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Sammanfattning

I dagens tekniska samhälle ställs allt mindre fysiska krav på rörelseapparaten. Trots det så
krävs styrka och funktion i handens komplexa biomekaniska system för att klara av det
dagliga livet. Gripfunktionen är en huvudfunktion i handen och används i flertalet
forskningssyften, exempelvis vid bedömning av fysisk hälsa och att förutspå tidig
dödlighet. Ett nyutvecklat mätinstrument för gripstyrka är Grip-it som idag saknar
avlastningsarmstöd som möjliggör standardiserade mätpositioner för övre extremitet.
Projektets syfte var att designa och utvärdera ett avlastningsarmstöd som positionerar övre
extremitet för maximal kraftutveckling vid gripstyrkemätningar. För att designa ett
avlastningsarmstöd, med användaren i centrum, har dynamisk produktutveckling utifrån
antropometriska data tillämpats. Litteraturstudier, genomförd förstudie och utvärdering av
klinisk personal har legat till grund för en funktionell prototyp som tagits fram i nära
kontakt med näringslivet och nu är redo för användartester. Projektgruppen anser att det
finns goda möjligheter för utveckling till färdig produkt, vilket skulle möjliggöra
standardiserad positionering vid mätning av gripstyrka med Grip-it.
Med ny teknik utökar Grip-it möjligheterna att analysera gripstyrkemätningar och kan leda
till en utökad forskning och förståelse som sedan är applicerbar inom rehabilitering, olika
sporter samt utvärdering av ingripanden, såsom kirurgiska ingrepp.
Nyckelord: Gripstyrka, Grip-it, avlastningsarmstöd, standardiserad positionering, övre
extremitet
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Summary
In today’s technological society, there are increasingly less physical demands on the
locomotor system. However, despite that notion strength and function in the hand’s
complex biomechanical system are in fact both needed to cope with daily life. The grip
function is a main function in the hand and is used in many examples of scientific research,
for instance when assessing physical health and predicting the probabilities of premature
mortality. A newly developed tool for assessing grip strength is Grip-it which today lacks
support for the arm which would offer a standardized measured position for the upper
extremity.
The objective of this project was to design and evaluate a support for the arm that positions
the upper extremity for maximum power capacity when assessing the amount of grip
strength. A dynamic product development based on anthropometrical data has been applied
to design a support for the arm with focus on the user. Literature surveys, preliminary
studies and an evaluation of clinical personnel have provided the basis for a functional
prototype, developed in close contact with the industry, and is now ready for user tests.
The group of the project is of the opinion that there are good possibilities of developing a
finished product, which would enable a standardized positioning when assessing the
amount of grip strength with Grip-it.
With new technology, Grip-it expands possibilities of analyzing grip strength assessments
and can lead to an expanded research and understanding of these assessments,
subsequently applicable to rehabilitation, various sports and evaluations of certain actions
taken, such as surgical ones.
Keywords: Grip strength, Grip-it, arm support, standardized positioning, upper extremity
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Introduktion

Handens biomekaniska funktion är en av de mest komplexa muskuloskeletala systemen i
människokroppen. Den kräver störst kapacitet av nervsystemet i förhållande till sin storlek
och är central i all mänsklig verksamhet (Hägg 2001). God funktion och styrka i handen är
en förutsättning för att hantera de krav som ställs i det dagliga livet (Angst et al. 2010;
Lodha et al. 2012; Quaine et al. 2012). Greppfunktionen är en huvudfunktion i handen och
används i flertalet dagliga aktiviteter där krav ställs på gripstyrka som exempelvis
personlig hygien eller tillagning av måltider. Gripstyrka är ett mått på funktion, där
funktionsnedsättningar kan mätas. Mätning av gripstyrka är en tillförlitlig, validerad och
erkänd metod för att objektivt mäta och utvärdera rehabiliteringsinsatser inom en rad
kliniska områden (Innes 1999). Det används som ett verktyg i bedömning av fysisk hälsa
(Balogun 1987) och kan förutspå för tidig dödlighet (Gale et al. 2006; Ortega et al. 2012).
Faktorer som påverkar gripstyrkan är exempelvis vinklarna i både handled och armbåge
(Kattel et al. 1996) samt ålder (Aoki & Demura 2011). Forskning har utförts med
standardiserad position för övre extremitet vid mätningar för att säkerställa reliabiliteten.
American Society of Hand Therapists föreslog 1981 ett testprotokoll där individen sitter
med axeln adducerad och neutralt roterad, armbågen i 90° och underarmen och handleden i
neutrala positioner. Det finns dock ingen enighet om den optimala positioneringen av axel,
armbåge och handled för att uppnå maximal gripstyrka (Hillman et al. 2005; Kattel et al.
1996). Främst är det graderna av flexion i armbågsleden som skiljer sig mellan tidigare
studier.
För att mäta gripstyrka finns flera förekommande mätinstrument inom svensk sjukvård och
rehabilitering där Grippit (av AB Detektor, Göteborg, Sverige) är ett av dem. Grippit är en
tillförlitlig och validerad elektronisk dynamometer som visar max-, medel- och slutvärde
efter 10 sekunder och presenterar värdena uttryckt i Newton (Nordenskiöld & Grimby
1993). Grippit har använts i 30 år och har sedan 2011 slutat tillverkas, vilket över tid kan
ge en brist på fungerande utrustning om inget annat instrument tar dess plats.
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Projektets uppdragsgivare Sofia Brorsson, som forskat inom området handstyrka, har tagit
fram en ny mätapparatur. Det nya instrumentet kallas Grip-it och mäter gripstyrka över ett
spann på 1-20 sekunder där det går att avläsa max-, medel- och slutvärde. Resultatet
framställs i ett diagram och mäts i Newton. Vid mätning med Grip-it har övre extremitet
varit i standardiserat läge, armbågsflektion på 90-100 grader, handledsposition på 0-30
graders extension och 0-15 graders ulnardeviation (Nordenskiöld & Grimby 2009).
Positionering av övre extremitet är viktig för standardisera mätningar och påverkar
reliabiliteten under mätningar (Innes 1999). Idag saknas utrustning till Grip-it som
möjliggör standardiserad positionering av övre extremitet.
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Syfte och målsättning
Syftet med projektet var att designa och utvärdera ett avlastningsarmstöd som positionerar
övre extremitet för maximal kraftutveckling vid gripstyrkemätningar. Målsättning var att
framställa en prototyp av ett avlastningsarmstöd för standardiserade gripstyrkemätningar i
sittande position med Grip-it.

Frågeställningar


Hur skiljer sig den maximala kraftutvecklingen under gripstyrkemätningar mellan
de tre sökta positionerna av övre extremitet?



Hur uppfattas designens användbarhet inom kliniskt arbete av arbetsterapeuter?



Kan prototypen tillsammans med Grip-it positionera övre extremitet i den eller de
positioner som i förstudien visats sig generera maximal kraftutveckling vid
kraftmätningar av gripstyrka?

Avgränsningar
Vinklar som betraktades var enbart i axelleden, armbågsleden samt handleden vid sittande
position. Ingen färdig produkt togs fram utan endast en prototyp med en maxkostnad på
5000kr. Därför beräknades ingen produkttillverkningskostnad. Prototypen har inte
genomgått några FEM-beräkningar för att optimera materialvalet. Tester för att säkerställa
tillförlitligheten hos prototypen har inte skett i det här projektet. Testpersoner användes
endast för att mäta maxstyrkan i de tre utvalda positionerna, inte för att ge en heltäckande
bild av hur gripstyrka påverkas av ålder, kön och positionering av övre extremitet.
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Teoretisk referensram

Handen används vid kommunikation genom kroppsspråk och beröring men är främst ett
flexibelt verktyg som har varit centralt i människans utveckling. Handens biomekanik är
komplex och kan utföra precisionsuppgifter samt utveckla stora gripkrafter. I handleden
kan böjning ske kring två axlar. Böjning mot handflatan respektive handrygg benämns
flexion kontra extension (Figur 1). Sker det i lillfingrets/tummens riktning benämns det
ulnar- och radialdeviation (Figur 1).

Figur 1. Visualisering av extension och flexion i handleden samt ulnar- och radialdeviation hämtad ur
Budowick et al. 1996.

Två huvudgrupper av muskler möjliggör fingrarnas rörlighet, de externa och interna. Vid
större kraftutveckling aktiveras två muskelsystem på underarmens insida, flexor digitorum
superfacialis och flexor digitorum profundus (Figur 2).

Figur 2. Visualisering av flexor digitorum superfacialis och flerxor digitorum profundus hämtad ur Budowick et
al. 1996.
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Vid gripmoment aktiveras även extensormuskulaturen som ett svar på det böjande moment
som genererats av flexormuskulaturen. För att bibehålla en rak handled måste
extensormuskulaturen i underarmen aktiveras parallellt med flexorermuskulaturen om
inget stöd finns för handleden (Hägg 2001). Genom samhällets tekniska utveckling har
kraven på människans fysiska status minskat. God handfunktion är dock en förutsättning
för att klara av såväl privat- som yrkesliv (Angst et al. 2010; Lodha et al. 2012; Quaine et
al. 2012; Hägg 2001). Mätningar av gripstyrka används inom tidigare nämnda områden
(sid.1).
Ett testprotokoll där hela mätprocessen är standardiserad från instruktioner, miljö till
positionering är viktigt för att kunna jämföra resultat med tidigare studier. En stor andel av
studier som utförts angående mätningar av gripstyrka har använt en positionering
rekommenderad av ASHT (American Society of Hand Therapists) (Innes 1999). Det finns
dock ingen enighet om den optimala kroppshållningen för axeln, armbåge och handled för
att uppnå maximal gripstyrka (Hillman et al. 2005; Kattel et al. 1996). Tidigare forskning
har påvisat olika resultat kring vilket position som genererar störst gripstyrka (Innes 1999).
Det har visats att 90 grader flexion i armbågen med en neutral position i handleden (0 - 30
graders extension och 0 – 15 grader ulnardeviation) genererar högst gripstyrka (Desrosiers
et al. 1995; Ng & Fan 2001). Kattel et al (1996) kom däremot fram till att 135 grader i
armbågen var den position som genererade högst gripstyrka. Även hur handleden bör
positioneras skiljer sig mellan tidigare forskning som studerats. Forskningen har till stor
del påvisat högst mätvärden inom en neutral handledsposition (Innes 1999).
Handens biomekaniska förutsättningar för att generera gripstyrka är mest optimalt då
underarmsmuskulaturens senor som passerat handleden går i linje med underarmen, vilket
sker vid en normal handledsposition. Avståndet mellan muskulaturens ursprung och fäste
är ytterligare en faktor som påverkar på gripstyrkan, exempelvis skulle utökad flexion av
handleden minska möjligheten att generera gripstyrka eftersom avståndet mellan ursprung
och fäste minskar. Kraften som kan utvinnas under gripstyrka beror därav på
muskulaturens kraft och handens antropometriska utformning (Pheasant & Hasslegrave
1996). För att optimera användbarheten hos en produkt är det viktigt att, genom
antropometrisk data, utgå från brukarens fysikaliska förutsättningar. Då
användarpopulationen är både kvinnor och män med varierande antropometriska mått
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krävs viss justerbarhet (Ullman 2010). Lämpliga gränser för tillämpning av antropometrisk
data anses vara 5:e och 95:e percentilen (Hägg et al. 2010) och appliceras fördelaktigt
initialt i en produktutvecklingsprocess.

Dynamisk produktutveckling
Dynamisk verksamhet kännetecknas av översiktlig långtidsplanering, detaljerad
korttidsplanering och stor flexibilitet. Dynamisk produktutveckling grundar sig i tanken att
sätta brukaren i centrum och utifrån det, på snabbast möjliga sätt, utveckla produkter som
uppfyller de krav och önskemål som ställs. För att kunna hålla ett högt tempo i
utvecklingen krävs hög flexibilitet och ett dynamiskt problemlösande. Det innebär inte att
en speciell ordningsföljd behöver följas när det gäller problemlösning, utan att alla
möjligheter som uppenbarar sig kan utnyttjas. En hög hastighet i utvecklingen blir även
möjligt genom att undvika detaljerade långsiktsplaneringar, för att istället fokusera på
detaljerade korttidsplaneringar mot framtida mål och på så sätt utnyttja resurser maximalt
(Ottosson 1996). Produktutvecklingen består av ett flertal steg där olika metoder kan
tillämpas. I det här projektet har det valts att utgå från de metoder som presenteras nedan.
6-3-5 Brainwriting
6-3-5 brainwriting är en metod för idégenerering. Den genomförs genom att mellan tre och
åtta individer samlas kring ett bord. Varje individ får ett pappersark som de delar in i tre
kolumner. Varje deltagare får sedan 5 minuter på sig att antigen skriva eller skissa upp tre
olika lösningar på ett förbestämt problem. När tiden gått ut skickar deltagarna sedan sitt
pappersark till individen till höger, som efter att studerat tidigare lösningar antigen kan
komma på tre helt nya idéer eller fortsätta att utveckla de existerande under ytterligare 5
minuter. När samtliga pappersark har passerat alla deltagare avbryts övningen och
resultatet diskuteras (Ullman 2010).
Analogier
En metod för att använda analogier är att studera en given funktion och sedan fråga sig,
vad mer det finns som ger en liknande funktion? Genom att studera objekt som ger
liknande funktion kan nya idéer och lösningar uppkomma (Ullman 2010).
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Pugh´s Matris
Pugh´s matris är en enkel och bevisad effektiv metod för vägledning vid konceptvärdering.
Den går ut på att betygsätta olika koncept i förhållande till varandra och hur väl de möter
de bestämda kriterierna. Ett koncept väljs ut och samtliga andra koncept betygsätts i
förhållande till det utvalda. Är ett koncept bättre än det utvalda får det en etta som resultat
på det kriteriet. Är det likvärdigt delas en nolla ut och är det sämre får det minus ett.
Samtliga kriterier viktas beroende på hur viktiga de är för den slutliga produkten. Beroende
på resultatet görs metoden om genom att välja det koncept med högst poäng som det
utvalda och betygsättningen genomförs igen (Ullman 2010).
Tester och förfining
Genom att använda ”refine & patch” under produktutvecklingsprocessen förfinas
komponenternas problemlösningar för att göra dem mindre abstrakta. Det ger möjligheter
att enklare omforma, kombinera och skapa en optimal design då komponenters utformning
och funktion tydligt framkommer. Ett annat verktyg som kan förfina problemlösningarna
är 3D-konstruktionsprogram. Där kan problemlösningar visualiseras utan behov av fysiska
modeller. Simulerade komponenter kan assembleras och funktioner kontrolleras utifrån
ställda krav. Problem kan korrigeras i modellen och resultatet visualiseras direkt för
utvärdering. Av 3D-modeller kan ritningar och komponentlistor, Bills Of Materials (BOM)
genereras. BOM-lista är ett primärt verktyg vid tillverkning då det används för
kostnadsberäkningar samt lagerstyrning (Ullman 2010).
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Metod

Projektets utförda metoder kommer att förklaras under tre huvudrubriker och har
genomförts enligt följande flödesschema (Figur 3).

Förstudie
•Utformning
•Utförande
•Gruppering av testpersoner
•Resultat

Idégenerering och
konceptutvärdering
•Kravspecifikation
•Brainwriting
•Analogier
•Koncept
•Konceptutvärdering

Prototyp
•Produktgenerering
•Produktutvärdering
•Prototyptillverkning

Figur 3: Visualisering av flödesschemat som beskriver projektets utförande från vänster till höger.

Förstudie
I förstudien söktes tre fördelaktiga positioner för övre extremitet för maximal
kraftutveckling av gripstyrka. Positionerna jämfördes och resultatet låg till grund för
designen av avlastningsarmstödet till Grip-it.
Utformning
Tre fördelaktiga positioner söktes genom litteraturstudier av tidigare forskning i
databaserna SciVerse Science Direct samt PubMed med sökordet ”grip strength”
tillsammans med ”grippit”, ”effect” of ”upper extremity”, ”shoulder position”, ”elbow
position”, ”wrist position”. Baserat på genomförd litteraturstudie valdes det att samtliga
positioner skulle utgå från en sittande position och följa ASHT rekommendationer
angående handleden (0-30 graders extension och 0-15 grader ulnardeviation). Det följer
tidigare forskning som visat att högst mätvärden noterats inom de gränserna samt ger
testpersonen möjlighet till bekväm positionering (Innes 1999; Li 2002).

8

Figur 4. Position 1 till 3 från vänster till höger.

Första positionen som valdes var 90 graders armbågsflexion som rekommenderas av
ASHT, position två var armbågen flekterad 120 grader och axeln 30grader. Avslutade
position tre innebar 135 graders flektion i armbågen och 45 grader i axeln. Positionerna
visualiseras i figur 4.
Utformningen av testprotokoll grundades i tidigare forskning inom gripstyrkemätningar. I
det här projektet utfördes enbart en mätning per hand och position, då det enligt MassyWestropp et al. (2011) inte finns någon fördel med att utföra tre försök till skillnad mot ett.
En viloperiod på 45-60s användes i testprotokollet, vilket Innes (1999) rekommenderar.
Som kontraktionstid valdes ett tidsspann på tre sekunder då målet var att främst studera
uppmätt maxvärde som enligt Innes (1999) är tillräckligt. Instruktionerna skulle hållas
konsekventa genom samtliga testtillfällen och muntlig uppmuntran undveks helt under de
tre sekunder som varje test innebar.
Som en slutlig förberedelse tillverkades tre enklare modeller av avlastningsarmstöd (Bilaga
1). Modellerna var utformade enligt de tre valda positionerna, för att ge samtliga
testpersoner en likvärdig positionering samt minska tidsåtgången vid utförande av
kommande tester.
Utförande
Testerna utfördes på 35 individer fördelade på tre testtillfällen. Testpersonerna uppfyllde
kraven av en minimiålder på 18 år och bestod av 16 kvinnor och 19 män (33 ± 13 (20-67)
år). Samtliga testpersoner har, under två föregående år innan testtillfället, ej upplevt några
muskuloskeletala skador i övre extremitet. Testpersonerna var av europeiskt ursprung och
rekryterades från lokal dansförening, lärarkåren och studenter på Högskolan i Halmstad.
Testerna skedde enligt utformat testprotokoll (sid.9) vid Halmstad dansklubb (två tillfällen)
samt vid Högskolan i Halmstad (ett tillfälle). För att ge testpersonerna likvärdiga
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förutsättningar var fördelningen av uppgifterna inom projektgruppen densamma under
samtliga testtillfällen.
Testpersonerna informerades om att de skulle utföra tester för gripstyrka. Testpersonerna
fick underteckna ett informerat samtycke och svara på medföljande frågor (Bilaga 2) och
bads sedan enskilt att sätta sig ner i testrummet för vidare instruktioner om testprocessen.
Det förklarades hur testerna skulle utföras och i vilken ordning. Testpersonen placerades
sittandes på en stol med ett bord framför sig. Bord och stol justerades så en upprätt hållning
kunde erhållas utan elevation eller depression av axlarna. Armen hölls adducerad mot kroppen
med en normalrotation i axelleden. Båda fötterna placerades antingen på golvet eller på en pall.
Den vilade armen placerades på bordet eller i knäet. Tidigare tillverkade modeller användes

för att positionera övre extremitet vid varje enskilt test. Testarmen placerades på, för testet,
aktuell modell och sedan kontrollerades handleden visuellt av testledarna att den befann sig i
en neutral position enligt ASHT.

Testpersonen informerades om att den skulle gripa med full kraft i tre sekunder, att det
kommer att räknas ner innan mätningarna påbörjas och när de tre sekunderna passerat. Det
kontrollerades att testpersonen var startklar innan testet utfördes. Ett test innefattade två
mätningar, först dominant hand och sedan icke-dominant hand i samma position. Testerna
genomfördes i ordningen position 1 till 3 (Figur 4) på samtliga testpersoner. Tidsåtgången
för varje testperson var cirka fem minuter med ett intervall på mellan 45-60 sekunder
mellan varje test. Testresultaten registrerades via programvaran Ex-it och sparades som
ex_it-filer.
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Gruppering av testpersoner
I det här projektet delades testpersonerna in i sammanlagt fem grupper enligt Tabell 1.
Grupp 1 var övergripande och bestod av testresultaten för samtliga testpersoner.
Resterande grupperna utformades efter ålder och kön, då det enligt Luna-Heredia et al.
(2004) kan påverka gripstyrkan. Inom samtliga grupper studerades dominant hand kontra
icke dominant. Data från programvaran Ex-it som registrerat resultaten exporterades och
sammanställdes i Excel (Bilaga 3). Resultaten av varje enskild individ grupperades efter
vilken av positionerna 1, 2 eller 3 som påvisade högst värde för maximal kraftutveckling.
Tabell 1. Tabell över grupperingen av testpersoner.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Samtliga

Män

Kvinnor

Under 40 år

Över 40 år

Resultat
Resultatet delades upp i de fem
förutbestämda grupperna och redovisas i tre
stapeldiagram (Figur 5-7). I diagrammen
framgår det att grupp 1,2 och 4 genererar
högst maximal kraftutveckling för både
dominant och icke-dominant hand i position
1. Grupp 5 redovisar däremot högst maximal
kraftutveckling för icke-dominant hand i
position 2. Position 1 och 2 användes sedan

Figur 5. Sammanställning av data för grupp 1
(samtliga individer).

under vidare produktutvecklingsprocess.

Figur 6. Sammanställning av data för grupp 2
(män) och grupp 3 (kvinnor).

Figur 7. Sammanställning av data för grupp 4
(under 40 år) och grupp 5 (över 40 år).
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Idégenerering och konceptvärdering
Utifrån resultatet av förstudien utformades de krav som genom ett antal utvalda metoder
genererade ett slutgiltigt koncept.
Kravspecifikation
Genom utformningen av en kravspecifikation som innefattar ergonomiska krav,
ekonomiska krav och funktionskrav säkerställs det att målet uppfylls (Osvalder et al. 2010).
Kravspecifikationen utformades av projektgruppen i samarbete med uppdragsgivaren för
att agera som en grund vid utveckling av produkten.


Användbar för både höger- och vänster hand



Material som tål desinfektionsmedel



Positionera armbågsleden i ett flekterat läge på 90 samt 120 grader



Positionera handleden i normal handledposition



Maxvikt 1500 gram



Utformning skall ske utifrån antropometriska data (5: percentilen för europeiska
kvinnor till 95:e percentilen för europeiska män)



Utformning skall baseras på en sittande position vid mätningar



Vikten av Grip-it skall ej påverka testpersonen fysiskt



Prototypkostnad max 5000kr

Brainwriting
Efter genomförd förstudie och utvecklad kravspecifikation utfördes en brainwritingsession
tillsammans med fem elever som läser sista året på biomekanikingenjörsprogrammet vid
Högskolan i Halmstad. Eleverna bestod av fyra kvinnor och en man i åldrarna 20-25 år.
Projektgruppen började med att muntligt berätta om projektet, syfte och mål. Deltagarna
informerades om projektets kravspecifikation. Metoden som tillämpades var 6-3-5
brainwriting och avslutades med en gemensam diskussion där deltagarna hade möjlighet
att berätta om och förklara sina idéer. Sessionen och efterföljande diskussion resulterade i
en bred idégrund som senare utnyttjades vid konceptgenerering (Bilaga 4).
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Analogier
För att komplettera idégrunden genomfördes analogistudier av tidigare lösningar av
armstöd, inte bara inom den medicinska sektorn utan även utanför. Googles sökmotor för
bilder användes med sökord som ”armstöd”, ”avlastningsarmstöd” och ”armrest”.
Resultatet av den analogiska studien gav detaljerade idéer på utveckling av idégrunden från
brainwritingsessionen (Bilaga 5).
Konceptgenerering
Idéerna som genererades genom tidigare nämnda metoder sammanställdes till fem koncept.
Koncepten beskrevs genom enklare ritningar med övergripande beskrivningar av funktion
och design, vilket underlättade värdering och urvalet av slutgiltigt koncept. De första fyra
koncepten har liknande utformning av avlastningsarmstödet men med olika lösningar på
hur och var det skall placeras. Den gemensamma utformningen av avlastningsarmstödet
består av bottenkonstruktion, bakstycke samt två fästen som förenar bottenlåda och
bakstycke. Fästen är justerbara i längdriktningen på bottenkonstruktionen utifrån
antropometriskt data och försedda med två infästningsmöjligheter för bakstycket.
Bakstycket kan därmed fästas till bottenkonstruktionen i både 90 och 120 graders vinkel.
Vidare beskrivs skillnaderna mellan koncept 1-4 samt koncept 5 i sin helhet.
Koncept 1
Avlastningsarmstödet placeras på den externa placeringsytan där Grip-it är placerad. Ytan
som ligger an mot bordet bekläds med ett gummimaterial för att öka friktionen och
förhindra förflyttning av avlastningsarmstödet.
Koncept 2
Konceptet fästes mot bordets kant med en extra fästanordning. Den har även en plattform
där Grip-it placeras. Infästningen sker med antingen klämmor eller skruvar.
Koncept 3
Det här konceptet är utrustat med egna ben så att den står fritt på golvet och ej är beroende
av extern placeringsyta. Den är försedd med låsbara hjul på tre ben som möjliggör
förflyttning. Avlastningsarmstödet är även försett med en plattform där Grip-it placeras.
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Koncept 4
Även koncept 4 är oberoende av extern placeringsyta då avlastningsarmstödet fäster direkt
mot stolen som individen befinner sig på. Grip-it placeras på en fristående plattform med
en egen fästanordning.
Koncept 5
Det här konceptet består av en solid plastgjutning som är utformad som ett ryggstöd med
utgående stöd för både övre extremitet och Grip-it. Ryggstödet fästs med hjälp av en sele
runt bröstkorg och bål. Konceptet kommer kräva ett antal modeller, olika storlekar utifrån
testindivider och utifrån vilken av position 1 och 2 som önskas användas.
Konceptutvärdering
Koncepten utvärderades i ett första steg genom Pugh´s matris där kriterierna speglade
kravspecifikation samt för att optimera användandet av koncepten. Kriterierna viktades av
projektgruppen utifrån dess betydelse och påverkan på slutprodukten. Pugh´s matris
utfördes i omgångar till resultatet visade att koncept 1 stod sig starkast bland de fem
koncepten (Bilaga 6). Resultatet av Pugh´s matris diskuterades med uppdragsgivare och
resulterade i att koncept 1 valdes för fortsatt utveckling.

Prototyp
I kommande tre stycken beskrivs prototypframställningens tre steg och hur det resulterade i
en funktionell prototyp.
Produktgenerering
Konceptet som valdes för utveckling förfinades och medförde att detaljerade lösningar togs
fram genom skisser och diskussioner inom projektgruppen. Produkten formades genom
dynamisk problemlösning och tillämpning av ”refine & patch” under hela processen där
kontakten med företag och verkstadsperson vid Högskolan i Halmstad påverkade
prototypens lösningar och design.
Konceptet skapades som 3D-modell i Catia V5 som är ett 3D-konstruktionsprogram. I 3Dmodellen kunde olika problemlösningar testas och utvärderas utan behov av fysisk modell.
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Efter simuleringar kunde modellen måttsättas så att kraven för antropometrisk data
uppfylldes. Avlastningsarmstödet anpassades utifrån ett underarmsmått på 217-317 mm.
Produktutvärdering
För utvärdering presenterades 3D-modellen (Bilaga 7) för tre arbetsterapeuter vid
Rehabiliteringskliniken på Hallands sjukhus Halmstad där samtliga funktioner
visualiserades. Arbetsterapeuterna hade erfarenhet av gripstyrkemätningar med
mätutrustningen Grippit. Där ställdes frågor och diskussion hölls angående
kravspecifikation, konceptets lösningar samt design (Bilaga 8). Arbetsterapeuterna var
positivt inställda men betonade vikten av att undvika vassa kanter och framhöll önskemål
om utbytbara dynor och diskret färgskala. Utifrån mötet med arbetsterapeuterna
modifierades 3D-modellen för att uppfylla önskemål som framkommit innan
prototyptillverkningen påbörjades.
Prototyptillverkning
Utifrån 3D-modellen framställdes ritningar för samtliga komponenter inklusive en BOMlista. Till huvudmaterial valdes aluminium utifrån dess vikt- och prisegenskaper. Fyra av
komponenterna tillverkades av företaget ProtoTech AB som är specialiserade inom
prototyptillverkning. De tillverkade komponenterna var två styrkomponenter för
bakstycket och två fästen till bottenkonstruktionen. Bottenkonstruktion och bakstycke
tillverkades i aluminiumprofiler och aluminiumplåt av projektgruppen i verkstaden på
Högskolan i Halmstad. Till bottenkonstruktion och bakstycke tillverkades stoppade dynor
av skumgummi och masonitskiva. TeamOlmed i Halmstad kontaktades för beklädnad av
dynorna. Dynorna kläddes med galon under assistans av TeamOlmed i deras lokaler.
Slutgiltig montering av prototypen genomfördes i verkstadslokalerna på Högskolan i
Halmstad.
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Resultat

Förstudien visade att 51 % av samtliga testindivider uppvisade högst värde för maximal
gripstyrka i 90 graders armbågsflexion. Uppdelningen av testpersonerna i grupper
åskådliggjorde att individer över 40 år påvisade likvärdiga eller högre resultat för 120
grader jämfört med 90 graders armbågsflexion. Båda positionerna i samband med en
neutral handledsposition låg till grund för vidare produktutveckling.
Vid produktutvärderingen med arbetsterapeuter uppfattades designen av
avlastningsarmstödet ha god användbarhet i samband med mätningar av gripstyrka i
klinisk miljö. Under frågeställningen och diskussion nämndes positiva uttryck som: ”Lätt
att sprita av”, ”En förbättring mot det vi använder idag”, ”Lätt att justera” samt ”Stilren
och smidig”.
Produktutvecklingsprojektet har resulterat i en funktionell prototyp (Bilaga 9) av ett
avlastningsarmstöd som kan användas vid standardiserade gripstyrkemätningar i sittande
position med Grip-it. Avlastningsarmstödet (Figur 8) är utformat så att dess höjd ligger i
nivå med avsedd greppyta på Grip-it. Bakstycket är utrustat med två styrkomponenter som
är utformade för att passa två urfräsningar i fästena till bottenkonstruktionen. Utifrån det
kan bakstycket alterneras mellan 90 eller 120 grader vinkel. Samma funktion gör
avlastningsarmstödet nermonterbart i två delar, bakstycke samt bottenkonstruktion
inklusive fästen. Bakstycket kan justeras efter testindividens underarm längs
bottenkonstruktionen genom en urfräst del i bottenkonstruktionen där fästen med
bakstycke kan förflyttas. Dynorna är beklädda med svart galon som är en slitstark
plastbelagd textilväv och fästes mot bottenkonstruktion och bakstycke med kardborre.
Prototypens totala vikt uppgår till ca 1400 gram och med en tillverkningskostnad på ca
3400 kr.

Figur 8. Avlastningsarmstöd i position 1 och 2.
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Resultatdiskussion

Förstudien påvisade att 90 grader armbågsflexion gav högst maximal kraftutveckling hos
51 % av samtliga individer. Positionen överensstämde med rekommendationer från ASHT
(Innes 1999) och den mätmetod som projektgruppen genom litteraturstudier uppfattat som
främst förekommande i klinisk verksamhet. Projektgruppen valde att gå vidare med 120
graders armbågsflexion trots att det enbart visade ett högre testresultat i den ickedominanta handen. Den visade även ett likvärdigt resultat för den dominanta handen för
individer över 40 år (Grupp 5) och den icke-dominanta handen för kvinnor (Grupp 3). Det
beslutet grundade projektgruppen genom litteraturstudier och kontakt med klinisk personal
indikerade att majoriteten av gripstyrkestudier inom rehabiliteringsområdet riktar sig mot
äldre individer.
Produktutvecklingsprojektet har utvecklat en prototyp av ett avlastningsarmstöd som
positionerar övre extremitet i, enligt genomförd förstudie, optimal positionering för
maximal kraftutveckling vid mätning av gripstyrka. Avlastningsarmstödet är designat för
att användas vid sittande position som anses fördelaktigt och rekommenderas av ASHT
(Innes 1999). Klinisk personal som projektgruppen var i kontakt med utför mätningar i
sittande position och det anses enligt projektgruppen fördelaktigt att inte avvika från inlärt
tillvägagångssätt. Att avlastningsarmstödet och greppytan på Grip-it ligger i nivå med
varandra möjliggör normal handledsposition som påvisats ge goda mätresultat (Innes 1999;
Li 2002) samt att testpersonen ej påverkas fysiskt av Grip-its egentyngd. Att designen
möjliggör neutral handled under tester anses bidra till god komfort för testindividen.
Projektgruppen konstruerade bakstycket som en separat del då det, efter förstudien, valts
att arbeta vidare utifrån både 90 och 120 grader armbågsflexion. Svårigheter som
projektgruppen kan uppfatta med ett alternerbart bakstycke är dels funderingar hos brukare
av avlastningsarmstödet kring vilken av positionerna som ska användas för varje enskild
testindivid. Då en likvärdig position vid kraftmätningar är grundläggande för att kunna
jämföra mätdata (Innes 1999) kräver utformningen att positionen som används registreras i
samband med mätvärdet. Om prototypen utvecklas till färdig produkt är det utvecklarens

17

skyldighet att framställa en bruksanvisning med tydliga instruktioner för att undvika
felhantering och skador.
Fästena på bottenkonstruktionen är justerbara i längdriktningen vilket gör att prototypen
uppfyller de antropometriskt ställda kraven. Prototypen uppfyller därmed kraven för
underarmsmått mellan 217-317 mm (5:e percentilen för kvinnor till 95:e percentilen för
män i Europa). Tillsammans med dynornas utformning innebär det att det enbart behövs ett
avlastningsarmstöd oavsett hand eller kön. Att endast ett avlastningsarmstöd krävs, oavsett
testindivid, är utifrån en ekonomi- och miljösynpunkt en styrka hos prototypen. Valet av
material för dynornas beklädnad utgick från kravet på att prototypen skulle tåla
desinfektionsmedel för att kunna rengöras efter utförda mätningar. Det är viktigt i en
klinisk miljö för att undvika infektioner och spridning av sjukdomar.
Färgen valdes till svart för att uppfylla önskan som uppkom under utvärdering av
arbetsterapeuter om en diskret färgskala. Materialvalet av ofärgat aluminium och svart
galon gör att prototypen även är estiskt tilltalande tillsammans med Grip-it. Under
utvärderingen uppkom även önskan att enkelt kunna byta ut dynorna vid slitage för att
upprätthålla en sanitär miljö, vilket projektgruppen löste med hjälp av kardborre. Vid
vidare utveckling bör lösningen med kardborre ses över då infästningen försämras över tid.
Totala vikten av prototypen uppgår till ca 1400 gram vilket är i linje med
kravspecifikationen. Projektgruppen ser möjligheter genom undersökningar av material
och tillverkningsmetod kunna minska vikten på framtida produkt. Förbättringar kan utföras
genom formsprutning av bottenkonstruktion i aluminium eller plast samt gjutning av
bakstycke. Vikten för den framställda prototypen ses inte som ett hinder för utvärdering i
klinisk miljö. Budgeten för framställning hölls med marginal under uppsatta krav då stor
del av konstruktionen kunde tillverkas av projektgruppen och assistansen med både
material och kunskap erhölls utan kostnad av TeamOlmed i Halmstad.
Enligt projektgruppen möjliggör avlastningsarmstödet en standardiserad positionering vid
mätning av gripstyrka med Grip-it. Mätningar med Grip-it och dess nya teknik medför att
forskningen inom gripstyrka kan utvecklas. Det kan i framtiden leda till ökad förståelse
som sedan är applicerbar inom rehabilitering och utvärdering av medicinska ingripanden.
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Metoddiskussion

I det här avsnittet kommer det till en början diskuteras kring hur förstudien formats, utförts
och produktutvecklingsprocessen i stort. Avsnittet avslutas med utvecklingsmöjligheter
och en beskrivning av arbetsfördelningen.

Förstudie
Resultatet av förstudien visade tydligt att majoritet av deltagarna utvann sin maximala
gripkraft vid 90 graders flexion i armbågsleden. Resultatet var tydligt för alla grupper utom
grupp 5 som i sin icke-dominanta hand utvecklade maximal gripkraft i 120 graders
armbågsflexion. Det avviker från tidigare forskning som visat att 120 graders
armbågsflexion gett signifikant (p < 0.001) lägre mätvärden än en 90 graders flexion (Ng
& Fan 2001). Dock bör det noteras att antalet testpersoner i grupp 5 var få, vilket påverkar
resultatets reliabilitet och generaliserbarhet. Mätdata behandlades i Excel och enbart den
maximala kraftutvecklingen studerades då det efterfrågades av uppdragsgivaren och söktes
av syftet. Mätdata sammanställdes för att enbart jämföra antalen mot varandra och ej
undersöka statistiska skillnader. Valet grundades i att testpersonerna ej var en
normalfördelad population och inte heller var nödvändigt för att svara på projektets
frågeställningar. Uppdelningen av testpersonerna förenklade bearbetningen och
möjliggjorde upptäckten av avvikande resultat av grupp 5. Forskning har påvisats liknande
resultat där signifikant skillnad upptäckts mellan individer över och under 40 år
(Nordenskiöld & Grimby 1993). Tänkvärt i framtiden vore att dela upp testpersoner i
flertalet grupper utifrån ålder och undersöka om liknande variationer uppkommer.
Etiska aspekter efterföljs under förstudien då individerna ej ingick i någon form av
behandling eller träning utan endast deltog vid ett testtillfälle. Det minimerade skaderisken
tillsammans med att ingen yttre belastning applicerades. Genom undertecknandet av
informerat samtyckte var samtliga testindivider medvetna om studiens syfte och att
medverkan var frivillig och kunde när som helst avbrytas. Utifrån det anses samhällsnyttan
överstiga handlandet. Endast en mätning i förstudien minskade även sannolikheten för
uppkomst av smärta och trötthet som påvisats i tidigare studier (Massy-Westropp et al.
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2011). Den minimerade tidsåtgången och möjliggörandet av att fler tester utfördes blev en
positiv bieffekt. Innes (1999) betonar vikten av att hålla samma ton och volym på
instruktioner och undvika uppmuntran då det har påvisats förändra testresultaten. Det
efterföljdes och testerna utfördas i ett avskilt rum med enbart testperson och projektgrupp
närvarande. Att testprotokollet var utformat så att positionerna alltid testades i ordningen
position 1 till 3, kan ha bidragit till trötthet i muskulaturen under de senare testerna vilket
kan ha påverkat resultatet. Det valdes dock att utföra testerna på det sättet för att ge
samtliga testindivider lika förutsättningar. För att säkerställa graden av ordningens
påverkan hade ett antal individer kunnat återkallas en vecka senare för att genomföra
testerna igen dock i en annan ordningsföljd. Det utfördes ej i det här projektet då
projektgruppen först under sammanställningen av data uppmärksammade den möjliga
felkällan. Att kontakta testpersoner genom Halmstad dansklubb och Högskolan i Halmstad
var ett bekvämlighetsurval. Halmstad dansklubb valdes för att en av projektdeltagarna hade
god kontakt med föreningen och då det erbjöds en stor variation av åldrar på testpersoner.
En anledning till att utföra ett testtillfälle på Högskolan i Halmstad var utifrån god kontakt
med ett antal möjliga testpersoner hos lärare och studenter. Negativt vara att en stor del av
testpopulationen var studenter, vilket sänkte medelåldern. För att försäkra sig om att
förstudien redovisat sanningsenliga resultat, bör en normalfördelad population med ett
större antal individer testas, framförallt gällande individer i övre åldrar.

Produktutvecklingsprocess
Dynamisk produktutveckling användes som studiedesign och anses gett bra förutsättningar
för projektet då projektdeltagarna har tidigare tillämpat denna metod. Produktutvecklingsprocessen inleddes med att formulera krav för kommande prototyp samt de ramar som
omslöt projektet. Kraven grundades utifrån egna erfarenheter och uppdragsgivarens breda
kunskap inom kraftmätningar av gripstyrka. Genom en marknadsundersökning skulle
kravspecifikationen kunnat utökas och specificeras mer innan produktutvecklingen startade.
Förbiseendet mildrades i ett senare skede av utvecklingen genom utvärdering med
arbetsterapeuter som påvisade egenskaper som lämpligen skulle ingått i ursprunglig
kravspecifikation. Tydliga avgränsningar applicerades tidigt i projektet som under hela
processen agerat som skyddsräcke och stöttat projektet i syftets riktning.
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Metoder
Som grund i idégenereringen utnyttjades 6-3-5 brainwriting som till skillnad från
brainstorming använder sig av skisser. Fördelarna är att idéerna blir antecknade helt utifrån
idégivaren och ger alla individer samma möjlighet att uttrycka sig. I brainwritingsessionen
var deltagarna enbart studenter inom samma utbildningsområde. Genomförande kunde
utvecklas genom att inkludera individer från andra områden som exempelvis mekanisk
konstruktion, rehabilitering och design. Analogier användes endast som komplettering
efter brainwritingsessionen då det annars är enkelt att enbart fokusera på redan
visualiserade idéer. Lösningar som framkom under den analogiska studien var i stor mån
direkt applicerbara och minskade tidsåtgången vid konceptgenerering. Endast de enklare
ritningarna användes vid konceptvärderingen där Pugh´s matris användes som vägledning.
En fördel med Pugh´s matris är möjligheten att kunna vikta sina kriterier. Viktningen av
kriterier i Pugh´s matris har setts som en fördel då egenskaperna hos prototypen har haft
varierad tyngd. Om koncepten hade genomgått en vidare utveckling innan utvärdering
hade det möjligen lett till annat slutresultat. Valet att utgå från de enklare ritningarna var
för att tidigt kunna välja ett koncept vilket ger möjlighet att under en längre tidsperiod
applicera ”refine & patch”. Genom att arbeta utifrån det ges god möjlighet till förbättring
och optimering av samtliga problemlösningar.
Skapande av 3D-modeller i Catia V5 användes i stor utsträckning under
produktgenereringen och anses gett goda förutsättningar för projektet då projektdeltagarna
har goda kunskaper inom programmet. Visualisering och simulering genom 3D-modeller
användes frekvent för att det är en resurssnål och tidseffektiv metod för att utvärdera
problemlösningar. FEM-beräkningar utfördes inte på 3D-modellen då avlastningsarmstödet
ej kommer att utsättas för belastningar som överstiger aluminiums hållfasthet. Den
slutgiltiga 3D-modellen har som tidigare nämnts utvärderas av arbetsterapeuter och fick
utifrån det en viss utformning. Det hade varit fördelaktigt för projektet att kontrollera att
modifikationerna stämde överens med uttalade önskemål.
Ett antal komponenter tillverkades på externt företag då dess utformning var för
komplicerad för att tillverkas av projektgruppen. Samarbete med externa företag ställer ett
högre krav på planering och framförhållning, samtidigt som det är lärorikt att
kommunicera med företag och få en insikt i hur de arbetar. Projektgruppen känner att
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kontakten med företagen TeamOlmed samt ProtoTech AB har fungerat bra då de hade
korta leveranstider samt gav goda råd. Att projektdeltagarna tillverkade resterande
komponenter själva var tidskrävande men väldigt lärorikt och ekonomiskt. Utförandet
underlättandes genom en välutformad BOM-lista.

Utvecklingsmöjligheter
Nästa steg för prototypen är att genomgå ett antal tester för att säkerhetsställa dess
tillförlitlighet och användbarhet. Visas goda resultat anser projektgruppen möjligheterna
stora att utveckla prototypen till färdig produkt. Utöver de tidigare nämnda
utvecklingsmöjligheterna bör materialvalet optimeras genom att utföra FEM-beräkningar.
Det borde även genomföras undersökningar om vilka krafter som påverkar
avlastningsarmstödet under kraftmätningar och utifrån det optimera materialvalet. En
omfattande livscykelanalys bör genomföras om produkten ska vidareutvecklas för att
säkerställa en god produkt- och tillverkningsprocess utifrån miljöaspekter.

Arbetsfördelning
För att få en god struktur har största delen av arbetet skett tillsammans i projektgruppen.
Deltagarna delar samma tekniska bakgrund och intresse vilket ledde till att områden i sig
inte delades upp mellan deltagarna. För att hålla en hög effektivitet utfördes mindre
uppgifter enskilt inom områden som sökning av studier, företagskontakter och tillverkning.
Projektdeltagarna anser att de bidragit lika mycket inom varje område under hela projektet
som lett till ett tillfredställande resultat.
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Slutsats

Projektet har i sin förstudie påvisat att den maximala kraftutvecklingen i gripstyrka skiljer
sig mellan position 1,2 och 3. Utifrån position 1 och 2 designades ett avlastningsarmstöd
som uppfattades positivt av arbetsterapeuter när det gäller användbarheten. Den tillverkade
prototypen av avlastningsarmstödet kan positionera övre extremitet i position 1 och 2.
Resultatet medför att projektets syfte och mål uppfylls och avlastningsarmstödet erbjuder
tillsammans med Grip-it ett nytt verktyg för forskning inom gripstyrka. I framtiden har det
här verktyget potential att delta i utvecklandet av gripstyrkemätningar inom områden som
rehabilitering och bedömning av fysisk hälsa.
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Bilaga 1: Modeller av avlastningsarmstöd till
förstudie

Modeller som användes under förstudien från vänster till höger, för 135, 120 och 90 graders armbågsflektion.

1

Bilaga 2: Samtycke och information om
deltagande i förstudie
DELTAGANDE I FÖRSTUDIE KRING GRIPSTYRKA
Vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad som genomför en förstudie inför
kommande examensarbete. Examensarbetet studerar gripstyrkan i handen och har
som mål att utveckla ett armstöd till mätutrustningen Grip-it. I denna förstudie skall
påverkan av armens position undersökas vid mätningar av gripstyrka. Projektet
genomförs i samarbete med Brorsson Innovation AB.
Testet kommer mäta gripstyrkan vid böjning av fingrarna under en tre sekunders period
och utförs i tre olika positioner per arm. Total tid per testperson beräknas till ca 5 minuter.
Data från undersökningstillfället lagras och hanteras konfidentiellt. Inga obehöriga har
tillgång till data och resultaten redovisas i kommande examensrapport som max- och
medelvärden på gruppnivå, utan möjlighet att identifiera individer. Du har rätt att få ta del
av undersökningsresultaten om det önskas. Medverkan i studien är helt frivillig och du har
rätt att avbryta medverkan när helst du önskar utan att ange orsak.

Var god fyll i följande:


Namn……………………………………………………



Ålder………….



Dominant hand

Höger



Kön

Man

□

□

Vänster

□

Kvinna

□

Tvåhänt

□

Ifylls av testledare:
Individnr: ………….
Vid frågor eller vidare kontakt.
Herman Pettersson
herpet10@student.hh.se
Rickard Ambros
rickamb10@student.hh.se

VÄND

2

SAMTYCKE TILL DELTAGANDE I FORSKNINGSSTUDIE
Samtyckesformuläret visar att Du har fått information om förstudien. Samt att Du har fått
tillfälle att ställa frågor, fått dem besvarade och samtycker till att deltagande i studien.
Läs igenom detta noggrant och Du ger ditt medgivande att deltaga i studien genom att
skriva under med din namnteckning längst ned.
Medgivande


Jag har tagit del av informationen kring studien och är medveten om hur den
kommer att gå till.



Jag har fått tillfälle att få mina frågor angående studien besvarade innan den
påbörjas och vet vem jag ska vända mig till med frågor.



Jag deltar i denna studie helt frivilligt och har blivit informerad om vad syftet med
deltagandet är.



Jag är medveten om att jag när som helst under studiens gång kan avbryta mitt
deltagande utan att behöva förklara varför.

_______________________________________________________________________________
Ort och datum

_______________________________________________________________________________
Namnförteckning (testperson)

Namnförtydligande

Informationen har lämnats ut av:

_______________________________________________________________________________
Namnförteckning (testledare)

Namnförtydligande

3

Bilaga 3: Sammanställd data i Excel

Sammanställning av data för samtliga individer.

4

Bilaga 4: Anteckningar från brainwritingsession

Ark 1/4 av skissarken från brainwritingsessionen.

5

Ark 2/4 av skissarken från brainwritingsessionen.

6

Ark 3/4 av skissarken från brainwritingsessionen.

7

Ark 4/4 av skissarken från brainwritingsessionen.
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Bilaga 5: Idéer utifrån analogier

9

Bilaga 6: Pughs matris

10

Bilaga 7: 3D-modell för utvärdering av
arbetsterapeuter

3D-modell som visualiserade funktioner vid utvärdering av arbetsterapeuter.

11

Bilaga 8: Produktutvärderingsfrågor och
diskussionsunderlag



Hur har Grippit fungerat då den har integrerat armstöd?
- Fördelar/Nackdelar?



Ser ni några direkta problem med 3D-modellens design?



Vad anser ni om en bredd på 100 mm?



Höj- och sänkbart armstöd, skulle det vara önskvärt eller löses det
genom justerbar stol/bord?



Hur ser ni på 3D-modellens olika inställningsmöjligheter? Kan det vara
en nackdel?



Hur ser ni på 3D-modellens design, i form av färgval?

12

Bilaga 9: Ritningar av prototyp

13
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