sig ur säng och att inte använda dem. En intervju genomfördes med 
företaget för att undersöka resultatets betydelse för CSs produktutvecklings-
process. För ett statistiskt säkert resultat krävs vidare studier med fler testpersoner.

Abstract
The elderly are a constantly growing part of the population. Due to aging, 
members of this group are often subjects to some kind of disability. It is quite 
common that elderly feel frightened by their aging as it may affect the individual's 
independence. One way to maintain independence is to use assistive devices. 
There are currently many such devices on the market, something that has called 
for better ways to determine how well these products operate. A company that is 
manufacturing assistive devices for the elderly is ComfortSystem AB (CS). The 
purpose of this project was to evaluate two assistive devices for getting in and out 
of bed, using a suitable method for product evaluation. The goal of the project was 
to apply the chosen method to present numbers as a result of the evaluation. Using 
Pugh's evaluation matrix electromyography (EMG) was chosen as a suitable 
evaluation method. When EMG was applied it was showed that there is a change 
in the muscle activity among the m. rectus abdominis and m. externus obliquus 
abdominis when using the assistive devices compared to getting out of bed and 
not using the devices. An interview was conducted with the company to establish 
the impact of the chosen method on CS's product development process. For a 
statistically sound result more studies using more subjects are necessary.
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Inledning

1. Inledning
Användning av hjälpmedel har på senare år ökat för att möta den äldre 
populationens behov av att kunna utföra dagliga aktiviteter. På marknaden finns 
numera många hjälpmedel att välja mellan och detta gör att det också finns ett 
behov att utreda hur väl olika hjälpmedel uppfyller sin funktion (Cornman, 
Freedman & Agree, 2005). För detta examensarbete har uppgiften varit att välja 
en utvärderingsmetod och genomföra en produktutvärdering av en kombination av 
två hjälpmedel där ComfortSystem AB (CS) har varit uppdragsgivare för 
uppgiften.

CS är ett företag med huvudkontor och produktion placerat i Jönköpingsregionen. 
CS har sedan 1987 producerat sängar och sängtillbehör med inriktning på äldre- 
och handikappomsorg och hade 2009 en omsättning på omkring 50 Mkr. Idag är 
de 11 anställda och CS har kunder främst inom kommuner och hjälpmedels-
centraler i Sverige, men även i Norge, Danmark, Finland, Holland och Japan. CS 
arbetar för att skapa sängar som ger trygghet och säkerhet för både brukare och 
vårdgivare. Sängarna är testade enligt sängnormen EN1970 och företaget är 
certifierade enligt ISO 9001. Produktutveckling sker i nära kontakt med 
användarna, vilket enligt CS förenklar arbetet för konstruktörerna och 
produktionen. På senare tid har dock CS upplevt ett ökat behov av att kunna 
presentera data över nyttan av sina produkter. Dels för att bättre själva förstå sina 
produkter, men även i marknadsföringssyfte (CS, 2010).

I allmänhet används främst frågeformulär för att utreda huruvida ett hjälpmedel 
fyller sin funktion. Individerna får där besvara frågor hur väl produkten hjälper 
dem att utföra en specifik uppgift. Svårigheterna med frågeformulär är att de 
individer som besvarar frågorna upplever sin funktionsnedsättning på olika sätt 
(Cornman, Freedman & Agree, 2005). Vad som kan definiera en funktions-
nedsättning beror på svårighetsgraden att utföra en uppgift, exempelvis att ta sig 
ur säng. Detta är i hög grad mycket individuellt och kan variera från dag till dag, 
vilken till stor del beror på hur smärta och trötthet upplevs i muskler och leder. 
Med ökad svårighetsgrad kan en uppgift ta längre tid att fullgöra än under 
optimala förhållanden. Detta är exempel på två orsaker som gör att en individ 
många gånger känner behov av hjälpmedel (Agree & Freedman, 2003). 

Ett annat sätt att utvärdera hjälpmedel är att studera biomekanik, det vill säga 
krafter och moment som uppstår i rörelseapparaten vid användning av en produkt. 
Biomekanik är ett tvärvetenskapligt ämnesområde som kombinerar biologi med 
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Inledning

mekanik och innebär främst studier av statiska kroppsställningar eller dynamiska 
rörelseförlopp. Biomekaniska analyser behandlar såväl inre som yttre krafter. Inre 
krafter är de som uppstår i muskler, leder och ligament och yttre krafter 
representerar de krafter som påverkar kroppen utifrån, exempelvis vid 
direktkontakt med ett föremål (Gordon m fl, 2004).

1.1. Problemformulering
Syftet med projektet var att utvärdera produkterna ASSIST och QUICK-UP med 
en lämplig utvärderingsmetod. Produkterna används i kombination för att ta sig ur 
säng. Målet med projektet har varit att använda den utvalda metoden för redovisa 
siffror som ett resultat av produktutvärderingen.

Frågeställningar som studien har syftat till att besvara är:
1. Vilken utvärderingsmetod är lämplig för att utvärdera produkterna ASSIST 

och QUICK-UP?
2. Kan den valda metoden ge ett numeriskt resultat som visar på avlastning 

för kroppen vid ur-stigande ur säng? 
3. Om resultatet visar att ASSIST och QUICK-UP bidrar till avlastning, kan 

det då anses att självständigheten hos individen ökat?
4. Hur kan resultatet av detta arbete användas i CSs 

produktutvecklingsprocess?
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1.2. ASSIST och QUICK-UP
ASSIST (Figur 1) fungerar som en stödgrind och hjälper brukaren med stöd och 
förflyttning i säng. Montering sker vid sängens huvudända och eftersom handtaget 
kan roteras 360° och låsas i 9 olika positioner kan ASSIST användas på båda sidor 
av sängen. ASSIST består av pulverlackerat stålrör och klarar en belastning på 75 
kg (CS, 2010).

QUICK-UP (Figur 2) är en produkt vars syfte är att hjälpa brukaren att ta sig upp 
till sittande och sedan ur säng. Montering sker vid fotändan med justerbart 
handtag och armlängd för optimal användning. QUICK-UP är CE-märkt och 
består av pulverlackerade och förzinkade metalldelar (CS, 2010).
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Figur 1: ASSIST (CS, 2010)

Figur 2: QUICK-UP (CS, 2010)



Inledning

ASSIST och QUICK-UP monteras på CSs egentillverkade sängar, exempelvis 
QVINTETT, NORDIQ eller SAFIR.

Genom att kombinera dessa produkter kan en brukare på egen hand resa sig från 
ett horisontalläge i säng till stående position med båda fötter på golvet (Figur 3). 
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Figur 3: Rörelsesekvens av momenten som utförs när brukaren använder ASSIST och QUICK-UP för att ta  
sig ur säng.
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1.3. Kravspecifikation
Följande kravspecifikation har tagits fram av CS och ligger till grund för val av 
metod för produktutvärdering.

1. Objektiv metod
• Subjektet skilt från objektet

2. Kostnad för eventuellt utrustning
• 80 000 kr

3. Kostnad per mättillfälle
• Inkluderar personalkostnader
• Inkluderar förbrukningsmaterial
• 40 000 kr

4. Eventuell mätutrustning ska vara portabel
• Kan bäras av en person
• Max 10 kg
• CS sängar kan stå kvar på ursprungsplats

5. Eventuell utrustning kräver ingen installation
• Oberoende av utrymmet, 10 kvm

6. Kan utföras av en person
7. Noggrannhet

• Signifikansnivå p<0.05
8. Utbildningstimmar för att lära sig metoden

• 8h
9. Kan tillämpas för hela kroppen (leder, skelettmuskulatur)
10. Resultera i siffror
11. Tidsåtgång för varje mättillfälle – från förberedande till presenterat resultat

• Total tid 40 h
12. Antal testpersoner

• För att få ett resultat behövs maximalt 10 testpersoner 
13. Beprövad metod

• Det finns vetenskapliga belägg för att metoden fungerar
14. Etik

• Metoden ska ej behöva prövas av etikprövningslagen 
15. Förkunskapskrav

• Utöver inlärning av metod ska ingen kompetens behöva kompletteras
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1.4. Avgränsning
Avgränsningarna har skett genom att endast välja ut och tillämpa en 
utvärderingsmetod. Projektet ämnade inte att utvärdera produkterna var och en för 
sig, utan endast användningskombinationen av dem. Sekvensen som studerats har 
varit ur-stigande ur säng från det att ryggstödet är uppfällt med en vinkel på 65°. 
Produktutformning och design av ASSIST och QUICK-UP har ej utvärderats.

ASSIST och QUICK-UP används av många olika typer av brukare. Dessa kan 
vara personer med funktionsnedsättningar, äldre, opererade patienter med flera 
(CS, 2010). I detta projekt togs endast hänsyn till äldre, och då mer specifikt 
personer från 75 år och uppåt i det här fallet, vilka enligt CS (2010) utgör 
majoriteten av brukarna.
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2. Teoretisk referensram
Nedan presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för arbetet.

2.1. Produktutvecklingsprocessen
Det finns en hel del olika metoder för produktutveckling beskrivna i litteraturen, 
men det finns även många gemensamma drag hos dem. De syftar alla till att 
beskriva hur produktutvecklingsarbete ska bedrivas för att resultera i överlägsna 
produkter. Produkter som inte bara motsvarar kunders förväntningar på produkten 
utan även överträffar dessa. De olika metoderna har alla sina steg eller etapper 
som, om de skulle jämföras över en tidslinje, skulle överlappa varandra något. För 
att presentera de gemensamma drag som finns är det dock inte nödvändigt att 
redogöra för var dessa steg eller etapper börjar och slutar, eftersom det till största 
del handlar om vilka delsteg som tillhör vilket huvudsteg (Dieter & Schmidt, 
2009, Olsson, 1995, Pahl & Beitz m.fl., 2007, Pugh, 1990, Ullman, 2010 och 
Ulrich & Eppinger, 2008).

Ulrich & Eppinger (2008) och Ullman (2010) betonar vikten av att alla krav och 
önskemål som ställs på en produkt måste vara mätbara. Detta beror på att relativa 
begrepp såsom snabb, billig, lätt eller enkel att montera betyder olika saker för 
olika personer. Ofta inkommer det önskemål från kunder om en ny produkt. Det 
kan till exempel heta att den ska vara snygg, låta lite och ha en skön svikt. I ett 
sådant fall måste det klargöras vad den aktuella kundgruppen eller kunden anser 
är snyggt, vid vilket decibelltal som kunden anser att en sådan här produkt låter 
lite eller mycket, och vad skön svikt innebär. Ska produkten ha en särskild form 
eller färg för att den ska upplevas som snygg? Även inom ett och samma företag 
kan det förekomma olika tolkningar av samma begrepp. Det som 
marknadsavdelningen uppfattar som snabbt kanske konstruktörerna uppfattar som 
ganska långsamt (Ullman, 2010).

Det ska i sammanhanget även påpekas att det kan finnas många olika intressenter 
för en ny produkt. Med intressent menas här alla de som har ett intresse i hur 
produkten kommer att fungera på ett eller annat sätt. Det kan vara allt från köpare 
och brukare till företagsledning och produktionsavdelning via statliga 
myndigheter och samhället i stort. Dessa intressenter har i många fall olika krav 
och önskemål på hur produkten ska fungera, och hänsyn måste tas till samtliga om 
produkten ska bli överlägsen konkurrenternas. Vidare är det lämpligt att vikta de 
olika kraven och önskemålen, så att det i en konfliktsituation är möjligt att 
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prioritera vilket krav som ska få företräde (Ullman, 2010 och Dieter & Schmidt, 
2009).

För att kunna få en helhetsbild av problemet, måste information om det samlas in. 
Detta kan effektivt göras genom marknadsundersökningar (Dieter & Schmidt, 
2009).

2.1.1. Att översätta krav och önskemål till produktspecifikationer

I litteraturen påtalas ofta vikten av entydiga och objektiva kravspecifikationer. 
Pugh (1990) skriver (författarnas översättning):

”Kravspecifikationen är väsentlig inom alla områden av 
produktutveckling från arkitektur till skeppsbyggande, 
elektronik till mekanisk konstruktion. En kravspecifikation 
måste vara omfattande och entydig. Om en erfaren konstruktör 
blir ombedd att konstruera något utifrån en bristfällig 
kravspecifikation, kommer han nästan uteslutande, utan att tänka 
på det, fylla i luckorna i enlighet med hans erfarenheter och 
känslor; om dessa är skilda från vad användaren verkligen 
behöver, kommer han att konstruera utifrån felaktiga grunder.”

En mycket effektivt metod för att översätta mjuka och ibland vaga kundönskemål 
till mätbara värden är Quality Function Deployment eller QFD. QFD är en 
systematisk metod för att ställa kundönskemål mot produktspecifikationer. Utöver 
det erbjuder metoden möjligheter att jämföra hur väl den tänkta produkten 
kommer att stå sig jämte möjliga konkurrerande produkter, och för att finna 
samband, positiva eller negativa, mellan olika produktspecifikationer. Metoden 
finns lättillgänglig och utförligt beskriven av flera författare i litteraturen, varför 
den inte kommer att förklaras mer ingående här (Dieter & Schmidt, 2009, Pahl & 
Beitz m.fl., 2007, Ullman, 2010 och Ulrich & Eppinger, 2008).

Olsson (1995) beskriver en alternativ metod för att hitta kriterier för en ny 
produkt, nämligen POME-metoden där POME står för Process, Omgivning, 
Människa och Ekonomi. Dessa fyra kategorier ställs i förhållande till produktens 
livscykel (Alstring, Framställning, Avyttring, Brukning och Eliminering.) För 
varje kategori utreds om produkten har något krav som svarar mot någon del av 
dess livscykel. Det kan finnas krav som förekommer i fler än en kategori och i fler 
än en del av livscykeln.
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2.1.2. Konceptgenerering

En av de absolut viktigaste aspekterna vid konceptgenerering är att många 
koncept ska tas fram. I alla fall 50 stycken och gärna 100 stycken omnämns som 
bra riktmärken (Olssen, 1995, Ullman, 2010). Pugh (1990) skriver att så många 
som möjligt bör tas fram. Detta lämnar dock en öppning för subjektiv tolkning. 
Vid till exempel brainstorming kan deltagarna uppleva att det inte går att komma 
på fler än runt 201 koncept. Dock brukar det vara så att efter ytterligare en stunds 
funderande kan kreativiteten åter ta fart och många fler idéer väcks till liv 
(Ullman, 2010). 

Ulrich & Eppinger (2008) anger inte något speciellt antal som de anser vara 
lämpligt, men nämner att företag som är duktiga på produktutveckling genererar 
hundratals koncept. Vidare beskriver de vikten av mångfald bland genererade 
koncept väldigt bra med följande citat (författarnas översättning): 

”Bra konceptgenerering får produktutvecklarna att känna att de 
har undersökt alla tänkbara alternativ grundligt.” 

Genom att noga undersöka alla koncept tidigt minskas risken för att överlägsna 
koncept ska uppenbara sig längre fram i processen (Ulrich & Eppinger, 2008).

Det vanligaste sättet att generera lösningar är som nämnts ovan brainstorming. 
Helt enkelt det att tankar och idéer får flöda fritt i hopp om att komma på den 
ultimata lösningen. Ett annat sätt är att studera patent. Det kanske finns en jättebra 
lösning på hur ett snarlikt problem ska lösas, och då kanske det är möjligt att 
applicera den lösningen på det aktuella problemet. Genom benchmarking, alltså 
att titta på hur ens konkurrenter har löst problemet, kan vara en bra källa till idéer. 
Denna metod är dock inte alltid så populär eftersom organisationen då måste 
erkänna att deras konkurrent har hittat på en bra lösning. Komplicerade produkter 
kan ibland vara svåra att hitta på koncept till. Det kan då hjälpa att dela upp 
problemet i mindre delar, hitta på lösningar för varje delproblem, och sedan sätta 
ihop dessa till en helhet. Slutligen kan nya lösningar visa sig genom att motsatser 
undersöks. Produktutvecklarna ställer sig då frågor så som ”Vad händer om vi 
sätter A över B istället för tvärtom?”, ”Vad händer om vi gör C elastisk istället för 
stel?” (Pugh, 1990, Ullman, 2010 och Ulrich & Eppinger, 2008). 

Det finns även andra metoder för att underlätta konceptgenerering, men de 
metoder som beskrivits ovan är de som förekommer mest i litteraturen.

1 Författarnas egna erfarenheter. 
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2.1.3. Utvärdering och val av koncept

Pugh (1990) föreslår användandet av en valmatris i vilken olika koncept 
utvärderas emot de krav och önskemål som framtagits tidigare, och jämförs mot 
en i förväg utsedd favorit eller en befintlig produkt. Ulrich & Eppinger (2008), 
Dieter & Schmidt (2009) och Ullman (2010) föreslår alla att Pughs metod 
används och tillägger att kriterierna kan viktas för att bra koncept ska utmärka sig 
tydligare.

2.1.4. Produktutformning och dimensionering

När ett eller några få koncept har valts ut återstår produktutformning och 
dimensionering. Olika källor ger lite olika tips på hur detta arbete kan bedrivas, 
och det är starkt varierande beroende på vilken typ av produkt det är som ska tas 
fram och graden av komplexitet (Dieter & Schmidt, 2009, Ulrich & Eppinger, 
2008, Ullman, 2010, Pugh, 1990, Pahl & Beitz m fl, 2007 och Olsson, 1995). Då 
produktutformning inte är ämnet för arbetet kommer inga försök göras för att i 
denna rapport ge en rättvisande bild av alla dessa möjligheter.

2.2. Biomekanik och dess betydelse för produktutveckling 
Biomekanik är ett tvärvetenskapligt område där mekanik kombineras med biologi 
och fysiologi. Biomekanik innebär beräkningar som berör människans 
rörelseapparat, exempelvis blodflöde eller kraftutveckling i en muskel. Kunskap i 
biomekanik kan användas för exempelvis design och tillverkning av 
medicinteknisk utrustning, hjälpmedel och implantat med mera. Det finns många 
olika tillvägagångssätt, men samtliga baseras på Newtons lagar och dimensioner 
som längd, tid och massa (Özkaya & Nordin, 1998). Vid studier i biomekanik görs 
många gånger experimentella försök för att bestämma mekaniska egenskaper hos 
till exempel muskler, skelett och ligament med mera (Nordin & Frankel, 2001).

2.2.1. Muskler

Muskler kan delas in i tre huvudgrupper; tvärstrimmiga skelettmuskelceller, 
tvärstrimmiga hjärtmuskelceller samt glatta muskelceller. Generellt sett fungerar 
muskeltyperna snarlikt varandra, men i detta projekt kommer endast tvästrimmiga 
skelettmuskelceller att beröras eftersom de är dessa som skapar rörelser i leder 
(Woxnerud, 2000).

Tvärstrimmiga skelettmuskler består av en muskelbuk där vardera ända smalnar 
av och övergår till senor som fäster i skelettet. En muskelbuk består av flera 
muskelfibrer, vilka i sin tur består av myofibriller som består av flera sarkomerer 
(Figur 4). Utseendet för muskelbuken blir tack vare sarkomererna tvärstrimmigt. 
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Med hjälp av senorna kan musklernas kraft överföras till skelettet (Bojsen-Möller, 
2002). Krafter uppkommer då en muskel kontraheras (Woxnerud, 2000). 
Kontraktion betyder förkorta men kan huvudsakligen innebära tre tillstånd för en 
muskel: 1) koncentrisk kontraktion (muskeln förkortas) 2) Isometrisk kontraktion 
(muskeln bibehåller sin längd) eller 3) Excentrisk kontraktion (muskeln förlängs). 
Kontraktionslängden för en muskel är proportionell mot muskelfiberlängden, 
vilken kan variera beroende på hur fibrerna är sammansatta (Bojsen-Möller, 
2002).

2.3. Att åldras
När människan åldras sker många förändringar i det muskuloskeletala systemet. 
Skelettet blir skörare på grund av reducerad produktion av kalcium och mineraler 
som vid full produktion upprätthåller skelettets egenskaper för att motverka 
skörhet och frakturer. Med stigande ålder ökar även risken för inflammation i 
leder vilket medför smärta och försämrad rörlighet. Den äldre populationen kan 
generellt beskrivas som svagare, har sämre rörlighet och balans. För att motverka 
åldrandets inverkan på skelett och leder uppmuntras äldre att utföra rörelser som 
aktiverar hela rörelseapparaten. Detta för att bibehålla styrka och rörlighet så långt 
det går (Simmers, 2004). I en studie av Landers m fl (2001) bekräftas att 
muskelstyrkan hos äldre är sämre jämfört med yngre, och då framförallt i benen. 
Författarna uppmanar därför även här att träna för att bibehålla muskelstyrka, 
framförallt då av benmuskulaturen. 
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Figur 4: En schematisk bild av muskelbukens utseende med muskelfibrer och myofibriller  
(Friskispressen, 2010).
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2.4. Självständighet
Att vara självständig är något som människan strävar efter under hela sitt liv. 
Många gånger kan den äldre populationen känna sig hotad av åldrandet eftersom 
den självständighet som uppnåtts under livets gång nu påverkas, och livet kan inte 
levas lika självständigt som tidigare. Enligt Simmers (2004) vill majoriteten av 
den äldre populationen bo kvar i sina hem så långt det går, även om åldrandet 
medför svårigheter att klara sig på egen hand. Detta kan leda till stora 
frustrationer, ilska och depressioner. Det är därför av stor vikt att tillåta äldre 
individer att utföra dagliga sysslor på egen hand i så stor utsträckning som är 
möjlig. Hjälpmedel och annan assistans är först nödvändig då individen behöver 
ökad säkerhet i de moment som utförs. Förändringar bör ske stegvis eftersom 
äldre individer behöver tid att acceptera åldrandets inverkan på självständigheten 
(Simmers, 2004). 

Bland äldre boende på sjukhem förekommer en stark önskan att dö med 
värdigheten i behåll. En stark bidragande orsak till att så ska bli fallet är att inte 
ligga någon annan till last. Att så långt som möjligt kunna klara av att sköta sig 
själv är avgörande här (Pleschberger, 2007).

Trots att mediciner och annan typ av vård bromsar utvecklingen av 
funktionsnedsättning hos äldre fortsätter denna grupp att växa och blir allt större. I 
den äldre populationen med funktionsnedsättning är det minst 75 % som använder 
någon form av hjälpmedel, och då framförallt för att kunna förflytta sig, både 
självständigt eller med hjälp av vårdgivare. Att använda ett hjälpmedel kan bidra 
till ett sätt att rehabiliteras eller för att öka självständighet i exempelvis hemmet 
(Agree & Freedman, 2003). Hur effektivt ett hjälpmedel är beror på vad syftet är 
med användandet av hjälpmedlet. Hur kan då effekten av hjälpmedel utvärderas?

2.5. Möjliga metoder för utvärdering av produkter
För insamling av data kan detta ske med hjälp av kvalitativa eller kvantitativa 
metoder. Lämpligast är att använda en kombination av kvalitativa och kvantitativa 
studier (Muijs, 2004). De båda metoderna har olika styrkor och svagheter vilka 
presenteras i följande kapitel.

2.5.1. Kvalitativa metoder

Kvalitativ forskning handlar om fenomen i sitt rumstidssammanhang. Insamlad 
data är icke-numerisk och förmedlas språkligt utifrån ett resultat som till stor del 
baseras på en individs sinnesstämning. Fördelarna med att använda kvalitativa 
metoder är att det inte krävs en förutbestämd hypotes (Quinn, 2001). Kvalitativa 
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studier kan med fördel användas då en undersökning ska ske kring en speciell 
händelse eller situation (Muijs, 2004). Nackdelarna med kvalitativa metoder är 
hur insamling av data kan ske med ”ett öppet sinne” där forskaren inte kan 
påverka med egna tankar, åsikter och känslor (Quinn, 2001). 

Frågeformulär

För att bestämma vilken grad av funktionsnedsättning som finns hos en individ 
används främst frågeformulär, där personen i fråga får besvara frågor som rör 
dagliga aktiviteter. Denna typ av metod används många gånger som komplement i 
klinisk forskning men också för att kunna utvärdera exempelvis kvalitén inom 
vården. Svårigheterna med frågeformulär som rör funktionsnedsättningar är att 
förmågan att utföra dagliga aktiviteter kan variera från dag till dag, eller från år till 
år. Enligt Rathouz m fl (1998) kan den fysiska förmågan både förbättras och 
försämras inom loppet av 2 år. Studien visade dock att det fanns en trend i att den 
fysiska förmågan att utföra dagliga aktiviteter försämras med stigande ålder, och 
att det är av stor betydelse av att använda lämpliga tidsintervaller när 
frågeformulär används för att bestämma funktionsnedsättning hos den äldre 
populationen (Rathouz m fl, 1998). 

Agree m fl (2003) berättar om studier där effektiviteten av hjälpmedel mättes 
genom att undersöka hur många timmar som vården kunde bespara genom att 
individer självständigt använde sina hjälpmedel. Ett annat sätt att utvärdera 
effekten av hjälpmedel är att undersöka vilken grad av dagliga aktiviteter som kan 
utföras självständigt i hemmet med tillgång till hjälpmedel. Problemet med 
ovannämnda tillvägagångssätt har varit när och hur metoderna ska användas 
(Agree & Freedman, 2003).

Intervjuer

Att använda sig av intervju som en forskningsmetod innebär att det sker en 
strukturerad dialog med subjektet. Det finns huvudsakligen två tillvägagångssätt 
när intervjuer används som metod. Det första är att samla in all fakta som kan 
kvantifieras, det andra är att fokusera på de faktorer som är av betydelse. Insamlad 
information analyseras med hjälp av olika tekniker och resulterar i definitiv data 
(Kvale, 1996). Intervjuer har bland annat används av Gitlin m fl (1998) där äldre 
intervjuades med fokus på hjälpmedel. Deltagarna fick förklara med egna ord hur 
de upplevde olika hjälpmedel. Svaren analyserades sedan och validerades 
gentemot tidigare använda frågeformulär (Gitlin m fl, 1998).   
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Observationer

Observationer är en metod som med fördel kan tillämpas om exempelvis 
intervjuer eller frågeformulär inte ger tillräckligt med information. Observatören 
kan antingen observera på avstånd eller själv deltaga, och då komplettera med 
frågeställningar och anteckningar under tidens gång. Målet med att använda 
observationer är att skapa en verklighetsbaserad uppfattning för en specifik 
situation eller händelse (Morse & Field, 1995). I en studie av Manini m fl (2007) 
gjordes observation för den äldre populationen vid olika typer av aktiviteter. 
Förmågan att utföra en specifik aktivitet graderades enligt en skala. Observationer 
har även använts för att utvärdera äldre kvinnors naturliga gånghastighet – med 
eller utan hjälpmedel. Observationerna kompletterades med intervjuer (Weiss m 
fl, 2008).

2.5.2. Kvantitativa metoder

Kvantitativa metoder innebär insamling av numerisk data och förutsätter att det 
finns en teori som ska studeras. En stor skillnad från kvalitativ forskning är att 
objektet som studeras är helt skilt från subjektet, det vill säga forskaren (Eneroth, 
2005). Kvalitativa metoder är fördelaktiga då orsak och verkan ska studeras. 
Resultatet från kvantitativa studier analyseras många gånger med hjälp av statistik 
(Muijs, 2004).

Elektromyografi

En vanlig teknik för att mäta spänningen i muskelfibrer vid kontraktioner är 
elektromyografi (EMG) (Monfort-Panego m fl, 2009). EMG innebär att elektroder 
placeras ovanpå huden, alternativt med nålar under huden för att mäta 
muskelaktiviteten. För att kunna använda denna teknik krävs kunskap i anatomi 
för att kunna placera elektroderna på korrekt muskler (Payton & Bartlett, 2008). 
EMG har visat sig vara en framgångsrik metod för utvärdering av produkter. I en 
studie där muskelaktiviteten uppmättes i mag- och ryggmusklerna vid användning 
av två olika redskap för att kratta löv visade studien att ett av redskapen belastade 
bålen mindre. Detta eftersom redskapet var mer ergonomiskt utformat och tillät 
användaren att utföra uppgiften med en rakare rygg, vilket medför mindre 
belastning på bålen. I denna studie användes ytliga elektroder och som uppmätte 
muskelaktiviteten för m. erector spinae, m. obliquus externus abdominis samt m. 
rectus abdominis bilateralt (Kumar & Mital, 1996). I en studie av Snijders m fl 
(1998) undersöktes muskelaktiviteten i m. obliquus internus abdominis och m. 
erector spinae för olika kroppspositioner. I denna studie konstaterades att med 
ökad aktivitet i m. erector spinae ökar även aktiviteten i m. obliquus internus 
abdominis. Detta kunde bestämmas med hjälp av ytlig elektromyografi. 
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Ytterligare studier har gjorts på äldre kvinnor där EMG användes för att objektivt 
jämföra styrka och muskelmassa vid utförande av dagliga sysslor (Landers m fl, 
2001).

Biomekaniska handberäkningar

Biomekaniska handberäkningar är användbart för att undersöka storleken på 
krafter och moment i muskler och leder. För att kunna genomföra biomekaniska 
beräkningar krävs kunskap i anatomi och om kroppens uppbyggnad. De 
mekaniska grundlagarna tillämpas, och med känd data för exempelvis hävarmar 
och yttre belastningar kan okända krafter och moment beräknas (Wirhed, 2005). 
Det är vanligt att insamling av data sker från kadaver. I en studie av Huthmann 
(2009) användes biomekaniska beräkningar för att studera krafter för käke på 
hästar. Küçük (2007) har i sin studie tagit fram en biomekanisk modell och gjort 
biomekaniska beräkningar för ryggraden i flexion och extension.

Rörelseanalyser med videoinspelning

Ett sätt att analysera rörelser är med videoinspelning. Detta är en relativt billig 
metod och kräver ingen avancerad utrustning. Videoinspelningarna görs vanligtvis 
av specialister inom biomekanik, som sedan gör en detaljerad analys av 
rörelsemönstret. Informationen kan sedan användas för att exempelvis förbättra 
teknik i en specifik sport. Videoanalys är mest fördelaktig då endast 
rörelsemönster ska studeras och vilka muskler som är involverade. Videoanalyser 
ger ingen information om krafter, hastighet och vinklar med mera (Payton & 
Bartlett, 2008). 

Anybody Modelling System 

Anybody Modelling System är ett datorprogram för att simulera mekaniken för 
den mänskliga kroppen då den arbetar i samverkan med sin omgivning. I 
programmet kan biomekaniska modeller av den mänskliga kroppen konstrueras. 
Data definieras, och kan även importeras, för att representera omgivningar och 
kroppens positioner och rörelser, varefter interna krafter i kroppens olika muskler 
och leder kan räknas fram. Programmet använder inverterad dynamik och 
numeriska metoder för att utföra beräkningarna (Anybody Technology, 2010).

de Zee m fl (2007) skapade en generell modell över människans bål genom 
användandet av AnyBody Modelling System. Modellen bygger på 
programmeringsspråket AnyScript och kan användas och modifieras utefter behov 
och det aktuella problemet.
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Rörelseanalyssystem (Motion Capture System)

En vanlig metod för att samla in data för en rörelse är att använda ett 
rörelseanalyssystem. Systemet består av speciella kameror som registrerar 
reflexmarkörer på ett objekt i rörelse (Figur 5). Kameror placeras strukturerat 
kring objektet för att kunna registrera så många markörer som möjligt i olika 
riktningar (Figur 6). Markörer placeras på anatomiska landmärken, förslagsvis på 
huden. Rörelseanalyssystemet kan med fördel kopplas samman med kraftplattor 
som gör det möjligt att analysera krafter och moment i leder (Gordon m fl, 2004). 
I en studie av Valentini m fl (2009) användes ett rörelseanalyssystem för att 
bestämma utformningen av ett ortopediskt hjälpmedel. Rörelseanalyssystem har 
också använts för att göra biomekaniska analyser av patientlyft (Skotte m fl, 
2002).

Digital Human Modelling 

Digital Human Modelling (DHM) eller datormanikiner är ett begrepp som 
omfattar användandet av mjukvara för att modellera upp människokroppen för att 
sedan kunna utföra studier på den. Några exempel på vanligt förekommande 
DHM-verktyg är JACK, Human V5, Sammie och Ramsis. Fördelen med DHM är 
att det går att förutse riskfyllda arbetsmoment eller positioner redan i en 
utvecklingsfas, både vad beträffar produkter och produktionsprocesser. För ett 
lyckat resultat krävs dock att användaren är väl införstådd med hur programmet/en 
fungerar och om möjligt ännu viktigare i det ergonomiska problemet som ska 
lösas (Sundin & Sjöberg, 2004).
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Figur 5: Reflexmarkörer placerade på anatomiska  
landmärken (Valentini m fl, 2009)

Figur 6: Rörelseanalyssystem med strategiskt  
placerade kameror (Gordon m fl, 2004)
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Sundin och Sjöberg (2004) beskriver ett antal fall av olika karaktär där 
datormanikiner har använts för att utvärdera både produkter och 
produktionsprocesser. Resultaten från dessa studier visar att det framgångsrikt går 
att utvärdera produkter med hjälp av datormanikiner. Dock ligger deras främsta 
styrka i att utvärdera olika statiska positioner, utrymmesbegränsningar och 
synfältsanalyser.

2.6. Etik och moral
Forskning som inkluderar studier av människan kan innebära ett fysiskt ingrepp 
på en individ. Det kan också innebära att individen påverkas av en metod som 
syftar till att påverka honom eller henne fysiskt eller psykiskt. 
Helsingforsdeklarationen är ett dokument  som verkar grundläggande för 
forskning som involverar människan. Dokumentet skapades 1964 och 
uppdaterades 2008. På senare år har även Europarådets konvention haft betydelse 
för skydd av mänskliga rättigheter och värdighet i forskningen inom biologi och 
medicin. Idag finns en lag om etikprövning av forskning som involverar 
människor (Lag 2003:460), vilken baserats på Europarådets konvention. Lagen 
innebär att forskning som medför fysiska ingrepp eller baseras på känsliga 
personuppgifter måste etikprövas av en regional etikprövningsnämnd. Detta för att 
skydda deltagarna fysiskt, psykiskt eller integritetsmässigt. För att kunna 
minimera oetiska studier krävs också ett informerat samtycke där testpersonerna 
tilldelas information kring studien, vad som kommer att ske under deras 
medverkan, eventuella biverkningar samt kontaktuppgifter till kontaktpersoner. I 
dokumentet måste det även framgå att deltagaren har rätt att avbryta sin 
medverkan när som helst under forskningen. Etikprövningslagens definition 
innebär att studier inom högskoleutbildningar ej omfattas av ovannämnda lag 
(Codex, 2010).
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3. Utvärdering
För att utvärdera de olika metoderna användes Pughs utvärderingsmatris vilken 
beskrivits tidigare. Kraven viktades först genom att totalt 100 poäng fördelades 
mellan dem (Ullman, 2010).  

För att kunna möjliggöra en del av jämförelserna samlades data in. Kostnaderna 
för programvara för DHM och t.ex. AnyBody Modelling System hamnar runt 
250.000 SEK per år enligt Lundgren2 och Gerner Mikkelsen3. Det är svårt att ange 
ett exakt värde, då prissättning av mjukvara för industriella ändamål ofta är 
associerat med rabatter som förhandlas fram från fall till fall. Lundgren2 anger 
vidare att inköpspris för mätutrustning till EMG kostar allt från 20.000 SEK till 
150.000 SEK beroende på fabrikat och modell. Motion Capture System hamnar 
runt 150.000 SEK, lite beroende på modell. Det beslutades att en preliminär 
utvärdering skulle göras, och att om det uppstod behov av ytterligare prisuppgifter 
skulle vidare efterforskningar göras.

Metoden EMG valdes som Datum utifrån författarnas initiala uppfattning och 
diskussion om de olika metoderna. Därefter jämfördes hur pass väl de andra 
metoderna uppfyllde kraven bättre eller sämre än datumet.

EMG var den metod som enligt Pughs utväderingsmatris framstod som mest 
lämpad jämfört med kravspecifikationen, varför denna metod valdes. Det 
beslutades även att den preliminära utvärderingen gav ett tillräckligt tydligt 
resultat.

Utvärderingsmatrisen i sin helhet återfinns i Bilaga 1.

2 Lina Lundgren, Universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad, e-post, 2010-04-21
3 Casper Gerner Mikkelsen, Business Manager, AnyBody Technology, e-post, 2010-04-21
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4. Metod 
Nedan presenteras den utvalda metoden och tillämpningen av den.

4.1. EMG
Cellkroppen för muskelcellerna består av proteiner som har en förmåga att 
kontrahera muskelcellerna. Proteinerna utgörs av aktin och myosin och kallas med 
ett gemensamt namn för kontraktila proteiner (Woxnerud, 2000). Ett muskelarbete 
startas med en nervimpuls från hjärnan som uppmanar till kontraktion. Via 
nervbanor transporteras impulsen i form av elektrisk spänningsfördelning som i 
slutskedet når muskelcellen. Nervimpulsen når muskelcellens yta som en kemisk 
signal och omvandlas sedan återigen till en elektrisk impuls, eller med ett annat 
namn, en aktionspotential (MAP). MAP bidrar till att stimulera muskelcellens yta 
att öppna speciella säckformade blåsor, sacroplasmatisk retikel (SR) som består av 
kalciumjoner. Kalciumjonerna strömmar vid stimulering av aktionspotentialen ut 
ur blåsorna och frilägger utrymmen som annars är blockerade, och tillåter därmed 
aktinet och myosinet att kontrahera muskeln. Kalciumjoner är reglatet för hur 
stark eller svag en kontraktion kommer att förefalla (Woxnerud, 2000). En muskel 
kan kontraheras både vid dynamiskt och statiskt arbete. Vid dynamiskt arbete 
kontraheras musklerna för att kunna utföra en rörelse, och vid statiskt arbete 
kontraheras muskler utan rörelse för att bevara stabilitet (Rydqvist & Winroth, 
2004). 

Vid ytlig elektromyografi kan signalerna som fångas upp av elektroderna 
beskrivas som underliggande vågor av elektriska impulser, MAP. Dessa vågor 
breder ut sig i båda riktningarna längs med en muskelfiber och tillsammans med 
andra muskelfibrer i samma motoriska enhet skapas en motorisk enhets 
aktionpotential (MUAP). En sekvens av flera MUAPs skapar en vågform som 
beskrivs som ett tåg av en motorisk enhets aktionpotential (MUAPT). Den slutliga 
och totala signalen som elektroderna fångar upp kallas för myoelektrisk signal, 
eller elektromyografisk signal som baserats på algebraiska summeringar av alla 
MUAPTs. Att endast samla in signaler från en MAP är näst intill omöjligt 
eftersom signalerna är såpass små (Payton & Bartlett, 2008). Signalerna mäts i 
mikrovolt (µV) eller millivolt (mV). Tiden det tar för en enskild signal att blir klar 
från första avvikelsen till sista avvikelsen från baslinjen mäts i millisekunder (ms). 
Frekvensen mellan vågorna visar hur ofta dessa uppstår och anges i antal per 
sekund (Echternach, 2003). För att kunna stärka signalerna behöver huden 
prepareras med grundlig rengöring med tvål och vatten och i en del fall även 
rakning (Payton & Bartlett, 2008). Genom att använda sig av ett litet avstånd 
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mellan elektroderna kan detta ha reducerande effekt på störande signaler från 
närliggande muskler (Payton & Bartlett, 2008). Avståndet bör dock vara minst 2 
cm (Echternach, 2003). 

4.1.1. Rörelseanalys

För att identifiera vilka muskler som ska studeras gjordes först en enkel 
rörelseanalys. Utgångspunkten för rörelseanalysen var då ryggstödet var uppfällt 
till 65°. Sekvensen då brukaren från utgångspunkten tar sig ur säng med ASSIST 
och QUICK-UP filmades med videokamera och importerades sedan till dator där 
filmen analyserades. Rörelsemönstret kunde med hjälp av rörelseanalysen 
identifieras som en ”crunch”, en gymövning som aktiverar magmuskulaturen 
(Figur 7). En crunch kan utföras både med rak flexion i höften eller med flexion 
och vridning av bålen (Macdonal, 2009). Rörelsesekvensen som analyserades kan 
ses i Bilaga 2.

Vid rörelse av bålen är alla magmuskler aktiva (Escamilla m fl, 2006 och 
Urquhart, 2004), men forskning har visat att när crunch utförs, sker en högre 
aktivering av m. rectus abdominis och m. obliquus externus abdominis (Parfrey m 
fl, 2008). En annan studie bekräftar att vid crunch med rotation av bålen är det 
främst m. rectus abdominis och m. obliquus externus abdominis som aktiveras för 
samma sida som rotationens riktning. Benens placering och om knäleden är 
flekterad eller inte, behöver inte påverka muskelaktiviteten i bålen (Monfort-
Panego, 2009). 

4.1.2. Magmuskulaturen och placering av elektroder

M. rectus abdominis (RA) kan på svenska översättas som den raka bukmuskeln 
(Figur 8). Muskelns ursprung är vid bröstbenets spets och fäster på övre delen av 
blygdbenet. Dess funktion är att flektera i bålen utan att flektera i höften. 
M. obliquus externus abdominis (OEA) eller som den heter på svenska, den yttre 
sneda bukmuskeln (Figur 9) har sitt ursprung från nedre delen av bröstkorgen och 
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Figur 7: Bild visar utförandet av en crunch (Baechle & Earle, 2006)
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fäster sedan på sidan av höftbenet, ner mot ljumskligamentet. OEA medverkar vid 
rotation av bålen (Wirhed, 2005).

Två elektroder placerades på vardera muskel på vänster sida av kroppen, detta för 
att rotationen sker åt vänster i det här fallet4 (Monfort-Panego, 2009). En elektrod 
per muskel placerades ovanpå närliggande benmuskulatur och fungerade därmed 
som referens. 

För att kunna mäta muskelaktiviteten i RA fästes första elektroden 2 cm i sidled 
och nedanför naveln. Den andra elektroden placerades 2 cm nedanför den första 
elektroden, båda två i samma riktning som muskelfibrerna. Referenselektroden 
placerades på höftkammen. För OEA placerades elektroderna i muskelns 
fiberriktning och där kontraktionen var som störst vid utförandet av en crunch. 
Referenselektroden placerades vid nedre delen av revbenen. För elektrodernas 
placering, se Figur 10. Elektrodernas placering har baserats på studier utförda av 
Chanthapetch m fl (2009).

4 Bildsekvensen som visas i Bilaga 2 är inte tagen från mättillfället. Bildsekvensen visar ur-
stigande åt höger, men vid mättillfället skedde ur-stigande åt vänster.
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Figur 9: M. obliquus externus abdominis  
(Wirhed, 2005)

Figur 8: M. rectus abdominal (Wirhed, 2005)
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För att mäta muskelaktiviteten användes ME6000 (4-channel). Med hjälp av 
trådlös sändning från mätinstrumentet importeras data direkt i mjukvaru-
programmet MegaWin. För mätningarna användes 2 aktiva kanaler, en för varje 
muskelgrupp. Frekvensen för insamling av data var 1000 Hz (Chanthapetch m fl, 
2009).

4.1.3. Testpersoner

Testgruppen bestod av 6 killar och 4 tjejer med en medelålder, medellängd och 
medelvikt på 27 år, 176 cm och 66 kg. Alla testpersoner var friska i bemärkelsen 
att ha vara i god fysisk kondition, utan betydande ländryggsmärta, ej tidigare 
drabbad av svåra trauman, ej varit opererad i buken eller utan tidigare graviditeter. 
Enligt avgränsningarna var målgruppen för projektet äldre, men då EMG valdes 
som metod är det viktigt att kunna jämföra muskelaktiviteten individuellt. 
Eftersom en del av de faktiska brukarna av ASSIST och QUICK-UP inte har 
möjlighet att ta sig ur säng utan dessa kan inget referensvärde erhållas. Därför har 
valet av testgrupp har baserats på studier av Urquhart (2004), Chang (1999), Shan 
(2008), Snijders (2008).

För att testpersonerna ska kunna utföra rörelsesekvensen med likadana 
förutsättningar justerades madrassens höjd till 60 % av avståndet från golvet till 
testpersonernas höftkam (Bilaga 3). Handtaget för QUICK-UP placerades så att 
fingertopparna kunde greppa kring handtaget (Figur 11). Ryggstödet var under 
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Figur 10: 1A Elektroder för RA, 1B 
Referenselektrod RA, 2A Elektroder för  
OEA samt 1B Referenselektrod OEA
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alla mätningar uppfällt till en vinkel av 65°. ASSIST justerades och var sedan låst 
i en vinkel av 35° ut från sängkanten (Figur 12).

Varje testperson fick utföra två rörelsesekvenser, 3 gånger per rörelsesekvens. 
Inför varje mättillfälle gavs instruktion om hur varje rörelsesekvens skulle utföras, 
baserat på rekommendationer från CS.  Rörelsesekvens 1 innebar att ta sig ur säng 
utan hjälpmedel. Rörelsesekvens 2 innebar att ta sig ur säng med hjälp av ASSIST 
och QUICK-UP (Bilaga 2). Alla mätningar genomfördes på samma dag, detta för 
att elektrodernas placering ska vara densamma för varje testperson och för varje 
mätning.

4.2. Analys
I MegaWin användes funktionen ”Averaging” och därefter beräknade programmet 
ett medelvärde för varje mätning och muskel. Ett medelvärde beräknades för varje 
testperson och muskelgrupp, baserat på de tre mätningarna för varje 
rörelsesekvens. Ur medelvärdet för varje testperson och muskel beräknades ett 
medelvärde för de båda muskelgrupperna.

Ett parvis jämförande och dubbelsidigt T-test gjordes för att undersöka 
signifikansnivån för mätningen (Vännman, 2002).
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Figur 11: Visar inställningen för QUICK-UP

Figur 12: Visar inställningen för  
ASSIST



Metod 

4.3. Intervju
En intervju gjordes med CS för att inblick i deras produktutvecklingsprocess. 
Detta för att öka förståelsen för deras arbetsmetoder och de styrkor och eventuella 
svagheter som de besitter.

Intervjun genomfördes via telefon där CS representanter ombads att med egna ord 
förklara sina processer och motivera dessa. Intervjuaren ställde följdfrågor då 
detaljer behövde tydliggöras.

Intervjun berörde även kravspecifikationerna för bland annat ASSIST. Detta för 
att öka förståelsen för CSs arbetssätt och produkterna.
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5. Resultat
Nedan presenteras resultatet av EMG-mätningarna, samt intervjun som gjordes 
med CS.

5.1. Resultat av EMG
Den valda metoden, EMG, applicerades enligt ovan på ett exempelproblem. 
Resultatet från den mätningen är i viss mån bristfälligt och redovisas kortfattat 
nedan (Tabell 1) och i sin helhet i Bilaga 4. Mätningen anger en genomsnittlig 
ökning av användandet av OEA med 12% och en minskning av användandet av 
RA med 6% vid användning av ASSIST och QUICK-UP. 

T-testet visade att förändringen i användning av magmuskulaturen inte är 
statistiskt säker (Bilaga 4).

Genomsnittlig förändring av användandet 
av OEA

12,00%

Genomsnittlig förändring av användandet 
av RA

-6,00%

Standardavvikelse för OEA 32,00%
Standardavvikelse för RA 40,00%
Signifikansnivå för OEA 32,00%
Signifikansnivå för RA 16,00%

Tabell 1: Sammanfattning av resultatet av EMG-mätningar

En statistisk tolkning av resultatet säger med andra ord inte mycket. Resultatet 
studeras därför kvalitativt.
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Diagrammen (Figur 13, 14) visar att det för varje person sker en förändring av 
magmuskelaktiviteten, och det är speciellt tydligt för RA.

Resultatet tolkas därför som att det föreligger en förändring, men att det med den 
data som finns tillgänglig för tillfället är omöjligt att uttala sig om vad denna 
förändring är, varken till storlek eller till riktning. Det går därför inte heller att 
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Figur 13: Den uppmätta skillnaden i användning av OEA vid ur-stigning ur  
säng utan respektive med hjälpmedel
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Figur 14: Den uppmätta skillnaden i användning av RA vid ur-stigning ur  
säng utan respektive med hjälpmedel
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avgöra i vilken utsträckning hjälpmedlen ASSIST och QUICK-UP avlastar 
magmuskulaturen. 

5.2. Resultat av intervjun
Efter en intervju med Peter Lingwall och Johnny Johansson på CSs om deras 
produktutvecklingsprocess framkom ett par förbättringsmöjligheter. För det första 
är deras kravspecifikationer formulerade på ett sådant sätt att de öppnar upp för 
subjektiva tolkningar. För det andra utför de inga analyser eller mätningar, utöver 
de som krävs för att produkterna ska uppfylla gällande normer, för att verifiera att 
resultatet av deras utvecklingsprojekt stämmer överens med de krav och önskemål 
som finns. Det andra är i mångt och mycket en följd av det första; finns det inga 
mätvärden att kontrollera mot finns det heller inte så stor nytta att mäta.

Ställs den kravspecifikation som erhållits från ComfortSystem i ljuset av dessa 
insikter uppenbarar sig en del tolkningsmöjligheter. Kraven som är uppställda är 
egentligen kundönskemål (Bilaga 5).
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6. Diskussion
Idag finns ett stort behov att att utvärdera hjälpmedel då dessa produkter blir allt 
fler och fler i takt med att den äldre populationen blir att större. Detta projekt har 
syftat till att välja en lämplig utvärderingsmetod, vilken enligt 
utvärderingsmatrisen i detta fall skulle vara EMG. Denna tillämpades och har 
resulterat i siffror vilket var ett önskemål från uppdragsgivarna, CS. Resultatet är 
enligt t-test ej statistiskt säkert och därmed kan inget uttalande göras om att 
produkterna bidrar till avlastning och ökad självständighet enligt projektets 
frågeställningar. 

Under projektets gång har det funnits i åtanke att skelettmuskulaturen ska 
användas på ett sätt som bidrar till att spara energi för att undvika ”onödigt” 
arbete. Med detta menas att större belastning än vad som är nödvändigt bör 
undvikas för att utföra en specifik uppgift. Till exempel om en tung låda ska 
förflyttas kan detta göras enbart med arm- och bålstyrka, men om 
benmuskulaturen utnyttjas fördelas arbetet över hela kroppen och onödig 
belastning kan minimeras (Shan, 2008). Med EMG kan muskelaktiviteten 
studeras, vilket ger en uppfattning om hur de olika musklerna arbetar och 
fördelningen av arbetet.

6.1. Resultatdiskussion
Den valda utvärderingsmetoden uppfyller alla krav utom krav 7, att metoden ska 
hålla en signifikansnivå på 5%, krav 12, att max 10 testpersoner ska behövas, och 
krav 15, att det inte ska behöva kompletteras någon kompetens utöver att lära sig 
metoden. Med ett ökat antal testpersoner kan krav 7 uppfyllas (Vännman, 2002).

Krav 12 har endast fått 1/100 i vikt varför ett bristfälligt uppfyllande av detta krav 
kan anses mindre betydelsefullt. Anledningen till att krav 15 inte har uppfyllts är 
för att det krävs kunskaper inom anatomi för att avgöra korrekt placering av 
elektroderna. Just för detta moment skulle CS kunna konsultera en expert på 
området.

Resultatet av EMG-mätningarna visar på förändring i muskelaktiviteten för både 
RA och OEA. Då resultatet inte är statistiskt säkert kan förändringarna inte påstås 
vara betydelsefulla utan vidare studier krävs för att säkerställa resultatet. Det kan 
dock poängteras att i detta projekt minskade muskelaktiviteten för RA med 6 % 
vilket troligtvis kan bero på att vid användning av ASSIST och QUICK-UP 
behövs inte lika mycket aktivitet i RA då brukaren använder armstyrka för att dra 
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sig upp från ryggstödet till sittande i upprätt position. Muskelaktiviteten för OEA 
ökade med ett genomsnitt på 12 % vilket kan bero på att vid användning av 
ASSIST och QUICK-UP ökar rotationen i bålen. Detta för att rörelsesekvensen 
först består av en rotation för att ta sig upp till sittande position utan ryggstöd vid 
användning av QUICK-UP. Från denna position behöver ytterligare en rotation 
ske för att greppa tag om ASSIST som då befinner sig på motsatt sida om 
QUICK-UP. Vid ur-stigande ur säng utan hjälpmedel sker inte den sistnämnda 
rotationen, vilket resulterat i ökning av muskelaktiviteten för OEA.

Figur 13 och 14 visar att det förekommer brus för insamlad mätdata. Detta är 
troligtvis ett utfall som grundas i att mätningarna är gjorda på människor, vilka 
alla är individer med olika förutsättningar vad beträffar styrka, kondition, kön och 
ålder med mera. Att mäta på levande ting är klart mer komplicerat jämfört med att 
mäta på exempelvis en metall vars egenskaper uppvisar mer beständighet. Ett sätt 
att minska bruset skulle kunna vara att mäta på fler individer och då välja dessa 
med gemensamma egenskaper, exempelvis att alla är män, 25 år gamla, 
hockeyspelare. 

Ett mer rättvist resultat skulle även kunnat fås om rörelsesekvensen delades upp i 
två delar och varje del mättes var och en för sig. Förslagsvis att del 1 skulle bestå i 
att ta sig till sittande utan ryggstöd med hjälp av QUICK-UP, och del 2 skulle 
innebära momentet då brukaren reser sig från sängkant till stående med hjälp av 
ASSIST. Detta hade troligtvis gett en mer ingående resultat, där de två 
rotationerna som sker vid användning av ASSIST och QUICK-UP hade kunnat 
särskiljas och inte resulterat i ett enda medelvärde.

Vid intervjun som gjordes med CS framkom att det fanns tolkningsmöjligheter i 
CSs kravspecifikationer. Ett slumpvis urval av krav från ASSISTs 
kravspecifikation och resonemang kring hur de kan tolkas enligt följande. 
(Kravspecifikationen i originalutförande och i sin helhet återfinns i Bilaga 5).

”Grinden skall vara greppvänlig för att Brukaren skall på ett bra 
sätt kunna nyttja den vid vändning i säng.”

Här skulle flera olika saker behöva definieras. Vad innebär greppvänlig? Ska de 
delar som ska hållas i ha en viss form eller diameter eller liknande? 
Storleksskillnaden på män och kvinnors händer skulle mycket väl kunna tyda på 
att handtaget/en eller de delar som ska hållas i måste erbjudas i olika storlekar för 
att alla användare ska uppleva att produkten är greppvänlig. (Dainoff m fl, 2003) 
Eller ska de ha en viss yta, t.ex. ett särskilt material eller en viss ytfinhet? Vad är 
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ett bra sätt att vända sig i säng? Behöver produkten ge ett aktivt eller passivt stöd i 
vändningen, i betydelsen att produkten tillför en kraft/rörelse eller inte?

”Grinden skall optimeras för att täcka så stor del som möjlig, 
utan att blockera ett bra rörelsemönster till och från säng.”

I detta fallet är det viktigt att definiera vad ett bra rörelsemönster är. Är det samma 
för en väldigt stor man som för en liten kvinna? Och vad är det grinden ska täcka 
så stor del som möjligt av? Är det snarare så att produkten ska förhindra att 
brukaren av misstag kan rulla eller kana ur sängen?

”Grinden skall ha mjuka runda former som ej kan skada 
brukaren.”

Hur definieras en mjuk rund form? Är det en minsta tillåten radie? Eftersom 
produkten enligt kravet inte ska skada brukaren, kan mjuk tolkas som att ett 
material som tillåter stora deformationer bör användas, t.ex. skumgummi.

I kravspecifikationen förekommer ett par krav vilka delvis behöver förbättras.

”Grinden skall ha en stabil infästning och tåla upprepade 
belastningar på 75 kg.”

Det som skulle behöva specificeras noggrannare är antalet cykler och med vilken 
frekvens de belastar produkten. 

”Grinden skall vara lätt att montera utan verktyg.”

I detta fallet har en definition av vad lätt att montera innebär gjorts. Ett bättre sätt 
att formulera kravet hade kunnat vara: ”Grinden ska kunna monteras utan 
verktyg.” Då hade det subjektiva ”lätt” eliminerats.

Författarna ämnar inte att ge något svar på de frågor som ställts ovan, utan endast 
att med detta exempel hämtat ur verkligheten belysa de problem som kan uppstå 
när krav och önskemål inte har översatts till mätbara produktspecifikationer 
(Ulrich & Eppinger, 2008 och Ullman, 2010).
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6.2. Metoddiskussion
Att mäta muskelaktivitet med EMG är en prövad metod för produktutvärdering 
(Kumar & Mital, 1996) då muskelaktiviteten kan vara olika beroende på 
kroppspositioner och rörelser. Trots att metoden tillämpas i många studier finns en 
hel del felkällor att ta hänsyn till. Det finns både inre och yttre faktorer som kan 
orsaka störningar i en EMG-mätning. De yttre faktorerna kan vara elektrodernas 
utformning, avståndet mellan dem och dess placering. Inre faktorer kan 
exempelvis vara muskelfibertypens tjocklek, djup och lokalisering i förhållande 
till elektroderna. Andra felkällor kan vara att ytan som elektroderna ska täcka är 
otillräcklig och att det förekommer signaler från närliggande muskler. 
Ovannämnda faktorer inverkar både på amplitud och varaktighet för EMG-
mätningen och det är de yttre faktorerna som först och främst kan kontrolleras 
(Payton & Bartlett, 2008).

Några av de yttre faktorerna som kan ha bidragit till felkällor i detta projekt kan 
sannolikt vara ovannämnda faktorer såsom elektrodernas placering och störningar 
från andra aktiva muskler. En annan stor felkälla kan vara rörelsebanan som 
testpersonerna fick utföra. Att stiga ur säng utan hjälpmedel kan göras på många 
olika sätt, även om testpersonerna fick tydliga instruktioner. Vid användandet av 
ASSIST och QUICK-UP kan rörelsebanan även här vara olika, trots tydliga 
instruktioner. För att tydliggöra innebörden av rörelsebana menas i detta projekt 
att en rörelse sker i ett specifikt rörelsemönster. Vid exempelvis träning i en gym-
maskin kan en rörelse endast ske enligt maskinens bestämda rörelsebana. Vid ur-
stigande ur säng finns egentligen ingen given rörelsebana, vilket komplicerat 
mätningar med EMG.

Det har gjorts biomekaniska studier där EMG har kombinerats med ett Motion 
Capture System för att testa olika konstruktioner av fäste för pedalsystem på 
cykel. Med hjälp av ovannämnda metoder kunde en optimal konstruktion tas fram 
för att belasta benmuskulaturen på ett optimalt sätt (Shan, 2008). Att använda 
EMG i kombination med ett Motion Capture System kan dessvärre upplevas som 
en komplicerad metod, speciellt om CS har i åtanke att i egen regi tillämpa en 
metod för produktutvärdering i framtiden.

Andra metoder för produktutvärdering har i projektet diskuterats, exempelvis 
datorsimuleringar med datormanikiner. Även om datorsimuleringar är väldigt 
kraftfulla måste resultaten valideras (Karlsson, Osvalder & Rasmussen, 2007), 
vilket talar emot användandet av dem i CS fall, eftersom de då ändå hade varit 
tvungna att utföra något slags mätning. Att använda sig av Anybody Modelling 
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System kan också i CSs fall uppfattas komplicerat om detta görs i egen regi. Den 
datamängd som krävs för att modellera upp den mänskliga kroppen är enorm, och 
arbetet med att skapa dessa modeller pågår (Rasmussen m fl, 2003). Det är därför 
en ganska mödosam uppgift för en ny användare att börja använda programmet då 
det kräver av denne att han/hon sätter sig in i det speciella programmeringsspråk 
som används i programmet.

Att använda sig av kvalitativa metoder som exempelvis intervjuer och 
frågeformulär är en mycket vanlig metod för att utvärdera hjälpmedel (Cornman, 
Freedman & Agree, 2005), men då CS uttryckt ett starkt önskemål att använda 
kvantitativa metoder har de subjektiva metoderna inte använts mer än i den 
utförda rörelseanalysen i form av observation och intervjun med företaget självt.

I en studie av Chang m fl (1999) användes EMG för att utvärdera olika handtag på 
trädgårdsverktyg i syfte att på ett systematiskt sätt visa en metod för att utvärdera 
och analysera ergonomin vid design av nya produkter. EMG har också använts för 
att studera samband mellan muskelaktiviteten i överkroppen vid förflyttning i 
sittande position (Urquhart, 2004). Detta visar att EMG är en metod som i detta 
projekt troligtvis gett ett mer statistiskt säkert resultat om antalet testpersoner var 
många fler. Att kombinera EMG som en kvantitativ metod tillsammans med en 
kvalitativ metod, exempelvis frågeformulär ger med ganska hög sannolikhet ett 
troligt resultat (Vännman, 2002).

I detta projekt har testgruppen inte representerat den äldre målgruppen, 75 år och 
uppåt, vilken ASSIST och QUICK-UP annars är tänkta att användas för. 
Anledningen till att testgruppen inte har varit äldre beror på att projektet syftade 
till att jämföra muskelaktiviteten med och utan användning av produkterna. 
Många äldre kan inte ens stiga ur säng utan hjälpmedel, vilket då hade medfört att 
ett referensvärde för när produkterna inte används inte kunnat erhållas. Enligt 
Agree & Freedman (2003) varierar även smärta och trötthet mer från dag till dag 
för den äldre målgruppen, jämfört med en yngre grupp. Variationerna har i 
tidigare studier visat sig vara en av svårigheterna med att använda äldre som 
testpersoner då graden av funktionsnedsättningen i hög grad är individuell.

CS arbetar aktivt med att sätta sig in i och förstå problemen som ska lösas. Genom 
samtal och i nära samarbete med kunder, brukare och vårdare skapar de sig en 
tydlig bild av det problem som föreligger. Vidare har företaget planer på att 
ytterligare förbättra sin process genom ett närmre samarbete med sina intressenter 
enligt Bilaga 6. Genom att även använda sig av QFD för att utveckla sina 
kravspecifikationer och översätta kundönskemålen till produktspecifikationer, 
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skulle det hjälpa dem att få en bättre förståelse för de problem som ska lösas 
tidigare i sin produktutvecklingsprocess.

Vidare skulle CS kunna specificera hur mycket förändring av användandet av en 
viss muskelgrupp deras produkter ska medföra, och sedan mäta det med EMG, för 
att avgöra hur väl deras produktutvecklingsprocess har lyckats med att generera en 
överlägsen produkt. Som tidigare nämndes skulle exempelvis frågeformulär kunna 
komplettera EMG som produktutvärderingsmetod.
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7. Slutsatser
Detta examensarbete har syftat till att utvärdera två produkter som används för att 
ta sig ur säng. Projektet har även ämnat att tydliggöra produktutvärderingens 
betydelse i CSs produktutvecklingsprocess. Målet har varit att redovisa 
produktutvärderingen i form av siffror.

Utifrån en kravspecifikation har en metod för produktutvärdering valts med hjälp 
av Pughs utvärderingsmatris. Elektromyografi var den metod som bäst uppfyllde 
de ställda kraven. Metoden tillämpades för produktutvärdering och resulterade i 
data som sedan analyserades statistiskt. EMG-mätningarna utfördes i enlighet med 
liknande studier där metoden varit framgångsrik. Mätningarna resulterade i att 
OEA ökade med 12% och RA minskade med 6%. Dock är detta inte statistiskt 
säkert. För att få ett bättre resultat, det vill säga ett statistiskt säkert resultat, skulle 
flera mätningar behöva göras med fler testpersoner.

En intervju genomfördes med CS om deras produktutvecklingsprocess. Under 
intervjun framkom ett par förbättringsmöjligheter. Exempelvis skulle QFD kunna 
användas för att översätta krav och önskemål till produktspecifikationer. EMG 
som metod kan användas av CS i deras produktutvecklingsprocess och bidra till 
produkter som bättre motsvarar kundkrav och önskemål.
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Ordlista

8. Ordlista
Ordlista för några av de begrepp som förekommer i rapporten

Bilateral På båda sidor om en kropp 

Brukare Benämns de som brukar ett hjälpmedel

Datormanikin En biomekanisk datormodell som används i 
mjukvaruprogram för simuleringar av 
människokroppen

Extension Rörelse i led som medför att leden rätas ut, 
ursprung från fäste 

Flexion Rörelse i led som medför att leden böjs, 
ursprung möter fäste 

Kontraktion Sammandragning i muskel då den arbetar 

m erector spinae Översätts som ”de långa ryggmusklerna” på 
svenska

m. externus obliquus abdominis Översätts som ”den yttre sneda bukmuskeln” 
på svenska

m. obliquus internus abdominis Översätts som ”den inre sneda bukmuskeln” 
på svenska

m. rectus abdominis Översätts som ”den raka bukmuskeln” på 
svenska

Rörelseapparat Ett annat ord för människokroppen
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EMG
Frågeformulär Rörelseanalys med videokamera

Motion Capture system

AnyBody Technology
Biomekaniska handberäkningar

DHM
Intervjuer Observationer

Bilaga 1



Bilaga 2

Bilaga 2 visar de två rörelsesekvenser med moment för ur-stigande ur säng med 
och utan hjälpmedel.
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Bilaga 3

Bilaga 3 visar hur måtten togs för att justera sängens höjd för varje testperson. 
Måtten togs från höftknölen på främre delen av höftkammen ner till golvet (Figur 
17). Sängens höjd (madrassens ovansida) justerades till 60 % av testpersonens 
bestämda mått från golv till höftkammen (Tabell 2).

Testperson Längd (cm) Madrassens höjd (cm)
1 102 61,2
2 102 61,2
3 95 57
4 89 53,4
5 102 61,2
6 102 61,2
7 109 65,4
8 102 61,2
9 98 58,8

Tabell 2: Måtten för varje testperson (cm)

Figur 17: Visar hur mått togs 
för varje testperson



Bilaga 4 Resultat från EMG-mätningar

Utan hjälpmedel Med hjälpmedel
Testperson OEA RA OEA RA

58 35 57 44
1 60 54 110 40

53 43 66 25
Medel 57 44 77,67 36,33 20,67 -7,67 0,36 -0,17

31 27 33 17
2 26 15 32 20

26 16 29 17
Medel 27,67 19,33 31,33 18 3,67 -1,33 0,13 -0,07

53 27 52 22
3 53 29 58 20

53 34 55 21
Medel 53 30 55 21 2 -9 0,04 -0,3

19 9 23 11
4 16 7 26 12

19 9 31 15
Medel 18 8,33 26,67 12,67 8,67 4,33 0,48 0,52

30 13 26 7
5 33 14 27 5

24 9 24 5
Medel 29 12 25,67 5,67 -3,33 -6,33 -0,11 -0,53

38 29 26 16
6 27 31 29 17

31 26 29 20
Medel 32 28,67 28 17,67 -4 -11 -0,13 -0,38

31 12 45 12
7 26 9 47 26

30 11 55 12
Medel 29 10,67 49 16,67 20 6 0,69 0,56

23 21 23 20
8 28 27 18 14

26 26 18 15
Medel 25,67 24,67 19,67 16,33 -6 -8,33 -0,23 -0,34

50 16 41 14
9 44 13 37 19

56 18 49 24
Medel 50 15,67 42,33 19 -7,67 3,33 -0,15 0,21

Medel 0,12 -0,06
Standardavvikelse 0,32 0,4

diff. OEA diff. RA % diff. OEA % diff. RA



Bilaga 4 Resultat från EMG-mätningar

Utan hjälpmedel Med Hjälpmedel
testperson RA u. Hjälpmedel OEA m. Hjälpmedel RA m. Hjälpmedel

1 57 44 77,67 36,33
2 27,67 19,33 31,33 18
3 53 30 55 21
4 18 8,33 26,67 12,67
5 29 12 25,67 5,67
6 32 28,67 28 17,67
7 29 10,67 49 16,67
8 25,67 24,67 19,67 16,33
9 50 15,67 42,33 19

T-test OEA T-test RA
0,32 0,16

OEA u. Hjälmedle
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Bilaga 5

ASSIST Stödgrind. (kravspec)

Grinden skall vara greppvänlig för att Brukaren skall på ett bra sätt 
kunna nyttja den vid vändning i säng.

Grinden skall tjänstgöra som ett bra trygghetsstöd.

Grinden skall optimeras för att täcka så stor del som möjlig, utan att 
blockera ett bra rörelsemönster till och från säng. 

Grinden skall utrustas med ett ställbart handtag i rätt höjd, 
som kan vinklas i olika lägen ut från säng. 

Handtaget skall ge god hjälp vid uppresning till stående. 

Handtaget skall också ha en god nytta vid förflyttning mellan säng och 
Rullator/Rullstol. 

Handtaget skall för Brukare/Personal vara lätt att ställa om till önskat 
funktionsläge,
Handtaget skall ha säkra fixeringslägen.
.   
Grinden skall vara lätt att montera utan verktyg.

Grinden skall ha mjuka runda former som ej kan skada brukaren. 

Grinden skall ha en stabil infästning och tåla 
upprepade belastningar på 75 kg.

Avstånden mellan grindens vertikala delar, 
får ej överstiga 120mm.

Vertikala/horisontala delar med öppning,
får ej överstiga 60mm.



Målnytta = 
Att underlätta förflyttningen och Möjliggöra 
självständighet för brukaren. 

Att underlätta och öka säkerhet för Personal 
genom att brukare kan hjälpa till.

Trygghetsstöd
Vändningshjälp
Från säng till stående
Från stående till säng
Från säng till Rullator
Från säng till Rullstol
Från Rullator till säng
Från Rullstol till säng
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