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Abstract 
To get the maximal output of your exercise in gym machines, there are different factors 
to be considered. For example the strength of the muscle varies dependent on the position 
of the muscles. To get the best results of the exercise the load has to reduce and increase 
at specific positions.  
   
This study was made in cooperation with Caretaker Scandinavia AB, a company for 
sales, marketing and development in health care. They are general agent for Nordic Gym 
who works with manufacturing of equipment and machines for gym and fitness. 
 
The aim of this study was to generate a method of measurement to evaluate and control 
the biomechanics of Nordic Gym´s workout equipment. A protocol for an ergonomic 
analysis on the equipment has also been elaborated.  
 
One of the methods to measure the biomechanics was to measure the torque through the 
whole movement. The other method was electromyography (EMG). The EMG-
equipment registers electric signals that are generated in a working muscle, and makes it 
possible to see when the maximum muscle activity achieves. The results of those 
measurements will be compared to the muscles strengthprofile which describes how the 
muscle generates power in different positions throughout the movement. 
To measure the ergonomics an ergonomic protocol where produced, which was based on 
ergonomics aspect, adapted to gym machines.    
 
The method of measurement where tested on Nordic Gym´s training machine 101SE leg 
extension and Free Motion´s machine Leg Extension GZF18013 and this machines where 
controlled and evaluated. Two test persons tried out the machines and the machines 
where analysed in an ergonomic and a biomechanical perspective. The result shows that 
the biomechanics of Nordic Gym´s machine where a bit better than the biomechanics of 
FreeMotion´s machine. But in the both case the difference between the values of torque is 
marginal, to improve the biomechanics insistence a bigger different should be necessary 
to use. The ergonomic analyse of the machines showed that the ergonomics where good 
and well planed. Both machines had some small ergonomic lacks, which can be 
improved.         

 
 
Keywords: Biomechanics, ergonomics, measuring method, EMG 
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Sammanfattning 
För att få ut en optimal träning i träningsmaskiner bör man ta hänsyn till olika faktorer. 
Till exempel varierar muskelns styrka beroende på i vilket läge den befinner sig. Därför 
bör belastningen i en träningsmaskin öka och minska på rätt ställen under rörelsen för att 
träningen ska bli så effektiv som möjlig. 
 
Den här studien har genomförts i samarbete med Caretaker Scandinavia AB som är ett 
försäljnings-, marknads- och utvecklingsbolag inom friskvård. De är även generalagenter 
för Nordic Gym som tillverkar träningsmaskiner. 
 
Syftet med studien har varit att ta fram en mätmetod som visar hur biomekaniken hos 
Nordic Gyms träningsmaskiner kan kontrolleras och utvärderas. Även ett protokoll som 
fungerar som redovisningsunderlag för ergonomiska bedömningar på maskinerna har 
arbetats fram.   
 
De mätmetoder som tagits fram för att kontrollera biomekaniken är dels att mäta hur stort 
det yttrevridmomentet är, som uppstår i maskinen under rörelsen som genomförs. Dels att 
med hjälp av elektromyografi (EMG) mäta när under rörelsen som muskelaktiviteten är 
som störst. Dessa resultat ska sedan jämföras med den aktuella muskelns styrkeprofil, 
vilken visar på hur just den muskelns förmåga att alstra kraft varierar under den givna 
rörelsen. Ergonomiprotokollet har tagits fram med hjälp av olika ergonomiska aspekter 
som anpassats till träningsmaskiner.  
 
Mätmetoderna har testats genom att Nordic Gyms träningsmaskin 101SE Bensträck och 
Free Motions träningsmaskin Leg Extension GZFI8013 har kontrollerats och utvärderats. 
Två försökspersoner har använts och maskinerna har utvärderats både ur biomekanisk 
och ergonomisk synvinkel. Resultaten har sedan analyserats och visat på att 
biomekaniken är något bättre i Nordic Gyms maskin än Free Motions maskin. I båda 
fallen blir variationerna på det yttre vridmomentet, som den balanserade hävarmen ger, 
marginella och det hade behövts ge ett betydligt större utslag för att maskinen skulle 
uppfylla de biomekaniska kraven. Ergonomianalysen av de båda maskinerna visade på en 
överlag bra och genomtänkt ergonomi. Det fanns dock vissa mindre brister som skiljde 
sig åt mellan maskinerna.  
 
 
 
Nyckelord: Biomekanik, ergonomi, mätmetod, EMG. 
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1. Inledning  

Styrketräning har blivit en stor trend idag och många människor är aktiva, inte minst 
dagens ungdomar. Att träna styrka är ett bra sätt att förbättra sin hälsa och sitt 
välbefinnande. Genom styrketräning kan  styrkan på bland annat skelett, muskler, 
ligament och bindväv ökas. Det är också bra för lederna, för att minska skaderisken i 
vardagslivet och bidrar till en förhöjning av de goda kolesterol värdena (Westcott 2003).  
 
Det ökade intresset för styrketräning har även gjort att intresset för att träna med olika 
sorters träningsmaskiner ökat. Dagens träningsmaskiner är utvecklade för, och anpassade 
till människokroppens och de aktuella musklernas förutsättningar. För att få ut en optimal 
träning i träningsmaskiner bör man ta hänsyn till olika faktorer. Till exempel varierar 
muskelns styrka beroende på i vilket läge den befinner sig (Hall 2007). Det är därför 
viktigt att belastningen ökar och minskar på rätt ställen. Hävarmen ska vara balanserad 
vilket gör att belastningen varierar och muskeln får jobba lika mycket genom hela 
rörelsen. Den första styrketräningsmaskinen som använde sig av ett variabelt motstånd 
var Universal-Centurion vars maskin kom redan på  1960-talet. På 1970-talet kom sedan 
Nautilus-maskinerna som lanserades som effektiva styrketräningsredskap. Maskinerna 
använder sig av asymmetriska kugghjul som därigenom kan variera hävarmen och göra 
att belastningen blir så stor som man önskar genom rörelsen (Annerstedt 1997). 
 
Det är viktigt att maskinerna är rätt konstruerade och att anpassade efter 
människokroppen, detta dels för att förebygga skador både på lång- och kortsikt och dels 
för att minska risken för felbelastning på musklerna. För att kunna garantera den funktion 
som utlovas är det viktigt att maskinerna analyseras och utvärderas. 
 
Det här projektet har gjorts i samarbete med Caretaker Scandinavia AB, som har sitt 
huvudkontor i Bollnäs och är ett ledande företag inom friskvård. De är verksamma inom 
både utveckling och försäljning av gymutrustning och träningsmaskiner samt i 
konsultation och utbildningar. De är bland annat generalagent för 
träningsmaskinstillverkaren Nordic Gym. Deras marknad är bred och de strävar efter att 
produkterna ska kunna användas till all slags träning, såväl rehabilitering som elitträning. 
Företagets mål har alltid varit att utveckla personanpassade träningsmaskiner med rätt 
biomekanik och ergonomi, som ger maximal träningseffekt och minimal skaderisk 
(www.caretakersales.com). 
 
Detta projektet går ut på att dels undersöka biomekaniken och dels analysera ergonomin i 
Nordic Gyms träningsmaskin 101 SE bensträck. Med biomekaniken i träningsmaskiner 
menar vi att maskinens konstruktion på ett bra sätt ska följa kroppens förutsättningar och 
därigenom träna den avsedda muskeln på ett så effektivt och skonsamt sätt som möjligt. 
Detta för att undvika att muskeln belastas på ett felaktigt och på så sätt kunna undvika  
att skador uppstår och för att man ska få ut största möjliga effekt av sin styrketräning. När 
vi pratar om ergonomi för träningsmaskiner handlar det om förståelse, dels för hur 
maskinen är avsedd att användas och dels för hur sittställning och vikter kan justeras. 
Dessutom om maskinen är utformad så att en så stor del av befolkningen som möjligt kan 
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använda den och att de olika delarna på maskinen är anpassade efter människokroppen på 
ett bra sätt. 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram en mätmetod som visar hur biomekaniken hos Nordic 
Gyms träningsmaskiner kan kontrolleras och utvärderas. Dessutom ska vi arbeta fram ett 
protokoll som ska fungera som redovisningsunderlag för ergonomiska bedömningar på 
maskinerna. 

1.3 Mål 
Våra mål med projektet är att använda den framtagna mätmetoden för att utvärdera 
biomekaniken hos Nordic Gyms träningsmaskin 101SE bensträck. Vi vill även tillämpa 
det framtagna ergonomiprotokollet för att göra en ergonomisk bedömning av samma 
maskin. Dessutom ska vi genomföra en jämförande studie där även en utvärdering av 
Free Motions träningsmaskin Leg Extension GZFI8013 genomförs. Detta för att kunna ha 
något referensvärde som kan visa på hur bra maskinen förhåller sig till konkurrerande 
maskiner.   

1.4 Avgränsningar 
Vi begränsar oss till att genomföra mätningar och bedömningar på Nordic Gyms maskin 
101SE bensträck och Free Motions maskin Leg Extension GZFI8013. Vid EMG 
mätningarna kommer vi att titta på den koncentriska delen av rörelsen. Under projektets 
gång kommer vi att använda oss av två Case för att genomföra de olika mätningarna. (Se 
bilaga I för fullständig projektplan.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 1. Nordic Gyms logga på en av deras träningsmaskiner.. 
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2. Bakgrund 

2.1 Muskelstyrka 
Muskler är olika starka i olika lägen. Kraften en muskel kan utveckla är beroende av 
ledvinkeln på två olika sätt. Dels varierar momentarmen beroende på i vilken vinkel 
leden befinner sig. Dels varierar muskelns kraft-längd förhållande med vinkeln, vilket 
följaktligen på verkar muskelkraften (Anderson 2007). Med muskelns kraft-längd 
förhållande menas att muskelns kontraktionskraft varierar beroende på muskelns längd i 
förhållande till dess vilolängd (Wirhed 2007). En muskellängd definieras som avståndet 
mellan ursprung och fäste och varierar därmed vid olika ledvinklar (Pigeon 1996).  
 
När man kartlägger en muskels styrka i olika delar av dess rörelseomfång kallar man den 
framtagna kurvan för muskelns styrkeprofil. Detta medför att varje muskel har en egen 
individuell så kallad styrkeprofil. För att kunna få mer insikt i vad som händer när man 
styrketränar är det även viktigt att känna till begreppet vridmoment. När rörelsen utförs 
utsätts knäleden för ett yttre vridmoment som, förenklat, ges av att viktens tyngd 
multipliceras med vinkelräta avståndet från leden till viktens riktningslinje. Det yttre 
vridmomentet kan beskrivas i ett diagram som visar på hur mycket muskeln minst måste 
klara av i dess olika lägen för att kunna utföra rörelsen i ett lugnt tempo. Denna kurva 
kallas antingen belastningskurva eller yttre vridmoment (Wirhed 2005). 

 
Figur 2. Schematisk bild av knäextensorernas styrkeprofil och yttrevridmoment (Wirhed 2005) 
 
För att se om en styrketränande övning är effektiv kan man jämföra belastningskurvan 
med de aktuella musklernas styrkeprofil. För att övningen ska vara bra ska de två 
kurvorna överensstämma så mycket som möjligt. Ytan mellan de två kurvorna visar på 
hur mycket reservkraft man har i de olika delarna av rörelsen (se figur 2). När kurvorna 
överensstämmer gör det att övningen blir effektiv i alla delar av rörelsen. När de inte 
överensstämmer leder det till att övningen blir ineffektiv och svår att genomföra på ett 
korrekt sätt. Det blir dåligt resultat av träningen och större risk för skador. Om kurvorna 
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inte överensstämmer utan till exempel har stort glapp i början och korsar varandra i slutet 
av rörelsen blir resultatet dåligt. För att få bra överensstämmelse mellan de två kurvorna 
kan man ta hjälp av asymmetriska kugghjul. Dessa kan utformas på ett sådant sätt att 
belastningen precis följer den aktuella muskelns styrkeprofil. Det man gör här är att man 
modifierar hävarmen. Förenklat kan man säga att hävarmen är det vinkelräta avståndet 
från den aktuella leden ut till den pålagda vikten och att det kan ändras så att det hela 
tiden blir så stor som man önskar (se figur 3) (Wirhed 2005). 
 
Styrkeprofilskurvor tas ofta fram med isokinetisk dynamometer där en bestämd hastighet 
ställs in och är samma genom hela rörelsen. Ett exempel på en sådan här dynamometer är  
Biodex System 3 som används i artikeln ”Maximum voluntary joint torque as a function 
of joint angle and angular velocity: Model development and application of the lower 
limb”  (Anderson 2007) för att få fram den maximala styrkekurvan. Försökspersonen 
trycker med maximal kraft genom hela rörelsen, men hastigheten förblir konstant.  
 
Muskler har olika styrkeprofiler beroende på om man mäter maximala kapaciteten statiskt 
eller dynamiskt. Kraften som kan användas är betydligt lägre om mätningen görs under 
rörelse. När en träningsmaskin ska utformas är det därför viktigt att använda sig av en 
styrkeprofilskurva som tagits fram under rörelse. Hastigheten under en 
styrketräningsövning brukar ligga runt 60۫ /s, och det är därför bra om kugghjulet är 
anpassat till rörelser i den hastigheten (Wirhed 2005). 
  
Det yttre vridmomentet, M, får man fram genom att multiplicera den pålagda vikten, m, 
med tyngdaccelerationen, g, vilket ger tyngdkraften F. Tyngdkraften multipliceras sedan 
med det vinkelräta avståndet ut till vikten, l. Alltså är, M =F*l.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figur3. Förklaring av det yttre vridmomentet hos knäextensorerna (Wirhed 2005) 
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2.2 Kontraktion av muskler 
Vid en muskelkontraktion aktiveras så kallade motoriska enheter. Dessa består av en 
nervcell från ryggmärgen, och alla muskelceller som den nervcellen aktiverar vid 
kontraktionen (se figur 4a). En muskelfiber (muskelcell) består av tätt packade myofibrill, 
som sträcker sig igenom hela muskeln. Myofibrillen är i sin tur uppbyggt av 
myofilament, som främst innehåller proteinerna myosin och aktin. Filamenten är 
uppdelade i sarkomer som innehåller två uppsättningar av aktinfilament (se figur 4b).  
Det som händer i muskelfibern vid en kontraktion är att myofilamenten överlappar 
varandra och blir kortare. Överlappningen sker genom att aktin glider mot 
myosinfilamenten, som vrids och huvudena från aktin lossnar (Haug m.fl, 2004). 
 
 

 
Figur 4a. Motorisk enhet    

 
 

 
 

Figur 4b. En muskelcells uppbyggnad (www.natural-bb.de). 
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Hur stor kraft en muskelfiber kan utveckla beror på dess längd, och följaktligen också av 
överlappningen mellan myosin- och aktinfilamentet. Om fibern sträcks för mycket 
minskar överlappningen och färre myosinhuvud kan bindas till aktin. Om fibrerna 
däremot är för korta överlappar de två aktinfilamenten varandra i de enskilda 
sarcomererna, och myosinhuvudena kan inte binda sig till aktinet. Muskeln är därmed 
starkast i det läge där överlappningen av filamenten är optimal. Tack vara musklernas 
fäste avviker dock inte muskellängden så mycket från den optimala längden (Haug m.fl, 
2004).  

2.3 Ergonomi vid användning av träningsmaskiner 
Ur en ergonomisk synvinkel bör träningsmaskiner vara lätta att förstå och tillämpa. Det 
ska inte vara några problem att utföra rörelsen, och risken för att misstag ska vara 
minimal. På så sätt kan skador förebyggas, även när det kan vara svårt att fokusera på 
grund av trötthet (Hultgren 1995).  
 
Maskinen ska vara anpassad för alla individer. Det är därför viktigt att tänka på vilka 
olika förutsättningar varje individ har bland annat beroende på kön, ålder och styrka. 
Äldre människor har till exempel en sämre syn, minskad kroppslängd, minskad rörlighet i 
leder och en försämrad balans. Kvinnor är överlag kortare, har lägre kroppsstyrka och 
annan kroppsform än män. Ett sätt att ta hänsyn till individuella fysiologiska skillnader är 
att använda sig av antropometri, läran om människans kroppsmått. Detta är studier och 
mått på människokroppens form, storlek, sammansättning och proportioner. 
Antropometriska mått används till utformning av möbler, kläder och maskiner samt till 
sportanalyser (Winter 2005). 
 
Beroende på i vilket sammanhang antropometri används, nyttjas olika värden. 
Grundtanken är att utesluta så få individer som möjligt och designa för justerbarhet.         
Vid räckvidd är det lämpligt att använda sig av femte percentilen kvinnor, för att så 
många som möjligt ska nå. Med femte percentilen menas att fem procent av kvinnorna 
har mindre än de kroppsmåtten. 95: e percentilen män kallas det när 95 procent av 
värdena hos männen ligger under ett visst mått och detta bör användas vid tillverkning av 
dörrar och nödutgång (se figur 5). Då är det nödvändigt att designa efter max, så att alla 
får plats. Även vid utformning av sittsar av olika slag bör det designas efter 95:e 
percentilen (Eklund 1999). Att designa för medelindividen är inte alltid ett lyckat val 
eftersom 50% av användarna då utesluts.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Exempel på 95:e respektive 5:e percentilen av en populations kroppslängd (Pheasant, 
2006) 
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I maskinen bör även kontaktstress, belastning av mjukdelar från ett hårt eller skarp 
objekt, undvikas. Detta kan ske genom ha släta, anit-glid och hoppressbara grepp och 
ytor.  
 
Om träningsmaskinen innehåller handgrepp bör handen befinna sig så nära sina 
funktionella viloställning som möjligt se (figur 6a). Extremläge som deviation, flexion 
och extension bör undvikas eftersom handen är som mest belastad då (se figur 6b). 
Dessutom bör belastningen fördelas på en så stor yta i handen som möjligt (Hultgren 
1995). 
 
 

 
Figur 6a. Handens funktionella viloställning               Figur 6b.  Extremläge i handen som bör undvikas 
(Hultgren 1995)     (Hultgren 1995) 
 

2.4 Biomekaniska och ergonomiska mätmetoder 
När man ska mäta biomekaniken i en viss rörelse, situation eller liknande finns det flera 
olika alternativ på mätmetoder och rapporteringstekniker. Det finns dock ett antal 
biomekaniska variabler som är gemensamma för de olika metoderna. Variablerna kan 
exempelvis vara tid, hastighet, förskjutning, vinkelhastighet, kraft och kraftmoment. 
(Durward 1999). 

2.4.1 Elektromyografi 
Elektromyografi, EMG, är en metod för att undersöka den elektriska aktiviteten i 
skelettmuskulaturen. Ett EMG- test visar hur stor muskelaktiviteten är och i kombination 
med en goniometer även i vilken del av rörelsen muskeln arbetar. EMG ger alltså inte ett 
mått på hur stor kraft muskeln utövar. I kroppens celler finns det en elektrisk 
spänningsskillnad mellan cytoplasman som finns inne i cellen och den 
extracelluläravätskan utanför cytoplasman (Haug 2004). Denna skillnad kallas 
membranpotential, och den är normalt -90mV i en muskelcell.  
Vid en muskelkontraktion blir det snabba förändringar i membranpotentialen hos 
muskelcellerna och detta ger i sin tur upphov till en förändrad aktionspotential. 
Aktionspotential kan beskrivas som en elektrisk signal längs nervtrådarna, och dess 
storlek är beroende på nervcellens förmåga att pumpa natrium- och kaliumjoner över 
membranet. EMG-utrustningen mäter spänningen i muskeln, som alltså är relaterat till 
hur många motoriska enheter som är aktiverade under ett och samma tillfälle. 
Spänningarna är mycket låga, mäts i µV, och behöver förstärkas innan de kan analyseras 
(Kamen 2004). 
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Det finns olika typer av EMG- utrustningar, en så kallad sEMG där muskelaktiviteten 
mäts med hjälp av ytelektroder som är fästa direkt på huden. En annan är nål-EMG, här 
används en nål som sticks in i muskeln och mäter spänningen direkt inuti muskeln. Det är 
då även möjligt att göra exaktare mätningar i djupt liggande muskler (Kamen, 2004). 
 
Vid sEMG fäster man tre elektroder på rengjord hud, två stycken i rad över den aktuella 
muskelns fiberriktning och en tredje som referenspunkt. Referenspunkten ska, om 
möjligt, fästats på en närliggande benstruktur eller vinkelrätt mot de andra två 
elektroderna (Cram 1998).    
 
sEMG- elektroderna mäter aktiviteten i alla underliggande muskler. Därför kan det vara 
svårt att mäta aktivitet i en specifik muskel. Ytterligare något som bör finnas i åtanke vid 
EMG studier är att det inte korrekt att jämföra olika personers EMG-resultat. Resultaten 
blir inte heller  tillförlitliga om samma persons värde jämförs från olika dagar, eftersom 
värdena är beroende på vilken dagsform man är i. Variabler som till exempel hur utvilad 
muskulaturen är och hur vattenhalten är i kroppen har betydelse. Därför brukar man 
använda sig av en metod där man mäter upp den maximala muskelkontraktion, MVC 
(maximal voluntary contraction). Det aktuella uppmäta värdet jämförs sedan uttryckt i 
procent av MVC (Kamen 2004).       
 
När EMG- mätningarna genomförs går det att använda sig av antingen fält- eller 
onlinemätningar. Vid fältmätning sparas data i EMG-apparaten och läggs in i datorn 
efteråt. Vid en onlinemätning går alla värdena direkt in i datorn. Dessa olika metoder kan 
vara bra att använd vid olika sorters undersökningar, beroende på var och hur 
muskelaktiviteten ska mätas. 

2.4.2 Goniometer 
Man kan mäta vinklar mellan olika delar i kroppen, så kallade kroppssegment, som är 
kroppsdelar sammankopplade med leder. Detta görs genom att mäta vinkeln mellan två 
angränsande kroppssegment. För att mäta ledvinklar i statiska positioner finns det flera 
olika tekniker. Den vanligaste är att använda sig av olika sorters goniometrar. De olika 
sorterna är bland annat plast- och metallgoniometrar, gravitations goniometrar, 
parallellogram goniometer och med flera. Man kan även använda sig av fotografier och 
videoinspelningar (Piriyaprasarth 2006). Standard felet vid mätning med en manuell 
goniometer ligger på 2,37º (Piriyaprasarth 2006). När man ska mäta vinklar under 
dynamik kan man använda sig av både 2-D och 3-D rörelseanalyser, elektrogoniometer 
och även i vissa fall accelerometrar (Piriyaprasarth 2006). En elektrogoniometer fungerar 
så att den mäter ledvinklarna elektroniskt under rörelsens gång. Elektrogoniomtern fästs 
på ledcentrum och mäter sedan vinkeländringarna under rörelsen. Härifrån kan man 
sedan samla in data som visar på de olika hur ledrörelserna sett ut (Gordon 2004).- 
Elektrogoniometer är en bra mätmetod som används av ergonomer, för att utvärdera olika 
ledvinklar och kroppsställningar (Dempsey 2005). Standard felet vid användning av en 
elektrogoniometer är 2,5º-3,0º (Piriyaprasarth 2006). Elektrogoniometer används även i 
kombination med EMG- utrustning, för att visa muskelaktiviteten vid en specifik vinkel. 
Den här kombinationen har bland annat används i studien som pressenteras i artikeln 
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”Modelling the maximum voluntary joint torque/angular velocity relationship in human 
movement”, (Yeadon 2006).  
 
Vid användning av en goniometer är det viktigt att ta hänsyn om man ska mäta den 
relativa vinkeln eller den absoluta vinkeln. Den relativa vinkeln är vinkeln mellan två 
kroppsdelars longitudinella axlar. Den bör alltid mätas på samma sida som den givna 
leden. Den absoluta vinkeln mäts antingen mellan en horisontal- eller vertikallinje och 
kroppsdelens longitudinella axel (se figur 7). En sträckt, fullt extenderad position av en 
led är bestämd till 0◦ (Hall 2007). 

 
Figur 7.  Relativa vinklar (till vänster) respektive absoluta vinklar (till höger) (Hall, 2007). 

2.4. Yttre vridmoment 
Det är möjligt att med handberäkningar räkna ut hur stort moment som skapas i knäleden 
under en rörelse. För beräkningar på träningsmaskiner med asymmetriska kugghjul går 
det till på följande sätt. Avståndet, d, som är från ledcentrum på knäet till där kraften, F 
verkar används för att räkna ut momentet, M0, genom formeln M0 = F*d. Detta moment 
som skapas i knäleden är lika stort som momentet M1 som uppstår i kugghjulets mitt. För 
att beräkna M1 mäts det vinkelrätta avståndet, r, från linan som lyfter vikterna till 
kugghjulets mitt. M1 blir då den på lagda vikten, m, multiplicera tyngdkraften, g, vilka i 
sin tur multipliceras med r.  
M1 = mg*r 
M0 = F*d 
M0 = M1 → F*d = mg*r → F = (mgr) / d 
 
d och mg är konstanta under samma test, men r varierar med rörelsen.  
Därför kommer r ge upphov till olika värden på F i olika vinklar. Följaktligen blir 
momenten i knäleden, M0, olika beroende på i vilken vinkel knäet befinner sig i.  
 
M 0 = (mgr/d) * d = mgr 
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2.4.4 Subjektiv analys 
En ergonomisk analysmetod är subjektiv bedömning som grundas på en eller flera 
individers personliga uppfattning om en situation. För att få en subjektiv bedömning vid 
en undersökning kan testet inledas med en intervju av försökspersonen och på så sätt få 
en bra överblick över hur situationen upplevs. Det är även möjligt att göra subjektiva 
skattningstest, till exempel Borg´s CR10-skala, där upplevelseintensiteter bedöms av 
personen på en skala från 1-10 (Wilmore 2004). Subjektiva skattningsmetoder är ett bra 
kommunikationsverktyg, men de kan vara tidskrävande att bearbeta. Det är viktigt att 
komma ihåg att de endast är jämförbara mellan samma person, och inte mellan olika 
individer.  

2.4.5 Repetition Maximum, RM 
1 RM (1 repetition maximum) är den största yttre belastningen som försökspersonen 
klarar lyfta under den givna rörelsen, en gång vid fullständig ansträngning. Det är viktigt 
att tänka på att muskulaturen bör vara uppvärmd innan testet görs så att ingen skada sker. 
Dessutom bör muskulaturen vara utvilad, så att personen verkligen kan ta i maximalt. 
Försökspersonen får därför mer en ett tillfälle att prova ut sitt RM, för att undvika att 
muskulaturen är trött sen tidigare försök. Försökspersonen ska klara av att utföra hela 
rörelsen i träningsmaskinen för att försöket ska vara godkänt (Annerstedt 1997).   
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2.5 Träningsmaskinerna 

2.5.1 101 SE Bensträck (Nordic Gym) 
Den maskin vi valt att analysera i detta arbete är 101SE (se figur 8). Den ingår i Nordic 
Gyms så kallade SE-serie. SE-serien är en vidareutveckling av S-serien, med samma 
funktion men SE-serien har en förbättrad ergonomi, design och funktion. I utvecklingen 
av dessa maskiner har man tagit hänsyn till både biomekanik och ergonomi. Med 
biomekanik avser man i det här fallet att den så kallade styrkekurvan är biomekaniskt 
anpassad. Detta innebär att man har tagit hänsyn till att muskelns styrka är beroende på i 
vilket läge den befinner sig (Hall 2007), och alltså är olika stark under rörelsebanan. Man 
använder sig av en motbalanserad hävarm med en speciellt framtagen kamkurva för att 
kunna variera belastningen, på så sätt kan muskeln jobba maximalt genom hela rörelsen. 
Belastningen upplevs härigenom  som absolut jämn genom hela rörelsen. Skulle man inte 
använda denna kamkurva skulle man i regel mest använda den del av muskeln som är 
starkast.  
Ergonomin har man tagit hänsyn till genom att bland annat ha en justerbar anatomisk 
ryggdyna och detaljer som talar ett tydligt formspråk.  
Maskinen tränar främst m.quadriceps samt stärker och stabiliserar knäleden.  
Maskinen har dessutom funktioner så som 

- Motbalanserad hävarm  
- Ställbar startvinkel i 10 lägen med 10° intervall  
- Justerbar anatomisk ryggdyna  
- Ställbara fotrullar  
- Bälte för bättre isolering  
(www.caretakersales.com) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figur 8. Caretaker AB:s träningsmaskin 101SE,  bensträck  (www.caretakersales.com). 
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2.5.2 Leg Extension GZFI8013 (Free Motion) 
Den maskin vi valt att jämföra våra resultat med är FM EPIC Leg Extension, GZFI8013 
som är tillverkad av företaget Free Motion Fitness (se figur 9).  
 
Free Motion Fitness är ett företag som tillverkar gymmaskiner. Deras grundidé är att en- 
dimensionsträning inte är funktionell i en tre- dimensions (3D) värld. I 3D världen 
använder vi oss varje dag av vridningar, vändningar och rörelser i alla plan. Free Motion 
använder sig av en speciell teknik med kabelbaserade maskiner. Maskinerna är utrustade 
med fria svänghjul och kablar, vilket gör att man på ett verklighetstroget sätt kan 
genomföra övningar och rörelser från verkliga livet. De har även använt sig av en 
ergonomisk design (www.freemotionfitness.com). 
 
Maskinen Free Motion EPIC Leg Extension, ger möjlighet till en bra och väl understödd 
position som isolerar quadricepsmuskeln. Benen är inte fixerade utan kan röra sig från 
sida till sida, vilket ger ett naturligt rörelsemönster.  
Maskinen har även funktioner så som 
- Elva olika startvinklar 
- Justerbart ryggstöd och fotrulle. 
(www.freemotionfitness.com) 
 

 
 
 
Figur 9. Freemotions “Leg extension” (www.freemotionfitness.com) 
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2.6 M. quadriceps femoris   

M. quadriceps femoris är kroppens största muskel och är indelad i fyra mindre muskler, 
m. rectus femoris, m. Vastis medialis, m. vastis lateralis och m. vastis intermedialis. Den 
först nämnda är en biartikulär muskel som går från bäckenet till tibia. m. vasti medilas, 
lateralis och intermedius är i stort sätt en sammanväxt muskel men går att titta på i tre 
olika delar. m. vastus medialis och m vastus  lateralis har sitt ursprung på linea aspera 
(förstärkningskam på baksidan av femur) och löper sen  medialt respektive lateralt om 
femur. m. intermeduis fäster också på femur skaftet och går på framsidan och lateralsidan 
av femur. Denna muskeln är den som går djupast i m. quadriceps femoris. De fyra 
musklerna förenar sig i ligamentum patellae (Bojsen-Möller 2002). 
 
 
 
Tabell 1. Översikt över m. quadriceps olika delars fäste samt ursprung 

 
 
M. quadriceps har en stor tvärsnittsarea, cirka 100cm2, vilket betyder att muskeln kan 
utveckla en total dragkraft på ungefär 300-400kg. M.m. vasti, är enledsmuskel och verkar 
som en effektgenerator på leden. De kan alltså prestera ett visst antal watt beroende på 
vilken rörelse som tänker utföras. M. rectus femrois som är en tvåledsmuskel kan 
överföra effekt från en led till en annan (Bojsen-Möller 2002). 
 
 

 

 

 
 

 Muskel Ursprung Fäste 

M. rectus femorris Spina iliaca anterior inferior, limbus acatabuli 
Lig. 
Patellae 

M. vastis medialis  
Distalt på linea intertrochanterica, labrum mediale lineae 
asperae 

Lig. 
Patellae 

M. vastis lateralis Trochanter major, labrum lateralelineae asperae 
Lig. 
Patellae 

M. vastis 
intermedialis. Fram- och lateralsidan av femur 

Lig. 
Patellae 
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3. Metod 

3.1 Litteraturstudie 
Vid litteraturstudien har läroböcker och vetenskapliga artiklar inom relevanta områden 
använts. Läroböckerna har hittats i Halmstads- och Jönköpings högskolebibliotek med 
hjälp av sökord som tex. biomechanics, ergonomics, electromyography och strength 
training. Artiklarna har sökts i databaserna Science Direct, Compendex och PubMed. 
Sökord som användes i olika kombinationer var bland annat: Goniometer, biomechanics, 
ergonomics, quadriceps, EMG, joint angle, concentric training, muscle strength. 
Sökorden gav i många fall väldigt många träffar och bland dem har endast de relevanta 
artiklarna valts ut. Några exempel är att i Science Direct gav sökordet goniometer 656 
träffar varav totalt fyra artiklar relaterade till goniometer har använts. Sökordet joint 
angle gav 2594 träffar i Science Direct och totlat har tre artiklar relaterade till joint angle 
använts. Dessutom har databasernas funktion Related Articles och artiklars referenslistor 
använts för att hitta fler relevanta artiklar. Litteraturstudien som har genomförts har legat 
som grund för de mätmetoder som arbetats fram.  

3.2 Bakgrundsprofil för Case 1 och Case 2 
Testerna genomfördes med hjälp av två testpersoner, Case1 och Case 2. 

3.7.1 Case 1  
Kön:  Kvinna 
Ålder:  23 år 
Längd: 179 cm 
Vikt:  68 kg 
Tränar  cirka 4gånger/vecka 
Huvudsaklig idrottsaktivitet:  simning och löpning 
Tidigare idrottsskador: Inga  
Tidigare styrketränings erfarenhet: måttliga, styrketränar sällan i träningsmaskin. 
Aldrig tidigare tränat i en Quadriceps-träningsmaskin.  
Maxvikt i Nordic Gyms träningsmaskin: 40kg 
Maxvikt i Free Motions träningsmaskin: 140 (ej i kg, utan freemotions egna skala i 
viktmagasinet) 

3.7.2 Case 2 
Kön:  Kvinna 
Ålder: 24 år 
Längd: 173 cm 
Vikt: 65 kg 
Tränar cirka 4gånger/vecka 
Huvudsaklig idrottsaktivitet: fotboll och ishockey 
Tidigare idrottsskador: kraftig stukning av högerfot 2001, tvingades avstå från 
ordinarie träning i 8 månader.   
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Tidigare styrketränings erfarenhet: måttliga, styrketränar sällan i träningsmaskin. 
Aldrig tidigare tränat i en Quadriceps-träningsmaskin.  
Maxvikt i Nordic Gyms träningsmaskin: 45kg 
Maxvikt i Free Motions träningsmaskin: 160 (ej i kg, utan freemotions egna skala i 
viktmagasinet) 

3.3 Goniometer 

3.3.1 Gonimeterplacering 
Metoden som använts baseras på beskrivningar från Blazevich metod för att mäta vinkeln 
i knäleden (Blazevich 2007). Undersökningen syftar till att mäta flexsions-extensions 
vinkeln i knäet, dels med elektrogoniometer och dels med manuell goniometer, vinklarna 
mättes därför på benets laterala sida (sagitalplan) (Myles 2001). Därefter palperades 
trochanter major på femurs proximala del och den laterala epicondylen på femurs distala 
del fram. Dessa markeras och sedan dras en linje mellan dem längs med femurs 
longitudinella axel. För att hitta tibias längsaxel markeras den laterala malleolen på fibula 
och den laterala epicondylen på tibia. Häremellan dras sedan ännu en linje (se figur 10a). 
Vid mätningarna med elektrogoniometern används dessa två linjer för att placera 
goniometerns två plattor på rätt ställen (Norris 2005, Gatti 2006). Goniometern fästes 
sedan med hjälp av dubbelhäftande fästkuddar och medicinsk tejp (Myles 2001) (se figur 
10b). Vid mätningar med manuell goniometer används linjemarkeringarna som riktlinjer 
för goniometerns två delar. Stor vikt lades på att markeringar och mätningar gjordes av 
samma person vid de olika mättillfällena (Piriyaprasarth 2006). 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figur 10a. Markeringar längs femurs och             Figur 10b. Goniometerns plattor fästa längs 
tibias längsaxlar.               femurs och tibias längsaxlar.  
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3.3.2 Goniometerkalibrering  
Ett vinkelrät hörn mäts upp och kontrolleras till 90 grader med hjälp av en manuell 
goniometer. Kalibreringen börjar med att en kalibreringsmätning genomförs. Dator 
programmet MegaWin används och ett färdigt protokoll för goniometerkalibrering 
öppnas. Därefter aktiveras funktionen Measure. Sedan selekteras funktionen Run 
Protocol och mätningen startas. Goniometern placeras då i 90 respektive -90 grader i de 
två aktiva planen. En markering sätts ut i de lägen då gonoimetern är placerad i ett givet 
läge. Mätningen sparas.  
 
Den sparade mätningen öppnas i ett View Window. Funktionen Cursor selekteras och 
används för att leta upp markeringarna som gjorts tidigare under mätningen. Funktionen 
Freeze Cursor aktiveras för de kanaler som ska kalibreras. Därefter selekteras funktionen 
Statistic Window och de kanaler som valts för kalibrering letas upp. I de valda kanalerna 
dubbelklickas rutan Y-dif, max- och minvärdet 90 respektive -90 skrivs in i Actual Y-min 
och Actual Y-max  rutorna. Bocka för rutan Set zero och tryck på Calibrate knappen.  
Gör om detta för alla kanaler som ska kalibreras. 

3.4 Elektromyografi (EMG) 

3.4.1 Metodbeskrivning för EMG-mätning:  
Innan lyftet i träningsmaskinen utförs värmer testpersonen upp med 10 minuters gång. 
Detta för att undvika skador samt att förbereda kroppen på den fysiska ansträngningen 
(Annerstedt 1997).Innan EMG-elektroderna fästes på huden rengörs den och all eventuell 
hårväxt rakas bort. Elektroderna placeras för mätning av muskelaktiviteten i hela m. 
Quadriceps genom att halva längden från mitten på knäet till iliaca spine mäts ut, därifrån 
placeras elektroderna 7 cm åt vart håll, parallellt med muskelfibrerna (Cram 1998) (se 
figur 10 och figur 11). Placera även ut referenselektroden, som ska sitta vinkelrätt mot 
Quadriceps muskelfiber riktning. Kanal ett sätts på höger ben medan kanal två fästes på 
vänster ben. Kanal fem och sex används till goniometern. Lyftet i maskinen utförs med 
en hastighet på ungefär 60 grader per sekund och repeteras fem gånger i följd. Vikten ska 
vara nära 80% av RM (Wirhed 2005, www.caretakersales.com ). Denna mätning 
upprepas tre gånger per försöksperson med två minuters vila emellan. Mätningarna på de 
båda maskinerna kommer göras samma dag så att placering av elektroderna blir exakt 
samma och den felkällan undviks (Cram 1998).  
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Figur 10. Elektroderna till höger är   Figur 11. Placeringen av elektroderna vid 
 för mätning av m. Quadriceps   EMG- mätningarna. 
aktivitet (Cram ,1998) 
 

3.4.2 Inställningar för EMG-utrustning 
Apparaten som användas vid EMG-mätningarna var ME6000 8-channels system 
MegaWin och följande inställningar gjordes vid fältmätningarna: 
 

• Storage Method: Manual Recording. Mätningen sparas till CF-minneskortet. 
Mätningen kan startas och stoppas mätning genom använda knappen Mark.   

• Measuring Form: Avereged.  
• Display Mode: Curve. Gör att man kan se mätningarna direkt i kurvform  
• Sampling Rate:1000 Hz. Anger hur många värden som tas per sekund från EMG- 

signalen. 
• Aktiva signaler: Fyra stycken. Kanal ett och två är inställda på EMG, och kanal 

tre och fyra är inställda på goniometer. 
• Threshold Chanel: Av. Signalerar när ett visst tröskelvärde överstigs.  
• Aweraging Window: 0.1 sekund. Anger hur ofta ett genomsnittligt värde räknas 

ut.  
• Display Scale: 1000µV. Anger hur stort Voltvärde som maximalt kan mätas.  

3.4.3 EMG- analys 
När mätresultaten som samlats in vid EMG-mätningarna ska analyseras och utvärderas 
används datorprogrammet Mega Win. Först förs mätresultaten över från handenheten till 
datorn där de analyseras. Detta görs genom att först markera från det läge där benet 
befunnit sig i 90° flexion till det att det är som mest extenderat och sedan börjar flekteras 
igen. Området markeras genom att selektera en funktion som heter Area of Interest 
(AOI). Därefter väljs funktionen Basic results och värdet på de högsta topparna på höger 
respektive vänster ben noteras. Sedan aktiveras funktionen Cursor och vinkeln där den 
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högsta toppen på kurvan befinner sig noteras på både höger respektive vänster ben. Höger 
och vänster ben har alltså två skilda vinkelvärden där muskelaktiviteten är som störst. 
När värdena sammanställs tas det högsta respektive det lägsta värdet bort. Därefter räknas 
medelvärdet på de 13 resterande värdena ut. Medelvärde används för att resultatet ska bli 
så rättvisande som möjligt (Blazevich 2007, Piriyaprasarth 2006). 

3.5 Metodbeskrivning för framtagning av RM: 
När försökspersonernas maximala belastning i respektive träningsmaskin skulle testas 
användes den aktuella träningsmaskinen. Innan försökspersonernas maximala belastning 
testades fick de värma upp med 10 minuters lätt joggning (Annerstedt 1997). 
Försökspersonen fick två tillfällen att prova ut sitt RM. Vid det andra försöket började 
försökspersonen på den nivå som mätts upp vid föregående tillfälle (Annerstedt 1997). 

3.6 Beräkning av det yttre vridmomentet 
Testpersonen sätter sig i träningsmaskinen och justerar sittställning till önskat läge. Det 
vinkelräta avståndet (d) mäts från ledcentrum på knäet till där underbenskudden möter 
benet. Sedan mäts det vinkelrätta avståndet (r) från linan som lyfter vikterna till axeln 
som överför kraften från kugghjulet. Avståndet r varierar under hela rörelsens gång och 
mäts med ett måttband och antecknas när rörelsen utförs. Första värdet noteras när benet 
är flekterat 90 grader sedan var 10:e grad upp till 20 graders flexion. För att läsa av 
gradantalet används en manuell goniometer vars ena del tejpas fast längs femurs 
längdaxel. Gradantalet mäts sedan mellan femurs och tibias längdaxel, vilka är utritade på 
samma sätt som vid mätningar med elektrogoniometern. Mätningarna utförs vid två olika 
tillfällen, och sedan kommer medelvärdet av de tre mätningarna användas. 
 

 
Figur 12. Mätning av hävarm på träningsmaskinerna.  
Vinkelräta avståndet r från axeln  till linan.   
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3.7 Styrkeprofilskurva 
Resultaten från EMG- mätningarna och vridmomentsberäkningarna jämförs med en 
styrkeprofilskurva som visar m. quadriceps styrka i olika vinklar vid koncentriskt 
muskelarbete. Två olika styrkeprofilskurvor för m. quadriceps finns presenterade i bilaga 
II och bilaga III.  

3.8 Ergonomiprotokoll 

3.8.1 Framtagning 
Ergonomiprotokollet baseras på ergonomiska riktlinjer så som sittkomfort (Engström 
2002),  (se bilaga IV), förståelse, kontaktstress, och vinklar (Hultgren 1995), 
antropometri (se bilaga V) och justerbarhets delarna (Winter 2005, Pheasant 2006, 
Eklund 1999). Ergonomiprotokollet finns i bilaga VI.  

3.8.2 Tillämpning 
Personen som fyller i protokollet tar ställning till påståendet och ringar in den siffra som 
bäst stämmer överens med hans/hennes uppfattning. 1 betyder att man inte håller med alls 
och 5 är att man instämmer helt. Helst bör en förklaring till bedömningen göras i 
kommentar rutan, speciellt om det är något som behöver åtgärdas. Om någon av delarna 
inte ingår i maskinens utförande, exempelvis en sittdyna, kryssas ingen av rutorna i. För 
att få ett så entydigt protokoll som möjligt, bör protokollet fyllas i av samma person varje 
gång. Detta för att den subjektiva bedömningen ska bli likvärdig från gång till gång. 
Personen bör dock granska maskinen från ett objektiv perspektiv och inte efter sina egen 
förutsättningar. 
    

3.9 Användarprotokoll 

3.9.1 Framtagning 
Förenklad och översiktlig version av Ergonomiprotokollet (se framtagning av 
ergonomiprotokoll 3.8.1) . Användarprotokoll finns i bilaga VII. 

3.9.2 Tillämpning 
Användarprotokollet genomfördes på Nordic Gyms maskin, detta för att ytterligare stärka 
resultaten från ergonomibedömningarna och se hur användarna uppfattar maskinen. 
Personen som tillfrågas börjar med att fylla i bakgrundsinformationen. Därefter tar 
han/hon ställning till 12 olika påståenden om maskinen. Dessa värderas på en skala från 1 
till 5, där 1 innebär att man inte alls håller med och 5 att man instämmer helt. Det finns 
även plats för egna kommentarer.   
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4. Resultat 

4.1 EMG 
Nedan presenteras medelvärdet på vinkel i knäleden där muskelaktiviteten, enligt EMG-
mätningarna, var som störst. Det sammanlagda medelvärdet från både Nordic Gyms och 
Free Motions maskin redovisas, samt medelvärdet på höger respektive vänster ben (se 
tabell 2 och 3).  
 
Tabell 2. EMG- värden från Nordic Gyms träningsmaskin. 

Nordic Gym Medelvärde höger Medelvärde vänster Medelvärde  
Case 1 35,6° 30,1° 32,9° 
Case 2 35,3° 77,31° 56,3° 
 
 
Tabell 3. EMG- värden från Free Motions träningsmaskin. 

 
  

 
I bilaga VIII redovisas kurvor från EMG-mätningarna på Case 2, och i bilaga IX finns en 
sammanställning av EMG-resultaten redovisade.  
 

4.2 Yttre vridmoment 
Tabellerna som följer visar det uppmätta medelvärdet, av Case 1 respektive Case 2, på 
det vinkelräta avståndet (r) vid var 10:e grad under rörelsen. Detta används för att räkna 
ut det yttrevridmomentet som också redovisas nedan vid en belastning på 10 kg 
respektive 40 kg. Även momentet i den styrkeprofil som använts vid jämförelse 
redovisas. Styrkeprofilen går upp till 30 grader och därför finns inte ett värde vid 20 
grader redovisat. Resultaten visas även grafiskt i figurerna som följer. Samtliga resultat 
från hävarmsmätningarna och de yttre vridmomentsberäkningarna finns i bilaga X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Free Motion Medelvärde höger Medelvärde vänster Medelvärde  
Case 1 33,3° 34,4° 33,9° 
Case 2 27,9° 61,8° 44,8° 
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4.2.1 Vridmoment, Nordic Gym   
Tack vare skillnaden på (r) varierar det yttrevridmomentet genom rörelsen, vilket kan 
jämföras med momentet som muskeln kan utveckla enligt styrkeprofilkurvan. (Se tabell 4 
och figur 10). 
 
Tabell 4. Hävarm, yttre vridmoment vid 10 kg  respektive 40 kg  och momentet i muskelns 
strykeprofilskurva vid var tionde grad genom rörelsen.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10. Yttrevridmomentet i Nordic Gyms maskin och m.quadriceps styrkeprofilskurva 
 
 

 
 

Grader  r (cm) 
Moment (Nm),  
m=10kg 

Moment (Nm), 
m=40kg 

Moment styrkeprofil 

90 32,75 32,13 128,51 131 

80 35,58 34,90 139,62 151 

70 36,75 36,05 144,21 159 

60 37,05 36,35 145,38 150 

50 36,38 35,68 142,76 133 

40 35,15 34,48 137,93 102 

30 33,23 32,60 130,39 74 

20 30,35 29,77 119,09  

60

80

100

120

140

160

180

90 80 70 60 50 40 30 20

Grader

M
om

en
t (

N
m

)

Nordic Gym

Styrkeprofil



Examensarbete 15 hp         Lisa Karlsson 
Biomekanikingenjör         Elin Stuhr 
Högskolan i Halmstad          

 28 

4.2.2 Vridmoment, Free Motion 
Tack vare skillnaden på (r) varierar momentet genom rörelsen, vilket kan jämföras med 
momentet som muskeln kan utveckla enligt styrkeprofilkurvan. Eftersom (r) blir mindre 
genom hela rörelsen, blir också momentet mindre vid var tionde grad (se tabell 5 och 
figur 11).   
 
Tabell 5. Hävarm, yttre vridmoment vid 10 kg  respektive 40 kg  och momentet i muskelns 
strykeprofilskurva vid var tionde grad genom rörelsen 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11. Momentkurva i Free Motions maskin och m. quadriecps styrkeprofilkurva. 

 
 

Grader  r (cm) Moment (Nm) 
Moment, 
m=40kg 

Moment styrkeprofil 

90 30,40 29,83 119,29 131 

80 30,30 29,70 118,90 151 

70 29,45 28,89 115,56 159 

60 28,68 28,13 112,54 150 

50 27,38 26,86 107,43 133 

40 26,03 25,53 102,14 102 

30 24,60 24,14 96,53 74 

20 22,48 22,05 88,21  
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4.3 Ergonomiprotokoll 
Resultatet som från ergonomianalyserna av de två maskinerna visar på att både Free 
Motions och Nordic Gyms träningsmaskin har en bra ergonomi. Nordic Gyms 
träningsmaskin fick sitt sämsta omdöme på ”regleringen av ryggstödets position”, vilket 
uppfattades som svårt att skjuta framåt. Ryggstödet i Nordic Gyms maskin följde 
ryggradens naturliga kurva på ett mycket bra sätt, vilket inte Free Motions gjorde. Detta 
resulterade i en stor skillnad i bekvämheten på maskinerna, där alltså Nordic Gyms 
maskin upplevdes som bekvämare. Free Motions maskin fick ett lågt betyg på ”förståelse 
om belastningen är den önskade”. Dels eftersom inte siffrorna på viktmagasinet stämde 
med den verkliga belastningen, dels för att det fanns två olika siffror på varje 
viktmagasin, vilket lätt kan förvirra användaren. Free Motions maskin blev godkänd på 
alla de antropometrisk måtten, Nordic Gyms maskin däremot hade för liten bredd på 
sitsen.. Förståelsen på de båda maskinerna var bra, men Nordic Gyms maskin fick avdrag 
för att instruktionsbilden var något oklar och kan missuppfattas till att hamstrings också 
är aktiva i rörelsen. För ifyllda ergonomiprotokoll se bilaga XI för Nordic Gym och 
bilaga XII för Free Motion.  

4.4 Användarprotokoll 
Användarprotokollet fylldes i av 13 försökspersoner, 7 kvinnor och 6 män, med en 
medelålder på 28 år (15-64 år). Försökspersonerna tränar 1-5 gånger i veckan och har allt 
från 3 månaders till 25 års styrketräningserfarenhet. Resultatet från dessa personers svar 
presenteras i figur 12. Se bilaga VII för nummer på vilken fråga som besvarats.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 12. Medelpoäng för respektive fråga från användarprotokollet.  
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I figur 13 nedan presenteras en sammanställning på när samtliga frågor om förståelse, 
sittkomfort respektive justerbarhet har vägts samman och medelvärdet för varje grupp har 
räknats ut.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 13. Medelpoängen för förståelse, sittkomfort och justerbarhet 
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5. Diskussion 
Den biomekaniska mätmetoden som arbetades fram visade sig vara praktiskt 
genomförbar och ge relevanta resultat. Studien visade på vissa brister i maskinens 
biomekanik. Dock är ytterligare tester nödvändiga för att kunna dra några slutgiltiga 
slutsatser. Ergonomiprotokollet som arbetades fram visade på att maskinen hade bra 
ergonomi.   

5.1 Vad visade de biomekaniska mätningarna? 
Studien visar på en intressant skillnad mellan Nordic Gyms och Free Motions kugghjul 
på träningsmaskinerna. Eftersom muskeln enligt styrkeprofilen är som starkast i 70 
grader borde hävarmen vara som längst där, för att skapa det största momentet. Detta 
stämde mer överens på Nordic Gyms maskin än på konkurrenten Free Motions maskin. 
Hävarmen på Free Motions maskin blir kortare genomgående genom hela rörelsen. Enligt 
styrkeprofilskurvan bör vridmomentet vara som minst i slutet av rörelsen. Detta stämmer 
överens med våra uppmätta moment i båda maskinerna. Trots detta följer inte någon av 
maskinerna muskelns styrkeprofilskurva optimalt. Nordic Gym har som sagt lyckats 
bättre än Free Motion men för ett bättre resultat krävs att belastningsvariationen blir 
större. Det krävs längre hävarm för högre belastning mellan graderna 80 och 70, och 
kortare hävarm för avlastning i graderna 40-20 grader. Detta föreslår vi att man kan 
uppnå genom att konstruera kugghjulet på ett sätt som gör att variationen på hävarmen 
blir större. Detta behöver göras på både Nordic Gyms och Free Motions maskin I Free 
Motions fall måste det även vara placerat på ett annat  sätt så att belastningen ökar och 
minskar på rätt ställen och inte som i dagsläget minskar kontinuerligt genom hela 
rörelsen. 
 
EMG mätningarna visar att det förkommer en stor spridning på hur våra muskler arbetar.  
Case 1 hade mest muskelaktivitet runt 33 grader i båda träningsmaskinerna, vilket 
innebär att muskeln får arbeta som mest där. Det optimala värdet hade varit att 
muskelaktiviteten var högst vid 70 grader eftersom muskeln enligt styrkeprofilkurvan då 
är som starkast, och därför bör få arbeta mest. Att aktiviteten var högst vid 30 grader 
visar, precis som våra vridmoments beräkningar, att hävarmen där är för lång och alltså 
ger en för stor belastning. Gällande Case 2 hade försökspersonen en stor spridning på sina 
mätvärden. På samma maskin sträcker sig toppen på muskelaktivitet från 4 grader upp till 
75 grader. Dessutom är topparna i muskelaktiviteten på vänster ben tidigare i rörelsen 
jämfört med höger ben. En trolig förklaring till detta är att försöksperson 2 är starkare i 
vänster ben (eftersom detta används som stödjeben i personens fotbollsträning) och därför 
omedvetet hjälper till med detta mer för att komma igång med rörelsen. Även 
försökspersonens långvariga skada i höger fot 2001, kan ha bidraget till svagare 
muskulatur i höger ben. En annan möjlig förklaring till att resultatet skiljer sig markant 
från höger till vänster ben kan vara att elektroderna var utplacerade olika på benen. Detta 
känns dock som en mindre trolig förklaring då elektroderna sattes ut med stor 
noggrannhet. På grund av den stora spridningen av topparna på muskelaktiviteten hos 
Case 2 och den stora skillnaden mellan Case 1 och Case 2, ser vi det som omöjligt att dra 
någon generell slutsats för hur muskeln jobbar. För att få en klarare bild och säkrare 
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resultat krävs en mer omfattande studie. Den fundering vi har angående de här är att vi 
ser det som svårt att tillverka maskinen så att den passar alla. Trots att Case 1 och 2, hade 
liknande förutsättningar som ålder, kön och en aktiv träningsbakgrund, varierade deras 
resultat markant. Att göra en maskin som ska passa alla och anpassas till allas olika 
förutsättning, som till exempel kroppsmått, ålder och styrka, är därför ett väldigt 
komplext problem som kan bli svårt att lösa i en så här statisk rörelse. Man inte har 
lyckats lösa problemet i någon av de här träningsmaskinerna. Vi tror att träningen är 
effektivare om man använder sig av mer funktionella rörelser där man inte ”sitter fast” i 
någon statisk position. 

5.2 De ergonomiska bedömningarna 
Enligt ergonomiprotokollet har både Free Motions och Nordic Gyms träningsmaskin en 
bra ergonomi. Nordic Gyms träningsmaskins fick sitt sämsta omdöme på ”regleringen av 
ryggstödets position”, vilket uppfattades som svårt att dra fram. För att underlätta 
regleringen kan man, liksom Free Motions maskin, sätta på ett handtag som används för 
att ändra positionen. Free Motions maskin hade också fördelen att alla reglage var gula, 
så att det tydligt syntes vilka var de satt och hur de skulle justeras.  Nordic Gyms maskin 
blev godkänd på alla de antropometrisk måtten, förutom bredden på sitsen. Måttet skulle 
minst vara 44 cm brett, men sitsen var bara 34 cm bred längst in vid ryggstödet. Detta kan 
ge en negativ ostabil känsla för personer med behov av större sittdyna. Ryggstödet i 
Nordic Gyms maskin följde ryggradens naturliga kurva bra, vilket inte Free Motions 
gjorde. Detta gjorde att Nordic Gyms maskin uppfattades som bekvämare än Free 
Motions maskin. Free Motions maskin fick också ett lågt betyg på ”förståelse om 
belastningen är den önskade”. Dels eftersom inte siffrorna på viktmagasinet stämde med 
den verkliga belastningen, dels för att det fanns två olika siffror på varje viktmagasin, 
vilket lätt kan förvirra användaren. Viktmagasinet i Nordic Gyms maskin upplevdes på 
ett bra sätt då belastningen var verklig och att storleken på vikterna ökade proportionellt 
med dess tyngd. 5 kg-vikterna var dubbelt så stora som 2,5 kg-vikterna. Förståelsen på de 
båda maskinerna var bra men Nordic Gym fick avdrag för att instruktionsbilden var något 
oklar och kunde missuppfattas till att hamstrings också var aktiv under rörelsen. 
Handtagen på de båda maskinerna kunde varit ihopressbara och något formade efter 
handen, för att bättre undvika kontaktstress. Ur skaderisksynpunkt var Free Motions 
maskin aningen bättre eftersom där var skydd runt hela viktmagasinet, vilket hindrar att 
fingrar kommer i kläm. De konkreta förbättringarna vi tycker behövs på Nordic Gyms 
maskin är framförallt att öka bredden på sitsen och att underlätta justeringen av 
ryggstödet. I övrigt anser vi att den har mycket bra ergonomi. 

5.3 Vad tyckte användarna? 
Resultatet från användarprotokollen visar att användarna var mycket nöjda med Nordic 
Gyms maskin. Frågorna om justerbarhet var de som fick något sämre men fortfarande 
högt betyg. Det var framförallt fråga 11, gällande reglering av arbetsställning, som fick 
lägre poäng. Det framkom även vid ifyllnad av ergonomiprotokollet att ryggstödets 
position var svårt att ändra. Detta resultat tycker vi stärker bedömningen vi gjort av 
maskinen, och ytterligare motiverar en förändring som underlättar justeringen av 
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ryggstödet. Användarprotokollet genomfördes enbart på Nordic Gyms maskin eftersom 
det var denna vi ville utvärdera, och Free Motions maskin endast användes som referens. 
Vi tycker det är viktigt att ta hänsyn till hur användarna uppfattar maskinen och ser det 
som en del i den ergonomiska bedömningen. Just hur interaktionen mellan människa och 
maskin fungerar kan även ses som en del i maskinens biomekanik.  

5.4 Två Case 
Vi har i det här projektet valt att studera två stycken Case för att testa om den framtagna 
mätmetoden var användbar. Vid de biomekaniska mätningarna gjordes undersökningarna 
kvalitativa. Detta för att se skillnader på individnivå. Vi vill inte i det här sammanhanget 
dra generella slutsatser för en enskild individ, baserat på resultat från en grupp. Vi känner 
inte heller att våra resultat från de här två personerna kan appliceras till att gälla på en 
större grupp. Även om studien skulle göras på fler, skulle de kvalitativa egenskaperna i 
undersökningen finnas kvar. Detta eftersom det är stor skillnad på varje individs resultat, 
vilket även gör att ett väldigt stort antal försökspersoner skulle behövas för att få fram 
något som helst samband. Vi har valt att inte använda oss av fler försökspersoner då vårt 
syfte var kontrollera våra mätmetoder, och inte att dra några statiska slutsatser.   
 
Försökspersonerna i Case 1 och Case 2, har en liknande bakgrundsprofil, vilket är ett 
medvetet val för att resultaten mellan dem ska kunna jämföras utan att till exempel kön 
eller ålder ska vara en avvikande faktor. Att ingen av försökspersonerna har någon 
erfarenhet av de aktuella träningsmaskinerna är också en fördel. På så sätt blir bedömning 
ofärgad av tidigare erfarenhet, och båda personerna har samma förutsättningar.  

5.5 Metodval 
För att få en rättvis bedömning av träningsmaskinerna har vi använt oss har flera olika 
mät- och analysmetoder. 
 
Metoden för var och hur goniometern skulle fästas har tagits fram med hjälp av olika 
artiklar (Blazevich 2007, Norris 2005, Gatti 2006, Myles 2001) vilka har genomfört 
liknande studier och där de ska mäta just flexions- och extensionsvinkeln i knäleden. 
Metoden som användes för att fästa goniometern gjorde att mätningarna blev mer 
pålitliga. Det har visat sig att plattan som är fäst på låret annars har en benägenhet att 
lossna under rörelser, vilket leder till att felmarginalen i mätningarna ökar (Piriyaprasarth 
2006). 
 
Vi har även varit noga med att det hela tiden är samma person som gör markeringar och 
utför mätningar på den aktuella testpersonen. Detta för att undvika felkällan som uppstår 
om olika personer gör dem. Det har nämligen visat sig att variationen i mätvärden är 
större mellan mätningar gjorda av olika personer än mellan mätningar utförda av samma 
person (Piriyaprasarth 2006).  
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Metoden att använda EMG tillsammans med goniometer ser vi som en väl validerad och 
testad metod. Vi har valt att använda oss av den metoden eftersom det är en metod som 
använts i många liknande studier där det är just muskelaktiviteten i olika vinkla som ska 
kontrolleras. För att öka pålitligheten har vi genomfört tre mätningar med 5 repetitioner i 
varje. Av dessa resultat har sedan ett medelvärde räknats ut (Piriyaprasarth 2006, 
Blazevich 2007). 
 
EMG undersökningen valdes att göras samma dag på de båda maskinerna för att på så 
sätt minimera felkällor. Elektroderna fick sitta kvar mellan mätningarna på Free Motions 
maskin och Nordic Gyms maskin och kunde därmed ha exakt samma placering på 
muskeln vid de båda mätningarna. Dessutom blev vätskebalansen i muskeln likvärdig vid 
de båda mättillfällena. Nackdelen med mätningarna på samma dag, är att muskeln var 
tröttare vid andra försöket. Vi tror dock inte detta har haft någon större betydelse för vårt 
resultat då vi  främst tittade på i vilken vinkel den största muskelaktiviteten inträffade. 
För att undvika en felkälla som beror på dålig kontakt mellan elektroden och huden 
rakade och rengjorde vi huden ordentligt innan elektroderna fästes. Denna rengöring gör 
att kontaktytan blir maximal (Cram 1998).   
 
Rörelsen i träningsmaskinen skulle utföras med en hastighet på cirka 60 grader/sekund. 
Eftersom ingen mätutrustning användes för att kontrollera hastigheten, utan uppskattades 
av försökspersonen, kan det inte garanteras att rörelsen utfördes i exakt den givna 
hastigheten. Om en avvikande hastighet förekom tros detta dock inte ha någon större 
betydelse för resultatet. Dessutom är det svårt att vid en belastning över 75% av sin 
maximala vikt själv kontrollera hastigheten, rörelsen sker då istället så snabbt det är 
möjligt (Jones 1999). Vid tidigare studier har en isokinetisk dynamometer används för att 
uppmäta att hastigheten är den samma genom rörelsen (Anderson 2007, Yeadon 2006). 
Det var inte aktuellt att använda en sådan i vår studie bland annat för att det endast var en 
liten detalj och att flera andra variabler var viktigare att ta hänsyn till.  
 
Att använda oss av metoden där vi mäter hävarmen och räknar ut det yttre vridmomentet  
för att sedan kunna jämföra det med styrkeprofilen har vi valt därför att muskeln ska få 
arbeta som mest där den är som starkast och avlastas där den är svagare. Detta kan man 
enklast se genom att jämföra muskelns styrkeprofil med den belastning som maskinen 
ger.  
 
Vid uppmätning av hävarmen i maskinen kan en möjlig felkälla vara att det uppstår 
mätfel. För att minska riskerna för stora avvikelser i mätresultaten utfördes två mätningar 
vid olika tillfällen, och ett medelvärde av de båda mätningarna räknades ut. Detta gjordes 
för att öka pålitligheten i studien (Piriyaprasarth 2006, Blazevich 2007). Fortfarande kan 
en liten felmarginal vara möjligt, då mätningarna delvis baserades på ögonmått. Det var 
inte möjligt att kontrollera var det vinkelräta avståndet mellan lina och rörelseaxel 
inträffar, utan personen som utförde mätningarna fick själva uppskatta var det var.  
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Ergonomiprotokollet ger en översikt över vad som är bra och vad som är mindre bra med 
träningsmaskinen. Bedömningen är överlag subjektiv, och resultatet kan därför skilja sig 
beroende på vilken person som fyller i det. Vi ansåg dock att om ingen subjektiv 
bedömning skulle vara tillåtet hade många ergonomiska resultat och slutsatser inte varit 
möjliga att göra. 
 
Utövarna till användarprotokollet valdes för att få en så stor spridning som möjligt 
gällande, ålder, kön och träningsbakgrund. För att få fram fler synpunkter kan 
användartestet göras på fler personer. Risken som finns med användartestet är 
försökspersonerna inte sätter sig in i frågorna tillräckligt, utan bara kryssar i för att ”få det 
överstökat”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 14. En av försökspersonerna i Nordic Gyms träningsmaskin 

5.6 Framtiden 
För att fortsätta arbetet är vårt förslag till förtaget att gå vidare och genomföra EMG 
mätningarna på fler försökspersoner. För att få en mer exakt siffra på hur många personer 
som behövs kan man genomföra en poweranalys. En studie som syftar till att undersöka i 
vilken vinkel muskelaktiviteten är som störst anser vi att det kan behövas minst 50 
personer. Detta då de mätningar vi genomfört visade på så stora individuella variationer i 
var under rörelsen den största muskelaktiviteten inträffar. Dessa mätningar ska 
genomföras för att säkerställa resultaten och efter det eventuellt göra förbättringar i 
konstruktionen. Vår förhoppning är att både vridmoments beräkningarna och EMG- 
mätningarna ska tillämpas företagets alla maskiner, och därmed göra det möjligt att 
utveckla biomekaniken.   
 
Företaget kan titta igenom de anmärkningar som maskinen fick på ergonomiprotokollet 
och vidta åtgärder för dessa. Vår tanke är att även ergonomiprotokollet och 
användarprotokollet ska användas till samtliga av företagets styrketräningsmaskiner och 
fungera som ett underlag för framtida ergonomiska bedömningar. Ett reliabilitetstest bör 
genomföras på både ergonomi- och användarprotokollet, detta för att säkerställa dess 
tillförlitlighet på övriga maskiner. 
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6. Slutsats 
Denna studie är unik i sitt slag. Två mätmetoder som i kombination med varandra mäter 
biomekaniken i träningsmaskiner och ett underlag för ergonomibedömningar på 
träningsmaskiner har tagits fram. Dessa har sedan använts för att belysa både de 
biomekaniska och de ergonomiska aspekterna på Nordic Gyms träningsmaskin 101SE 
bensträck.  
 
Ergonomibedömningarna visade att Nordic Gyms maskin har en genomtänkt ergonomi. 
EMG- mätningarna visar att den högsta muskelaktiviteten inte uppstår vid önskad 
position under rörelsen. Resultaten från vridmoments beräkningarna visade att den yttre 
vridmoments kurvan inte stämde överens med m. quadriceps styrkeprofil. För att 
förbättra formen på vridmomentskurvan, och få den att bättre stämma överens med 
styrkeprofilen, behöver kugghjulet som justerar hävarmen ses över. Det bör konstrueras 
så att det ger en större skillnad på hävarmen, och därmed kan en tillräckligt stor variation 
på belastningen uppstå. På så sätt blir även muskelaktiviteten förändrad till att vara som 
störst vid 70 grader där muskeln är som starkast. Trots vissa brister i maskinens 
biomekanik hade användarna en positiv inställning till maskinen.  
 
Mätmetoderna och ergonomiprotokollet vi arbetat fram kan användas som hjälp vid 
framtagning och konstruktion av nya träningsmaskiner. Dessa kan då utvecklas med en 
förbättrad biomekanik och ergonomi. Vår studie kan därmed bidra till en mer effektiv 
träning och minskad risk för skador.  
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Bilaga I, Projektplan  
 
Biomekanisk mätmetod och ergonomisk analys av träningsmaskiner 

. 
Bakgrund 
Caretaker Scandinavia AB, med huvudkontor i Bollnäs, är ett ledande företag inom 
friskvård. De är verksam inom både försäljning av gymutrustning och träningsmaskiner 
samt i konsultation och utbildningar. Deras marknad är bred och de strävar efter att deras 
produkter ska kunna användas till all slags träning, såväl rehabilitering som elitträning. 
I det här projektet kommer fokus att ligga på träningsmaskinerna i den så kallade SE-
serien. Dessa 17 maskiner är utvecklade med bra biomekanik och har en ergonomisk 
utformning (www.caretakersales.com).  
 
Biomekanik kan definieras som en vetenskap där krafter som verkar på levande vävnad, 
och deras effekter undersöks. Krafternas effekter kan till exempel vara rörelser, 
deformationer och biologiska  förändringar (Nigg, Herzog, 1999). Faktorer som kan 
mätas inom biomekaniken är exempelvis vinkelförändring, vinkelhastighet, kraftstorlek 
och moment (Durward mfl, 1999).  
  
Ergonomi syftar till att minska skador vid ett arbete både på såväl ett fysiskt och psykiskt 
sätt. Man försöker anpassa arbetsmiljöer, arbetsmetoder och redskap för att på bästa vis 
lämpa det till människan (Engström, 2002).   
 
För att få ut en optimal träning i träningsmaskiner bör man ta hänsyn till olika faktorer. 
Till exempel varierar muskelns styrka beroende på i vilket läge den befinner sig (Hall 
2007). Det är därför viktigt att belastningen ökar och minskar på rätt ställen. Detta har 
Caretaker tagit hänsyn till vid tillverkningen av deras maskiner. Hävarmen är balanserad 
vilket gör att belastningen varierar och muskeln får jobba lika mycket genom hela 
rörelsen (www.caretakersales.com). 
 
Kontakten med Caretaker inleddes våren 2007 på mässan Leva och Fungera i Göteborg. 
Där träffade vi sjukgymnasten Ronny Runesson som var där och representerade och 
visade produkter för Caretaker. Genom honom fick vi sedan kontakt med Christer 
Eriksson, konceptutvecklare på Caretaker. Det var han som introducerade oss för detta 
projekt som stämde väl överens med våra intressen.  
 
Syfte 
Syftet med projektet är att ta fram en mätmetod som visar hur 
biomekaniken hos Nordic Gyms träningsmaskiner kan 
kontrolleras och utvärderas. Dessutom ska vi arbeta fram ett 
protokoll som ska fungera som redovisningsunderlag för 
ergonomiska bedömningar på maskinerna. 
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Mål 
Våra mål med projektet är att använda den framtagna mätmetoden för att utvärdera 
biomekaniken hos Nordic Gyms träningsmaskin 101SE bensträck. Vi vill även tillämpa 
det framtagna ergonomiprotokollet för att göra en ergonomisk bedömning av samma 
maskin. Dessutom ska vi genomföra en jämförande studie där Free Motions 
träningsmaskin Leg Extension GZFI8013 utvärderas på samma sätt. Detta för att kunna 
ha något referensvärde som kan visa på hur bra maskinen förhåller sig till konkurrerande 
maskiner.   
 
Material och metoder 
För att se vilka mätmetoder som används tidigare kommer projektet att inledas med en 
litteraturstudie. Med hjälp av litteraturstudien vill vi även få fram hur väl resultaten på 
mätmetoderna utfaller, samt fördjupa oss i hur muskler jobbar och påverkas av olika 
faktorer. 
Under tiden litteraturstudien pågår, kommer även idégenerering och brainstorming 
genomföras.  
En metod som i tidigare studier visat sig vara användbar och som troligen kommer att 
tillämpas är Elektromyografi, EMG. Detta antagligen tillsammans med en 
elektrogoniometer som används för att mäta vinklar. 
Ergonomin kommer utvärderas med hjälp av antingen video- eller fotoanalys, samt 
subjektiva bedömningar. 
För att kunna skaffa oss kunskaper om SE-maskinerna och för att genomföra testerna har 
vi tillgång till Studio S friskvårdsanläggning i Hjärup, Skåne. Denna anläggning fungerar 
som showroom för Caretaker.    
 
Avgränsningar  
Vi begränsar oss till att analysera maskinen 101SE bensträck. Antalet testpersoner 
kommer att bestämmas under projektets gång.   
  
Budget 
Resor  4000 
Telefon 500 
Material  3000 
Utexpo  500  
Summa  8000 
 
Resekostnaderna är tänkta att finansiera resor till och från Hjärup. Om en resa till Bollnäs 
blir nödvändig kommer vi att behöva utöka budgeten. Under material ingår utrustning till 
mätningar samt kostnader för exempelvis litteratur. 
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Bilaga II, Styrkeprofilskurva 1 för m.Quadriceps femoris 
 
 
 
 

 
Figur IIa, Styrkeprofilskurva för m.quadriceps. (Heijne Wiktorin 2003) 
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Bilaga III, Styrkeprofilskurva 2 för m.Quadriceps f emoris  
 
I studien nedan har man genomfört tester för att mäta upp styrkeprofilskurvan efter fem 
samt tio veckor fysisk aktivitet. Formen på styrkekurvan är i princip den samma vid 
samtliga tre mättillfällen (Blazevich 2007). 
 

    
 
Figur IIIa, Styrkeprofilskurva för m.quadriceps (Blazevich 2007).  
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Bilaga IV, Ergonomi i sittande position 
 
Hur bör man sitta? 

Stabilt underlag -  För att kunna vara aktiv med överkroppen i en sittande position 
behöver man ha god stabilitet. Stabiliteten ska vara god men inte överdriven och 
placerad på rätt ställen. Stabiliteten ska komma främst från sittytan och fötterna. 

 
Tryckfördelning – Trycket från sittytan ska fördelas på en större yta. Underlaget får 

inte vara för hårt då detta kan leda till obehag och trötthet på grund av sämre 
stabilitet. Det får inte heller vara för mjukt då även detta leder till försämrad 
stabilitet.  

 
Stötta ryggen -  Hur mycket stöd ryggen behöver i en viss situation beror helt på 

vilken sorts aktivitet som ska utföras. Stödet mot ryggen spelar stor roll för hur 
bra stabiliteten i överkroppen blir i en sittande position. Det är även viktigt att 
stödet ges på rätt ställen för att ge bästa möjliga sittställning.  

 
Stöd för fötterna – Fotstödet medverkar till att ge kroppen stabilitet.  

 
Trygghet – Att känna att man har möjlighet att sitta bra och avslappnat medför att 

man helt och hållet kan koncentrera sig på att utföra de tänkta rörelserna på rätt 
sätt.  

 
Hur påverkar sitsens form sittkomforten? 
När man sitter på horisontella ytor är det risk att bäckenet börjar kana framåt på sitsen. 
Detta beror på att på en horisontell sittyta hamnar lårens nedre del lägre än den del av 
låren som är nära bäckenet. Det sker då lårens mjukdelar pressas ihop mot sitsen. Detta 
gör att bäckenet lyfts och samtidigt tippas något bakåt. Överkroppens tyngd gör sedan att 
bäckenet börjar kana framåt på sitsen. För att undvika denna tendens behöver plana 
sittytor vinklas något bakåt, och alltså bygga upp under låren så att de inte sjunker ner. 
Detta ger då bäckenet bättre stabilitet tack vare att låren kan förbli horisontella. Det är 
alltså viktigt att passa de två ytorna mot varandra, då man kan avlasta på rätt ställen (se 
figur IVa). 
 
Vad man mer ska tänka på när sitsen utformas är att den varken ska vara för hård eller för 
mjuk. En hård sits gör att bäckenet stabiliseras men kan samtidigt ge obehag då trycket 
inte kan fördelas på ett bra sätt. En mjuk sits ger bra tryckfördelning men då den ger dålig 
stabilitet i bäckenet medför det att överkroppen sjunker ihop. Det blir alltså hela tiden en 
balansgång mellan att fördela tryck utan att minska för mycket på stabiliteten i sitsen.  
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Figur IVa. Tryckfördelning mellan låren och sitsen. 
 
Ryggstödets tryck 
Även ryggen kan vara tryckkänslig på olika sätt. Ett ryggstöd som är bra utformat kan ge 
en tryckfördelning som är behaglig. Ryggradens är formad på följande sätt, bäckenet går 
bakåt, ländryggen går framåt, bröstryggen går bakåt och halsryggen går framåt. 
Ryggstödet ska formas efter variationer och kurvor i ryggraden. 
 
Till att börja med ska man tänka på att sätesområdet och bäckenet är i behov av form 
bakåt, detta för att inte känna obehag och flytta bäckenet framåt. Korsbenets övre del och 
bäckenet som omger det är det område där det krävs bra stöd för att stabilisera bäckenet. 
Stabiliteten i bäckenet är en viktig förutsättning för de flesta kroppsaktiviteter, och 
fungerar som ett slags ankare för ben- och bålmuskulaturen. Om bäckenet tillåts tippa 
bakåt förändras musklernas ”förtöjning” och muskelaktiviteten minskar. Det är därför 
viktigt att ryggstödet stabiliserar bäckenet så det inte kan tippa bakåt. 
 
I ländryggen är det viktigt att den får förutsättningar att behålla sin form, denna kurvform 
framåt kallas lordos. Den kan behållas genom att hindra bäckenet från att tippa bakåt, och 
är alltså stark beroende på hur bra man lyckats med stabiliseringen av bäckenet. Det är  
därför inte nödvändigt att bygga ut något speciellt stöd för ländryggen utan bara låta 
formen följa den naturliga lordosen som skapas.  
 
Bröstryggen behöver utrymme bakåt, detta för att kunna sträcka upp ordentligt. Så länge 
man kan behålla uppsträckningen i bröstryggen hindras bäckenet från att tippa bakåt.  
När det gäller huvud och nacke är det bra att tänka på att inte utsätta nacken för något 
tryck, då den är extremt tryckkänslig. Man ska inte heller ha ett stöd som pressar huvudet 
framåt, då kan leda till en obekväm sittställning och ökad muskeltrötthet (Engström 
2002). 
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Bilaga V, De antropometriska måtten 
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Bilaga VI,  Ergonomiprotokoll         Datum:  
 
Maskinens namn:       
Muskelgrupp som tränas:   
Tillverkare:  
 
1 - Håller inte med alls,  5 - Instämmer helt 

       Kommentar 

Förståelse       
   

 
Det framgår vilken muskel som tränas 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det finns bra instruktioner på hur 
maskinen ska användas                   
 

1 2 3 4 5 

 

Sittkomfort       
   

 
Överlag är sittkomforten bra 
 

1 2 3 4 5 
 

Sittdyna          

 
Sittdynan är bekvämt bakåtlutad 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Materialet är har bra antiglidegenskaper   
 

1 2 3 4 5 
 

 
Hårdheten är bekväm 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Kroppstyngden fördelas jämt över 
sittytan 
 

1 2 3 4 5 

 

Ryggstöd           

 
Tryckfördelningen är jämn över 
ryggstödet   
 

1 2 3 4 5 

 

 
Ryggstödet följer ryggradens naturliga 
kurva 
 

1 2 3 4 5 

 

Fotstöd          

 
Fotstödet är komfortabelt 
 

1 2 3 4 5 
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Justerbarhet       
  Kommentar 

 
Överlag är det lätt att göra inställningar  
på maskinen 
 

1 2 3 4 5 

 

Vikter          

 
Det är lätt att ändra belastning 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det är lätt att komma åt 
belastningsreglagen 
 

1 2 3 4 5 

 

 
Det är lätt att förstå hur man ändrar 
belastning 
 

1 2 3 4 5 

 

 
Det är lätt att förstå om belastning är 
den önskade 
 

1 2 3 4 5 

 

Arbetsställning          
 
Sittdynas position är lätt att ändra  
 

1 2 3 4 5 
 

 
Ryggstödets position är lätt att ändra 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Fotstödets position är lätt att ändra 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Underbenets position är lätt att ändra 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det är lätt att nå reglagen 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Reglagen är lätta att nå i aktuell 
arbetsposition 
 

1 2 3 4 5 
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Kontaktstress 
Delar med direktkontakt med kroppen, 
gäller ej ryggstöd och sits.  

Delarna är bekvämt ihoppressbara 1 2 3 4 5 
 

Delarna ger bra fäste och glider inte  1 2 3 4 5 
 

Delarna har släta ytor 1 2 3 4 5 
 

Delarna ger bekväm tryckfördelning 1 2 3 4 5 
 

Vinklar     
   

Extremlägen i handleden undviks 1 2 3 4 5 
 

Skaderisk      
   

Svårt klämma kroppsdel viktmagasinet 1 2 3 4 5 
 

Svårt för klämning i reglagen 1 2 3 4 5 
 

 
Svårt att ramla av maskinen 
 

1 2 3 4 5 
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(Pheasant, 2006)  
 

Antropometri Ja Nej Kommentar 
Sitsen       

 
1. Bredd, minst 44cm 

       
 

2a. Djup, minstamått max 43cm 
       

 
2b.  Djup, maxmått minst 54 cm 
    

Handtag       
 
      3. Bredd, minst 9.5cm 
       

Räckvidd       
 

4. Armlängd sittande vertikalt, minstamått max 
109cm  

       
 

       5. Skulderhöjd, sittande minstamått max 52cm  
       

 
       6. Armlängd, minstamått max 66cm  
       

 
       7. Knäveckshöjd, minstamått max 35cm  
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Bilaga VII, Användarprotokoll 
 
Detta protokoll är framtaget för att ta reda på hur Du som användare uppfattar Nordic 
Gyms träningsmaskin, 101SE Bensträck.  
 
Det vi behöver veta om dig är: 
Kön:         Man  Kvinna  
 
Ålder:_________ 
 
Styrketräningserfarenhet (Hur länge har Du varit aktiv? Hur ofta styrketränar Du?): 
 
________________________________________________________________________ 
 
Frågeformuläret är graderat 1-5 där 1 innebär att Du inte alls håller med, och 5 är att Du 
instämmer  helt.  

Förståelse      
 
Det är lätt att förstå hur maskinen ska användas 1 2 3 4 5 
 
Det är lätt att förstå vilka muskler som tränas 1 2 3 4 5 
 
Sittkomfort      
 
Sitsen har en bekväm hårdhet 1 2 3 4 5 
 
Ryggstödet känns bekvämt 1 2 3 4 5 
 
Sittställningen känns bekväm och stabil 1 2 3 4 5 
 
Underbensstödet känns lagom hårt 1 2 3 4 5 
 
Justerbarhet      
 
Det är lätt att förstå hur man ändrar belastning 1 2 3 4 5 
 
Det är lätt att ändra belastningen från aktuell 
arbetsposition 1 2 3 4 5 
 
Det är lätt att förstå om belastningen är den  
önskade 1 2 3 4 5 
 
Det är lätt förstå hur arbetsställningen ska ändras 1 2 3 4 5 
 
Det är lätt att reglera arbetsställningen 1 2 3 4 5 
 
Reglagen för ändring av arbetsställning är 
lättåtkomliga 1 2 3 4 5 
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Övriga tankar och funderingar kring maskinen: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga VIII, EMG-kurvor 
Nedan följer mätdata från EMG- mätningar. (Observera att tid- och datum inställning inte 
är korrekt inställda).  
Mätning 1, Nordic Gym 
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Mätning 2, Nordic Gym 
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Mätning 3, Nordic Gym 
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Mätning 1, Free Motion. 
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Mätning 2, Free Motion 
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Mätning 3, Free Motion 
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Bilaga IX, Sammanställning av EMG- resultat 
Här redovisas den största muskelaktiviteten under var repetition, och vid vilken vinkel 
detta inträffar på respektive ben. 
 
Maskin: Nordic Gym 
Datum: 20/3 -08 
Case 1 
 
Tabell IXa  Mätning 1 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

386 34 476 29 
366 39 472 32 
427 35 384 26 
374 29 587 29 
448 41 449 61 

 
Tabell IXb.  Mätning 2 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

324 41 460 32 
342 35 457 35 
333 41 546 27 
344 29 391 29 
420 21 513 21 

 
Tabell IXc.  Mätning 3 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

645 29 687 29 
518 41 462 29 
342 49 373 38 
358 17 476 27 
324 59 495 29 

 
 
Medelvärde höger: 464/13 = 35,69° 
Medelvärdet vänster: 391/13 = 30,08° 
Medelvärdet: (464 + 391)/26 = 32.9° 
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Maskin: Free Motion 
Datum: 20/3 -08 
Case 1 
 
Tabell IXd.  Mätning 1 
 

 
Tabell IXe.  Mätning 2 

 
Tabell IXf. Mätning 3. 

 
 
Medelvärde höger: 433/13 = 33,31° 
Medelvärdet vänster: 447/13 = 34,38 ° 
Medelvärdet: = (443+447) / 26 = 33.9° 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

824 31 952 31 
723 32 865 32 
680 41 839 41 
697 28 992 26 
824 41 950 59 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

870 39 1022 35 
649 27 752 25 
632 29 819 44 
649 31 813 44 
744 26 995 33 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

559 48 731 36 
615 26 946 32 
642 27 958 26 
634 40 834 26 
720 41 821 41 
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Maskin: Nordic Gym 
Datum: 16/4-08 
Case 2 
 
Tabell IXg.  Mätning 1 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

687 20 650 71 
853 29 945 74 

1107 29 953 83 
1049 54 1055 84 
1071 29 889 87 

 
Tabell IXh. Mätning 2 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

822 86 760 86 
877 34 932 79 
804 14 794 81 
893 84 907 70 

1055 28 985 85 
 
Tabell IXi. Mätning 3 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

943 37 769 80 
916 27 734 85 
836 34 956 58 
947 40 864 52 

1160 8 1012 69 
 
 
Medelvärde höger: 459/13 = 35,31° 
Medelvärde vänster: 1005/13 = 77,31° 
Medelvärde: (459+1005)/26 =  56,31° 
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Maskin: Free Motion 
Datum: 16/4-08 
Case 2  
 
Tabell IXj. Mätning 1 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

800 29 1134 49 
1039 25 986 48 
1323 24 1541 48 
1243 42 1096 58 
1224 26 1334 52 

 
Tabell IXk.  Mätning 2 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

1683 22 1005 21 
1005 21 909 86 
1067 86 1278 71 
1296 10 1376 70 
1304 75 1276 54 

 
Tabell IXl. Mätning 3 
 

Höger Vänster 
Muskelaktivitet (uV) Grader Muskelaktivitet (uV) Grader 

715 4 1151 50 
917 8 1406 79 

1187 23 1009 58 
1085 47 1340 80 
1576 10 1191 37 

 
 
Medelvärde höger: 362/13 = 27.85° 
Medelvärde vänster: 803/13 = 61,77° 
Medelvärde: (362 + 803) / 26 = 44,8° 
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Bilaga X, Hävarmsresultat och yttre vridmomentsberäkningar 
Här presenteras de uppmäta värdena på hävarmen (r) i de olika vinklarna., samt 
medelvärdet av dessa två värdena.  
 
Tabell Xa. Case 1, mätning 1, Nordic Gym  
D= 38,0 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell Xb. Case 1, mätning 2, Nordic Gym 
D= 37,50 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell Xc. Medelvärde från Case 1, Nordic Gym  
D= 37,75 cm, m= 10 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur Xa. Grafisk illustration 
över styrkeprofilskurvan gjord 
på mätningar från Case 1, 
Nordic Gym 

 

Grader  r (cm) 
90 32,6 
80 36,4 
70 37,5 
60 37,0 
50 36,3 
40 35,0 
30 33,6 
20 32,2 

Grader  r (cm) 
90 32,5 
80 35,8 
70 37,3 
60 37,0 
50 36,3 
40 35,0 
30 33,5 
20 31,0 

Grader  r (cm) Moment (Nm) 
90 32,6 31,93 

80 36,1 35,41 

70 37,4 36,69 

60 37,0 36,30 

50 36,3 35,61 

40 35,0 34,34 

30 33,6 32,91 

20 31,6 31,00 

28
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Tabell Xd. Case 2, mätning 1, Nordic Gym 
D= 34,3cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell Xe. Case 2, mätning 2, Nordic Gym  
D= 35,5cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell Xf. Medelvärde från Case 2, Nordic Gym 
D= 34,9 m= 10kg  
Grader  r (cm) Moment (Nm) 

90 33,0 32.32 

80 35,1 34,38 

70 36,1 35,41 

60 37,1 36,40 

50 36,5 35,76 

40 35,3 34,63 

30 33,4 32,76 

20 29,1 28,55 

 
 
 

Figur Xb. Grafisk illustration 
över styrkeprofilskurvan gjord 
på mätningar från Case2, 
Nordic Gym 

 
 

Grader  r (cm) 
90 33,2 
80 35,6 
70 36,4 
60 37,0 
50 36,8 
40 35,4 
30 33,5 
20 29,1 

Grader  r (cm) 
90 32,7 
80 34,5 
70 35,8 
60 37,2 
50 36,1 
40 35,2 
30 32,3 
20 29,1 

27
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Tabell Xg. Medelvärde på (r) från Case 1 och Case 2,  Nordic Gyms maskin. Även momentet vid 
både 10kg och 40kg, och momentet från styrkeprofilen (se Bilga III) finns presenterat här.   
 

:  
 
 
.  

Figur Xc. Momentet uppmätt i Nordic Gyms maskin jämfört med m .quadriceps styrkeprofil 
 
 
 
 
 
 
 

Grader  r (cm) 
Moment (Nm) 
m=10kg 

Moment, 
m=40kg 

Moment styrkeprofil 

90 32,75 32,13 128,51 131 

80 35,58 34,90 139,62 151 

70 36,75 36,05 144,21 159 

60 37,05 36,35 145,38 150 

50 36,38 35,68 140,01 133 

40 35,15 34,48 137,93 102 

30 33,23 32,60 130,39 74 

20 30,35 29,77   
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Tabell Xh. Case 1, mätning 1, Free Motion  
D= 37,5 cm 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
Tabell Xi. Case 1, mätning 2, Free Motion  
D= 36,5cm 
 
Grader  r (cm) 

90 30,2 
80 30,3 
70 29,5 
60 28,8 
50 28,1 
40 27,0 
30 25,5 
20 23,9 

 
Tabell Xj. Medelvärde från Case 1, Free Motion 
D=34,9cm  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
           

Figur Xd. Grafisk illustration 
över styrkeprofilskurvan gjord 
på mätningar från Case1, Free 
Motion 

 
 

Grader  r (cm) 
90 30,3 
80 30,2 
70 29,8 
60 29,1 
50 27,7 
40 26,5 
30 25,4 
20 22,5 

Grader  r (cm) Moment (Nm) 

90 30,25 29,68 
80 30,25 29,68 
70 29,65 29,09 
60 28,95 28,40 
50 27,90 27,37 
40 26,75 26,24 
30 25,45 24,97 
20 23,20 22,76 
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Tabell Xk. Case 2, mätning 1, Free Motion  
D= 37,5 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell Xl. Case 2, mätning 2, Free Motion  
D= 38,1 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell Xm. Medelvärde från Case 2,Free Motion  
D= 37,8 cm 
m= 10 kg 
 
Grader  r (cm) Moment (Nm) 

90 30,55 29,97 
80 30,30 29,72 
70 29,25 28,69 
60 28,40 27,86 
50 26,85 26,34 
40 25,30 24,82 
30 23,75 23,30 
20 21,75 21,34 

 
Figur Xe. Grafisk illustration 
över styrkeprofilskurvan gjord 
på mätningar från Case1, Free 
Motion  

 

Grader  r (cm) 
90 30,5 
80 30,0 
70 29,4 
60 28,0 
50 26,5 
40 25,2 
30 23,4 
20 21,0 

Grader  r (cm) 
90 30,6 
80 30,6 
70 29,1 
60 28,8 
50 27,2 
40 25,4 
30 24,1 
20 22,5 
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Tabell Xn. Medelvärde på (r) från Case 1 och Case 2,  Free Motions maskin. Även momentet vid 
både 10kg och 40kg, och momentet från styrkeprofilen (se Bilga III) finns presenterat här.   
 

Grader  r (cm) Moment (Nm) 
Moment, 
m=40kg 

Moment styrkeprofil 

90 30,40 29,83 119,29 131 

80 30,30 29,70 118,90 151 

70 29,45 28,89 115,56 159 

60 28,68 28,13 112,54 150 

50 27,38 26,86 107,43 133 

40 26,03 25,53 102,14 102 

30 24,60 24,14 96,53 74 

20 22,48 22,05   

 
 

. 

 
Figur Xf. Momentet uppmätt i Free Motions maskin jämfört med m. quadriceps styrkeprofil 
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Bilaga XI, Ergonomiprotokoll Nordic Gym    Datum: 080416 
 
Maskinens namn: Bensträck, 101 SE.      
 
Muskelgrupp som tränas: m.Quadriceps. 
 
Tillverkare: Nordic Gym  
 
1 - Håller inte med alls 5 - Instämmer helt 

       Kommentar 

Förståelse       
   

 
Det framgår vilken muskel som tränas 
 

1 2 3 4 5 
Bra illustration, kan dock förvirra med 
bilden bakifrån.  

 
Det finns bra instruktioner på hur 
maskinen ska användas                   
 

1 2 3 4 5 Bra med en förklarade text. 

Sittkomfort       
   

 
Överlag är sittkomforten bra 
 

1 2 3 4 5 
 

Sittdyna          

 
Sittdynan är bekvämt bakåtlutad 
 

1 2 3 4 5 
.  

 
Materialet har bra antiglidegenskaper   
 

1 2 3 4 5 
 

 
Hårdheten är bekväm 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Kroppstyngden fördelas jämt över 
sittytan 
 

1 2 3 4 5 
 

Ryggstöd           

 
Tryckfördelningen är jämn över 
ryggstödet   
 

1 2 3 4 5 

. 

 
Ryggstödet följer ryggradens naturliga 
kurva 
 

1 2 3 4 5 Ryggstödet har en väldigt bra och 
behaglig form. 

Fotstöd          

 
Fotstödet är komfortabelt 
 

1 2 3 4 5 
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Justerbarhet       
  Kommentar 

 
Överlag är det lätt att göra inställningar  
på maskinen 
 

1 2 3 4 5 

 

Vikter          

 
Det är lätt att ändra belastning 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det är lätt att komma åt 
belastningsreglagen 
 

1 2 3 4 5 
Man får vrida sig lite mycket bakåt för 
att komma åt. 

 
Det är lätt att förstå hur man ändrar 
belastning 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det är lätt att förstå om belastning är 
den önskade 
 

1 2 3 4 5 Tydlig vilken belastning. Bra med 
olika storlek på vikterna. 

Arbetsställning          
 
Sittdynas position är lätt att ändra  
 

1 2 3 4 5 
 

 
Ryggstödets position är lätt att ändra 
 

1 2 3 4 5 
Hade varit bra med handtag. Väldigt 
trög att dra framåt. 

 
Fotstödets position är lätt att ändra 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Underbensstödets position är lätt att 
ändra 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det är lätt att nå reglagen 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Reglagen är lätta att nå i aktuell 
arbetsposition 
 

1 2 3 4 5 
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Kontaktstress 
Delar med direktkontakt med kroppen, 
gäller ej ryggstöd och sits.  

Delarna är bekvämt ihoppressbara 1 2 3 4 5 Handtagen kunde ha varit mjukare. 

Delarna ger bra fäste och glider inte  1 2 3 4 5 
 

Delarna har släta ytor 1 2 3 4 5 
 

Delarna ger bekväm tryckfördelning 1 2 3 4 5 
Fotrullen är lagom mjuk. 
Handtagen är lite hårda och kunde 
ha varit mer formade. 

Vinklar     
   

Extremlägen i handleden undviks 1 2 3 4 5 
 

Skaderisk      
   

Svårt att klämma kroppsdel 
viktmagasinet 

1 2 3 4 5 Bra skydd bak. 

Svårt för klämning i reglagen 1 2 3 4 5 
 

 
Svårt att ramla av maskinen 
 

1 2 3 4 5 
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(Pheasant 2006)  

Antropometri Ja Nej Kommentar 
Sitsen       

 
2. Bredd, minst 44cm 

   
X 34 cm längst in på sitsen. 

 
2a. Djup, minstamått max 43cm 

 
X  

  
 
2b.  Djup, maxmått minst 54 cm 
 

X 
  

Handtag      
 
      3. Bredd, minst 9.5cm 
 

X 
    

Räckvidd       
 

5. Armlängd sittande vertikalt, minstamått max 
109cm  

       
 

       5. Skulderhöjd, sittande minstamått max 52cm  
       

 
       6. Armlängd, minstamått max 66cm  
       

 
       7. Knäveckshöjd, minstamått max 35cm  
 

X 
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Bilaga XII, Ergonomiprotokoll Free Motion    Datum:080416 
 
Maskinens namn: Leg Extension, GZFI8013.      
 
Muskelgrupp som tränas: m.Quadriceps. 
 
Tillverkare: Free Motion  
1 - Håller inte med alls   5 - Instämmer helt 

       Kommentar 

Förståelse       
   

 
Det framgår vilken muskel som tränas 
 

1 2 3 4 5 Bra och tydliga bilder. 

 
Det finns bra instruktioner på hur 
maskinen ska användas                   
 

1 2 3 4 5 
 

Sittkomfort       
   

 
Överlag är sittkomforten bra 
 

1 2 3 4 5 
 

Sittdyna          

 
Sittdynan är bekvämt bakåtlutad 
 

1 2 3 4 5 
Lite för stor lutning vilket gör att det 
uppstår ett tryck mot låretsbaksida.  

 
Materialet har bra antiglidegenskaper   
 

1 2 3 4 5 
 

 
Hårdheten är bekväm 
 

1 2 3 4 5 Aningen hård.  

 
Kroppstyngden fördelas jämt över 
sittytan 
 

1 2 3 4 5 

 

Ryggstöd           

 
Tryckfördelningen är jämn över 
ryggstödet   
 

1 2 3 4 5 
Kunde varit bättre format för bättre 
tryckfördelning. 

 
Ryggstödet följer ryggradens naturliga 
kurva 
 

1 2 3 4 5 Ryggstödet är helt plant. 

Fotstöd          

 
Fotstödet är komfortabelt 
 

1 2 3 4 5 
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Justerbarhet       
  Kommentar 

 
Överlag är det lätt att göra inställningar  
på maskinen 
 

1 2 3 4 5 Bra med tydligt avvikande färg. 

Vikter          

 
Det är lätt att ändra belastning 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det är lätt att komma åt 
belastningsreglagen 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det är lätt att förstå hur man ändrar 
belastning 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Det är lätt att förstå om belastning är 
den önskade 
 

1 2 3 4 5 

Viktangivelsen stämmer inte med den 
verkliga tyngden. Okontinuerlig 
höjning av vikterna. Ej större trots 
mer vikt. 

Arbetsställning          
 
Sittdynas position är lätt att ändra  
 

1 2 3 4 5 
 

 
Ryggstödets position är lätt att ändra 
 

1 2 3 4 5 
Något trögt.  
Bra med handtag. 

 
Fotstödets position är lätt att ändra 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Underbensstödets position är lätt att 
ändra 
 

1 2 3 4 5 

 

 
Det är lätt att nå reglagen 
 

1 2 3 4 5 
 

 
Reglagen är lätta att nå i aktuell 
arbetsposition 
 

1 2 3 4 5 
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Kontaktstress 
Delar med direktkontakt med kroppen, 
gäller ej ryggstöd och sits.  

Delarna är bekvämt ihoppressbara 1 2 3 4 5 
Något hård fotrulle.  
Handtagen för hårda. 

Delarna ger bra fäste och glider inte  1 2 3 4 5 
 

Delarna har släta ytor 1 2 3 4 5 
 

Delarna ger bekväm tryckfördelning 1 2 3 4 5 
Något hård fotrulle och handtag. 
Handtagen kunde varit mer  
formade. 

Vinklar     
   

Extremlägen i handleden undviks 1 2 3 4 5 
 

Skaderisk      
   

Svårt klämma kroppsdel viktmagasinet 1 2 3 4 5 Bra med skydd runt hela 
viktmagasinet. 

Svårt för klämning i reglagen 1 2 3 4 5 
 

 
Svårt att ramla av maskinen 
 

1 2 3 4 5 
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(Pheasant, 2006)                                                              

Antropometri Ja Nej Kommentar 
Sitsen       

 
3. Bredd, minst 44cm 

 
X 

    
 

2a. Djup, minstamått max 43cm 
 

X 
    

 
2b.  Djup, maxmått minst 54 cm 
 

X 
  

Handtag       
 
      3. Bredd, minst 9.5cm 
       

Räckvidd       
 

6. Armlängd sittande vertikalt, minstamått max 
109cm  

       
 

       5. Skulderhöjd, sittande minstamått max 52cm  
       

 
       6. Armlängd, minstamått max 66cm  
       

 
       7. Knäveckshöjd, minstamått max 35cm  
 

X 
    


