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Utveckling av medicintekniskt instrument för mätning av muskelstyrka 

 

Förord 
 

På uppdrag från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg skulle jag, Angelica 

Salomonsson, genomföra mitt examensarbete vilket var en utveckling av det medicintekniska 

instrumentet Stig Starke. Jag studerar till biomekanikingenjör på Högskolan i Halmstad och 

detta examensarbete om 15 högskolepoäng var av kandidat- och högskoleingenjörsnivå samt 

en obligatorisk del av min utbildning. Arbetet fortskred under hela vårterminen 2013, mitt 

tredje läsår, och omfattade cirka 20 timmar per vecka.  

Uppdraget innebar att göra en utveckling av ett föråldrat mätinstrument där en komponent 

behövde bytas ut och mekaniken förnyas. Utvecklingen genomfördes via 

produktutvecklingsmetoder, beräkningsmetoder, utvärderingsmetoder och litteraturstudier. 

På Högskolan i Halmstad blev jag tilldelad en handledare vid namn Loisa Sessman, 

universitetsadjunkt och studierektor för biomekanikprogrammet. Jag vill tacka Loisa, Dr Paul 

Grimshaw, involverade sjukgymnaster på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, 

Raimo Lindström samt övriga inblandade då de gett mig värdefull vägledning och stöttat mig 

genom projektet. Samtliga har hjälpt mig i olika stadier i processen och bidragit med expertis 

inom respektive områden. Jag vill även tacka Hälsoteknikcentrum Halland för finansiering till 

projektet.  
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Angelica Salomonsson 

Halmstad, maj 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utveckling av medicintekniskt instrument för mätning av muskelstyrka 

 

Sammanfattning 

Detta examensarbete inom biomekanik var ett produktutvecklingsprojekt av ett 

medicintekniskt instrument för mätning av statisk muskelstyrka i lårmuskulaturen 

(quadriceps). Instrumentet utvecklades med utgångspunkt från instrumentet Stig Starke som 

blivit föråldrat och förfallet. Stig Starke nyttjas främst av sjukgymnaster på Sahlgrenska 

universitetssjukhuset med syfte att exempelvis utvärdera effekter av sjukgymnastisk 

behandling. Behovet av en ny version av instrumentet är stort både inom kliniskt arbete och 

inom forskning. En ny version av instrumentet skulle hjälpa sjukgymnaster och forskare till 

att kunna fortsätta mäta muskelstyrkan i quadriceps på ett snabbt och enkelt sätt.  

Syftet och målsättningen med detta examensarbete var att utveckla Stig Starke-instrumentet 

så att mätningar av maximal statisk styrka i lårmuskulaturen (quadriceps), i enheten Newton, 

kan göras på patienter inom sjukvård och rehabilitering. En problemanalys i form av 

Workshop gjordes hos användarna på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Problemanalysen 

tillsammans med en förstudie lade grunden för koncept i form av krav och önskemål till nya 

versionen av instrumentet. Önskemål på användarvänlighet av instrumentet och 

standardisering av patientens kroppsposition stod högt i prioritering.  

Via dynamisk produktutveckling och biomekaniska metoder där användarna 

(sjukgymnasterna) var i fokus kunde ett koncept väljas ut och tillverkas till en funktionell 

prototyp. Sex nyckelord för arbetet är quadriceps, muskelkraft, instrument, antropometri, 

användarvänlighet och standardisering. Funktionella prototypen visade via 

produktutvärdering att goda utvecklingsmöjligheter finns för den nya versionen, då den visade 

på hög användarvänlighet och standardisering. Behovet av en ny version av instrumentet 

kommer att finnas kvar tills ett likvärdigt instrument som Stig Starke kan tillämpas i 

verkligheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utveckling av medicintekniskt instrument för mätning av muskelstyrka 

 

Summary 

This exam project in biomechanics was a product development project of a medical device for 

measurements of static muscle force in the knee extensors (quadriceps). The instrument was 

developed with starting point in an instrument called Steve Strong, which has become 

deprecated and past due. The Steve Strong-instrument is used primarily by physiotherapists at 

Sahlgrenska University Hospital with the purpose of for example evaluating effects from 

physiotherapy treatment. The need for a new version of the instrument is large both in clinical 

practice and in research. A new version of the instrument would help physiotherapists and 

researchers to be able to continue doing measurements of the muscle force in quadriceps in a 

quick and easy way.  

The purpose and goal of this exam project was to develop the Steve Strong-instrument so that 

measurements of maximal force in quadriceps, in the unit Newton, can be done at patients in 

healthcare and rehabilitation. An analysis of the problem in form of a workshop was held with 

the physiotherapists (users) at Sahlgrenska University Hospital. The analysis of the problem 

together with a pilot study gave foundation for the concepts in form of demands and wishes 

for the new version of the instrument. Wishes on usability of the instrument and 

standardization of the patient’s body position were highly prioritized through the 

development.  

Through dynamic product development and biomechanical methods, where the users were in 

focus, a concept could be chosen and made to a proof-of-function prototype. Six keywords for 

this exam project are quadriceps, muscle force, instrument, anthropometry, usability and 

standardization. The proof-of-function prototype showed through product evaluation that 

good development opportunities lies for the new version cause of its high usability and 

standardization. The need for a new version of the Steve Strong-instrument will remain until 

an equivalent instrument can be applied in practice.   
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1. Introduktion 

 

God muskelfunktion har hos alla individer en stor betydelse för att vardagliga aktiviteter ska 

kunna utföras. För att få en uppfattning om en individs fysiska prestationsförmåga kan balans, 

muskelstyrka och gångförmåga mätas, det vill säga muskelfunktionen i kroppen (Svantesson 

2010). Med ålder och/eller sjukdom förändras kroppssammansättningen i form av att 

muskelmassan minskar och andelen fett ökar, vilket leder till att funktionen kan bli nedsatt 

och egenskaperna försämras i musklerna (Suetta et al. 2009) (Johnson 1982). Ett instrument 

som kan bidra till information om en individs fysiska prestationsförmåga är Stig Starke vilket 

mäter statisk lårmuskelstyrka i quadriceps. Idag är instrumentet välanvänt av sjukgymnaster, 

forskare och närliggande yrkeskategorier, främst på Sahlgrenska, som tillämpar instrumentet i 

sitt arbete. Instrumentet börjar gå sönder och inget ersättande instrument finns för samma 

syfte, vilket gör att ett stort behov finns av en ny version av instrumentet.   

1.1 Syfte och målsättning 

Syftet med projektet var att utveckla Stig Starke-instrumentet så att mätningar av maximal 

statisk styrka i lårmuskulaturen (quadriceps), i enheten newton, kan göras på patienter inom 

sjukvård och rehabilitering. En ny version av mätinstrumentet skulle hjälpa sjukgymnaster till 

att kunna fortsätta mäta muskelstyrkan i quadriceps och därmed kunna utvärdera 

träningseffekter av sjukgymnastisk behandling hos en patient. Detta projekt skulle därmed 

bidra till god rehabiliterings- och vårdkvalitet samt en högre användarvänlighet då 

instrumentet moderniseras. Målet med projektet var att utveckla instrumentet så att det med 

lyckat resultat kunde börja användas för mätningar av maximal statisk styrka i quadriceps. 

1.2 Frågeställningar 

1. Går det att skapa en ny efterfrågad version av instrumentet som mäter statisk 

lårmuskelstyrka i quadriceps i enheten Newton? 

2. Uppfyller den nya efterfrågade versionen av instrumentet önskemålen på 

användarvänlighet? 

1.3 Avgränsningar 

Det var endast statisk lårmuskelstyrka, i enheten Newton, i quadriceps som det nyutvecklade 

instrumentet avsåg att mäta. Projektet avgränsade sig till den biomekaniska delen vilket 

innebär att instrumentets mekanik utvecklades med hjälp av biomekaniska beräkningar och 

metoder för produktutveckling. Utgångspunkten var den existerande versionen av Stig Starke. 

Användarvänligheten utvärderades med hjälp av en experimentell metod som utvärderade 

instrumentet i form av måluppfyllnad, effektivitet och tillfredställelse (Osvalder, A. et al 

2008). Det finns ingen standardbehandlingsbänk som används under mätningarna på 

Sahlgrenska men den vanligaste som levereras dit enligt leverantören Medema är av modellen 

Lojer Delta med en britsbredd på 60 cm och madrasstjocklek på 5 cm (se Bilaga 1- 

Behandlingsbänk). De två måtten var de som var relevanta för instrumentet och användes som 

riktlinjer.  
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2. Bakgrund 

2.1 Stig Starke - instrumentet 

Stig Starke är ett instrument, i form av en dynamometer, som mäter statisk lårmuskelstyrka i 

quadricepsmuskulaturen. Den används främst inom sjukvård och rehabilitering med syfte att 

exempelvis utvärdera träningseffekter vid sjukgymnastisk behandling, visualisera 

förändringar i muskelstyrka över tid och jämföra muskelstyrka med normalvärden. Varje ben 

testas var för sig där en trådtöjningsgivare, en elektrisk komponent, mäter maximala 

muskelkraften som patientens lårmuskulatur kan utveckla där bästa resultatet från tre försök 

registreras (Svantesson 2010). Värden som uppmäts på patienten jämförs med normalvärden 

och genom detta kan en enkel jämförelse göras som visar på om patienten har, respektive inte 

har, någon form av muskelsvaghet (Arch Phys Med Rehabil. 1996). 

Idag ser instrumentet/komponenterna ut enligt figur 1, 2, 3 och 4; 

Figur 1 – Från sidan    Figur 2 – Snett uppifrån med stödkudde 

 

Figur 3 - Förstärkare/signalbehandlare               Figur 4 – Mätdon trådtöjningsgivare  

 Mätningarna är idag inte standardiserade då användarna på Sahlgrenska har frihet, på grund 

av instrumentets utformning, att applicera det på patienten via egen perception av 

kroppsvinklar. Instrumentets gränssnitt visar inte på hur instrumentet ska användas så ett 

behov av att utveckla gränssnittet med användarvänlighet finns. Standardiseringen och 

användarvänligheten kan ökas med hjälp av utvecklingen av instrumentet.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8976307
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2.2 Behov 

Utvecklingen av instrumentet efterfrågas då den nuvarande versionen har slutat att tillverkas i 

kombination med att det inte finns reservdelar och då inte heller potential till att laga de 

instrument som går sönder. Instrumentet används av sjukgymnaster både kliniskt och inom 

forskning då det är praktiskt att ta med till patienter utanför kliniken samtidigt som det går 

relativt snabbt att montera upp, så det är god tid för en utveckling samt modernisering av 

instrumentet. Lårmuskulaturen, som existerande version av instrumentet avser mäta kraften 

på, är en viktig muskelgrupp i kroppen att utvärdera. Muskelgruppen används vid utförande 

av vardagliga aktiviteter samt vid gång i trappor, resning från sittande position med mera. 

Idag finns andra instrument kopplade till mjukvaruprogram som är väldigt specifika och minst 

lika bra som Stig Starke för att mäta muskelstyrka. Nackdelen med dessa instrument är att de 

endast finns i specifika lokaler vilket ligger bakom en efterfrågan på ett motsvarande 

instrument som är lätt att bära med sig, det vill säga ett instrument som Stig Starke (Cider Å., 

PhD, RPT, Institute of Neuroscience and Physiology/Physiotherapy, Sahlgrenska Academy, 

University of Gothenburg 2013). 

2.3 Quadriceps – knäextensorerna 

Quadriceps, eller musculus quadriceps femoris som dess fullständiga namn är, består av fyra 

sammansatta muskler. Dessa fyra muskler är m. rectus femoris, m. vastus lateralis, m.vastus 

intermedius och m. vastus medialis (se figur 5 - musculus quadriceps femoris). 

Muskelgruppen är knäextensorer och sträcker i knäleden men m.rectus femoris böjer dock 

även i höftleden. Senan som förbinder muskelgruppen med kroppens ben går ner till patella 

(knäskålen) och övergår i lig. patellae (knäsenan) som fäster på tuberositas tibiae (överkanten 

på smalbenet) (Daube 2006).  

 

 

 

 

Figur 5 – Musculus quadriceps femoris (Active Physical Therapy Blog 

2013) 

 

 

 

 

Vid mätning av muskelstyrka i lårmuskulaturen används i många studier en standardiserad 

kroppsställning för optimalt mätresultat. Höftleden ska vara flekterad 90 grader och fixerad 

mot underlaget vid isokinetisk mätning av muskelstyrka och även knäleden ska vara flekterad 

90 grader vid isometrisk mätning av muskelstyrka (Sunnerhagen, K et al. 2000) 

(Danneskiold-Samsoe, B et al. 2009) (Frontera, WR et al. 1991) (Arch Phys Med 

Rehabil. 1996).   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8976307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8976307
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2.4.1 Varför 90 grader i höft och knäled vid mätning av isometrisk lårmuskelstyrka? 

Vid mätning av isometrisk muskelstyrka i lårmuskulaturen är den standardiserade 

kroppspositionen av patienten 90 grader i höft- och knäled samt höften fixerad mot 

underlaget. Mätdonet är placerat runt eller strax ovanför mediala malleolen. Biomekaniska 

beräkningar visar att denna kroppsposition ger bäst mätresultat för muskelstyrkan i 

lårmuskulaturen då störst kraft kan genereras ur muskelgruppen (se bilaga 2 - biomekaniska 

beräkningar). Beräkningarna är en jämförelse av tre olika kroppspositioner där den första har 

en spetsig knävinkel på 60 grader, andra en rät knävinkel på 90 grader och tredje en trubbig 

knävinkel på 130 grader. Beräkningarna är en statisk analys så därmed fick en fiktiv konstant 

kraft sättas ut vid ankeln (i verkligheten är den noll vid statiskt läge) så att en signifikant 

skillnad kunde demonstreras mellan de olika positionerna. 

Tidigare studier har visat att positionen av kroppen vid mätning av quadriceps är en beprövad 

metod som använts i många vetenskapliga studier (fyra stycken populationsstudier där diverse 

mätningar gjorts på muskelgruppen). I nuläget finns ingen studie som förklarar varför 

höftleden ska hållas fixerad eller i 90 grader och att knäleden skall vara i 90 grader, men det 

har bevisats att det används vetenskapligt och ger bäst mätresultat. Tre populationsstudiers 

kroppspositioner var; ”Sittande med ryggstöd och höftleden 90 grader flekterad. Testpersonen 

fixerades med ett bilbälte runt midjan” (Sunnerhagen, K et al. 2000), ” Sittande ställning med 

ryggstöd” (Danneskiold-Samsoe, B et al. 2009), ” Sittande med ett ryggstöd och höftleden 

cirka 90 grader flexion. Bröst, bäcken och bål fixerades med hjälp av band” (Frontera, WR et 

al. 1991). I de tre nämnda studierna mättes maximalt koncentriskt vridmoment i 

knäextensorerna (quadriceps). I den fjärde studien var kroppspositionen ”Sittande med 90 

grader i höft- och knäled med bandet runt ankeln placerat runt malleolen” (Arch Phys Med 

Rehabil. 1996). I sistnämnda studien togs normalvärden fram för maximal isometrisk styrka i 

knäextensorerna (quadriceps). 

2.4.2 Vilket maximalvärde är optimalt för instrumentets mätningar av quadriceps? 

Den elektriska komponenten, mätdonet, på instrumentet skulle ha potentialen att mäta upp till 

maximalt 1000 N. Detta maximalvärde kunde verifieras med hjälp en tabell på normalvärden 

av isometrisk muskelstyrka hos friska individer enligt en studie av The National Isometric 

Muscle Strength (NIMS) Database Consortium (se bilaga 3 - maximal isometrisk 

muskelstyrka). Testpersonerna i studien var ett bekvämlighetsurval på 493 frivilliga med 

inklusionskriterierna ålder 18 till 80 år, förmågan att förstå och utföra proceduren samt 

förmågan till att ge informerat samtycke. Exklusionskriterierna var inflammationer eller 

sjukdomstillstånd som involverade leder eller muskler, hjärtsjukdomar under behandling, 

någon form av smärta som kunde påverka testresultatet samt atleter eller individer vilka blivit 

stillasittande på grund av kroniskt sjukdomstillstånd (Arch Phys Med Rehabil. 1996).  

2.4 Antropometri 

Vid produktutveckling där en produkt dimensioneras upp som ska komma i kontakt med 

människan, är det viktigt att behandla data som rör människan så att en så optimal produkt 

som möjligt kan skapas. Antropometriska data är ett ord för dessa data och i dessa behandlas 

människans proportioner och mått, rörelseutrymme, kroppsställningar, räckvidder samt till 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8976307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8976307
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8976307
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exempel tyngdpunkter och muskelstyrka hos olika kroppssegment. När man ska använda sig 

av antropometrisk data utgår man från olika percentiler där populationen delas upp i den 5:e, 

50:e och 95:e percentilen. Den 95:e percentilen innebär att 95 procent av populationen besitter 

de dimensioner som ligger inom den 95:e percentilen. Vid tillämpning av antropometri kan de 

olika måtten användas på olika sätt. De tre sätten är; design för de största individerna, design 

för de minsta individerna, design för alla, design för medelindividen och design för 

funktionshinder och speciella populationer. Fördelningen av en dimension hos en population 

kan beskrivas av endast två mått, standardavvikelse och medelvärde, då de flesta 

dimensionerna är statistiskt normalfördelade över populationen. Dock följer till exempel inte 

kroppsvikt och muskelstyrka denna normalfördelning då den 50:e percentilen skiljer sig från 

medelvärdet, alltså de har en positiv skevhet (Hägg, M G. et al. 2008).  

Vad det gäller muskelstyrka som en människa kan utveckla så begränsas denna av faktorer 

såsom stabilitet i kroppen, kroppsvikt, friktionsmotstånd mellan fötter och golv snarare än den 

rena fysiska kapaciteten som människans muskler besitter (Pheasant 1996). 

Vid dimensionering av ett instrument som involverar människokroppen är det viktigt att 

tillämpa antropometrisk data för de olika relevanta mått som instrumentets kan anpassas till 

människan med. Antropometrisk data är även användbart till de biomekaniska beräkningar 

som bland annat säkerställer produktens användarvänlighet.  Vid dimensionering av ett 

instrument som avser mäta muskelstyrkan i lårmuskulaturen kan knäveckshöjden (engelska: 

popliteal height) vara användbart i beräkningarna. Knäveckshöjden definieras som det 

vertikala avståndet från golvet till knävecksvinkeln på undersidan av knäleden där senan för 

m. biceps femoris fäster i underbenet. Detta mått används i normala fall när maximal 

acceptabel sitthöjd ska dimensioneras. Andra antropometriska mått som kan tillämpas vid 

utvecklingen av instrument är knähöjd (engelska: knee height), mått mellan skinkan och 

knäskålen (engelska: buttock-knee length), mått mellan skinkan och knävecket (engelska: 

buttock-popliteal length), höftbredd (engelska: hip breadth) samt lårtjocklek (engelska: thigh 

thickness). Knähöjden är vertikala avståndet från golvet till ytan på ovansidan av knäskålen 

(mäts oftast till quadriceps snarare än knäskålen). Måttet mellan skinkan och knäskålen är det 

horisontella avståndet från baksidan av skinkan till framsidan av knäskålen. Måttet mellan 

skinkan och knävecket är det horisontella avståndet från baksidan av skinkan till 

knävecksvinkeln under baksidan av knäskålen, där underbenet möter baksida lår. Höftbredden 

är det maximala avståndet mellan höfterna i sittande position. Lårtjockleken är det vertikala 

avståndet från sittunderlaget till ovansidan på det okomprimerade låret på dess tjockaste 

punkt, vanligtvis där det möter buken (Pheasant 1996).  

2.5 Användarvänlighet 

Användarvänlighet för en produkt definieras genom hur bra tekniken hjälper användaren att 

utföra den avsedda uppgiften. I tekniken kan till exempel stöd för användarens mentala och 

fysiska förmåga att hantera vad som ska utföras ingå, eller tillgängligheten till att utföra det 

som produkten avses för.  Att produkten ska kunna hanteras individuellt är även en viktig 

aspekt i användarvänligheten (Osvalder & Ulfvengren 2008). Om en produkt utvecklas med 

god användarvänlighet bidrar det till tidsbesparing i hanteringen samt ekonomiska fördelar då 

produkten kan användas snabbt och på rätt sätt samt under ett långt tidsperspektiv. Fysiska 
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aspekter så som produktens utformning bidrar även till användarvänligheten och 

utformningen kan anpassas med till exempel antropometri (Pheasant 1996). Dynamisk 

produktutveckling är ett sätt att arbeta med produktutveckling där användarvänligheten är i 

fokus.  

2.6 Dynamisk produktutveckling 

Dynamisk produktutveckling innebär att användaren står i centrum och att höga funktionella 

krav uppfylls med hjälp av många små beslut. Dynamisk produktutveckling ger mer frihet än 

i traditionell produktutveckling (Ullman 2010). Genom dynamisk produktutveckling 

utvecklas produkter som uppfyller många krav och önskemål på snabbast möjliga sätt. Detta 

genom att ett decentraliserat beslutsfattande och maximal flexibilitet tillämpas till 

utvecklingen. Att produktutvecklingen kallas dynamisk kommer från att det sker ett 

dynamiskt problemlösande via en obestämd ordningsföljd av problemlösande, samt 

utnyttjande av alla möjligheter som dyker upp under utvecklingsprocessen. För att ett så 

snabbt resultat som möjligt ska uppnås undviks detaljerade långsiktsplaneringar och istället 

arbetas många olika utgångspunkter igenom ytligt tills slutpunkten nås (Ottosson 1996). Hela 

produktutvecklingsprocessen delas in i olika faser enligt följande; projektplanering, 

idégenerering, konceptgenerering, produktutveckling och produktutvärdering (Ullman 2010)   
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3. Metod 

 

Genom hela projektet användes metoden dynamisk produktutveckling där användaren står i 

centrum samt där höga funktionella krav uppfylls med hjälp av många små beslut. Denna 

metod ger mer frihet än i traditionell produktutveckling (Ullman 2010). 

3.1 Projektplanering 

Före ordinarie projektstart hölls en problemanalys i form workshop med erfarna 

sjukgymnaster på Sahlgrenska som en introduktion till projektet. Workshopen bestod av ett 

möte som inleddes med att sjukgymnaster och övriga inblandade introducerade projektledaren 

för instrumentet. Mötet övergick i en brainstorming där alla idéer antecknades och där ingen 

kritik eller utvärdering av idéer var tillåten (Ullman 2010). Workshopen på Sahlgrenska 

bidrog med vetenskaplig bakgrund till projektet, underlag för kravspecifikation till 

instrumentet samt idéer för eventuella koncept. 

Som första steg i projektstarten skapades en struktur över projektet med avseende på 

aktiviteter och tidsresurser från start till slut, i form av en tidsplanering. Tidsplaneringen 

gjordes i form av ett Gantt-schema som är en typ av stapeldiagram. Schemat strukturerades 

upp i veckoform och tog hänsyn till aktiviteters beroende av varandra för utförandet. De 

aktiviteter som är beroende av varandra kallas sekventiella aktiviteter (Ullman 2010). 

3.2 Idégenerering 

Efterföljande steg i processen var en brainstorming med utvecklaren av instrumentet. 

Brainstorming är en individuell eller grupporienterad metod för framförandet av nya idéer 

(Ullman 2010). De idéer som dök upp antecknades tillsammans med övrig 

bakgrundsinformation som gavs om instrumentet.  

Som tredje steg i processen gjordes litteraturstudier genom sökning i litteratur, databaser 

(PubMed) och på internet. Litteraturstudierna gav kunskap inom områdena muskelfunktion, 

instrumentet Stig Starke, Quadriceps och antropometri. Syftet med studierna var att samla in 

domänkunskap om området samt att få överblick av nuvarande kunskapsläget (Osvalder, A et 

al. 2008). Sökorden som användes i olika kombinationer var ADL, antropometri, 

användarvänlighet, funktion, instrument, knäextensorer, kraft, led, maximal, muskel, 

quadriceps, standardisering och styrka.  

Problemanalys i form av Workshop på Sahlgrenska, Brainstorming med utvecklaren och 

Litteraturstudier utgjorde tillsammans underlag för en kravspecifikation (se bilaga 5 - 

kravspecifikation). Kravspecifikationen innefattade funktionskrav, ergonomiska krav, 

önskemål om ekonomiska aspekter och teknik samt en fastläggning av vad produkten skulle 

uträtta. Kravspecifikationen är en bra metod för att säkerställa att produktutvecklingen får 

med viktiga krav ända fram till slutgiltig produkt. Dokumentet kom att ändras efterhand i 

utvecklingsprocessen då en kravspecifikation är ett levande dokument (Osvalder, A et al. 

2008).  
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Det femte steget i processen var en ny Workshop med kunniga inom området biomekanik. På 

workshopen användes metoden 6-5-3 vilken är en metod som tvingar alla deltagare att vara 

lika mycket aktiva (Ullman 2010) (se bilaga 4 – 6-5-3-metoden). Under genomförandet 

skedde ingen verbal kommunikation och som en sammanställning användes sedan metoden 

brainstorming runt resultaten från 6-5-3-metoden.  

Efter de fem första stegen gjordes undersökningar med hjälp av biomekanisk beräkning (se 

bilaga 2 - biomekaniska beräkningar) och antropometrisk data (se bilaga 6 - antropometrisk 

data) för att verifiera att positionen av kroppen under mätningen var det optimala för 

mätresultatet och skulle förbli densamma på nya versionen. Antropometriska data togs från 

tabell över svenska vuxna där mått angavs i mm (Pheasant 1996). 

3.3 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen gjordes som en individuell brainstorming av projektledaren utifrån 

materialet från workshopen på Sahlgrenska, brainstormingen med utvecklaren av instrumentet 

samt workshopen med biomekaniker (Ullman 2010). Fem koncept arbetades fram med 

samma funktion i olika utföranden.  

Efter konceptgenereringen utvärderades koncepten med hjälp av en 

konceptutvärderingsmetod vid namn Pugh’s beslutsmatris (Se bilaga 7 - Pugh’s 

beslutsmatris). I metoden användes kravspecifikationen som underlag för de kriterier som 

ansågs viktigast för slutgiltiga konceptet och kriterierna rankades mot varandra genom 

andelar i procent (totalt 100%). Koncepten utvärderades utifrån ett koncept som valdes till 

”datum”, vilket innebär att det var det mest trovärdiga konceptet före utvärderingen och som 

då fungerade som referens till de övriga konceptens viktning. Enkla skisser kombinerat med 

en kort beskrivning användes för att visualisera koncepten (Ullman 2010).  

3.4 Produktutveckling 

Konceptet som valdes efter konceptutvärderingsmetoden gjordes först till en ritning för hand 

och sedan till ett prototypunderlag i form av en CAD-modell via konstruktionsprogrammet 

SolidWorks (se bilaga 8 - prototypunderlag). Till CAD-modellen användes de 

antropometriska mått som arbetats fram i ett tidigare stadium i processen tillsammans med 

måtten från behandlingsbänken som användes som riktlinje (Se bilaga 1 – Behandlingsbänk).  

Utifrån prototypunderlag kunde en funktionell prototyp tillverkas i Högskolan i Halmstads 

plåtverkstad. En funktionell prototyp (proof-of-function prototype) visar på funktionen av 

produkten så att en jämförelse kan göras med de krav som målgruppen/användarna satt upp 

(Ullman 2010). Den funktionella prototypen tillverkades för hand och komponenter till 

instrumentet köptes in. 

Före funktionella prototypen kunde utvärderas i ett användartest gjordes en användarmanual 

för att underlätta användandet och tolkningen av gränssnittet, samt öka användarvänligheten. 

Användarmanualen utformades så att den kan hängas upp som en plansch (A3) på 

mottagningen eller tas med som en inplastad blankett tillsammans med instrumentet (A4) (se 

bilaga 9 – användarmanual). 
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3.5 Produktutvärdering 

Till sist utvärderades den funktionella prototypen i ett användartest (se bilaga 10 – resultat 

användartest) som är en experimentell metod där verkliga användare interagerar med det 

tekniska systemet. Syftet med användartestet var att undersöka användarvänligheten vilken 

utvärderades i form av måluppfyllnad, effektivitet och tillfredställelse (Osvalder, A. et al. 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utveckling av medicintekniskt instrument för mätning av muskelstyrka 

10 

4. Resultat 

 

En ny version av instrumentet Stig Starke utvecklades för mätning av statisk lårmuskelstyrka i 

quadriceps (se figur 6 – snett uppifrån, 7 - framifrån, 8 – från sidan och 9 - bakifrån). 

Versionen ger en standardiserad kroppsställning av patienten vid varje mättillfälle och består 

av en stomme (ryggstöd, sittplatta och underbensstöd), två stödkuddar (en under knävecket 

och en på sitsen+ryggstödet), två fixeringsband (ett runt fotleden och ett som fixering av 

instrumentet mot underlag) samt en fixerande korsett. Funktionella prototypen tillverkades i 

Högskolan i Halmstads plåtverkstad och delar köptes in via olika sidor på internet och från 

olika hårdvaruhandlare (se bilaga 11 - prototypdelar). 

Antropometriska måtten tillämpades med sättet ”design för alla” på grund av att den tilltänkta 

användarpopulationen var diffus och innefattade både män och kvinnor med stor 

variationsvidd och olika mått. Antropometriska måtten som tillämpades togs från 5e 

percentilen för kvinnor till 95e percentilen för män (Hägg, M G. et al. 2008). Genom att 

antropometrin tillämpades som ”design för alla” ökade inte bara anpassningsbarheten utan 

även användarvänligheten, då gränssnittet visade indirekt att instrumentet kunde ställas in och 

anpassas efter olika individers kroppsmått.  

4.1 Funktionell prototyp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6 – Snett uppifrån   Figur 7 - Framifrån 
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Figur 8 – Från sidan   Figur 9 - Bakifrån 

4.2 Användartest 

4.2.1 Förberedelsefasen 

Syfte och mål med testet var att undersöka användarvänligheten hos den nya versionen av 

instrumentet genom att hitta användarfel eller eventuella designfel. Användarna som utförde 

testet var sjukgymnasterna på Sahlgrenska som var med och satte upp kravspecifikationen för 

instrumentet vid projektets start. Uppgifterna som skulle utföras var att läsa 

användarmanualen, montera upp instrumentet på sittytan, klargöra hur instrumentet skulle 

användas och sedan montera ner instrumentet igen. Detta skedde utan instruktioner förutom 

användarmanualen som fanns tillgänglig under hela testet. Omgivningen var i en konstruerad 

miljö på Sahlgrenska då ett behandlingsrum inte fanns tillgängligt vid tillfället. Data samlades 

in via videofilmning (inbyggt tidtagning), tänka-högt-protokoll och deltagarblankett. 

Inbyggda tidtagningen var vital för användartestet då den gav starkast indikationer på hur pass 

enkel produkten var att hantera.  

4.2.2 Genomförandefasen 

De fyra förutbestämde uppgifterna utfördes där videofilmningen (tidtagningen) började efter 

att testdeltagarna läst färdigt användarmanualen under obegränsad tid. Ingen av de tre 

testdeltagarna upplevde osäkerheter inför användartestet efter att ha läst användarmanualen. 

Efter utförandet av uppgifterna fick testdeltagarna fylla i en blankett med kommentarer om 

prototypen och sedan hölls en öppen diskussion mellan testdeltagare och projektledare (se 

bilaga 10 - resultat användartest).  

4.2.3 Analysfasen 

Videofilmerna analyserades i form av total tid för utförande av test, tid för utförande av 

respektive uppgift, antal vändningar, antal fel, antal rättade fel samt tänka-högt-protokoll. 
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Tidtagningen av totala tiden för de tre testpersonerna resulterade i tiderna (minuter) 02:13, 

02:00 och 02:40 vilket visade att produkten gick snabbt att hantera. Tiden för de enskilda 

uppgifterna varierade för de olika testdeltagarna utefter individuell perception av gränssnittet 

men ingen uppgiftstid var oproportionerlig mot de andra uppgifternas. Totala antal fel 

observerade under testet var två stycken där ett fel observerades hos en testdeltagare och det 

andra hos en annan testdeltagare. Ena felet rättades av testpersonen själv och det andra 

kvarblev då ledtrådar inte skulle ges under testet. Felet som kvarblev hade dock inte påverkat 

mätresultatet vid ett verkligt mättillfälle. Sedan analyserades kommentarerna på blanketterna i 

form av hur användarvänlig produkten uppfattades samt vilka förslag på 

vidareutvecklingsmöjligheter som gavs (se bilaga 10- resultat användartest).  
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5. Diskussion 

 

Projektet som var ett examensarbete inom biomekanik syftade till att utveckla ett föråldrat 

medicintekniskt instrument till en nyare version där önskemål och krav från användarna 

styrde produktens utformning. Resultatet visade att en ny, tillfredställande och standardiserad 

version av instrumentet kunde utvecklas med god användarvänlighet och ljusa 

framtidsutsikter.  

5.1 Metoddiskussion 

Metoderna som användes genom projektet, som var en produktutveckling, valdes förbestämt 

utefter vilka moment som förväntades ingå i utvecklingen av det specifika instrumentet. Vid 

produktutveckling av en teknisk produkt som ska interagera med människor är det vitalt att 

användaren står i centrum (Ottosson 1996). Detta för att ett lyckat resultat ska fås som även är 

applicerbart i verkligheten. Dynamisk produktutveckling var passande för utvecklingen av 

instrumentet och gav friheten till att snabba men viktiga beslut kunde tas. Användarna 

interagerade i utvecklingen under brainstormingen och produktutvärderingen. Då dynamisk 

produktutveckling tillämpades kunde användarna interagerats ytterligare i 

utvecklingsprocessen genom konceptgenereringen. Då kunde mer utrymme getts för 

reflektion över alternativa koncept med dess fördelar och nackdelar före konceptvalet skulle 

göras.    

 I konceptutvärderingen då de fem koncept som arbetades fram under konceptgenereringen 

viktades och utvärderades enligt Pugh’s beslutsmatris (se bilaga 7 - Pugh’s beslutsmatris), 

kunde den dynamiska produktutvecklingen tillämpas på ett mycket användbart sätt. 

Beslutsmatrisen innefattade valda kriterier och önskemål tagna från kravspecifikationen som 

var högst prioriterade för nya versionen av instrumentet (Ullman 2010). Det slutgiltiga 

konceptet var inte det som landade på bäst poäng i beslutsmatrisen, det vill säga närmast noll. 

Konceptet var ändå det koncept som mötte viktiga övriga önskemål i kravspecifikationen 

tillsammans med de valda kriterierna/önskemålen från kravspecifikationen i matrisen bäst. Ett 

önskemål var att instrumentet skulle vara anpassningsbart med avseende på kroppsmått till så 

många individer som möjligt, vilket blev den avgörande faktorn till att koncept 2 var 

överlägset över datum och koncept 1. I traditionell produktutveckling hade ytterligare en 

kompletterande matris behövts antingen med förfinade kriterier eller med utökat antal 

koncept, för att ge ett tillfredställande resultat (Ullman 2010).   

Den avgörande faktorn för valda konceptet var anpassningsbarheten för så många individer 

som möjligt med avseende på kroppsmått. Vid dimensioneringen av instrumentet tillämpades 

därför sättet ”design för alla” vid val av antropometriska mått. I vanliga fall väljs sättet 

”design för medelindividen” på grund av ekonomiska och praktiska skäl, då det blir för 

avancerat och kostsamt att designa konstruktioner anpassat för alla individer (Hägg, M G. et 

al. 2008). I detta fall var det dock fullt möjligt att designa för alla då konstruktionen inte var 

av den avancerade graden och den ekonomiska aspekten inte påverkades nämnvärt.  

Vid verifiering av vilken kroppsposition som var mest optimal för mätningar med 

instrumentet gjordes biomekaniska beräkningar (se bilaga 2 – biomekaniska beräkningar). 
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Beräkningarna gjordes som en uppskattning över vilken faktisk kraft som quadriceps behövde 

utveckla för att hålla kroppspositionen statiskt, då en motståndskraft mot underbenet verkade . 

Beräkningarna är en förenkling över mätsituationerna som endast visar på en skillnad i 

muskelkraften på grund av de olika positionerna. Beräkningarna kan göras mer exakta via 

beräkningsprogram där en matematisk modell av knäleden kan ställas upp. Vinklar samt 

antropometriska mått kan då genom beräkningsprogrammet ställas in utefter varje enskild 

mätsituation och ge mer exakta resultat.  

5.2 Resultatdiskussion 

Det valda konceptet som utvecklades till en ny version av instrumentet i form av funktionell 

prototyp resulterade i ett användarvänligt instrument som mötte användarnas alla fem krav (se 

bilaga 5 - kravspecifikation) och de två önskemål som ansågs mest vitala för den nya 

versionen (se bilaga 7 - Pugh’s beslutsmatris). Användartestet utvärderade instrumentets 

användarvänlighet via videofilmning och observation på hur användarna tolkade gränssnittet. 

Användartestet gav indikationer på hur produkten hanterades med hjälp av tänka-högt-

protokoll, hur effektiv nya versionen av instrumentet var med hjälp av tidtagning samt hur 

tillfredställande nya versionen av instrumentet var med hjälp av diskussion och skriftliga 

kommentarer (Osvalder, A. et al. 2008). 

 Tänka-högt-protokollet indikerade på att användarmanualen gav ett fullgott stöd i hur 

instrumentet skulle monteras upp samt att instrumentet var enkelt att förstå sig på då ingen av 

testdeltagarna behövde ställa frågor om detta moment. Tidtagningen med korta resultattider 

indikerade på att instrumentet var enkelt att förstå och gick snabbt att hantera (se bilaga 10 – 

resultat användartest). Observation av videofilm samt diskussion med testdeltagare 

indikerade på att ett komplement till användarmanualen i form av bilder på instrumentet 

tillsammans med komponenterna, stödkuddarna och spännbanden, skulle ge en högre 

användarvänlighet. Detta på grund av att testdeltagarna upplevde en liten osäkerhet i hur 

komponenterna skulle appliceras på instrumentet och patienten, vilket åtgärdas med en mer 

specifik användarmanual med fler bilder (se bilaga 9 – användarmanual).    

Instrumentet som utvecklades i projektet var i form av en funktionell prototyp vilken testades 

och utvärderades i användartestet. Den funktionella prototypen visade på funktionen hos 

produkten så att en jämförelse kunde göras med de krav som målgruppen/användarna satt upp 

(Ullman 2010). Användartestet gav utrymme för användarna att ge synpunkter på funktionella 

prototypen så att produkten kan utvecklas och anpassas så mycket som möjligt till användarna 

i stegen mot en slutgiltig produkt.  

5.3 Vidareutveckling av funktionell prototyp  

Vid användartest med sjugymnasterna samt kommunikation med Dr Paul Grimshaw 

diskuterades en rad vidareutvecklingsmöjligheter med utgångspunkt från funktionella 

prototypen av den nya versionen av instrumentet. Vidareutvecklingen gällde ryggstödet, 

spännbanden och korsetten (höftfixeringen), stödkuddarna samt tillägg av en komponent i 

form av goniometer.  



Utveckling av medicintekniskt instrument för mätning av muskelstyrka 

15 

Ryggstödet på den funktionella prototypen kunde enligt användartestet vara lägre (se bilaga 

10 - resultat användartest). Detta på grund av att det behöver vara starkt och tåla tryck, samt 

att mätningarna inte skulle få annorlunda resultat om en sådan ändring gjordes. Förslaget 

jämfördes med ett så kallat quadricepsbord som används vid vissa mätningar av quadriceps, 

där ryggstödet är något lägre. Ett tillägg till ryggstödet för att öka stabiliteten skulle kunna 

vara ett utdragbart ”teleskopstöd” som kan dras ut från ryggstödet och fästas mot väggen 

bakom patienten. Stödet skulle fånga upp höga krafter och ge mycket hög stabilitet till 

konstruktionen.  

 

Korsetten som användes till funktionella prototypen var idag inte optimal för fixering av 

höften då korsetten var eftergivlig och fokuserade mer på att fixera patientens rygg mot 

ryggstödet snarare än att fixera höften mot underlaget. Korsetten var ett alternativ till 

funktionella prototypen för att visa hur patienten skulle fixeras mot instrumentet men fokus 

skulle enligt användartestet istället ligga på att fixera patientens höft mot underlaget. Ett 

förslag på en vidareutveckling av höftfixeringen är ett smalare, oeftergivligt och vadderat 

bälte som fixeras vid sittplattan på instrumentet, alternativt fixeras vid sittplattan kombinerat 

med fixering en liten bit upp på ryggstödet, för att ryggen ska fås med. På funktionella 

prototypen användes inte vadderat spännband (vristbandet) men på verkliga instrumentet är 

det tänkt att tillämpas. Vadderingen av vristbandet kommer att appliceras så att den ligger mot 

framsidan av benet och ökar komforten för patienten under testet då benet pressas framåt mot 

fixeringsbandet. Vadderingen är mycket viktig då mätningen annars kan bli felaktig om 

patienten får ont och inte presterar maximalt på grund av det.  

 

Sjukgymnasterna, som var både användare och testdeltagare i projektet, var eniga om att 

stödkuddar mot ryggstödet, mot sittunderlaget samt under knävecket var en mycket bra idé. 

Enligt användartest önskades mer vaddering under knävecket eftersom det blir ett stort tryck 

just där under mättillfället. På funktionella prototypen var kuddarna för tunna för att ta upp 

trycket som kommer att bli på instrumentet så kuddarna kommer att göras som sviktande 

dynor av styvare material. Kuddarna kommer att kläs i läder så att det lätt kan desinficeras 

och så att det tål den slitage det utsätts för vid användning, vilket ger en hållbar produkt. 

Produktens hållbarhet ökar även på grund av att instrumentet är helt oberoende av ribbstol 

eller annan fästpunkt så att det kan användas i alla miljöer och på alla behandlingsbänkar, 

även om utförandet på behandlingsbänkarna förändras i framtiden. Oberoendet 

uppmärksammades och fick positiv feedback under användartestet (se bilaga 10 - resultat 

användartest). Att instrumentet går att fälla ihop och är lätt bära med sig uppmärksammades i 

positiv bemärkelse flera gånger under diskussionen efter användartestet. Den funktionella 

prototypen gav enligt sjukgymnasterna en standardiserad position av patienten med avseende 

på att prototypen låser patienten i den specifika kroppsposition som muskelstyrketestet kräver. 

För att öka standardiseringen mer kan en biometrisk goniometer appliceras vid patientens 

knäled så att vinkeln 90 grader blir exakt (se figur 6 – goniometer). Enligt sjukgymnasterna 

dock är exaktheten inte så noga vid normalt kliniskt arbete med instrumentet att en sådan 

skulle behövas, då utvärdering av patientens mätvärden ligger inom större rang. Därmed 

skulle inte en liten felkälla av vinkeln påverka resultatet. Biometriska goniometern skulle 
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lämpa sig bättre vid vetenskapliga studier och forskning som är mer beroende av exakthet och 

vetenskapliga belägg. Tidigare studier har visat att användningen av en goniometer samt 

standardiserade mätprocedurer vid mätning av statiska knäledsvinklar, kan minimera 

felkällorna i mätresultaten (Piriyaprasarth, P et al. 2008). Goniometern är ideal för enkla, 

snabba och exakta mätningar av ledrörelser i flera olika plan (se figur 6 – goniometer). Då 

den är flexibel, lättviktig och rejäl kan den bäras under testet utan att hindra ledens rörelse på 

något sätt (Biometrics Ltd 2013).  

 

 

 

 

 

 

Figur 6 - Goniometer (Biometrics Ltd 2013). 

Mätdonet, elektriska trådtöjningsgivaren, på föregående version av instrumentet var placerat 

bakom underbenet cirka fyrtio centimeter ifrån patienten. På den nya versionen kommer 

mätdonets placering förbättras genom att sitta i spännbandet runt ankeln vilket ger en garanti 

på att det mäter i rätt och rak riktning. Vid personlig kommunikation med en universitetslektor 

i maskinteknik och föreläsare i biomekanik, informerades det om att mätdonet ska placeras så 

nära källan som möjligt och i rätt riktning. Mätdonets placering blir då en bidragande faktor, 

tillsammans med standardiseringen av kroppspositionen, till att mätningarna blir reliabla och 

valida. Eftersom mätdonet ska placeras runt ankeln kommer inget hinder finnas för att kunna 

mäta krafter även bakåt, det vill säga hamstringsmuskulaturen (knäflexorerna). Instrumentet 

hade för det syftet behövt modifieras så att delen på instrumentet mot underbenet låses i 

vinkeln 90 grader bakåt på insidan istället för utåt på framsidan, så att patienten kan pressa 

benet bakåt. 

5.4 Framtidsutsikter och reflektioner 

Instrumentet Stig Starkes funktion är att mäta statisk lårmuskelstyrka i quadriceps. Det är 

dock inte den faktiska muskelstyrkan i muskelgruppen quadriceps som mäts utan kraften som 

quadriceps kan generera nere i mätpunkten vid ankeln. Anledningen till att mätningen inte 

görs direkt av den faktiska kraften i quadriceps är att mätningarna måste göras i direkt linje 

med genererade kraften från muskelgruppen, vilket är mycket svårt om man inte använder 

EMG-elektroder. Mätningen via en punkt vid ankeln ger istället fördelar då mätningarna blir 

konsekventa samt ger en god uppskattning av muskelstyrkan i quadriceps (Grimshaw, Dr P, 

Sports Engineering Coordinator, School of Mechanical Engineering, University of Adelaide 

2013). Vid mätningar med instrument som ger en uppskattning av muskelstyrkan så som Stig 

Starke, kan dock felkällor uppkomma och påverka mätresultatet. Felkällorna kan vara 

felaktiga vinklar i involverade leder (för små eller för stora vinklar) eller mjukdelar på 

kroppen (exempelvis breda på grund av övervikt) som påverkar muskeln/muskelgruppen som 

mäts från att ge maximalt resultat. För exakta mätvärden i muskelstyrketester kan instrument 
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användas där mätvärden skickas rakt in i ett mjukvaruprogram med hjälp av exempelvis EMG 

eller kraftsensorer. Dessa instrument sitter i direkt anslutning till muskeln/muskelgruppen och 

ger i anslutning till mjukvaruprogrammet precisa och reliabla mätvärden som visualiseras 

med olika programverktyg (Musclelab 2013).  

Uppskattningen av muskelstyrkan i quadriceps är ett bra verktyg för sjukgymnasterna för att 

exempelvis kunna utvärdera träningseffekter vid sjukgymnastisk behandling, visualisera 

förändringar i muskelstyrka över tid och jämföra muskelstyrka med normalvärden  

(Svantesson 2010). Instrumentet är dock inte bara viktigt för sjukgymnasterna utan även för 

forskare inom området. Forskarna använder instrumentet i sina vetenskapliga studier där 

bland annat normalvärden tas fram med hjälp av instrumentet som kommer att kunna 

användas i framtiden, då jämförelser mellan patientens uppmätta värden och normalvärden 

kommer att göras. Annan forskning som bedrivs är även hur muskelstyrkan påverkas av 

sjukdomstillstånd så som hjärtsjukdomar och även där skulle en ny version av instrumentet 

vara värdefull för forskningen. Versionen som finns idag börjar försvinna så en ny version av 

instrumentet skulle bidra till att sjukgymnasterna kan tillämpa de normalvärden som forskarna 

hittills arbetat fram i vetenskapliga studier och till att forskarna kan fortsätta bedriva sin 

forskning på muskelstyrketester av quadriceps. Att nya versionen kan tillämpas till 

forskningen och i klinikerna gör att det fyller ett stort behov samt att det kommer att ha en 

hög användning, vilket betyder att instrumentet är en hållbar utveckling för samhället. 

Utgångspunkten för instrumentets konstruktion var behandlingsbänken Lojer Delta (se bilaga 

1 – behandlingsbänk) men instrumentet blev anpassningsbart till alla typer av 

behandlingsbänkar och sittytor där benen är fritt hängande. Konstruktionen kommer att bestå 

av endast tre olika material. Stommen och spännen i samma material (metalliskt material eller 

plastkomposit med hög hållfasthet) och löstagbara stödkuddar och spännband i två material 

(läder och vaddering). Mätdonet kommer att tillämpas till instrumentet så att det går att ta bort 

eller flyttas till annat instrument. I återvinningssynpunkt är det gynnande eftersom 

instrumentet är lätt att återvinna då delarna går att ta isär enkelt. Komponenterna kan även 

bytas ut utan modifiering så att instrumentet kan användas även om någon komponent så som 

spännband eller mätdon blivit slitet. På så sätt blir instrumentet ekonomiskt gynnsamt och 

bidrar till en bättre miljö med avseende på långsiktig användning.       
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6. Slutsats 

 

Det föråldrade medicintekniska instrumentet Stig Starke som mäter statisk muskelstyrka i 

quadriceps behöver ersättas med en ny version av instrumentet. Behovet som uttrycks av 

sjukgymnaster som använder instrumentet är stort och detta examensarbete var en lyckad 

början på en lösning till behovet som är ett problem. Användarvänligheten hos tekniska 

produkter som interagerar med människor visar sig vara mycket viktig för att produkten ska 

användas på rätt sätt. Den nya versionen av instrumentet som utvecklades genom arbetet 

testades och utvärderades med goda resultat. Instrumentet visade på hög användarvänlighet 

och en ny typ av standardisering vilket kan öka reliabiliteten av mätningarna som görs med 

hjälp av instrumentet, samt minska tiden det tar för sjukgymnasterna att göra mätningarna.  

En vidareutveckling med utgångspunkt i den nya versionen av instrumentet som arbetats 

fram, kan leda till att en slutgiltig version utvecklas, tillverkas och appliceras i verkligheten 

inom kliniskt arbete och forskning. Huruvida arbetet fortsätter från resultatet av detta 

examensarbete eller inte återstår att se.   
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8. Bilagor 

Bilaga 1 - Behandlingsbänk 

Klassisk behandlings- och massagebänk. Hydrauliskt höj- och sänkbar mellan 57-86 cm. 

Manuellt dränageläge och fotdynan går att höja till 75 grader. Fällbara sidodynor som 

tillbehör. Bredd 50, 55 eller 60 cm (Medema 2013).  
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Bilaga 2 - Biomekaniska beräkningar 

De tre positionerna: 

Pos. 1 - 60 grader  Pos 2. - 90 grader Pos. 3 - 130 grader 

Schematisk bild  

 

Beräkningarna har gjorts utifrån data; 

Atlet = 75 kg  

Benlängd = 0,5 m (0,25 till g) 

Massa underben = 0,0465*75 = 3,4875 kg (3,5 kg) 

Massa fot = 0,0145*75 = 1,0875 kg (1,09 kg) 
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Avstånd från quadricepssenan till knäledens rotationsaxel = 0,05 m  

Avstånd mellan fotled och R = 0,15 m 

K = Knä (knee) 

A = Ankel (ankle) 

MF = Muskelkraft (muscleforce) 

g = Gravitation (gravity) = 9,82 

R = Motstånd (resistance) = 300 N 

 

Moment sker kring knäleden. 

Moment = kraft * vinkelräta hävarmen 
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Biomekanisk beräkning position 1 – 60 grader 
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Biomekanisk beräkning position 2 – 90 grader 
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Biomekanisk beräkning position 3 – 130 grader 

 

 

 

De biomekaniska beräkningarna gjordes för att verifiera att kroppspositionen 90 grader i höft- 

och knäled är den optimala. En fiktiv kraft applicerades till beräkningarna för att en 

signifikant skillnad mellan de olika positionerna skulle kunna demonstreras. Den fiktiva 

kraften uppskattades till 300 N och gjorde därmed att det blev skillnader i resultatet från 

beräkningarna av de tre olika positionerna (Grimshaw, Dr P, Sports Engineering Coordinator, 

School of Mechanical Engineering, University of Adelaide 2013). 
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I biomekaniska beräkningen med knävinkeln 60 grader blev resultatet det lägsta 

muskelstyrkevärdet av de tre positionerna. Beräkningarna visade med hjälp av den fiktiva 

motståndskraften vid ankeln att faktiska kraften som krävdes i quadriceps för att upprätthålla 

positionen av benet blev 1 706,04 N. Att kraften som krävdes av quadriceps för att 

upprätthålla positionen blev lägst berodde på att quadriceps inte behövde arbeta för att hålla 

upp benets tyngdkraft då tyngdkraften verkade i positiv riktning med momentet som verkade i 

knäleden. 

I biomekaniska beräkningen med knävinkeln 90 grader blev resultatet det högsta 

muskelstyrkevärdet av de tre positionerna. Beräkningarna visade att faktiska kraften som 

krävdes i quadriceps för att upprätthålla positionen av benet med motståndet från den fiktiva 

motståndskraften blev 2100 N. Att kraften blev högst berodde på att benets tyngdkraft inte 

hade någon verkan och quadriceps behövde arbeta själv för att upprätthålla positionen samt 

att avståndet till underbenets tyngdpunkt var längst av de tre positionerna, vilket ledde till 

högsta värdet på kraften.  

I biomekaniska beräkningen med knävinkeln 130 grader blev resultatet det näst högsta av de 

tre positionerna. Den faktiska kraften som krävdes i quadriceps för att upprätthålla positionen 

av benet med motståndet från den fiktiva motståndskraften blev 1 778,74 N. Att kraften blev 

högre än i position 1 berodde på att i denna position behövde quadriceps arbeta för att även 

hålla upp benets tyngdkraft då den verkade i negativ riktning mot momentet.   
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Bilaga 3 - Maximal isometrisk muskelstyrka 

 

Tabell 1: Styrkevärden (kg (SD)) 

Muskelgrupp Man Kvinna 

Höger knäextension 51,12 (15,10) 32,24 (10,31) 

Vänster knäextension 49,29 (14,65) 31,28 (10,29) 

SD = Standardavvikelse 

Uppmätta kilogramvärden multipliceras med 9,82 för att värden på muskelstyrka ska fås 

enligt formel F=m*g där F (N) är kraften, m (kg) är styrkevärdet och g är gravitationskraften. 

Tabell 2: Maximal isometrisk styrka (N) 

Muskelgrupp Man Kvinna 

Höger knäextension 51,12*9,82 = 501,9984 32,24*9,82 = 316,5968 

Vänster knäextension 49,29*9,82 = 484,0278 31,28*9,82 = 307,1696 

 

Värdena är ett medelvärde av testgruppens resultat vilket medför att verklighetens värden kan 

variera både uppåt och nedåt.  
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Bilaga 4 – 6-5-3-metoden  
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Bilaga 5 - Kravspecifikation 

 

Fotsele fästes precis superiort om mediala malleolen Krav 

Patient ska sitta ner med 90 grader i höft- och knäled (isolerar 

quadriceps) 

Krav 

Instrument ska mäta upp till 1000 N Krav 

Instrument ska mäta maximal statisk styrka i quadriceps Krav 

Enkel att ta med och använda (gå att packa ner och bäras av en person) Krav 

Billigare att köpa in än existerande version, 5000 kr Önskemål 

Förnyad teknik i form av dataöverföring via USB till dator Önskemål 

Oberoende av ribbstol/vägg Önskemål 

Anpassningsbar till så många individer som möjligt Önskemål 

 

Kravspecifikation innefattar både krav och önskemål.  
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Bilaga 6 - Antropometrisk data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÖN  Kvinna Man 

MÅTT/PERCENTIL 5e 50e 95e 5e 50e 95e 

Popliteal height (mm) 350 400 450 385 430 475 

Knee height 455 500 545 480 530 580 

Buttock-knee length 525 585 645 545 595 645 

Buttock-popliteal length 430 485 540 430 480 530 

Hip breadth 315 365 415 310 360 410 

Thigh thickness 130 155 180 120 152 180 
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Bilaga 7 - Pugh’s beslutsmatris 
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Bilaga 8 – Prototypunderlag 

8.1 CAD-modeller 

Ryggstöd   Sittplatta  Stomme 

  

 

  Assembly av delarna 
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8.2 – Ritningar 

 

Ryggstöd 
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Sittplatta 
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Stomme 
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Bilaga 9 - Användarmanual 

Sida 1 
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Sida 2 

 

 



 

41 

Bilaga 10 – Resultat användartest 

Kvantitativ data 

 

Uvärdering/Testperson 1 2 3 

Tidsåtgång uppgift 

(min:sek) 
02:13 02:00 02:40 

Uppgift 2 0:09 00:27 01:15 

Uppgift 3 01:30 01:05 01:02 

Uppgift 4 00:34 00:28 00:23 

Antal vändningar 0 0 0 

Antal fel 1 0 1 

Antal rättade fel 1 0 0 

 

Kommentarer 

 

Testdeltagare 1 Ev. lite mer vaddering i knävecket eftersom det blir stort tryck just där när 

man pressar. 

Midjebälte: typ bilbälte över höften vore bättre. 

Jättebra användarvänlighet, lätt att förstå konstruktionen, lätt att ta med 

sig. Smart längdjusteringssystem. 

Oberoende av ribbstol – jättebra! 

Skulle vara jättebra med en skräddarsydd väska till 

Testdeltagare 2 Enkel konstruktion, lätt, bra att den kan användas var som helst. 

OBS viktigt att den blir stabil – stora krafter. 

Korsett som ”ryggband” håller ej ner höften + ger med sig. Kanske 

smalare ej töjbart band. 

Vadderat vristband. 

Går bara att använda till quadriceps. 

Testdeltagare 3 Ryggstödet behöver vara starkt, tåla tryck. Ev. vara lägre? 

Håller korsetten ner höften? 

Remmen vid benet behöver ev. vara vadderad på framsidan. 

Känns användarvänlig – lätt att fälla upp och ihop samt att ta med sig. Kan 

användas var som helst utan ribbstol. 

Trevligt med vaddering under benet och vid ryggen. 

Bra att den är tålig. 

Går bara att använda till quadriceps? 
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Bilaga 11 - Prototypdelar 

Korsett (plusvardag, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spännband (stoff & stil, 2013)          Reglerbara spännen (stoff & stil, 2013) 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 



HALMSTAD UNIVERSITY •  PO Box 823 • SE-301 18 Halmstad, Sweden • www.hh.se 


	Presentation av för fattaren: Författare av examensarbetet: Angelica Salomonsson, biomekanikingenjörsprogrammet, Högskolan i HalmstadKontakt:angelica.salomonsson@hotmail.com


