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Sammanfattning 

Samhället blir alltmer digitaliserat och tiden vi tillbringar mer och mer av vår vakna framför 
elektroniska produkter, både i hemmet och på arbetsplatsen. Våra kroppar, som är byggda för att vi 
ska vara uthålliga jägare, är inte anpassade för att sitta stilla större delen av dygnet. Det statiska 
arbetet gör det svårare att bibehålla en korrekt hållning då man tröttar ut musklerna, efter tillräckligt 
långt tid kan det leda till skador på och i kroppen. Syftet med projektet är att öka medvetenheten 
och förmedla vilka allvarliga konsekvenser som uppkommer med ohälsosam hållning, samt att ta 
fram en prototyp till en produkt som ska vägleda användaren till en mer hälsosam hållningsstandard. 

Produkten vi tagit fram är främst riktad till företag, som med den ska kunna erbjuda sina anställda en 
bättre chans till ett hälsosammare liv vilket resulterar i minskat antal sjukskrivningar. 

Vi, Johan Norén och Lukas Persson, har under vårt examensarbete, HållRätt, tagit fram en prototyp 
till en produkt som ska assistera dig för att undvika och motarbeta en hållning som kommer ge 
oönskade skador. Produkten är ett plagg du bär under dina vanliga kläder. Produkten kommer inte 
heller vara synlig, om man inte väljer att bära den utanpå sina kläder. Produkten kommer att vara en 
kombination av hjälpreda och personlig tränare, som kommer att vägleda brukaren till en bättre 

hållning och därmed bättre hälsa..   

  



 

 

Abstract 

Society is becoming increasingly digitalized and we spend more and more of awake hours infront 
electronics, both at home and at work. Our bodies, made for being resilient hunters, are not suited 
for sitting still an entire day. The static work exhausts the muscles and makes it hard to maintain a 
correct posture throughout the day, enough time in static positions may result in both interior and 
exterior damages to the body. The main purposes with the project is to increase the awareness of 
what horrible consequences that may occur when the body is being exposed to an unhealthy 
posture, also develop a prototype for a product that will guide the user on the road of getting a 
better default posture. 

 
The product we have developed is primarily aimed at companies, which it will be able to offer their 
employees a better shot at a healthier life, which will result in reduced number of sick leaves for the 
companies.  

We, Johan Norén and Lukas Persson, has in our thesis, HållRätt, developed a prototype for a product 
that will assist you by encouraging you to improve your posture reduce your chances of getting 
unwanted injuries. The product is a wearable accessory that will be undetectable by your 
surroundings, unless you choose to wear over your clothes. The product will be a combination of a 
helper and personal trainer who will guide the user on the way to a better posture and thus better 
health and a fuller life. 

  



 

 

Förord 

Följande rapport är en del av det examensarbete som gjorts under tredje året på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. HållRätt är ett examensarbete 

inom   produktutveckling och innovationsledning, som bedrivits av Johan Norén och Lukas 

Persson. Vi vill passa på att tacka Jeanette Gullbrand för handledning i projektet, Leif Nordin 

studierektor för programmet, och vår klass U13.   
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1 Inledning 
Följande kapitel behandlar projektets bakgrund, problembeskrivning, syfte, mål och 

avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
I den alltmer digitaliserade världen så spenderar vi mer tid framför den uppsjö av elektronisk 

utrustning som finns runtomkring. Vem har inte suttit framför en dator tills nacken har blivit 

stel, och vem har inte glidit ner lite längre i soffan när man suttit och tittat på TV. Dessa 

trender leder till en hel generation med hållningsproblem. När man i vardagen inte behöver 

utsätta kroppen för något fysiskt arbete för att få mat, vilket våra kroppar egentligen är 

designade för, så kommer det ha en negativ påverkan på vår muskeluppbyggnad och fysik. 

Därför behöver vi försöka vara aktiva på andra sätt så vi kan motverka dessa så kallade 

lyxproblem, såsom: fetma, dålig hållning och andra skador som uppstår på grund av låg 

aktivitet. Det känns som digitala eran fortfarande är i startfasen, vilket kommer leda till ännu 

fler hjälpmedel introduceras för att man ska slippa röra på sig, vilket resulterar i desto mer 

passiv lathet vilket i sin tur kommer leda till mer problem för att hålla fysiken i form. Under 

bara de senaste åren har exempelvis online-shopping nått den grad att man i princip aldrig 

behöver lämna hemmet.  

Vårt projekt är tänkt att vara ett hjälpmedel för människor i den delen av världen där 

stillasittandet är ett aktuellt samt växande problem.  Vi vill kunna hjälpa dem förbättra sin 

hållningsstandard och i slutändan leva ett hälsosammare liv. 

1.2 Problemformulering 
Att ha en bra hållning förbättrar utseendet samt att man ser självsäkrare och hälsosammare 

ut.  Men den främsta fördelen är hälsoaspekten. Andning, blodcirkulation, fettförbränning och 

minskad stress är bara några av de olika aspekter som blir bättre med en bra hållning. Det är 

även bevisat att när man håller en bättre och självsäkrare hållning, så utsöndras hormon som 

gör oss mer självsäkra. 

Allt fler människor arbetar heldagar sittandes framför en datorskärm, vilket också är en av de 

främsta orsakerna till dålig hållning. Detta gäller även för andra digital relaterade aktiviteter 

när du blir stillasittandes, till exempel när en smartphone används hålls den ofta i en position 

där du måste böja ansiktet nedåt vilket gör att nacken skjuts fram och man avviker ifrån den 

neutrala hållningen. Det är egentligen  inte så konstigt, det är mycket lättare att vinkla 

huvudet än att hålla upp telefonen, iallafall under längre perioder.  Skapar man då en vana av 

att sitta i denna hållning och aldrig uppmärksammar hur man verkligen sitter, är det lätt att 

man fortsätter sitta på detta sätt. Man börjar antagligen inte märka hur krävande hållningen är 

förrän det börjar smärta i nacken. Fortgår detta under en längre tid så finns det risk att 

kroppen börjar anpassa sig efter denna typ av arbete. Skelettet, muskler, senor anpassar sig så 

att kroppen kan lättare sitta i denna nya position, som ständigt intas, i längre perioder. Detta 

leder till att individen kan utveckla en så kallad gamnacke. 
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Hållningstypen gamnacke är inte något som drabbar nacken, utan är en produkt av att 

hållningen i bröstryggen är 

försämrad. Det är mittdelen av 

ryggen som efter några timmar 

i stolen kan få en hopsjunken, 

framåtlutad hållning som 

skjuter ut nacken i en position 

som är längre fram, närmare 

skärmen än vad den borde 

vara. Nackmusklerna får då 

jobba hårdare, bara för att lyfta 

fram hakan en aning så att du 

kan hålla blicken på skärmen. 

Detta leder till att musklerna i 

nacken får arbeta statiskt. En 

muskel som arbetar statiskt 

drabbas ganska snart av sänkt 

blodcirkulation, vilket är själva 

startskottet för smärta av någon form. Alltså när du blir sittandes i samma dåliga position över 

en längre period kommer musklerna och skelettet att använda de som sin nya norm. Detta är 

inget du själv märker av direkt utan det märks i till exempel spänningshuvudvärk, som man 

får när muskler får arbete som egentligen inte är avsedda för att hålla kroppens delar på plats. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram en produkt som ska kunna assistera användaren på ett 

enkelt och icke-påträngande sätt för att förbättra individens hållningsmönster. Att man sitter 

länge och med dålig hållning framför dator/tv/Ipad/mobilen är ett kraftigt växande problem i 

vår allt mer digitaliserande värld. Vi vill därför skapa ett hjälpmedel som kan ömt påminna 

användaren om de har suttit i krävande position under en längre tid och vilka hälsoeffekter 

detta kan medföra. 

1.4 Projektmål 
När projektet är fullbordat så skall en befintlig prototyp av vårt hållningshjälpmedel 

existera.  Vi vill med detta projekt styrka marknadsbehovet efter en produkt av denna typ 

samt visa hur projektgruppen planerar att få produkten ut på marknaden.  

1.5 Avgränsningar 
Projektet har begränsningar både tids- och budgetmässigt  vilket medför att projektgruppen 

kommer fokusera på att ta fram en prototyp som ska kunna klara av grundfunktionerna och 

visa att vårt koncept fungerar. Efter det så kommer gruppen lägga till desto fler funktioner, 

beroende på hur mycket tid och pengar som kvarstår. Initialt hade projektgruppen planer på 

en applikation sammankopplad med produkten, men detta lades på hyllan då våra begränsade 

resurser fokuserades på att få fram en funktionsprototyp. 
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2 Metod 
Följande avsnitt redogör för relevanta metoder och verktyg som använts under projektets 

gång. 

2.1 Dynamisk Produktutveckling 
Dynamisk produktutveckling(DPD) är en metod som är bra anpassad till 

nyproduktutveckling. Detta eftersom processen påskyndar utvecklingen och gynnar 

kreativiteten. Man försöker på ett resurseffektivt sätt skapa kvalitativa lösningar, med 

användaren i fokus, så man enkelt kan nå ut till marknaden. (Ottosson, 1999) 

När man startar ett projekt, och tillämpar DPD, har man en vision från början som man sedan 

reglerar längs med vägen, detta beroende på vad som sker då omvärlden ständigt förändras. 

Produktkonceptet utformas således hela tiden under projektets gång och det är viktigt med 

feedback mellan gruppen. Det är viktigt att man hela tiden följer upp vad som skett med 

veckorapporter. (Ottosson , 1999) 

Vid ett tidsbegränsat projekt är det viktigt att enkelt kunna ändra sitt produktkoncept, vilket är 

den främsta anledningen till att projektgruppen valt att använda sig av DPD som övergripande 

projektmodell.  

2.2 Riskanalys 
För att identifiera de största riskerna i projektet gjordes en riskanalys i samband med uppstart 

av projektet. Till riskanalysen finns en tillhörande handlingsplan med åtgärder till de påtänkta 

riskerna. En väl utformad riskanalys och handlingsplan gör att medlemmar snabbt kan åtgärda 

problem som uppstår och även förbereda på saker som kan uppstå. (Larsson, 1995) 

2.3 SWOT-analys 
Swot-analysen är ett användarvänligt verktyg som enkelt går att applicera och ger en 

övergripande bild av produkten. Den består av huvudsakligen av fyra delar som delas in i två 

delar, interna och externa faktorer. De interna faktorerna behandlar “Strength” 

(produktens  styrkor) och “Weakness” (produktens svagheter) och rör främst 

produktens  resurser. De externa faktorerna är “Opportunities” (möjligheter) och “Threats” 

(hot). SWOT-analysen har vi använt oss för att kartlägga de utmaningar som vår produkt 

kommer att ha på marknaden. . (Tonnquist, 2010) 

 

2.4 Brainstorming 
Under en brainstorming låter man tankarna flöda fritt. Man sitter helt enkelt och låter huvudet 

arbeta genom att komma med så många idéer man kan. Det är viktigt under en brainstorming 

att alla delaktiga får lika stort utrymme, och inte någon kritiseras under denna 

idégenereringsmetod. (Ottosson, 1999)  
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2.5 Nyhetsgranskning 
Under en nyhetsgranskning söker man genom olika källor för att se om det finns befintliga 

patent på ens tänkta lösningar. (Patent- och Registreringsverket) Man kan kort säga att en 

nyhetsgranskning ser till så att man inte utvecklar något som redan finns. 

2.6 Planering 
För att skapa en planering till projektet använde gruppen planeringsverktyget Gantt-schema. 

Ett Gantt-schema visar vilka olika aktiviteter som är beroende av varandra och när dessa bör 

utföras. Ett Gantt-schema ger även en bra överblick över vilka aktiviteter som ska genomföras 

på såväl lång som kort sikt. (Holmdahl, 2013) 

2.7 Projektrum 
Projektrummet är en stor tillgång för projektet och är en arbets- och mötesplats. För att skapa 

struktur används visuell planering och för att få en överblick på projektet appliceras relevant 

information på väggarna. (Holmdahl, 2013) Mål och delmål finns alltid synligt i 

projektrummet för att effektivt kunna jobba mot en ny förbättrad produkt. Även en arbetsplats 

hemma hos en av gruppmedlemmarna har aktivt brukats. 

2.8 Kommunikation 
Dropbox används för att spara dokument och bilder så att de är tillgängliga för 

projektgruppen. Det används också för att kunna ge respons på varandras arbeten. Fördelen 

med Dropbox är att man har tillgång till sparade dokument oavsett dator, ända som krävs är 

Internet.  

För att lätt kunna kommunicera inom projektgruppen används bland annat Facebook-chatt. 

Här delas viktig information om framtida möten, frågeställningar eller annat relevant till 

projektet. 

Mail har varit det främsta kontaktsättet med utomstående, vilket är en lätt 

kommunikationsväg att använda då det inte alltid finns chans att träffas eller prata i telefon.  

2.9 BAD-PAD 
Det är två olika verktyg man använder för att få en idé från huvud till papper. Brain Aided 

design är när man visualiserar upp problem och lösningar i sitt huvud. En lösning som endast 

är i huvudet kan vara svårt att greppa. (Holmdahl, 2013) Nästa steg blir således Pencil Aided 

design, där man med tar sin penna och skissar upp lösningen. Att få ner det på ett papper 

underlättar enormt då man lätt kan glömma av exakt hur man tänkte vid det tillfället. . 

(Ottosson, 1999)  

För att det ska fungera under projektet har det alltid funnits tillgång till penna och skisspapper 

i de olika projektrummen som använts. 
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2.10 Business Model Canvas 
Business Model Canvas är ett viktigt strategiskt verktyg för att skapa, beskriva och analysera 

en innovativ affärsmodell. Det är en visuell karta där nio olika moment beskrivs för att påvisa 

hur man ska anpassa sin verksamhet för att tjäna pengar.(Osterwalder & Pigneur, 2011) De 

olika delar man använder för att förklara affärsmodellen är:  

 Värdeerbjudande 

 Kundsegment 

 Distributionskanaler 

 Kundrelation 

 Intäkter 

 Nyckelpartners 

 Nyckelaktiviteter 

 Nyckelresurser 

 Kostnader 
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3 Projektbeskrivning 
I följande kapitel behandlar vi projektets grund och ger en överblick över de faktorer som 

påverkat projektets gång och riktningar. 

3.1 Intressenter 
Kärnintressenter i projektet är de som kan styra projektet i önskad riktning och har 

beslutanderätt gällande alla frågor kring projektet, således gruppmedlemmarna 

Primärintressenter är handledare, målgruppen och potentiella förhandlingspartners. För ett 

lyckat projekt är det viktigt att gruppen har god kontakt och lyssnar på primärintressenternas 

åsikter då de besitter kunskap i området som gruppen kan sakna.  

Sekundärintressenter är de som kan tänkas köpa upp prototypen, företag eller dylikt. Som tror 

på vårt koncept och vill vidareutveckla produkten för att kunna lansera och kapitalisera på 

idékonceptet. Även återförsäljare eller andra personer som kan tänkas komma i kontakt med 

produkten. 

För fullständig översikt av intressenter se bilaga 4 

3.2 Krav 
Projektgruppen började sätta kraven endast på att ha grundfunktionerna klara till utexpon och 

lägga till desto fler om tiden tillät. De nuvarande kraven: 

 Ha en fungerande prototyp som kan utföra korrekta beräkningar mellan de två 

gyroskopen som skall sitta på bröstryggen och nacken 

 Kunna visualisera de registrerade rörelserna grafiskt i datorn, så gruppen kan visa hur 

prototypen fungerar 

 

3.3 Projektorganisation 
Projektet drivs av Johan Norén och Lukas Persson som tillsammans delar på ägandet och 

ansvaret solidariskt. Handledning i projektet har Jeanette Gullbrand bistått med. Examinator 

av projektet är programansvarige: Leif Nordin. 

3.4 Budget och Finansiering 
Projektgruppen erhöll 2000 kr i finansiellt stöd ifrån Lektor Sten Fåhrés minnesfond. Detta är 

den totala summa som ekonomiska resurser som projektgruppen haft under projektets gång. 

Hela budgeten användes för att köpa delar till prototypen. 

För fullständig budget se bilaga 5 

3.5 Tidsplan 
En preliminär tidsplanering i form av ett Gantt-schema gjordes i projektets uppstart. 

Förändringar har ständigt skett och eftersom det första projektet lades ned och ett nytt gjordes 



7 

 

har även ett nytt tidsschema. Förutom Gantt-schemat har även kortsiktig planering för varje 

vecka gjorts, detta med hjälp av visuell planering hemma hos en av projektmedlemmarna.  

För fullständig tidsplanering se bilaga 3 

3.6 Risker 
Marknaden vi ger oss in på har redan konkurrerande företag som ständigt växer, så det finns 

en risk att en annan tillverkare tar fram en liknande produkt under tiden för projektet. Under 

projektet har det varit ett flytande arbete med att kolla efter konkurrenter samt projekt inom 

samma område som kan komma att bli konkurrenter.  

Den tekniska framfart och kravet på avancerad teknologi och risken att vår produkt kommer 

ses som föråldrad i förhållande mot våra konkurrenters är en stor risk, därför är det extra 

viktigt att gruppen utnyttjar tiden så optimalt som möjligt. 

Budgeten är också en risk, då 2000kr är en väldigt låg summa när det handlar om teknikdelar. 

Det går att hitta billiga delar som kan utföra de önskade funktionerna, men vill man ha mer 

kompakta och lätthanterliga delar (tex. Mindre kretskorts, kopplingsbräda, gyroskop) så 

springer priset snabbt iväg, speciellt när gruppen utför köpen som privatpersoner.  

För fullständig riskanalys se bilaga 2 
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4 Teori 
All teori kring kopplat till projektet presenteras i detta kapitel. 

 

4.1 Vad är hållning 
Alla har egen hållning, vilket innebär att varje persons hållning är unik precis som vi alla ser 

olika ut och föds med olika genetiska anatomiska skillnader. Detta innebär att vi ärver mycket 

av vår kroppshållning ifrån våra föräldrar.  Hållning är en beskrivning hur olika kroppsdelar 

förhåller sig till varandra och är positionen som du intar för att hålla dig upprätt mot 

gravitationen medans du står, sitter eller ligger. Många olika aspekter påverkar din hållning, 

exempelvis rörlighet, skelettstorlek, levnadsvanor, psykiskt tillstånd etcetera. Eftersom varje 

persons hållning är unik innebär det att en perfekt hållning inte finns. Däremot ska man sträva 

efter att hålla kroppen längst med lodlinjen, förutsatt att detta görs med minsta möjliga 

energiåtgång. (Kauffman et al, 1987) 

Man brukar skilja på hållning i två olika former, statisk- respektive dynamiskhållning. 

Skillnaden mellan de båda är precis vad orden står för, statiskt är när personen är stilla och 

dynamisk berör när en person är i rörelse. (Kauffman et al, 1987) 

4.2 Ryggraden 
Utan en ryggrad skulle människan inte fungera. Ryggraden håller upp kroppen och gör det 

möjligt för en människa att stå och utföra rörelser. Det är grundpelaren i kroppen och utan den 

skulle hela uppbyggnaden av kroppen fallera. (UMMC et al. 2003) 

Varje persons ryggrad är uppbyggd utav 24 kotor som är staplas på varandra. De sju översta 

tillhör halsryggen, de 12 nästa räknas till bröstryggen och de fem längst ner hör till 

ländryggen.  Mellan varje kota finns en geléliknande kudde som fungerar som stötdämpare 

och dessa kallas för disk. Det finns även mellan kotorna en mängd leder som stöd. Dessa 

samarbetar tillsammans med musklerna runt ryggen samt facettlederna vilket medför att vi 

kan sitta, gå springa, hoppa och även böja, vrida och belasta ryggen. Om man tittar på 

ryggraden från sidan kommer man se att den har en "s"-liknande kurva för att 

belastningsvikten ska kunna fördelas jämnt. Ryggradens uppbyggnad som varierar mellan 

mjuka och hårda delar gör inte bara att den blir rörlig, utan även att den kan uppta elastiskt 

energi som gör att den strävar att återta neutralställning. I en fullt frisk ryggrad finns det tre 

naturliga kurvor. (UMMC et al. 2003) 

 Halsryggen- Böjd försiktigt inåt. 

 Bröstryggen-  Böjd utåt. 

 Ländryggen- Böjd inåt. 

Det är väldigt viktigt att upprätthålla neutrala positionen av dessa kurvor för att kunna hjälpa 

ryggraden mot stress och överansträngning.  
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4.3 Negativa effekter av dålig hållning 
Första intrycket av en person är väldigt viktigt. En person med dålig hållning kan komma i 

dåliga situationer till exempel vid en arbetsintervju då de personerna tenderar att inge 

osäkerhet och att vara oproduktiva. Men det är inte bara ytliga aspekter som påverkas. 

Förutom att du ser fräschare och självsäkrare ut påverkas även din kropps hälsa av hållningen. 

Kroppshållningen är en mycket tydlig spegling av kroppens hälsostatus. I en värld där den 

teknologiska utvecklingen är så långt framskriden och tillgången till information finns i 

överflöd, är det förbryllande att se hur något som är så uppenbart också är så förbisett. Att 

göra folk uppmärksammade på de olika negativa aspekterna som finns skulle man kunna 

förbättra människors livskvalité och vitalitet. (Johannes Michalak, Judith Mischnat och 

Tobias Teismann, 2014) 

Kroppshållningen har inflytande på många av kroppens funktioner och några som mest 

påtagligt påverkas är ryggont, huvudvärk, humör, blodtryck, puls och lungkapacitet (Lennon 

J, 1994) 

René Caillet drog 1987 slutsatsen att en hållning där huvudet är framåtskjutet ökar 

belastningen på din ryggrad med upp till 15 kg och minskar lungkapaciteten med upp till 

30%, vilket kan leda till hjärt- och kärl problematik. Han omnämnde också en relation mellan 

framåtskjutet huvud och matsmältningssystemet liksom kroppens endorfinproduktion vilket 

påverkar smärta och upplevelsen av smärta. (Cailliet R, 1987) 

I en studie från 2004 påvisades det att dålig hållning kan öka risken att dö. Man upptäckte 

bland den äldre befolkningen att en ökad kurvatur i bröstryggen leder till högre antal dödsfall. 

Minns du den gamla goda tiden då farföräldrarna talade om för dig att sträcka på ryggen. Det 

är dags att ta en närmare titt på deras hållning för att försäkra dig om att de inte skapar några 

onödiga risker till en förtidigad bortgång. (Kado, Deborah M, 2004) 

Den mest dramatiska studien beträffande kroppshållning kommer från England. Den visar att 

en hopsjunken kroppshållning ökar risken för hjärtsjukdom. Vetenskapsmännen i denna 

studie (the British Regional Heart Study) kom bland annat fram till att de män som minskade 

sin kroppslängd med tre cm löpte 64% högre risk att dö i hjärtattack jämfört med dem som 

minskade mindre än en cm i kroppslängd. Denna studie utfördes under en 20-års period och 

under dessa 20 år minskade männen i genomsnitt 1,67 cm i kroppslängd. Denna minskning 

kunde kopplas till en 42% ökad risk att få hjärtattack, också hos män utan tidigare hjärt- och 

kärlproblematik. (Wannamethee, S.G. och Shaper, A.G. och Lennon, L. and Whincup, 2006) 

Forskare har kommit framt till hur en försämrad hållning kan vara kopplad till andra negativa 

effekter förutom på vår rygg, andning och matsmältning. I sitt resultat kom de fram till att 

hållningen även är kopplad till hur vår hjärna fungerar, hur väl koordinerade vi är och hur 

mycket energi vi förbrukar i vardagen. Det hittade även kopplingar som visar att försämrad 

hållning även kan medföra depression, nedstämdhet, dålig självbild och försämrat minne. 

(Johannes Michalak, Judith Mischnat och Tobias Teismann, 2014) 
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En studie gjort utav Dr Kenneth Hansraj visar hur att ha nacken böjd i olika vinklar gör att ditt 

huvud ökar trycket på ryggraden enligt följande: 

Nacken böjd i 15 grader: 12 kilos tryck på ryggraden. 

• 30 grader: 18 kilo. 

• 45 grader: 22 kilo. 

• 60 grader: 27 kilo. 

Huvudet väger 4–5 kilo när nacken är rak. (Kenneth Hansraj, 2014 

 

4.4 Arduino 
Arduino är en så kallad "open-source" mikrokontrollerkort med ledorden att både mjuk- och 

hårdvara ska vara enkelt att använda. Hårdvaran har enkel och öppen kretsdesign med stöd för 

in- och utgångar. Med hjälp av dessa in- och utgångar kan du göra enklare saker som att tända 

en lampa till de mer avancerade projekt med mängder av funktioner. Projektgruppen har även 

vid Högskolan i Halmstad fått utbildning i arduino gällande kopplingsscheman och kodning 

så valet föll sig naturligt.(Arduino, 2016) 

Arduinokortet som projektgruppen använder är mikrokontrollkortet Arduino UNO som är 

baserad på ATmega328P. Det består totalt utav 14digitala in och utgångar och sex analoga 

ingångar och drivs av låga 5V. Ett arduino UNO innehåller allt för att stödja 

mikrokontrollerkortet så det fungerar direkt när det ihopkopplas via USB-port till datorn. 

(Arduino,2016)  

4.5 Proccesing 
Processing är en "open-source" mjukvara som gör det möjligt att visualisera upp den skrivna 

koden. Grundtanken var att personer som är nya med att koda ska kunna visualisera upp sitt 

skrivna program på ett enkelt sätt. Det processing-programmet gör är att översätta koden som 

skrivs in till JavaSkript. JavaSkript är ett språk som gör det möjligt att skapa 

animationer/visualiseringar i din dator. (Processing, 2016)                           
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5 Utvecklingsprocessen 
Följande avsnitt behandlar genomförandet från start till färdigt produkt. 

5.1 Uppstartsfasen 
Projektgruppen hade redan i starten en plan att göra ett projekt för att underlätta/förbättra 

människors vardag ur en hälsosynvinkel. Första idéerna var att göra en produkt som skulle 

underlätta inom demensvården gällande medicinering. Men efter ett uppstartat projekt 

upptäcktes det att konkurrensen på marknaden samt projektgruppens bristande kunskap inom 

ämnet gjorde att projektet blev ohållbart. 

Projektgruppen valde sedan att fundera vidare inom samma område och upptäckte snart att 

det fanns ett behov på marknaden för personer att uppmärksamma sin hållning. Många av 

dagens olika hjälpmedel för din hållning håller själva tillbaka, till exempel axlarna, på rätt 

position. Projektgruppen såg här en öppning och bestämde sig för att göra ett hjälpmedel, fast 

där användaren själv aktivt får ändra sin hållning genom att man uppmärksammar användaren 

när hen har en ohälsosam position. 

5.2 Idégenerering 
Resan började för att utveckla en produkt som gör det möjligt för användaren att få kontroll 

på sin hållning. Efter ett flertal brainstorming möten och samtal med diverse olika personer 

kom gruppen snabbt fram till att de skulle använda någon form av sensor, som mäter och 

registrerar användarens rörelser. De finns ett antal olika produkter som är till för att assistera 

användarens hållning. De flesta produkter som finns på marknaden idag hjälper användaren 

att till exempel dra tillbaka axlarna så att användaren inte själv behöver göra ett aktivt val att 

dra bak dem. Det fanns även några exempel på hjälpmedel för att man skulle sitta upprätt, 

som fokuserade på att kontrollera så att ländryggen är i en korrekt neutral hållning. Så därför 

valde projektgruppen att lägga fokus på övre delen av ryggen, så som nacke och bröstryggen. 

Då fenomenet gamnacke har blivit allt vanligare i och med allt stillasittande eftersom 

informationstekniken har givit oss möjligheten att uppleva världen bakom skärm. Vi hade 

även hört att spänningshuvudvärk, nackskador och axelskador är ett växande problem. 

Eftersom dessa skador kan vara en effekt av dålig hållning, så såg vi en marknadsmöjlighet 

och även en möjlighet att göra människors liv bättre. 

5.3 Förstudie 
För att få en djupare och bredare förståelse inom området och kunna starta själva utvecklingen 

av produkten gjordes en förstudie. Vi började med att se hur utbrett problemet med dålig 

hållning är och hur utbrett det är med skador som man kan direkt relatera till 

hållningsproblem. Mycket för att se hur stor den potentiella marknaden kommer att vara, 

underlag för att vi ska starta projektet och på vilka målgrupper vi vill nå. 
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Därefter ville gruppen fundamental förstå problemens grunder, mer konkret vad som händer 

rent fysiologiskt när kroppen anpassar sig till en dålig hållning och de komplikationer som 

uppkommer i kroppen. För att sedan se vad man kan göra för att rätta till dessa deformationer. 

Om man kunde, genom träning- och stretchövningar, rätta tillbaka hållningen för att återfå en 

neutral hållning som standardläge. Så som gruppen förstod rapporterna så verkar det fullt 

möjligt att rätta till sin hållning igen. Om man inte har passerat den gränsen så skelettet har 

blivit malformerat, vilket kan medföra att det krävs mer intensiva åtgärder för att få kroppen i 

korrekt ställning igen . Med detta som underlag så visste gruppen att det verkligen finns ett 

behov av en produkt som kan assistera användaren att förbättra sin dagliga hållning. Speciellt 

om man får fakta framför sig vilka komplikationer ens hållningsvanor kommer medföra i 

framtiden ifall inget görs åt situationen. 

Projektgruppen ville härnäst ta reda på vad som definieras som 

korrekt neutral hållning och vilka fördelar det medför. Gruppen 

letade upp hur man tar reda på en persons neutrala hållning på ett så 

enkelt och smidigt sätt som möjligt. Gruppen fick efter 

efterforskning fått fram att när en individ står upprätt emot en vägg , 

sträcker på sig och vilar med kroppen längs  

med väggen. Som går att se på bilden ska man kunna dra ett lodrätt 

sträck från huvud till fötterna. Detta definieras som varje individs 

optimala hållning. Denna information är perfekt att ha till hands när 

man vill ha något sätt att ställa in sensorerna för att ge dem en 

neutral position att utgå ifrån. Blir perfekt om man låter användaren 

ställa sig med hjälpmedlet på, längsmed väggen i 5-10 sekunder. Då 

hinner sensorerna kalibrera in denna position som ett utgångsläge 

när man sen ska övervaka förskjutningarna mellan bröstryggen och 

nacken. 

Ett antal olika sensorer fann gruppen intressanta för att kunna fylla 

de funktioner som är tanken med produkten. Den funktionen som 

sensorerna behövde uppfylla var att de skulle kunna veta deras egen 

position i förhållande till den andra sensorn. Så man lätt kunde mäta 

hur stor förskjutningen var mellan bröstryggen och nacken, därmed 

se hur mycket som den nuvarande hållningen avviker ifrån 

individens neutrala läge. Gruppen beslöt sig av att använda ett 

elektroniskt gyroskop för att kunna avläsa positioneringen av bröstryggen och nacken. Då ett 

gyroskop gav exceptionellt många fördelar, både kostnads, programmerings och 

frihetsmässigt. Informationskällorna påvisade sensorn som väldigt precis och det enda som 

begränsade användningsområdena var programmeringskunskaperna.  

Under förstudierna så utforskade vi grundligt de andra produkter som finns tillgängliga på 

marknaden. Vi hittade ett antal olika produkter och för att se vilka olika egenskaper deras 

produkter har och vilket kundvärde de förmedlar gjordes en analys av konkurrenter. Efter 

granskningar både på online-forum och av de produkterna som existerar på marknaden, så 
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kom gruppen fram till ett antal krav på produkten för att den ska penetrera marknaden. Det 

viktigaste är ju såklart funktionen, att man kan påvisa att produkten har givit önskad effekt. 

Men även att produkten skall vara utformad så användaren kan bära samt använda produkten 

utan att den är synlig. Det som gruppen ansåg vara den största faktorn rent 

användarvänlighetsmässigt är att produkten inte skall vara för påträngande. Då det både 

existerar en produkt med detta koncept, så ansåg gruppens medlemmar att detta 

tillvägagångssätt inte uppmuntrar användaren till att själv vilja ändra sina hållningsmönster. 

Detta kommer i att resultera i att man tröttnar på att använda produkten, för den anses vara 

irriterande. (Jämförde med en produkt som piper varje gång man kommer fram med axlarna, 

alltså varje gång de lämnar en neutral position. Den slutar alltså inte att pipa förrän axlar är 

tillbakadragna till den neutrala positionen igen.) Detta tillvägagångssätt kanske funkar för en 

viss typ av människor, dock så anser projektgruppen att vårt sätt kommer fungera som ett mer 

optimalt sätt för att ändra hållningsvanorna.  

Vår produkt kommer istället fungera så att den ska uppmuntra användaren att ändra sina 

hållningsvanor när produkten visar hur länge man har suttit dåligt och vilka negativa 

hälsoeffekter användarens nuvarande vanor kommer att ha i det långa loppet. Alltså tanken är 

att produkten ska skickar information till en applikation som visar vilka problemområden 

individen har, vad man kan göra åt det, samt den utveckling man har fått i sina 

hållningsvanor.  

Dock så kommer vår 

produkt kunna varna 

användaren då 

programvaran anser 

att man har haft en 

dålig hållning under 

en period så lång att 

det är direkt skadligt. 

Till exempel när 

användaren har suttit 

med en stor böjning i 

nacken och stirrat ner 

på en digital media, så 

som en pad eller 

mobiltelefon.  

Projektgruppen visste att det var förskjutningen mellan nacken och bröstryggen som vår 

produkt skulle avmäta, så därför var sensorernas positionering viktig. Men gruppen 

måste  även ta hänsyn att produkten inte skall vara synlig vid användning. Med detta i åtanke 

valde gruppen att placera sensorerna i mitten på bröstryggen och lite under nacken. Man vill 

placera sensorn så långt upp som möjligt för produkten lättare skall kunna upptäcka 

avvikelser i hållningen. 

Produkten ska även kunna mäta hållningsavvikelser i alla möjliga positioner som användaren 

kan ta, till exempel när användaren sitter mot ett lutande underlag, så ska produkten 
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fortfarande kunna känna av så att förhållandet mellan de två gyroskopen är korrekt. Alltså 

måste gyroskopen vara programmerade så de känner av lutningen relaterat mellan varandra i 

alla möjliga lägen. 

Gruppen valde sig av att använda Arduino, då det är ett smidigt sätt att bygga 

funktionsprototyp med. Projektmedlemmarna hade även lite erfarenhet med Arduinons c++ 

liknande programmeringskod sedan tidigare kurser.  

Det utfördes också kontroll efter olika patent, men hittade inget som innebär någon risk för 

projektet. 

5.4 SWOT-analys 
Projektgruppen genomförde en SWOT-analys för att kunna identifiera produktens styrkor och 

svagheter och även möjligheter samt hot med produkten. I SWOT-analysen kom gruppen 

fram till att produkten ligger rätt i tiden och kommer ha kraft gentemot konkurrenter tack vare 

sitt låga pris. Projektgruppen valde att lägga tiden som en svaghet eftersom det är begränsad 

tid i examensarbetet samt att gruppen fick byta projekt när nästan halva tiden var gången. 

Framtiden för produkten ser ljus ut, det finns mycket utvecklingsmöjligheter när det gäller 

den teknologiska aspekten men även för var man kan expandera och skaffa nya 

marknadsmöjligheter. Det finns en möjlighet att de låga slutpriset kan ge ett oseriöst intryck, 

och på så sätt bli ett hot för produkten.  

För fullständig SWOT se bilaga 1 

5.5 Produktens utformning 
Gruppen har efter förstudierna byggt upp en ganska klar bild på hur produkten borde utformas 

för att få ett så optimalt resultat som möjligt, utan att produkten skall vara i vägen eller vara 

synlig. Vi gjorde en kravlista på produkten när vi planerade utformningen och hur sensorerna 

samt kretskort ska placeras baserat på våra förundersökningar. 

För att sensorerna ska göra sig bäst och registrera ett så korrekt resultat som möjligt är det av 

stor vikt att sensorerna hamnar nära kroppen. Projektgruppen vill inte att det ska bli några 

avvikelser i mätningarna för att sensorerna inte sitter korrekt. Med detta i åtanke valde 

projektgruppen att använda ett elastiskt material i form av en t-shirt. Viktigt är också att t-

shirten ska andas ordentligt så att det inte blir obehag att använda produkten. 

För att visualisera hur gyroskopen kommunicerar och visar användarens rörelsemönster har 

gruppen valt att använda  3-D renderingsprogrammet Processing. Programmet, vars kodbas är 

densamma som Arduino blir således ett självklart val. Programmeringen gjord i Arduino 

sammankopplad med Processing som gör det möjligt att visualisera det i 3-D. Projektgruppen 

vill visualisera för att lättare kunna sälja in det tänkta konceptet hos potentiella 

samarbetspartners. 

För mer ingående information om hur vi använt oss utav Processing se bilaga 10. Och för kod 

bilaga 11. 
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För mer ingående information om hur vi använt oss utav Arduino se bilaga 8. Och för kod 

bilaga 9 

 

5.6 Namn och Logotyp 
Projektgruppen tog fram ett antal 

olika ord man fann relevanta till 

området. Dessa ord kombinerades 

sedan för att få igång fantasin. Syftet 

med produkten som utvecklas är att 

förbättra människors hållning, vilket 

även medför förbättrad livsstil. Har 

en person en korrekt hållning, kan 

man i folkmun säga att hen har rätt 

hållning. De två valdes att sättas ihop 

med en liten twist,  och namnet "HållRätt" var ett faktum. 

Logotypen som valts innehar namnet som under sig har en animation av en person som håller 

upp namnet. Gruppen tyckte det var passande, då de ska simulera att personen håller rätt. 

Konturerna som finns runt namnet och personen är formad som ett öga. Just ögat valdes då 

produkten ska förbättra din framtid, och ögat står i denna logga för att blicka framåt. 

5.7 UTEXPO 
UTEXPO är en mässa vid Halmstad Högskola där examensarbeten presenteras. Mässan, som 

vanligtvis innehar över 100 utställare, är en utav Högskolans äldsta traditioner. Detta års 

mässa (2016) hålls 26-28 Maj och förutom en mässa med utställare så kommer även 

stipendier att delas ut. HållRätt ska delta och visa upp sin prototyp under mässdagarna. 
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5.8 Konkurrenter 
I detta stadie av projektet har vi valt att identifiera två potentiella huvudkonkurrenter och se 

vad som är deras styrkor och svagheter men även hur vi kan differentiera oss ifrån dem. 

Lumo Lift är ett hjälpmedel som du fäster på dina kläder i höjd med brösten. När den 

detekterar krävande hållning vibrerar den som utslag för att användaren ska byta position. 

Denna produkt kommer även med tillhörande applikation. Lumo Lift fungerar endast när 

kroppen är lodrätt mot jordens yta. 

 

På marknaden idag finns det ett flertal olika produkter som drar tillbaka musklerna i rätt 

position, så kallade hållningsselar. Finns olika utformningar beroende på vilken del av 

kroppen som behöver justeras. 

     

5.8.1 Konkurrensfördel 
Vår största konkurrensfördel är priset. Produkten kommer att ha ett pris som matchar 

hållningsselarna men med funktioner som matchar Lumo Lift.  

Vår produkt ska inte heller ha några problem med att användas i statiska positioner eller om 

du är aktiv. Lumo Lift är inte så anpassad till att användas när man är i rörelse, det har 

framkommit av recensioner att det ofta blir fel och den måste kalibreras om. Det är dock 

något som hållningsselarna klara. Tillverkarna bakom Lumo Lift är i utvecklingsfasen för att 

få fram en produkt som ska fungera när användaren är aktiv, eftersom deras nuvarande pris är 

så högt kommer vi fortfarande ha stor konkurrenskraft tack vare lägre kostnad.  

Selarna sätter automatiskt rätt kroppsdel på rätt plats. Men vi vill istället att man själv aktivt 

ska göra rörelserna för att tänka och vänja kroppen i rätt tankebanor. 
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6 Affärsplan 
Pitch- förbättra människors livskvalité och vitalitet  

Har du känt dig oroad över framtida problem med ryggen? Sitter du ned största del av din 

vakna tid? Får du ofta höra att du sitter som en hösäck? 

I så fall finns det en lösning på ditt problem – HållRätt!  

HållRätt är en assistent i din vardag som övervakar din hållning och hjälper dig förbättra din 

hållning i alla dina vardagsmoment. HållRätt ska vara din trogna kompanjon som ska både 

vägleda och motivera dig på vägen till ett bättre liv. 

7.1 Vision 

På ett innovativt och nytänkande sätt visa hur produkten kan assistera dig i vardagen med ett 

enkelt hjälpmedel. Vårt mål är att erbjuda företag paket, så de kan köpa in HållRätt i ett större 

antal för att sedan erbjuda sina anställda möjligheten att använda produkten.   

HållRätt är inte bara positivt för de anställda utan även för företaget, då resultatet av 

användandet kommer bli minskat antal sjukskrivningar som är kopplade till dålig hållning. 

7.2 Sammanfattning av Affärsmodell  
En övergripande bild av HållRätts affärsmodell, efter modellen Canvas. Mer detaljerad 

information kommer under i nästa stycke. 

 



18 

 

7.3 Affärsmodell  
Här beskrivs mer ingående för varje av de nio delar som Business Model Canvas är uppbyggt 

ifrån.   

Värdeerbjudande  

HållRätt vill ge alla människor möjligheten att få kontroll på sin hållning. Många blir inte 

medvetna om problemen innan det redan är försent och det har uppkommit en skada. Med en 

diskret produkt som du använder under kläderna kan du få bukt på problemet innan en skada 

har blivit resultatet av en slitande hållning.   

Eftersom projectgruppen erbjuder företag paketlösningar, så gynnas inte bara de anställdas 

privata liv utan även företaget gynnas då de kommer bli minskat antal sjukskrivningar, då 

problemen upptäcks och åtgärdas före dem uppkommit. 

Kundsegment  

Produkten har två tydliga kundsegment, där de första är de absolut största och där vi kommer 

att lägga vår kraft för att få det sålt.  

Vårt största kundsegment kommer att vara företag. De kommer erbjudas möjlighet att se vart 

på företaget folks hållning är mest krävande, främst i statiska positioner. Eftersom följden av 

användande av HållRätt är en bättre vitalitet kommer företaget få minskat antal sjukdagar av 

sina anställda till följd av dålig hållning  

Den andra är privatpersoner. Projektgruppen har inte tänkt investera så mycket till en början i 

privatpersoner. Gruppen tänker att de som genom sitt företag använt produkten och är nöjd, 

kommer att rekommendera sina vänner och anhöriga att göra detsamma.  

Distributionskanaler  

Grupper kommer att nå ut till företag genom personlig försäljning. Vi kommer att maila, ringa 

och göra personliga besök på företag för att uppmärksamma dem om detta växande problem.  

Kundrelation  

Projektmedlemmarna kommer att upprätthålla en affärsmässig relation med våra kunder och 

erbjuda dem tillgänglighet och delaktighet. Har de några frågor ska de känna att de alltid är 

välkomna att ringa och får ett bemötande som är professionellt men ändå personligt.   

Intäkter  

Försäljningen kommer ske genom personlig försäljning, och inkomsten vi kommer att få är 

endast för sålda produkter.   

Nyckelpartners  

Nyckelpartners i projektet är Arduino vars komponenter vi använt för att kunna göra 

mätningarna med produkten. Sedan även Fåhre, ett stipendie på 2000kr som vi erhöll, utan 
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dessa pengar hade vi stått utan och fått skjuta till från egen ficka. Den sista nyckelpartnern vi 

har är våran handledare genom projektet som gruppen blivit tilldelade av Högskolan i 

Halmstad och hennes namn är Jeanette Gullbrand.  

 

Nyckelaktiviteter  

Vår främsta nyckelaktivitet är att nå ut till många företag samt att se till att de befintliga 

kunderna är nöjda och känner att produkten ger resultat. Tanken är att kunder ska locka nya 

kunder så att de befintliga är nöjda ser vi som en stor nyckel till framgång.  

Nyckelresurser  

Nyckelresursen i detta projekt är till största och näst intill ända gruppmedlemmarna Johan 

Norén och Lukas Persson. Eftersom ingen extern hjälp har använts så är vi centrala rollen i 

projektet och man kan säg att vi är projektet. Vi läster sista året till Utvecklingsingenjörer på 

Högskolan i Halmstad och har under utbildningen läst mycket om produktutvecklingen men 

även ekonomi, markandsförning, avtalsrätt och design. Det är som ni kan förstå en väldigt 

varierande/bred utbildning.  

Kostnader  

Den totala kostnaden har gått att hålla nere enormt, eftersom gruppen valt att göra allt själva. 

Om man kollar på prototypen så ligger delarna tillsammans på ett värde av 450kr. Kostnaden 

kommer reduceras kraftigt eftersom projektets medlemmar har prioriterat leveranstid istället 

för att hitta lägsta pris. 
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7 Produktionsprocessen 
Produktens grund är gyroskopen som är sammankopplade via Arduino. Gyroskopen vi valde i 

prototypen är en MPU-6050, vilket har de funktioner som behövs, men även ett antal 

funktioner som inte används. Fördelen med Arduino är att de har ett stort utbud av 

komponenter, de är både enkla att koppla och programmera samt att det finns många olika 

leverantörer av deras komponenter, vilket gör att man selektivt kan välja leverantören som har 

bäst pris.  

Priset är en stor fråga för våran slut produkt då vi ser det som en stor konkurrensfördel. Priset 

för prototypen landar på 450kr. Det beror mycket till del av att gruppen tyckte att snabb 

leveranstid var värt att lägga lite extra pengar på. I en massproduktion av produkten kan vi 

reducera ner det priset till mindre än 100kr och troligtvis ännu lägre. 

8 Produkten 
Till UTEXPO mässan kommer projektgruppen ha en funktionsprototyp som kan påvisa 

funktioner och tankarna bakom. Gruppen ville ha en fullt fungerande produkt med tillhörande 

applikation, men på grund av låg budget fanns det inga pengar för att göra applikationen 

möjlig.  

Funktionsprototypen är utformad som en t-shirt med gyroskop insydda i textilen. Gyroskopen 

är placerade rakt ovanför varandra för att mäta skillnader sinsemellan. Längden mellan 

sensorerna är 15-25cm beroende på storleken på plagget, det ska göras mätningar ifrån 

nackens början till mitten av bröstryggen. 

T-shirten har vi satt krav på till fullständig produkt. I funktionsprotoypen har vi inte tagit 

hänsyn till vissa av dessa, utan vill bara påvisa funktionerna. Tanken med produkten i 

framtiden är att det ska finnas olika varianter av klädesplagg man får välja mellan, exempelvis 

kan kvinnors anatomi försvåra mätningarna om en t-shirt används så en sport-bh är där ett 

bättre alternativ. 

Eftersom inte budgeten gav projektgruppen chansen att utveckla en applikation, har ett 3-d 

visualiseringsprogram, Processing, kodats för att kunna visa hur produkten mäter och vilken 

data som samlas in. Det är en simulation där en 3-D streckgubbe simuleras upp som visar 

exakt hur datan gyroskopen får in används. 

Fullständig komponentlista för prototyp se bilaga 7 
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9 Diskussion/Reflektion  

9.1 Positionering  
Marknaden för produkter inom området är växande, mycket tack vare att tekniken hela tiden 

går framåt och efterfrågan på produkter som underlättar och förbättrar folks vardag ökar 

ständigt. När en fullständig produkt finns färdig vill vi uppfattas som en enkelt, icke-

påträngande och användarvänlig produkt som ger dig en bättre bas för ett hälsosamt liv.   

9.2 Hållbar utveckling 
Social hållbarhet; I prototypen är det en t-shirt som är plagget man använder. I framtiden vill 

vi anpassa produkten så att båda könen ska kunna använda den. Kvinnors anatomi kan göra 

att en t-shirt inte är lika bra lämpad som på en man. Kvinnor har ofta mer problem med 

ryggen än män, så att erbjuda en sport-bh liknande lösning är något av de första vi kommer 

lösa. 

Ekonomisk hållbarhet; Om man ser på produkten ur ett stort perspektiv är vår förhoppning 

att kunna minska antalet sjukskrivningar som är kopplade till dålig hållning, och minska 

kostnaderna samhället får till följd av dem. Produkten ska på ett enkelt sätt kunna gå att 

separera de elektroniska komponenterna ifrån textilen så de går att återanvända. 

Ekologisk hållbarhet; De elektroniska komponenterna, som nämnt ovan, ska gå att 

återanvända. Vid val av tillverkare är det viktigt att arbetsplatsen ser noga på miljöpåverkan 

och de ska gärna vara lokaliserade nära så det inte är onödigt lång leveranssträcka. Vår 

produkt ska från början bara gå att köpa i Sverige där tillverkningen också ska vara. 

9.3 Projekt 
Projektet har varit en krävande men givande utmaning genom årets gång. Tiden går betydlig 

snabbare än vad man tänker sig, vi har därav lärt oss vikten av att planera och följa den 

ordentligt. Det blev dock svårt då vi stött på komplikationer och fick byta projekt efter halva 

tiden. I det nya projektet var programmeringen och prototypbygget betydligt mer tidskrävande 

än vad vi uppskattat från början. Om vi hade vetat hur lång tid de skulle ta från början hade vi 

letat extern hjälp med programmeringen direkt, för att kunna fokusera mer på metoderna och 

rapporten.  

Vi har under hela projektets gång fått positiv respons från intressenter som bekräftar att det 

finns ett behov av produkten på marknaden. Det har givit oss inspiration och motivation att 

fortsätta när det har varit tunga perioder med mycket arbete.  

9.4 Produkten 
När gruppen drog igång projektet så var målet att ta fram en prototyp som hade möjlighet att 

registrera kroppens positionering vid nacken och bröstryggen. Även om gruppens färdiga 

prototyp inte var ett skönhetsobjekt så kunde den uppvisa och registrera de kroppsliga 

rörelserna hos försökspersonen. Dock så krävs en medicinsk tolkning av den registrerade 

datan för att produkten ska ge korrekt information om individens optimala hållningsmönster. 
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Gruppen hade egentligen haft som önskmål att produkten skulle ha möjlighet för trådlös 

informationsöverföring, men detta lades på is då projektmedlemmarna insåg att tiden varför 

knapp för en sådan konfiguration. 

9.5 Produktens framtid 
Enligt försäkringskassan är idag den vanligaste typen av sjukskrivningar stressrelaterade. 

Stress, vilket gruppen berör i teorin, slutar vanligvis upp i spänningsskador i övre kroppen. 

Gruppen är säker på att om HållRätt når ut till marknaden så finns det ett stort behov och 

önskemål för företag att sänka antalet sjukskrivna. Minska storleken på prototypen, gör den 

trådlös och att det finns en möjlighet till att se sina dagliga hållningsmönster kommer att ge 

användaren ett kraftigt argument för att göra något åt sitt ohälsosamma hållningsmönster 

9.6 Lika villkor 
I vår teori så framgår det att kvinnor är det är kvinnor som är mest utsatta av 

hävarmsbelastning i både bröstryggen, nacken och ländryggen. Man kan också se ett mönster 

i försäkringskassans statistik som bekräftar denna tes. Därför så är det i projektets intresse att 

börja med att ta fram en produkt som är utformad för individer av det kvinnliga könet. Då 

detta kommer leda till snabbare avkastning, då problemet är mer prevalent.  
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I. Bilaga - SWOT 

  

    

Positiva faktorer  

  

Negativa faktorer  

  

  

  

Interna 
faktorer  

Styrkor  

 Finns behov på marknaden  
 Ny lösning  
 Priset  

  

Svagheter  

 Tiden  
 Svagt varumärke 

 Litet startkapital  

  

  

  

  

  

Externa 
faktorer  

Möjligheter  

 Trender i omgivningen  
 Uppdatera teknologin  
 Minskar sjukskrivningar  
 Expandera 
marknadsmöjligheterna  

  

Hot  

 Konkurrenter  
 Obekväm att använda  
 Befintliga patent  

  

  

Styrkor  

 Finns behov på marknaden – Det finns ett behov på marknaden, då de 
befintliga produkterna nästan uteslutande används för att återställa när ett problem 
uppkommit. Det finns många som vet med sig att de sitter i utsatta positioner under 
långa tider av dagen, och de vill undvika att få bestående problem som kan 
uppkomma pga. Hållningen.  
 Ny lösning - Som de står på ovanstående är de flesta hållnings 
hjälpmedlena till för att hjälpa efter att en skada uppkommit. De andra produkterna 
som finns på marknaden är väldigt dyra och därför inte anpassade till "arbetare". De 
används av elitidrottare och är dyra.   
 Priset - Då våran lösning går att få ihop med väldigt billiga delar, 
kommer vi kunna pressa marknadspriset betydligt lägre än befintliga produkter. 
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Detta kommer ge oss fler användare och ju fler användare vi har desto fler räknar vi 
med att få i takt med att produkten sprider sig  

Möjligheter  

 Trender i omgivningen – I sammhället idag är träning och hälsa väldigt 
populärt och det har blivit en trend att verkligen ta hand om sin kropp, vilket våran 
produkt är precis anpassat efter.  
 Uppdatera teknologin -  När vi fått en färdig produkt kommer den att 
kunna kombineras med andra produkter och använda den befintliga tekniken till fler 
användningsområden. Tex. På gyroskopen sitter även tempereaturmätare vilket kan 
kopplas samman så att hela produkten blir ett aktivitetsarmband med flera 
funktioner än vad dagens aktivitetsarmband kan erbjuda.  
 Minska sjukskrivningar -  Tanken är att erbjuda företag paket där de kan 
köpa in ett flertal till ett rabbaterat pris. Och på så sätt kommer företagen att kunna 
minska sjukdagarna bland sina anställda.  
 Expanderna marknadsmöjligheterna - Om produkten fungerar och säljer 
bra vid lansering där lokala företag är första segment kommer man kunna expandera 
vidare längs västkusten och till slut hela Sverige. De nordiska länderna är väldigt lika 
varandra, så därför kommer en expandering i dessa länder vara det som sker efter.  

Svagheter  

 Tiden – projektet hade från början en annan inriktning, men fick byta 
projekt helt. Därför är det en tidsbegränsning som är mindre än vad som från början 
var tänkt för projektets storlek.  
 Svagt varumärke -  Att börja med en helt ny produkt är alltid svårt 
eftersom varumärket inte har någon styrka alls.   

 Litet startkapital - Svårt att producera en konkurrenskraftig 
produkt på en marknad som är översvämmad med små, lättanvända och 
högteknologiska hjälpmedel och där teknologi föräldras i extremt hög takt. 

Hot  

 Konkurrenter – Konkurrenter är alltid ett hot till ett projekt. I detta 
projektet finns det lösningar på problemet som redan är etablerade. Det kan vara 
svårt för en ny aktör att ta marknadsandelar.  
 Obekväm att använda - Ett av våra krav med produkten är att den ska 
vara diskret och knappt märkas att man använder. Skulle vi inte lyckas med det så 
försvinner en utan våra order-winners och de kommer ge ett dåligt rykte för 
produkten vilket kan vara förödande.  
 Befintliga patent – en nyhetsgranskning har gjort, och inte patent 
hittades. Det finns däremot chans att det finns patent tagna utomlands, vilket 
minskar marknadsmöjligheterna. Eller att gruppen skulle ha missat något patent, 
dock väldigt liten chans.  
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II. Bilaga - Riskanalys    

Projektnamn HållRätt    

Projektledare Johan Norén, Lukas Persson    

Projektperiod 1/1 16 till 28/5 16    

  Miniriskmetoden    

  1= Sannolikhet att händelse inträffar.   

2= Konsekvens om händelse inträffar  

3= Sannolikhet*Konsekvens = Riskvärde    

Aspekt 1 och 2 använder skalan 1-5  

       1      2     3  

R1    Leverans av material försenas    3    3    9    

R2    Sjukdom i projektgruppen    2    4    8    

R3    Projektet blir inte färdigt i tid    3    5    10    

R4    Tidsplanen hålls inte    4    2    8    

R5   Konkurrenterna är starkare än oss   2   5   10   

R6   Budgeten håller inte   2   4   8   

R7 Koden klarar inte kraven 2 5 10 

R8 Prototypen går sönder innan utexpo 1 5 5 

R9 Komponenter går sönder 1 5 5 

Åtgärder   

Leverans av material försenas -  Det vill till att gruppen planerar inköpen, och har andra sidor att 

beställa ifrån ifall det skulle försenas från den ursprungliga ordern.   
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Sjukdom i projektgruppen – Finns ingen åtgärd för detta, förutom att se till att gruppen använder 

kläder efter väder   

Projektet blir inte färdigt i tid – Det vill till att de finns en ordentlig planering som följs. För att 

underlätta arbetet applicerar man milstolpar i projektet.   

Tidsplanen hålls inte – Det är viktigt att planeringen är väldigt noggrann gjort och att den följs. 

Milstolpar i projektet underlättar också för att tidsplanen ska hållas.   

Konkurrenterna är starkare än oss – Gruppen måste marknadsföra sig rätt, och trycka på kundvärdet i 

produkten för att inte bli utkonkurrerad   

Budgeten håller inte -  Gruppen har inte erhållit mycket kapital för att utveckla en produkt. Det vill till 

att det sker en noggrann granskning för att hitta de bästa priserna, som kan skilja sig enormt när det 

gäller Arduino komponenter.   

 Koden klarar inte kraven – Hyra in extern hjälp med programmeringen. 

Prototyp går sönder innan UTEXPO – Vi har endast en prototyp, projektet står lite och faller med den 

ifall den skulle gå sönder dagarna innan utexpo och det ej finns tid att tillverka en ny. 

Komponenter går sönder – Ha flera uppsättningar utav varje komponent. 
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III. Bilaga - Tidsplan 

Att göra i vecka:  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Förstudie                                                           

Informationssamling                                                           

Projektplan                                                       

Riskanalys                                                     

Byggande av kontaktät                                                 

Konceptutformning                                                          

Produktutveckling                                                       

Tester                                                          

Rapportskrivning                                                           
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IV. Bilaga - Intressenter 

Typ av intressent  
Intressentens påverkan 

på projektet  
Intressentens påverkan av projektet  

Kärnintressenter        

Projektgruppen  Äger och styr projektet  
Möjlighet att starta företag, godkännande i 

kursen examensarbete  

Primärintressenter        

Målgruppen: Personer som ännu 

inte har fått problem pga. 

Hållningen  

Kundkrav kan uppfyllas  
Ett billigare alternativ till hållnings-

assisten  

Handledare  

Övervakar projektets 

framfart och kommer 

med tips.  

Ingen påverkan  

Sekundärintressenter        

Återförsäljare  Försäljningskanal  
Får ett bredare sortiment. Få som erbjuder 

liknande produkter  

Stiftelsen Sten Fåhre  Finansiellt stöd  

Underlättar möjligheterna för 

Utvecklingsingenjörsprogrammets 

examensarbete  

Högskolan i Halmstad  
Erbjuder lokaler, 

handledare, rådgivning.  
PR för skolan  
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V. Bilaga - Budget 

Projektbudget  

                                          

   Jan  Feb  Mars  April  Maj  Juni  Juli  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec  År  

Sammanlagda kostnader                                      0 kr  

Inkomst  0 kr  0 kr  2 000 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  2 000 kr  

Intäkter  

Stipendie Fåhre        2 000 kr                             2 000 kr  

Summa  0 kr  0 kr  2 000 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  2 000 kr  

Kostnader  

Material  

Arduino start KIT    350 kr                      350 kr  

Gyroskop x2    400 kr                      400 kr  

Gyroskop (olika tillverkare)    100 kr                      100 kr  

Batteri        150 kr                  150 kr  

WIFI-sändare          200 kr                200 kr  

T-shirt        200 kr                  200 kr  

Mässmaterial          400 kr                400 kr  

Diverse material    50 kr  50 kr  100 kr                  200 kr  

Summa  0 kr  900 kr  50 kr  450 kr  600 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  0 kr  2 000 kr  
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VI. Bilaga - Projektorganisation 
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VII. Bilaga – Komponentlista 

 1st Arduino UNO  
 2st Gyroskop - MPU 6050-GY521  
 1 st T-shirt  
 26 st Kopplingskablar till Arduino  
 1st Breadboard  
 1st Wifi-modul (ESP8266-01)  
 1st Batteri - LS14250CNR / SB-AA02-AX lödfanor 

Komponentlistan avser prototypen. 
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VIII. Bilaga - Arduino 
Koden som vi har använt oss är baserad på ett flertal Arduino-sketcher som vi har funnit 

online, de flesta är skrivna av Jeff Rowberg. Även ett antal sk. Libraries, har använts för att 

utföra funktionerna.  

I2C 
Jeff Rowbergs kod på hur man använder sig av I2C, "Inter-Integrated Circuit", är en synkron 

seriell multimasterbuss från Philips som används för att koppla låghastighetsenheter till 

moderkort, inbyggda system, mobiltelefoner och andra elektroniska enheter. Detta möjliggör 

snabb kommunikaton och enkel kompabilitet mellan Mpu 6050:orna och arduino unon. 

(https://github.com/jrowberg/i2cdevlib)  

Mpu 6050 GY 521  

Att avläsa råvärden för accelerometer och gyro är lätt. Viloläget måste inaktiveras, och sedan 

kan datan för accelerometern och gyron kan avläsas. Men MPUn innehåller också en 1024 

byte FIFO buffert och en DMP, som är till för att brukas.  

Sensorvärdena kan programmeras för att placeras i FIFO-bufferten. Och bufferten kan läsas 

av Arduinoen. Fifo är en benämning på ett kösystem som man använder av när man lagrar 

den lästa datan ifrån MPUn.  FIFO står för ”first in first out”, datan lagras i den turordning 

som den avläses. FIFO-bufferten används tillsammans med en ”interrupt”. Om MPU-6050 

har fyllt FIFO-bufferten med data, signalerar det Arduino med en ”interrupt”-signal så 

Arduino vet att det finns data i FIFO-bufferten väntar på att läsas.  

MPU 6050n är också utrustade med en "Digital Motion Processor" (DMP), även kallad en 

"Digital Motion Processing Unit". Denna DMP kan programmeras med drivrutiner till 

hårdvaran och kan därmed klara av riktigt komplexa beräkningar av sensorvärdena, vilket 

resulterar i snabbare avläsningar, mindre strömåtgång samt högre uppdateringsfrekvens.  

GY 521 har även en inbyggd spänningsregulator som gör det möjlig att koppla upp till 5V 

direkt till gyroskopen, vilka kräver en spänning på 3,3 för att kunna fungera optimalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
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Elschema för mpu 6050 

  

 

 

Hur vårt kopplingsschema för den första 

prototypen såg ut: 
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IX. Bilaga – Aruinokod 

// I2C device class (I2Cdev) demonstration Arduino sketch for MPU6050 class using DMP (MotionApps v2.0)  

// 6/21/2012 by Jeff Rowberg <jeff@rowberg.net>  

// Updates should (hopefully) always be available at https://github.com/jrowberg/i2cdevlib  

//  

// Changelog:  

//      2013-05-08 - added seamless Fastwire support  

//                 - added note about gyro calibration  

//      2012-06-21 - added note about Arduino 1.0.1 + Leonardo compatibility error  

//      2012-06-20 - improved FIFO overflow handling and simplified read process  

//      2012-06-19 - completely rearranged DMP initialization code and simplification  

//      2012-06-13 - pull gyro and accel data from FIFO packet instead of reading directly  

//      2012-06-09 - fix broken FIFO read sequence and change interrupt detection to RISING  

//      2012-06-05 - add gravity-compensated initial reference frame acceleration output  

//                 - add 3D math helper file to DMP6 example sketch  

//                 - add Euler output and Yaw/Pitch/Roll output formats  

//      2012-06-04 - remove accel offset clearing for better results (thanks Sungon Lee)  

//      2012-06-01 - fixed gyro sensitivity to be 2000 deg/sec instead of 250  

//      2012-05-30 - basic DMP initialization working  

  

/* ============================================  

I2Cdev device library code is placed under the MIT license  

Copyright (c) 2012 Jeff Rowberg  
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Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal  

in the Software without restriction, including without limitation the rights  

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell  

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is  

furnished to do so, subject to the following conditions:  

  

The above copyright notice and this permission notice shall be included in  

all copies or substantial portions of the Software.  

  

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,  

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE  

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER  

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,  

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN  

THE SOFTWARE.  

===============================================  

*/  

  

// I2Cdev and MPU6050 must be installed as libraries, or else the .cpp/.h files  

// for both classes must be in the include path of your project  

#include "I2Cdev.h"  
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#include "MPU6050_6Axis_MotionApps20.h"  

//#include "MPU6050.h" // not necessary if using MotionApps include file  

  

// Arduino Wire library is required if I2Cdev I2CDEV_ARDUINO_WIRE implementation  

// is used in I2Cdev.h  

#if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE  

    #include "Wire.h"  

#endif  

  

// class default I2C address is 0x68  

// specific I2C addresses may be passed as a parameter here  

// AD0 low = 0x68 (default for SparkFun breakout and InvenSense evaluation board)  

// AD0 high = 0x69  

MPU6050 mpu(0x68);  

MPU6050 mpu_2(0x69); // <-- use for AD0 high  

  

/* =========================================================================  

   NOTE: In addition to connection 3.3v, GND, SDA, and SCL, this sketch  

   depends on the MPU-6050's INT pin being connected to the Arduino's  

   external interrupt #0 pin. On the Arduino Uno and Mega 2560, this is  

   digital I/O pin 2.  

 * ========================================================================= */  

  

/* =========================================================================  



16 

 

   NOTE: Arduino v1.0.1 with the Leonardo board generates a compile error  

   when using Serial.write(buf, len). The Teapot output uses this method.  

   The solution requires a modification to the Arduino USBAPI.h file, which  

   is fortunately simple, but annoying. This will be fixed in the next IDE  

   release. For more info, see these links:  

  

   http://arduino.cc/forum/index.php/topic,109987.0.html  

   http://code.google.com/p/arduino/issues/detail?id=958  

 * ========================================================================= */  

  

  

  

// uncomment "OUTPUT_READABLE_QUATERNION" if you want to see the actual  

// quaternion components in a [w, x, y, z] format (not best for parsing  

// on a remote host such as Processing or something though)  

//#define OUTPUT_READABLE_QUATERNION  

  

// uncomment "OUTPUT_READABLE_EULER" if you want to see Euler angles  

// (in degrees) calculated from the quaternions coming from the FIFO.  

// Note that Euler angles suffer from gimbal lock (for more info, see  

// http://en.wikipedia.org/wiki/Gimbal_lock)  

//#define OUTPUT_READABLE_EULER  

  

// uncomment "OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL" if you want to see the yaw/  
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// pitch/roll angles (in degrees) calculated from the quaternions coming  

// from the FIFO. Note this also requires gravity vector calculations.  

// Also note that yaw/pitch/roll angles suffer from gimbal lock (for  

// more info, see: http://en.wikipedia.org/wiki/Gimbal_lock)  

//#define OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL  

  

  

// uncomment "OUTPUT_READABLE_REALACCEL" if you want to see acceleration  

// components with gravity removed. This acceleration reference frame is  

// not compensated for orientation, so +X is always +X according to the  

// sensor, just without the effects of gravity. If you want acceleration  

// compensated for orientation, us OUTPUT_READABLE_WORLDACCEL instead.  

//#define OUTPUT_READABLE_REALACCEL  

  

// uncomment "OUTPUT_READABLE_WORLDACCEL" if you want to see acceleration  

// components with gravity removed and adjusted for the world frame of  

// reference (yaw is relative to initial orientation, since no magnetometer  

// is present in this case). Could be quite handy in some cases.  

//#define OUTPUT_READABLE_WORLDACCEL  

  

// uncomment "OUTPUT_TEAPOT" if you want output that matches the  

// format used for the InvenSense teapot demo  

#define OUTPUT_TEAPOT  
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#define LED_PIN 13 // (Arduino is 13, Teensy is 11, Teensy++ is 6)  

bool blinkState = false;  

  

// MPU control/status vars  

bool dmpReady = false;  // set true if DMP init was successful  

uint8_t mpuIntStatus;   // holds actual interrupt status byte from MPU  

uint8_t devStatus;      // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)  

uint16_t packetSize;    // expected DMP packet size (default is 42 bytes)  

uint16_t fifoCount;     // count of all bytes currently in FIFO  

uint8_t fifoBuffer[64]; // FIFO storage buffer  

  

bool dmpReady_2 = false;  

uint8_t mpuIntStatus_2;   // holds actual interrupt status byte from MPU  

uint8_t devStatus_2;      // return status after each device operation (0 = success, !0 = error)  

uint16_t packetSize_2;    // expected DMP packet size (default is 42 bytes)  

uint16_t fifoCount_2;     // count of all bytes currently in FIFO  

uint8_t fifoBuffer_2[64]; // FIFO storage buffer  

  

// orientation/motion vars  

Quaternion q;           // [w, x, y, z]         quaternion container  

VectorInt16 aa;         // [x, y, z]            accel sensor measurements  

VectorInt16 aaReal;     // [x, y, z]            gravity-free accel sensor measurements  
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VectorInt16 aaWorld;    // [x, y, z]            world-frame accel sensor measurements  

VectorFloat gravity;    // [x, y, z]            gravity vector  

  

Quaternion q_2;           // [w, x, y, z]         quaternion container  

VectorInt16 aa_2;         // [x, y, z]            accel sensor measurements  

VectorInt16 aaReal_2;     // [x, y, z]            gravity-free accel sensor measurements  

VectorInt16 aaWorld_2;    // [x, y, z]            world-frame accel sensor measurements  

VectorFloat gravity_2;    // [x, y, z]            gravity vector  

float euler[3];         // [psi, theta, phi]    Euler angle container  

float ypr[3];           // [yaw, pitch, roll]   yaw/pitch/roll container and gravity vector  

  

// packet structure for InvenSense teapot demo  

uint8_t teapotPacket[22] = { '$', 0x02, 0,0, 0,0, 0,0, 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 0x00, 0x00, '\r', '\n' };  

  

  

  

// ================================================================  

// ===               INTERRUPT DETECTION ROUTINE                ===  

// ================================================================  

  

volatile bool mpuInterrupt = false;     // indicates whether MPU interrupt pin has gone high  

void dmpDataReady() {  

    mpuInterrupt = true;  

}  
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volatile bool mpuInterrupt_2 = false;     // indicates whether MPU interrupt pin has gone high  

void dmpDataReady_2() {  

    mpuInterrupt_2 = true;  

}  

  

  

  

// ================================================================  

// ===                      INITIAL SETUP                       ===  

// ================================================================  

  

void setup() {  

    // join I2C bus (I2Cdev library doesn't do this automatically)  

    #if I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_ARDUINO_WIRE  

        Wire.begin();  

        TWBR = 24; // 400kHz I2C clock (200kHz if CPU is 8MHz). Comment this line if having compilation 
difficulties with TWBR.  

    #elif I2CDEV_IMPLEMENTATION == I2CDEV_BUILTIN_FASTWIRE  

        Fastwire::setup(400, true);  

    #endif  

  

    // initialize serial communication  

    // (115200 chosen because it is required for Teapot Demo output, but it's  

    // really up to you depending on your project)  

    Serial.begin(115200);  
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    while (!Serial); // wait for Leonardo enumeration, others continue immediately  

  

    // NOTE: 8MHz or slower host processors, like the Teensy @ 3.3v or Ardunio  

    // Pro Mini running at 3.3v, cannot handle this baud rate reliably due to  

    // the baud timing being too misaligned with processor ticks. You must use  

    // 38400 or slower in these cases, or use some kind of external separate  

    // crystal solution for the UART timer.  

  

    // initialize device  

    Serial.println(F("Initializing I2C devices..."));  

    mpu.initialize();  

    mpu_2.initialize();  

  

    // verify connection  

    Serial.println(F("Testing device connections..."));  

    Serial.println(mpu.testConnection() ? F("MPU6050 connection successful") : F("MPU6050 connection 
failed"));  

        Serial.println(mpu_2.testConnection() ? F("MPU6050_2 connection successful") : F("MPU6050_2 
connection failed"));  

  

    // wait for ready  

    Serial.println(F("\nSend any character to begin DMP programming and demo: "));  

    while (Serial.available() && Serial.read()); // empty buffer  

    while (!Serial.available());                 // wait for data  

    while (Serial.available() && Serial.read()); // empty buffer again  
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    // load and configure the DMP  

    Serial.println(F("Initializing DMP..."));  

    devStatus = mpu.dmpInitialize();  

      devStatus_2 = mpu_2.dmpInitialize();  

  

    // supply your own gyro offsets here, scaled for min sensitivity  

    mpu.setXGyroOffset(125);  

    mpu.setYGyroOffset(50);  

    mpu.setZGyroOffset(51);  

    mpu.setZAccelOffset(911); // 1688 factory default for my test chip  

  

     mpu_2.setXGyroOffset(-29);  

    mpu_2.setYGyroOffset(-16);  

    mpu_2.setZGyroOffset(-13);  

    mpu_2.setZAccelOffset(2055); // 1688 factory default for my test chip  

  

  

    // make sure it worked (returns 0 if so)  

    if (devStatus == 0 && devStatus_2 == 0) {  

        // turn on the DMP, now that it's ready  

        Serial.println(F("Enabling DMP..."));  

        mpu.setDMPEnabled(true);  

         mpu_2.setDMPEnabled(true);  
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        // enable Arduino interrupt detection  

        Serial.println(F("Enabling interrupt detection (Arduino external interrupt 0)..."));  

        attachInterrupt(0, dmpDataReady, RISING);  

        attachInterrupt(1, dmpDataReady_2, RISING);  

         

        mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();  

         mpuIntStatus_2 = mpu_2.getIntStatus();  

  

        // set our DMP Ready flag so the main loop() function knows it's okay to use it  

        Serial.println(F("DMP ready! Waiting for first interrupt..."));  

        dmpReady = true;  

        dmpReady_2 = true;  

          

  

        // get expected DMP packet size for later comparison  

        packetSize = mpu.dmpGetFIFOPacketSize();  

        packetSize_2 = mpu_2.dmpGetFIFOPacketSize();  

          

    } else {  

        // ERROR!  

        // 1 = initial memory load failed  

        // 2 = DMP configuration updates failed  

        // (if it's going to break, usually the code will be 1)  
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        Serial.print(F("DMP Initialization failed (code "));  

        Serial.print(devStatus);  

        Serial.print(devStatus_2);  

        Serial.println(F(")"));  

    }  

  

    // configure LED for output  

    pinMode(LED_PIN, OUTPUT);  

}  

  

  

  

// ================================================================  

// ===                    MAIN PROGRAM LOOP                     ===  

// ================================================================  

  

void loop() {  

    // if programming failed, don't try to do anything  

    if (!dmpReady) return;  

     if (!dmpReady_2) return;  

  

    // wait for MPU interrupt or extra packet(s) available  

    while (!mpuInterrupt && fifoCount < packetSize) {  

        // other program behavior stuff here  
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        // .  

        // .  

        // .  

        // if you are really paranoid you can frequently test in between other  

        // stuff to see if mpuInterrupt is true, and if so, "break;" from the  

        // while() loop to immediately process the MPU data  

        // .  

        // .  

        break;  

        // .  

    }  

  

    // reset interrupt flag and get INT_STATUS byte  

    mpuInterrupt = false;  

    mpuIntStatus = mpu.getIntStatus();  

      mpuInterrupt_2 = false;  

    mpuIntStatus_2 = mpu_2.getIntStatus();  

    

    // get current FIFO count  

    fifoCount = mpu.getFIFOCount();  

    fifoCount_2 = mpu_2.getFIFOCount();  

      

  

    // check for overflow (this should never happen unless our code is too inefficient)  
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    if ((mpuIntStatus & 0x10) || fifoCount == 1024) {  

        // reset so we can continue cleanly  

        mpu.resetFIFO();  

         

        Serial.println(F("FIFO overflow!"));  

      

    } else  if ((mpuIntStatus_2 & 0x10) || fifoCount_2 == 1024){  

        mpu_2.resetFIFO();  

        Serial.println(F("FIFO_2 overflow!"));  

  

    // otherwise, check for DMP data ready interrupt (this should happen frequently)  

    } else if (mpuIntStatus & 0x02 || mpuIntStatus_2 & 0x02) {  

        // wait for correct available data length, should be a VERY short wait  

         

        while (fifoCount < packetSize )   

        fifoCount = mpu.getFIFOCount();  

        fifoCount_2 = mpu_2.getFIFOCount();  

   

        // read a packet from FIFO  

        mpu.getFIFOBytes(fifoBuffer, packetSize);  

  

         mpu_2.getFIFOBytes(fifoBuffer_2, packetSize_2);  

          

        // track FIFO count here in case there is > 1 packet available  
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        // (this lets us immediately read more without waiting for an interrupt)  

          

        fifoCount -= packetSize;  

        fifoCount_2 -= packetSize_2;  

  

        #ifdef OUTPUT_READABLE_QUATERNION  

            // display quaternion values in easy matrix form: w x y z  

            mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);  

            Serial.print("quat\t");  

            Serial.print(q.w);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.print(q.x);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.print(q.y);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.println(q.z);  

             mpu_2.dmpGetQuaternion(&q_2, fifoBuffer_2);  

            Serial.print("quat_2\t");  

            Serial.print(q_2.w);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.print(q_2.x);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.print(q_2.y);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.println(q_2.z);  
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            delay(100);  

        #endif  

  

        #ifdef OUTPUT_READABLE_EULER  

            // display Euler angles in degrees  

            mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);  

            mpu.dmpGetEuler(euler, &q);  

            Serial.print("euler\t");  

            Serial.print(euler[0] * 180/M_PI);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.print(euler[1] * 180/M_PI);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.println(euler[2] * 180/M_PI);  

        #endif  

  

        #ifdef OUTPUT_READABLE_YAWPITCHROLL  

            // display Euler angles in degrees  

            mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);  

            mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);  

            mpu.dmpGetYawPitchRoll(ypr, &q, &gravity);  

            Serial.print("ypr\t");  

            Serial.print(ypr[0] * 180/M_PI);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.print(ypr[1] * 180/M_PI);  
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            Serial.print("\t");  

            Serial.println(ypr[2] * 180/M_PI);  

        #endif  

  

        #ifdef OUTPUT_READABLE_REALACCEL  

            // display real acceleration, adjusted to remove gravity  

            mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);  

            mpu.dmpGetAccel(&aa, fifoBuffer);  

            mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);  

            mpu.dmpGetLinearAccel(&aaReal, &aa, &gravity);  

            Serial.print("areal\t");  

            Serial.print(aaReal.x);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.print(aaReal.y);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.println(aaReal.z);  

        #endif  

  

        #ifdef OUTPUT_READABLE_WORLDACCEL  

            // display initial world-frame acceleration, adjusted to remove gravity  

            // and rotated based on known orientation from quaternion  

            mpu.dmpGetQuaternion(&q, fifoBuffer);  

            mpu.dmpGetAccel(&aa, fifoBuffer);  

            mpu.dmpGetGravity(&gravity, &q);  



30 

 

            mpu.dmpGetLinearAccel(&aaReal, &aa, &gravity);  

            mpu.dmpGetLinearAccelInWorld(&aaWorld, &aaReal, &q);  

            Serial.print("aworld\t");  

            Serial.print(aaWorld.x);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.print(aaWorld.y);  

            Serial.print("\t");  

            Serial.println(aaWorld.z);  

        #endif  

      

        #ifdef OUTPUT_TEAPOT  

            // display quaternion values in InvenSense Teapot demo format:  

            teapotPacket[2] = fifoBuffer[0];  

            teapotPacket[3] = fifoBuffer[1];  

            teapotPacket[4] = fifoBuffer[4];  

            teapotPacket[5] = fifoBuffer[5];  

            teapotPacket[6] = fifoBuffer[8];  

            teapotPacket[7] = fifoBuffer[9];  

            teapotPacket[8] = fifoBuffer[12];  

            teapotPacket[9] = fifoBuffer[13];  

               teapotPacket[10] = fifoBuffer_2[0];  

            teapotPacket[11] = fifoBuffer_2[1];  

            teapotPacket[12] = fifoBuffer_2[4];  

            teapotPacket[13] = fifoBuffer_2[5];  

            teapotPacket[14] = fifoBuffer_2[8];  
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            teapotPacket[15] = fifoBuffer_2[9];  

            teapotPacket[16] = fifoBuffer_2[12];  

            teapotPacket[17] = fifoBuffer_2[13];  

            Serial.write(teapotPacket, 22);  

            delay(40);  

            teapotPacket[19]++; // packetCount, loops at 0xFF on purpose  

        #endif  

  

        // blink LED to indicate activity  

        blinkState = !blinkState;  

        digitalWrite(LED_PIN, blinkState);  

    }  

}  
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X. Bilaga – Processing 
Med hjälp av processing så ville gruppen demonstrera prototypens funktioner i realtid på 

utexpon, för att detta skulle funka så tolkades DMP-paketen som utlästes ifrån arduinon om. 

För att sen kunna användas som roterande axlar i processing. Som ni se i bilden nedan så 

representerar huvudet ett av gyroskopen(det som skall sitta i början av nacken) medans 

kroppen och armarna förhåller sig gentemot den sensorn som är placerad på bröstryggen 

mellan skuldrorna. Detta är en väldigt enkel simulering då projektgruppen kände att syftet 

med att använda programmet var för att visualisera funktionerna, då datan vi hade kunnat 

utläsa ifrån arduinon hade endast varit koordinater i en matris.  

Vi byggde upp vår kod baserat på en ”teapot”-demo som vi 

fann:  https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/tree/master/Arduino 
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XI. Bilaga – Processingkod 

// I2C device class (I2Cdev) demonstration Processing sketch for MPU6050 DMP output  

// 6/20/2012 by Jeff Rowberg <jeff@rowberg.net>  

// Updates should (hopefully) always be available at https://github.com/jrowberg/i2cdevlib  

//  

// Changelog:  

//     2012-06-20 - initial release  

  

/* ============================================  

I2Cdev device library code is placed under the MIT license  

Copyright (c) 2012 Jeff Rowberg  

  

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy  

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal  

in the Software without restriction, including without limitation the rights  

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell  

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is  

furnished to do so, subject to the following conditions:  

  

The above copyright notice and this permission notice shall be included in  

all copies or substantial portions of the Software.  

  

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR  

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,  
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FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE  

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER  

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,  

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN  

THE SOFTWARE.  

===============================================  

*/  

  

import processing.serial.*;  

import processing.opengl.*;  

import toxi.geom.*;  

import toxi.processing.*;  

  

// NOTE: requires ToxicLibs to be installed in order to run properly.  

// 1. Download from http://toxiclibs.org/downloads  

// 2. Extract into [userdir]/Processing/libraries  

//    (location may be different on Mac/Linux)  

// 3. Run and bask in awesomeness  

  

ToxiclibsSupport gfx;  

  

Serial port;                         // The serial port  

char[] teapotPacket = new char[22];  // InvenSense Teapot packet  

int serialCount = 0;                 // current packet byte position  
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int synced = 0;  

int interval = 0;  

  

float[] q = new float[4];  

float[] q_2 = new float[4];  

Quaternion quat = new Quaternion(1, 0, 0, 0);  

Quaternion quat_2 = new Quaternion(1, 0, 0, 0);  

  

float[] gravity = new float[3];  

float[] euler = new float[3];  

float[] ypr = new float[3];  

  

void setup() {  

    // 300px square viewport using OpenGL rendering  

    size(600, 600, OPENGL);  

    gfx = new ToxiclibsSupport(this);  

  

    // setup lights and antialiasing  

    lights();  

    smooth(4);  

    

    // display serial port list for debugging/clarity  

    println(Serial.list());  
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    // get the first available port (use EITHER this OR the specific port code below)  

    String portName = Serial.list()[0];  

      

    // get a specific serial port (use EITHER this OR the first-available code above)  

    //String portName = "COM4";  

      

    // open the serial port  

    port = new Serial(this, portName, 115200);  

      

    // send single character to trigger DMP init/start  

    // (expected by MPU6050_DMP6 example Arduino sketch)  

    port.write('r');  

}  

  

void draw() {  

    if (millis() - interval > 1000) {  

        // resend single character to trigger DMP init/start  

        // in case the MPU is halted/reset while applet is running  

        port.write('r');  

        interval = millis();  

    }  

      

    // black background  

    background(0);  
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    // translate everything to the middle of the viewport  

    

    translate(width / 2, height / 2);  

  

    // 3-step rotation from yaw/pitch/roll angles (gimbal lock!)  

    // ...and other weirdness I haven't figured out yet  

    //rotateY(-ypr[0]);  

    //rotateZ(-ypr[1]);  

    //rotateX(-ypr[2]);  

  

    // toxiclibs direct angle/axis rotation from quaternion (NO gimbal lock!)  

    // (axis order [1, 3, 2] and inversion [-1, +1, +1] is a consequence of  

    // different coordinate system orientation assumptions between Processing  

    // and InvenSense DMP)  

    float[] axis = quat.toAxisAngle();  

    float[] axis_2 = quat_2.toAxisAngle();  

  

    rotate(axis_2[0], -axis_2[1], axis_2[3], axis_2[2]);  

  

    // draw main body in red  

      

      

      

    // draw front-facing tip in blue  
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    fill(255, 0, 0, 200);  

    box(10, 10, 100);  

     

  

  

   

      

     fill(0, 0, 255, 200);  

    pushMatrix();  

   beginShape(QUADS);  

   translate(0, -5, -10);    

       

       vertex(-5, 10, 0); vertex( -5, 0, 0); vertex( -40,  0, 0); vertex(-40,  10, 0);  

    vertex(-5,10, 10); vertex( -5, 0, 10); vertex( -40, 0, 10); vertex(-40,  10, 10);  

      

    vertex(-5,10, 10); vertex( -5, 10, 0); vertex( -40,  10, 0); vertex(-40, 10, 10);  

    vertex(-5, 0, 10); vertex( -5, 0, 0); vertex( -40,  0, 0); vertex(-40,  0, 10);  

      

endShape();  

    

    popMatrix();  

      

     fill(0, 0, 255, 200);  
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    pushMatrix();  

   beginShape(QUADS);  

   translate(0, -5, -10);    

       

       vertex(5, 10, 0); vertex( 5, 0, 0); vertex( 40,  0, 0); vertex(40,  10, 0);  

    vertex(5,10, 10); vertex( 5, 0, 10); vertex( 40, 0, 10); vertex(40,  10, 10);  

      

    vertex(5,10, 10); vertex( 5, 10, 0); vertex( 40,  10, 0); vertex(40, 10, 10);  

    vertex(5, 0, 10); vertex( 5, 0, 0); vertex( 40,  0, 0); vertex(40,  0, 10);  

      

endShape();  

      

   

    

     

     

      

      

    translate(0, 0, -40);  

    rotate(axis[0], -axis[1], axis[3], axis[2]);  

            

          fill(0, 0, 255, 200);  

   

  // draw front-facing tip in blue  

    fill(0, 0, 255, 200);  
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    drawCylinder(20, 20, 20, 4);  

    popMatrix();  

  }  

    

  

void serialEvent(Serial port) {  

    interval = millis();  

    while (port.available() > 0) {  

        int ch = port.read();  

  

        if (synced == 0 && ch != '$') return;   // initial synchronization - also used to resync/realign if needed  

        synced = 1;  

        print ((char)ch);  

  

        if ((serialCount == 1 && ch != 2)  

            || (serialCount == 18 && ch != '\r')  

            || (serialCount == 19 && ch != '\n'))  {  

            serialCount = 0;  

            synced = 0;  

            return;  

        }  
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        if (serialCount > 0 || ch == '$') {  

            teapotPacket[serialCount++] = (char)ch;  

            if (serialCount ==  18) {  

                serialCount = 0; // restart packet byte position    

                  

                // get quaternion from data packet  

                q[0] = ((teapotPacket[2] << 8) | teapotPacket[3]) / 16384.0f;  

                q[1] = ((teapotPacket[4] << 8) | teapotPacket[5]) / 16384.0f;  

                q[2] = ((teapotPacket[6] << 8) | teapotPacket[7]) / 16384.0f;  

                q[3] = ((teapotPacket[8] << 8) | teapotPacket[9]) / 16384.0f;  

                  

                  q_2[0] = ((teapotPacket[10] << 8) | teapotPacket[11]) / 16384.0f;  

                q_2[1] = ((teapotPacket[12] << 8) | teapotPacket[13]) / 16384.0f;  

                q_2[2] = ((teapotPacket[14] << 8) | teapotPacket[15]) / 16384.0f;  

                q_2[3] = ((teapotPacket[16] << 8) | teapotPacket[17]) / 16384.0f;  

                for (int i = 0; i < 4; i++) if (q[i] >= 2) q[i] = -4 + q[i];   

                  

                // set our toxilibs quaternion to new data  

                quat.set(q[0], q[1], q[2], q[3]);  

   for (int i = 0; i < 4; i++) if (q_2[i] >= 2) q_2[i] = -4 + q_2[i];   

   quat_2 .set(q_2[0], q_2[1], q_2[2], q_2[3]);  

                /*  

                // below calculations unnecessary for orientation only using toxilibs  
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                // calculate gravity vector  

                gravity[0] = 2 * (q[1]*q[3] - q[0]*q[2]);  

                gravity[1] = 2 * (q[0]*q[1] + q[2]*q[3]);  

                gravity[2] = q[0]*q[0] - q[1]*q[1] - q[2]*q[2] + q[3]*q[3];  

      

                // calculate Euler angles  

                euler[0] = atan2(2*q[1]*q[2] - 2*q[0]*q[3], 2*q[0]*q[0] + 2*q[1]*q[1] - 1);  

                euler[1] = -asin(2*q[1]*q[3] + 2*q[0]*q[2]);  

                euler[2] = atan2(2*q[2]*q[3] - 2*q[0]*q[1], 2*q[0]*q[0] + 2*q[3]*q[3] - 1);  

      

                // calculate yaw/pitch/roll angles  

                ypr[0] = atan2(2*q[1]*q[2] - 2*q[0]*q[3], 2*q[0]*q[0] + 2*q[1]*q[1] - 1);  

                ypr[1] = atan(gravity[0] / sqrt(gravity[1]*gravity[1] + gravity[2]*gravity[2]));  

                ypr[2] = atan(gravity[1] / sqrt(gravity[0]*gravity[0] + gravity[2]*gravity[2]));  

                  

      

                // output various components for debugging  

                //println("q:\t" + round(q[0]*100.0f)/100.0f + "\t" + round(q[1]*100.0f)/100.0f + "\t" + 
round(q[2]*100.0f)/100.0f + "\t" + round(q[3]*100.0f)/100.0f);  

                //println("euler:\t" + euler[0]*180.0f/PI + "\t" + euler[1]*180.0f/PI + "\t" + euler[2]*180.0f/PI);  

                //println("ypr:\t" + ypr[0]*180.0f/PI + "\t" + ypr[1]*180.0f/PI + "\t" + ypr[2]*180.0f/PI);  

                */  

            }  

        }  

    }  
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}  

  

void drawCylinder(float topRadius, float bottomRadius, float tall, int sides) {  

    float angle = 0;  

    float angleIncrement = TWO_PI / sides;  

    beginShape(QUAD_STRIP);  

    for (int i = 0; i < sides + 1; ++i) {  

        vertex(topRadius*cos(angle), 0, topRadius*sin(angle));  

        vertex(bottomRadius*cos(angle), tall, bottomRadius*sin(angle));  

        angle += angleIncrement;  

    }  

    endShape();  

      

    // If it is not a cone, draw the circular top cap  

    if (topRadius != 0) {  

        angle = 0;  

        beginShape(TRIANGLE_FAN);  

          

        // Center point  

        vertex(0, 0, 0);  

        for (int i = 0; i < sides + 1; i++) {  

            vertex(topRadius * cos(angle), 0, topRadius * sin(angle));  

            angle += angleIncrement;  

        }  

        endShape();  
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    }  

    

    // If it is not a cone, draw the circular bottom cap  

    if (bottomRadius != 0) {  

        angle = 0;  

        beginShape(TRIANGLE_FAN);  

      

        // Center point  

        vertex(0, tall, 0);  

        for (int i = 0; i < sides + 1; i++) {  

            vertex(bottomRadius * cos(angle), tall, bottomRadius * sin(angle));  

            angle += angleIncrement;  

        }  

        endShape();  

    }  

}  
 



 

 

 

Lukas Persson och Johan Norén, ett projekt för att främja  ett av våra främsta mål i livet, att 

göra liv bättre. 
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