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Sammanfattning 

Ett stort antal människor lider idag av funktionsnedsättningar där reumatism är en 

vanlig orsak. Reumatism är en sjukdom som påverkar leder, muskler och skelett 

och orsakar att smärta och stelhet uppstår i lederna. Ofta krävs rehabilitering i 

form av fysisk aktivitet för att återfå den normala funktionen. Handen är en av de 

kroppsdelar som kan drabbas vid reumatism. Vid evaluering och diagnostisering 

sker ofta tester på greppstyrkan med olika mätinstrument. Dessa är väldigt dyra, 

komplicerade och tar inte hänsyn till fingrarnas alla leder och tillämpar inga 

speciella ergonomiska riktlinjer. 

Syftet med projektet var att förbättra förutsättningarna för reumatiker att mäta 

greppstyrka genom att ge förslag på hur tillgängligheten, medvetenheten om 

träningens effekter samt öka uppmuntran till fortsatt träning hade kunnat lösas. 

Målet var att få fram ett ergonomiskt utformat koncept av ett mätinstrument och 

slutligen generera en prototyp som visar på funktion och design. Genom för- och 

eftervärden skulle användaren kunna följa sina framsteg på vägen mot en bättre 

handfunktion i form av greppstyrka. För att göra detta projekt möjligt har bland 

annat en enkät stått i centrum för utformandet av konceptet, vilket var en viktig 

del i projektet för att involvera användaren då projektet skett genom dynamisk 

produktutveckling. Enkäten visade på ett stort intresse för att kunna göra 

mätningar hemma.  

Projektet resulterade i ett koncept med en CAD-sammanställning med tillhörande 

skisser samt en prototyp som visade på design. Konceptet utformades Med hjälp 

av vetenskapliga artiklar och ergonomiska riktlinjer uppnåddes projektets syfte. I 

och med att prototypen inte visar på funktion uppnåddes inte den delen av målet, 

men eftersom konceptet är baserat på vetenskapliga underlag ser gruppen en ljus 

framtid för vidareutveckling mot en färdigställd produkt.    



Abstract 

A large number of people today suffer from disabilities where a rheumatic 

disorder is a common cause. A rheumatic disorder is a disease which affects 

joints, muscles, bones causing pain and stiffness in the joints. Rehabilitation is 

often required in form of physical activity in order to regain the normal function. 

The hand is one of the body parts that are often affected by a rheumatic disorder. 

With various measuring instruments occurs the evaluation and diagnosis by tests 

of the grip strength. These instruments are often expensive and sometimes 

complicated and do not take into account of all the joints of the fingers and 

applies no special ergonomic guidelines. 

The purpose of the project was to improve the conditions for people with 

rheumatism to measure their grip strength by giving suggestions on how 

accessibility, awareness of the effects with training and increase encouragement 

for further continued training could be solved. The goal was to develop an 

ergonomic formed concept of a measuring instrument and generate a prototype 

that demonstrates both design and function. With pre and post values the user 

would be able to follow their progress towards a better hand function in terms of 

grip strength. A survey was done which was an important part of the 

project to ensure that the users were involved, since the project occurred 

dynamical. The survey showed a great interest to be able to make measurements 

at home.  

The project resulted in a concept with a CAD assembly with accompanying 

sketches and a prototype which only demonstrated on design. The concept was 

designed with the help of scientific articles and ergonomic guidelines, and by this 

the purpose was achieved. Since the prototype does not show any functions, one 

part of the goal was not reached. Even though the goal wasn’t fully reached, the 

concept is based on scientific evidence and the group predicts a bright future for 

further development towards a finished product.   
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1 Bakgrund 

1.1 Introduktion 

När en person har skadat sig eller blivit sjuk kan rehabilitering krävas för att 

denna person ska kunna återfå sin normala funktion eller komma så nära den 

normala funktionen som möjligt. De insatser som kan krävas för att återfå så 

mycket som möjligt av de fysiska och psykiska egenskaperna samlas under 

namnet rehabilitering (Cronberg 2013). Det finns flera olika typer av 

rehabilitering, det kan till exempel vara yrkesinriktad, social eller medicinsk 

rehabilitering. Medicinsk rehabilitering har i syfte att reparera funktionsförmågan 

vid till exempel sjukdom i stöd- och rörelseorgan eller att bibehålla den 

funktionen som redan finns (stm 2013). Idag är det ett stort antal människor som 

lider av en funktionsnedsättning, framförallt personer drabbad av reumatism, en 

sjukdom som påverkar leder, muskler och skelett, och leder till stelhet och smärta 

i lederna(Frostegård 2006; Reumatikerförbundet 2013). Vid reumatism krävs 

oftast en rehabilitering i form av fysisk aktivitet för att återfå den normala 

funktionen och studier pekar mot att fysisk aktivitet bidrar till en mer normal 

funktion, vilket innefattar ökad styrka och rörlighet samt minskad smärta (Rogers 

& Wilder 2007). I Sverige är det cirka en miljon människor som har någon form 

av reumatism (Reumatikerförbundet 2013; Lindström & Ålund 1996). Den allra 

vanligaste typen av reumatism är artros med totalt 7-800 000 personer drabbade i 

Sverige (Reumatikerförbundet 2013) och påverkar ständigt lederna i handen 

(Cushnaghan & Dieppe 1991;Creamer & Hochberg 1997; Mannoni et al. 2000). 

Med ökad ålder försvagas greppstyrkan (Åstrand & Rodahl 1977; Ling2010) och 

risken för reumatism ökar(Reumatikerförbundet 2013). Enligt Hemström (2012) 

ur Statistiska centralbyrån ökar medellivslängden i Sverige och därmed ökar 

antalet äldre och personer med minskad greppstyrka (Hemström 2012). Detta 

skulle kunna typa på att fler produkter för reumatiker kan komma att behövas.  

Handens funktion och biomekanik är en av kroppens mest komplexa system 

(Hägg 2001). Dess funktion kräver ett samarbete av senor, muskler, ben, leder och 

nerver och med en unik sammansättning bidrar den med viktiga funktioner som, 

känselförmåga, kommunikation och greppstyrka(Hägg 2001). Handen är 

inblandad i många av de aktiviteter som utförs dagligen, sjukdomar eller skador i 
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handen kan då alltså ha stor påverkan på en persons livskvalitet(Brorsson 2008). 

Handens förmåga att kunna greppa är särskilt viktig vid de dagliga aktiviteterna 

och är en av handens viktigaste funktioner. En daglig aktivitet kan till exempel 

röra sig om något så enkelt som att borsta tänderna. Vid behandling och 

rehabilitering av handen är mätning och utvärdering av greppstyrka en populär 

och pålitlig metod som används av arbetsterapeuter. Metoden är också snabb och 

enkel att utföra och ger ett resultat som är enkelt att lagra. I mätningar har 

resultatet av greppstyrkan används för att bestämma ett utgångsvärde och därefter 

kunnat mäta förändringen mot utgångsvärdet samt jämföra resultatet mot 

normalpopulationen (Innes 1999). 

Det finns en variation av instrument som idag används för att mäta greppstyrka, 

till exempel Grippit och Jamar Hand dynamometer. Det finns även många olika 

typer av dynamometrar och lufttrycksbollar som kan mäta greppstryka 

(Nordenskiold & Grimby 1993; Lagerstrom & Nordgren1998; Brorsson 2008). 

Men det finns en del brister med dagens produkter. Vissa tvingar användaren att 

med egen kraft hålla uppe produkten i luften som inte är så önskvärt eftersom 

användaren redan har en nedsatt greppstyrka eller så finns produkterna endast 

tillgängliga vid vårdcentraler och sjukhus. Oftast är de också väldigt dyra. Grippit 

är ett exempel på en produkt som är dyr på grund av dess datorisering och 

teknologi, samt att mätningen sker oftast på sjukhus där också hjälp från personal 

kan behövas för att hjälpa användaren utföra mätningarna. Oftast är det också så 

att inte handens alla leder och muskler bidrar till en kraftutveckling beroende på 

hur produkterna utformas. Exempelvis är Jamar dynamometer designad så att 

endast en del av fingrarnas leder bidrar till kraftutveckling (Wimer et al. 2009). 

Idén till projektet uppstod efter ett möte med uppdragsgivaren, Charlotte Sjödin, 

där hon ville få hjälp med att utveckla en produkt som kunde visa förändring av 

greppstyrka på hennes träningsredskap. Efter diskussioner mellan 

projektmedlemmarna och med Charlotte beslutades att en egen självständig 

produkt skulle utvecklas där produkten inte behövde sitta fast på hennes 

träningsredskap. Tanken med projektet var att ta fram en lösningförslag så att 

användaren självständigt från hemstaden kan utföra mätningar och ta del av sina 

resultat i form av en förändring i greppstyrka. Genom att få kontroll över sin egen 

återhämtning och rehabilitering ger det användaren empowerment, det vill säga 
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kontroll över sin sjukdom. Idag finns det enkla lösningar för att mäta greppstyrka 

(Jaber et al. 2012; Brorsson 2008), men en avsaknad på de ergonomiska sidorna 

samt en anpassning efter reumatiker saknas. Så frågan är hur en produkt skulle 

kunna utformas som möter målgruppens behov efter de ergonomiska riktlinjerna 

inom handens anatomi.  

1.2 Frågeställning 

 Hur skulle en produkt kunna utformas för att göra den mer attraktiv än 

nuvarande produkter på marknaden? 

 På vilka sätt kan mätningen förbättras jämfört med produkter på 

marknaden?  

 Vilka lösningar kräv för att möta målgruppens behov? 

 Hur skapas en tillförlitlig mätning?  

 Hur kan tillgängligheten ökas? 

 Hur kan kontroll över sjukdomen ges till användare?  

1.3 Mål & Syfte 

Målet med projektet var att ta fram ett ergonomiskt utformad koncept för mätning 

av greppstyrka för personer drabbade med reumatism i handen. Som resultat var 

målet att ta fram en prototyp som kunde visa på funktion och design på konceptet. 

Syftet med konceptet var att förbättra förutsättningarna för reumatiker att mäta 

greppstyrka genom att ge förslag på hur tillgängligheten, medvetenheten om 

träningens effekter samt uppmuntran till fortsatt träning hade kunnat lösas. 

1.4 Avgränsningar 

Handens funktion innebär förmågan att använda sina händer i dagliga aktiviteter. 

Det syftar till termer som greppstyrka, rörelseomfång, känsla etc. Detta projekt 

har endast fokuserat på greppstyrka. Projektets utveckling skedde endast efter 

handens förutsättningar och ställning, ställning för armbåge togs inte till hänsyn. 

Tester på prototypen utfördes inte i detta projekt. Användarna begränsades endast 

till den del av målgruppen som kunde utföra en hel grepprörelse. Materialvalet är 

avgränsat till endast cylindern, material på handsken tillämpades inte.  
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1.5 Kravspecifikation 

 Mätbar återkoppling, skillnad mellan basvärde och eftervärde.  

 Ska kunna användas hemma eller annan önskad plats.  

 Produkten ska inte behöva greppas för att hållas uppe.   

 Produkten ska väga under 1 kg. 

 Minimal tillverkningskostnad. 

 Ska kunna användas av både höger- och vänsterhänta. 

 Anpassad efter antropometrisk data, 5 percentilen kvinna och 95 

percentilen man.  

 Ska kunna mäta en greppstyrka på minst 300 N. 

 Ergonomisk utformad; anpassad efter handens anatomi samt 

eliminering av hotspots. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Ergonomi 

När det talas om samspelet mellan människan och teknik brukar begreppet 

ergonomi ofta användas för att tydliggöra uttrycket om dessa kunskaper. 

Ergonomi omfattar förståelsen av människans samspel med andra system eller 

annan teknik och de metoder, kunskaper och grunder som appliceras för att 

optimera designen för att skapa ett välbehag för människan och teknisk prestanda 

(Hägg et al. 2011) 

2.1.1 Belastningsergonomi 

Belastningsergonomin delas in i två huvudgrupper, helkroppsbelastning och 

lokalbelastning, som omfattar uppdelningen av lokaliseringar av en fysisk 

belastning på människans kropp. Helkroppsbelastning innebär de arbeten som 

inblandar stora delar av kroppens muskulatur medans lokal belastning innefattar 

att belastningen sker i avgränsade delar så som axlar och händer. Oftast är 

belastningen på enskilda strukturer hög men den totala belastningen är låg. Ibland 

kan dessa belastningar framkalla skador på kroppens vävnader och organ och till 

och med enskilda muskler och leder vid höga fysiska belastningar (Hägg et al. 

2010). Enligt Reumatikerförbundet (2013) skapas smärta vid artros vid mindre 

belastningar och till och med vid vila när sjukdomen försämras. 

2.3 Empowerment 

Empowerment handlar om att ta del av sin hälsa och vara mer medverkande i en 

rehabiliterad träning. Exempelvis kan detta ske genom att bilder visas på hälsa 

eller ohälsa som i sin tur leder till att patienten får en större inblick i hälsan och en 

ökad förståelse. En avdramatisering kan ske om patienten och läkaren gemensamt 

pratar utifrån bilden och detta kan underlätta det reella tillfrisknandet. Teknik för 

att öka människans empowerment, frihet eller trygghet kan göra skillnad då de 

gemensamt bygger upp en människas liv (Jönsson 2006). 

Häkkinen, A. et al. (2004) följde upp en hembaserad styrketräningsperiod hos 

personer med reumatism. 70 personer utförde bland annat styrketräning och 

ROM-övningar. Träningen hade positiv effekt på den fysiska funktionen samt att 

förbättringen även var kvarvarande efter ytterligare två år. Enligt artikeln så 
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 Figur1.1: Flexion & extension 

av handen(Lynn, S. 2006) 

avslutar många sin rehabiliterande träning på grund av att de tappar motivationen 

eller känner smärta. I studien motiverades och uppmuntrades deltagarna och efter 

den tvååriga perioden av träning så utövades alla övningar självmant. Studien 

diskuterade även huruvida patientens roll i sin egen träning ser ut. Genom att vara 

aktiv och ta del av de resultat av träningen som spelar roll så finner många 

motivationen att fortsätta träna. 

2.4 Antropometri 

Antropometrisk data avser människans mått, där bland annat kroppsställningar, 

räckvidder, rörelseutrymme och människans mått och proportioner ingår. När en 

produkt ska designas är det viktigt att tänka på hur de ska vara utformade för att 

de ska vara så anpassade som möjligt efter så många som möjligt eller efter en 

specifik grupp användare. Det finns två typer av antropometrisk mått; strukturella 

(statiska) och funktionella (dynamiska) data. Strukturella data redogör för avstånd 

och dimensioner mellan anatomiska kännemärken, exempelvis handlängd och 

handbredd. Funktionella data beskriver räckvidden och rörelseutrymmet som är 

önskvärt för särskilda situationer. Vid tillämpning av antropometrin finns det fem 

punktar som talar mot vilka designen ska riktas mot:  

 Design för de största individerna (95 percentilen) 

 Design för de minsta individerna (5 percentilen)  

 Design för alla 

 Design för medelindividen 

 Design för funktionshinder och speciella populationer  

(Hägg et al. 2011) 

2.5 Handens anatomi 

Handen tillhör den distala delen av överkroppen. Handen 

anses vara nyckelpunkten av funktion i övre extremiteten 

och används till det mesta, allt från enklare uppgifter till 

mer komplexa. Handen kan utföra ett antal rörelser. Bland 

annat kan den utföra ett böjande moment i handflatans riktning 

vilket kallas flektion handryggens riktning kallas den 

extension(se Figur 1.1). Fingrarnas rörelse styrs av två grupper av muskler, de 

interna och de externa. Vid flektion av fingrarna så aktiveras ett flertal muskler i 
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både handen och armen. Vid en hel grepprörelse aktiveras muskulatur runt de 

olika lederna i fingrarna. När en flektion sker i MCP-leden aktiveras Lumbricales, 

flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus. När en flektion sker i 

PIP-leden aktiveras flexor digitorum superficialis, flexor digitorum profundus. 

När en flektion sker i DIP-leden så aktiveras enbart flexor digitorum profundus 

(Lynn 2006). (se Figur 1.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

En studie av Johanson (1998) talar om vilka muskler som aktiveras vid ett så 

kallat power grip(se Bilaga 4) och vid släppandet av greppet hos 10 helt friska 

patienter. Power grip innebär att personen håller i något med kraft och är det 

grepp som anses vara det mest kraftfulla (Lynn 2006). Studien påvisar att även 

extensormuskulaturen i handen aktiveras vid grepp. Extensormuskulaturen är den 

muskulatur som extenderar handen. Exempelvis var Extensor Carpi Ulnaris aktiv i 

nästan samtliga tester som utfördes vid ett power grip. De aktiverades för att 

stabilisera handleden och motverkar flekterande moment i handleden. Även Hägg 

(2001) menar att när fingrarna utför en grepprörelse så sker samtidigt ett böjande 

moment i handlerderna. Detta innebär att handleden samtidigt som en 

grepprörelse av fingrarna vill flektera. Detta hindras av en aktivering av 

extensormuskulaturen. Skulle extensormuskulaturen vara försvagad innebär detta 

att en flektion i handleden uppstår.  

Figur1.2: Från vänster; Lumbricalmuskululaturen, 

Flexor Digitorum Superficialis, Flexor Digitorum 

Profundus (Lynn, S. 2006). 
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Figur1.3: Handens leder och 

anatomiska märken (Lindström & 

Ålund 1996) 

2.6 Reumatism 

Enligt böckerna "Reumatologi och reumakirurgi" (Lindström & Ålund 1996) och 

"Reumatism" (Frostegård 2006) samt reumatikerförbundet (2013) i Sverige finns 

det cirka 80 olika typer av dessa reumatiska sjukdomar i Sverige och går under 

samlingsnamnet reumatism. Enligt det svenska reumatikerförbundet (2013) är det 

idag cirka en miljon människor som lider av någon form av en reumatisk sjukdom 

i Sverige. Olika reumatiska sjukdomar påverkar kroppen på olika sätt, men i 

huvudsak är det leder, skelett och muskler som påverkas. Dock påverkar somliga 

sjukdomar även organ och kärl. Gemensamt för de flesta reumatiska sjukdomar är 

att de medför smärta, vävnadsskador och sjukdomar på grund av de 

inflammationer och immunreaktioner som uppstår. Många av dessa sjukdomar får 

kroppen att reagerar på ett sådant sätt att immunförsvaret attackerar sig själv, detta 

benämns som autoimmuna sjukdomar (Frostegård 2006; Reumatikerförbundet 

2013). Inom reumatismen brukar det skiljas på olika huvudgrupper; 

inflammatoriska ledsjukdomar, reumatiska systemsjukdomar, degenerativa led- 

och ryggsjukdomar samt fibromyalgi och andra smärttillstånd. De 

inflammatoriska och reumatiska sjukdomarna är allra vanligast, enligt Frostegård 

(2006) hör dock även de degenerativa hemma inom de reumatiska 

systemsjukdomarna, vilket innefattar bland annat artros som är den allra 

vanligaste diagnosen av reumatism(Rogers & Wilder 2007; Frostegård 2006; 

Lundborg 1999). En annan vanlig förekommande sjukdom är reumatoid artrit 

(RA) (Frostegård 2006; Lindströmd & Ålund 1996). 

2. 7 RA och artros i hand- och fingerleder 

Handleden är inte bara en viktig led för handens styrka utan 

också för överkroppens funktion. I en studie med 300 RA 

patienter var det 66 procent som drabbades i handleden och 93 

procent i fingerlederna i en genomsnittlig varaktighet på tio år. 

Efter sista uppföljelsen visade det sig att handleden blev 

påverkad hos över 90 procent. Detta kan med tiden medföra en 

stelhet som är mer eller mindre smärtfri eller att handleden faller 

ihop (Lindström & Ålund 1996). Artros påverkar ständigt leder i 

handen (Cushnaghan & Dieppe 1991;Creamer & Hochberg 

1997; Mannoni et al. 2000) och i en artikel av Rogers & 
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Wilder visar de flesta personer över 55 bevis på artros i minst en led i handen 

samt att 60-70 procent av personer över 65 söker vård för symptom av artros i 

handen. Enligt Strålö (2013) är artros vanligast hos kvinnor samt drabbar ofta 

handen. Deformation av leder, reducerad handstyrka, försämrad funktion i handen 

vid dagliga aktiviteter och smärta kan vara följder vid handartros (Rogers & 

Wilder 2007). Artros är också en av de sjukdomar som ökar med ålder (Gabay & 

Gabay 2013) och eftersom medellivslängden ständigt ökar i Sverige (Hemström 

2012) tyder det på att utsträckningen av artros kan komma att öka med tiden. 

Handartros är en av de vanligaste typerna av artros, statistiskt är förekomsten av 

symptomen för handartros vanligare än vid knäleds- eller höftledsartros och 

drabbar för varje man två kvinnor (Gabay, Gabay 2013). 

Vid förändringar i leder på grund av artrit i handen påverkas bland annat 

radiokarpaleden, distala radioulnarleden, MCP- och PIP-leder, samt senorna som 

böjer och sträcker handleden. Ulnahuvudet tenderar också att hamnar ur position 

och medför en störd pro- och supination (se Figur 1.3)(Lindström & Ålund 1996). 

Pronation menas med den rörelse när underarmen vrids inåt mot kroppen så 

handens insida vänds mot kroppen (Behnke 2008). Motsatsen till en pronation, 

där underarmen vrids utåt från det pronerade läget, kallas supination. Detta gör att 

greppstyrkan försämras, samt att smärta vid aktiviteter uppstår (Lindström & 

Ålund 1996).  Några leder som påverkas vid handartros är 

trapeziometarcarpalleden, MCP-leder och proximala interfalangealleder (Gabay & 

Gabay 2013). 

2.8 Greppstyrka 

Ofta inom greppstyrka brukar isometrisk greppstyrka tillämpas. Isometriskt 

muskelarbete, eller Statiskt muskelarbete innebär att muskler varken förkortas 

eller förlängs (Arbetsmiljöverket 2012). 

2.8.1 Krafter 

För att beskriva samspelet mellan kroppar används kraftbegrepp. Nyberg 

(2003)definierar en kraft enligt följande: "En kraft är alltså en mekanisk verkan 

från fysisk kropp på en annan". Två krafter 𝐹1 och 𝐹2 kan matematiskt adderas 

som vektorer och bildar en kraftresultant eller kraftsumma 𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2. Nyberg 

(2003) säger också att "kraftresultanten 𝐹 = 𝐹1 + 𝐹2 har samma verkan på en 
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kropp som de två krafterna var för sig. 𝐹1 och 𝐹2 kan då sägas vara 

kraftresultantens komposanter. 

2.8.2 Instrument för mätning av greppstyrka 

För att mäta greppstyrka finns det olika instrument (se Bilaga 1), två erkända 

instrument inom vetenskapliga studier är Grippit (Nordenskiöld & Grimby 1993) 

och Jamar Dynamometer (Patterson medical 2015), där Jamar är den mest vanliga 

inom kliniska mätningar av greppstyrka. Jamar Dynamometer har funnits på 

marknaden i över 45 år och har varit en industristandard för datainsamling av 

greppstyrk och mäter genom ett hydrauliskt system (Patterson medical 2015). 

Grippit är ett datoriserat mätinstrument som har funnits i 30 år. Det är en 

validerad elektronisk dynamometer som visar greppstyrkan under en längre tid. 

Värdena uttrycks i newton och erhålls efter 10 sekunder (Nordenskiöld & Grimby 

1993). Dessa instrument saknar dock en tillämpning som utgör att alla leder i 

fingrarna bidrar till kraftutvecklingen vid grepp, lika så Smedley Spring (se Bilaga 

1). Wimer et al. (2009) och Muhldorfer‑Fodor (2014) talar om att kraften Jamar 

tar upp inte representerar hela greppstyrkan på grund av dess design som endast 

involverar en del av fingrarnas leder. I en studie av Svantesson et. al (2009) där 

Jamar och Grippit jämfördes visades ett högt samband i greppstyrka, vilket kan 

förklaras att Grippits design är formad så att fingertopparna inte blir delaktiga. 

Produkternas utformning, förutom Grippit, gör också att de måste hållas uppe med 

egen kraft vid användning. Enligt en egen enkät (Se Bilaga 2 & 3) som utfördes i 

detta projekt visades det sig att majoriteten som utfört mätningar hade gjort dessa 

via sjukhus eller vårdcentral, där personal kan krävas. Produkter som Grippit och 

Jamar kan också anses vara dyra föra privatpersoner med ett pris på 49 995 SEK 

för Grippit (Catell 2012) och 364 dollar för Jamar (Patterson Medical 2015).  

2.8.3 Greppdata för friska person och reumatiker 

Den normala greppstyrkan skiljer sig från den greppstyrka reumatiker utvecklar, 

både grupperna visar dock skillnad beroende på ålder och kön med en försvagad 

greppstyrka vid ökad ålder och hos kvinnor. Det visas även en tendens till svagare 

greppstyrka hos den icke dominanta handen (Fraser 1999; Baggins 2003; Angst 

2010; Ling 2010; Massy-Westropp 2011). Nedan visas en tabell(se Figur 1.4) med 
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olika data på greppstyrka vid olika åldrar, kön och från olika studier. Data som 

visas är tagen från mätningar av den dominanta handen. 

  Friska person  Personer med reumatism 

Studier Ålder  Man  Kvinna Man Kvinna 

Fraser (1999) Medelvärde av 

försökspersone

rna  

322 N 183 N 77 N 66 N 

Massy-

Westropp 

(2011) 

30-39 47 kg 31 kg - - 

 70+ 33 kg  20 kg - - 

Angst (2010) 35-39 56 kg 36 kg  - - 

 75-79 37 kg 25 kg - - 

Ling (2010) 85 30 kg 19 kg - - 

 89 25 kg 16 kg - - 

Bagis (2003) 54-70  13-25 kg 

 Gradtyp av 

artros 

 Grad 2: 17-27 kg  

Grad 3: 14-26 kg 

Grad 4: 10-18 kg 

  

2.9 Design för handen 

Cylindriska, sfäriska eller krokgrepp är att föredra vid power grip då dessa är 

specifika grepp för att utföra power hand rörelser (se Bilaga 4). Power grip 

innebär att personen håller i något med kraft och är det grepp som anses vara det 

mest kraftfulla. Det sfäriska greppet innebär att alla fingrar inklusive tummen är 

adducerade runtom ett objekt och i jämförelse med det cylindriska som fingrarna 

är mer utspridda. Vid ett sfäriskt grepp är ofta inte handflatan i kontakt med 

föremålet. I krokgreppet är ofta inte tummen involverad. Detta grepp är det enda 

som är möjliga för personer som har nervskador och inte kan opponera tummen 

(Lynn 2006).  

Enligt Wimer (2009) är cylindergrepp att föredra, då exempelvis krokgreppet hos 

Jamar hand dynamometer inte involverar fingrarnas alla leder. Enligt studien 

Figur 1.4: Data över greppstyrka från olika studier, kön och åldrar. 
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utvecklas mest kraftutveckling i fingertopparna, vilket krokgreppet inte tar hänsyn 

till. 

Jin Seo & Armstrong (2008) undersöker en greppcylinders diameter kontra 

handstorleken. Vid en mindre diameter så kan fingerflexionen resultera i 

hudvikning vilket minskar kontakten med cylindern. Vid en större diameter så kan 

cylindern inte få plats i fingerkurvaturen eftersom det är fingertopparna som 

greppar.  Edgren (2004) testar under sin studie vilken diameter på ett 

cylindergrepp som är optimalt för att uppnå maximal greppstyrka. Testet utfördes 

på både kvinnor och män med olika handstorlekar. Ett signifikant resultat erhölls 

där 70 % av testpersonerna (61 stycken) hade högst greppstyrka på en 38.1 mm 

tjock cylinder. Edgren (2004) säger även att det inte bara beror på handtagets 

storlek när det kommer till att utveckla maximal greppstyrka. Även stabiliteten 

spelar roll och är en effektiv funktion vid styrkeutveckling. Wu et. al (2009) 

påvisar att man får ut maximal greppstyrka i DIP och PIP lederna vid ett 

cylindergrepp på 31mm medans i MCP-leden ökar kraftutverklingen ju större 

cylindergreppet blir, men där en diameter mellan 30-40mm rekommenderades.  

En optimerad diameter bidrar inte bara till en större kraftutveckling utan också till 

en mer ergonomisk produkt. Joaqui´net.al (2003) säger att när en optimal diameter 

appliceras använder musklerna den minsta möjliga kraft som krävs för att hålla 

uppe verktyget och för att utföra greppaktiviteter. Optimerad design reducerar 

kraften för att gripa ett föremål, skyddar underliggande leder och minskar risken 

för att utveckla trauma som uppstår vid upprepande aktiviteter som kräver hög 

greppstyrk och besvärande hållningar.  

Bhardwaj (2011) påvisar att greppvärden går ner vid ett flekterat läge i handleden 

i jämförelse med neutralt läge. En liten höjning av värden skedde inom spannet av 

0-45 grader extension i handleden. De nämner att de flesta tester görs i helt 

neutralt läge för att inte påverka närliggande muskulatur i onödan. 

För att stödja leder finns olika produkter, exempelvis ortoser. Det finns ortoser 

som täcker alla leder som finns i handen men det finns också ortoser som bara 

stödjer handleden och exempelvis tummen. Vilken man ska använda är upp till 

läkaren/ sjukvården och den grad av smärta i lederna som individen har. Men 

ortoser kan hjälpa att få bort tryck i ömma leder (Mayo foundation for medical 
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education and research 2010). Cytowicz-Karpilowska et. al. (1999) hittade 

samband mellan en möjlig ökad greppstyrka vid användande av olika typer av 

ortoser. I studien användes bland annat handledsskydd vid greppandet av en 

cylinderformad dynamometer. 

2.9.1 Accessibility 

Orden "åtkomlig", "till hand", "lämplig" eller "tillgänglig" kan användas för att 

beskriva ordet accessibility. Den svenska Nationalencyklopedin (Öberg 2015) 

definierar ordet tillgänglighet enligt följande: "För en bestämd person beror dessa 

möjligheter exempelvis på hennes fysiska rörlighet och den geografiska närheten 

till det eftersökta." Accessibility kan omfatta tillgängligheten till bland annat 

information, tjänster samt den fysiska miljön som är den vanligaste aspekten när 

problem med funktionshinder diskuteras (Iwarsson & Ståhl 2003).  

2.9.2 Usability 

Usability eller användarvänlighet innebär att produkter och system utformas för 

att underlätta användandet och utformas efter användarens behov. Usability 

handlar om effektivitet och tillfredställelse där användaren ska kunna genomföra 

utvalda uppgifterna och nå uppsatta mål med produkten med välbehag (Nielsen 

2012). Den internationella standarden ISO 9241-11 definierar den som följande: 

Den utsträckning som en produkt kan användas av en specifik användargrupp som 

kan uppnå specifika mål med effektivitet och tillfredsställelse i ett givet 

sammanhang (Usabilitynet 2006).  

2.10 Produktutvecklingsprocess 

2.10.1 Dynamisk produktutveckling 

Att jobba med dynamisk produktutveckling handlar om att utveckla produkter 

med stor frihet och göra det så snabbt som möjligt där så många önskemål och 

krav ska uppfyllas. Det innebär också stor flexibilitet med en översiktlig 

långtidsplanering och en detaljerad korttidsplanering. Det behöver till exempel 

inte gå till på ett visst sätt eller gå en viss väg vid problemlösningen utan 

utveckling kan ske dynamisk, därav namnet. Detta betyder att alla möjligheter kan 

utnyttjas oberoende när de uppstår i utvecklingsprocessen. Tack vara att 

detaljerade långsiktsplaneringar undviks kan processen ske i en högre hastighet. 

Istället ges mer fokus på korttidsplaneringar som är detaljrika. Dynamisk 
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produktutveckling betyder också att utvecklingen kan ske med användaren i 

centrum (Ottosson2004).  

2.10.1.1 Work Breakdown Structure (WBS) 

WBS är en arbetsstruktur som har i syfte att visa alla de arbetsmoment som ska 

ingå i ett projekt. Detta sker genom en nedbrytning av hela projektet i olika 

nivåer. Nedbrytningen kan ske på olika områden, det kan till exempel vara 

arbetsuppgifter, målgrupper eller metoder. WBS är en bra metod för att göra det 

lättare att bestämma aktiviteter, milstolpar eller etapper som i sin turåring gör det 

lättare att skapa goda förberedelser inför projektet. Det kan vara särskilt bra att 

göra en WBS när erfarenhet av området saknas, genom att först analysera vad som 

ska göras kan därefter en mer genomfördplan utformas för projektet (Tonnquist 

2012). 

2.10.1.2 Time Boxing 

Time Boxing är en arbetsmetod där projektet delas in i små tidsboxar, där varje 

box har en egen given deadline. Det som inte hinner bli klart i en tidsbox flyttas 

över till nästa box och görs antingen färdigt då eller tas bort. Beroende på den 

kunskap som byggs upp under projektets gång förs nya mål och aktiviteter in 

successivt i boxarna. Metoden är anpassningsbar för förändringar och fokuserar 

på hur processen ska styras (Tonnquist 2012). 

2.10.2 Undersökningsmetoder 

2.10.2.1 Förstudie 

Tanken med en förstudie är att svara på frågan om projektet borde genomföras 

eller inte. Det gäller alltså att samla nödvändig informationen som styrker 

argumenten för varför projektet bör genomföras. Syftet är att minska osäkerheten 

för projektet. Exempel på aktiviteter i en förstudie kan vara:  

 Kartlägga omfattning  

 Nulägesanalys 

 Kartlägga projektets innehåll 

 Identifiera intressenter 

 Bedöma affärsnyttan 

 Lösningsförslag 
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 Kravspecifikation 

 Planera genomförandet 

För att utföra dess aktiviteter och samla in den informationen som önskas finns 

det olika tillvägagångssätt. För att kartlägga projektets omfattning och innehåll är 

WBS en bra metod och en SWOT-analys är en bra metod för att göra en 

nulägesanalys. För att identifiera intressenterna används en intresseanalys som går 

ut på att kartlägga projektets intressenter samt hur de ska utnyttjas beroende på 

hur viktigare de är för projektet. Intressenterna brukar ofta delas in i kärn-, primär 

och sekundärintressenter. Att ha rätt målgrupp i åtanke vid valet av lösning kan 

vara kritiskt för projektets resultat för att säkerställa att deras behov utnyttjas. Vid 

utformning av en kravspecifikation gäller det att skilja mellan önskemål och krav. 

I förstudien kan det också vara bra att göra en översiktlig plan hur genomförandet 

ska gå till (Tonnquist 2012). 

2.10.2.2 Enkät 

En enkät är ett frågeformulär och en indirekt metod, vilket betyder att ingen 

personlig kontakt sker mellan skaparen av enkäten och respondenterna. För att få 

den information som önskas är det viktigt att bestämma målgruppen som enkäten 

ska riktas mot och därefter hitta en grupp deltagare som har de egenskaper som 

söks. Enkäter används bland annat för att samla information från ett stort antal 

människor på en kort tid, samla in information från personer som kan vara svåra 

att nå och säkerställa tidigare resultat från till exempel intervjuundersökningar. En 

bra frågeformulering är viktigt för att utforma enkäten så bra som möjligt för att få 

de svaren som önskas. Eftersom det kan vara väldigt svårt att utforma en bra enkät 

kan vara bra att testa enkäten på någon eller några relevanta personer som kan 

utvärdera frågorna och hur de formuleras. Frågorna ska vara enkla, tydliga och 

endast kunna tolkas på ett sätt. Frågorna kan besvaras på olika sätt, det kan till 

exempel vara egna svar, med svarsalternativ eller enkla svar med kryssalternativ. 

Öppna frågor, där svararen skriver eget svar, är speciellt bra när frågeställaren är 

osäker på vilka faktorer som kan vara viktiga. Fördelarna med en 

enkätundersökning är att personerna som svarar kan lugnt sitta hemma och svara 

anonymt utan att behöva känna den press som kan uppstå vid en intervju. 

Respondenterna får även informationen på samma sätt som resten av deltagarna, 

samt att det är en billig och effektiv metod för datainsamling. Det problematiska 
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dock med en enkät är att det kan lätt uppstå misstolkningar av frågorna (Hägg 

2011). 

2.10.2.3 House of Quality 

Förmågan att kunna ta fram en bra kravspecifikation är beviset på att 

projektgruppen förstår problemet. House of Quality kallas även QFD (Quality 

Function Deployment) och är en bra metod för att utveckla den viktigaste 

informationen som är nödvändig för att förstå och definiera problemet. Den går 

igenom följande steg:  

 Höra kundens röst. 

 Utvecklar specifikationer och mål hos produkten. 

 Tar reda på hur specifikationerna möter kundens behov. 

 Beslutar hur bra konkurrensen möter målen. 

 Utvecklar numeriska mål att jobba emot.  

(Ullman 2010)  

2.10.3 Konceptgeneringsmetoder 

2.10.3.1 Brainstorming 

Brainstorming är en grupporienterad teknik, men kan också användas individuellt. 

Det som gör den användbar i gruppsammanhang är att var och en av deltagarna 

tillför idéer utefter sina egna synpunkter. En i gruppen utses till sekreterare som 

antecknar. Tanken är att genererar så många idéer som möjligt och dela med sig 

med övriga i gruppen. Metoden uppmuntrar till en lättsam miljö där alla idéer är 

bra, inga är dåliga, eftersom alla idéer kan leda projektet framåt. Det är viktigt att 

tänka på att inte evaluera idéerna i detta stadium. Brainstorming används endast 

för att generera idéer. En brainstorming bör också fokusera på en viss funktion 

hos exempelvis en produkt. Metoden kan även utföras som ett seminarium eller 

Workshop (Ullman 2010). 

2.10.3.2 Brainwriting (6-3-5 metoden) 

En fördel med Brainwriting istället för Brainstorming är att under denna metod 

tvingas deltagarna att delta lika mycket. Eftersom Brainstorming sker verbalt kan 

dominans av vissa avskräcka andra från att dela med sig av sina idéer. En 
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Brainwriting utförs optimalt med sex stycken deltagare. Varje deltagare delar upp 

ett papper i tre kolumner och börjar med att generera tre stycken idéer. Här har ett 

gemensamt mål satts upp innan, till exempel att lösa ett problem på en funktion 

hos en produkt. Efter fem minuter skickas sedan pappret vidare till nästa 

deltagare. Denne fortsätter sedan att generera tre idéer utefter föregående 

deltagares idéer. När alla tagit del av varandras idéer diskuteras möjliga lösningar 

för problemet. Ingen verbal kommunikation ska ske innan metoden avslutats 

(Ullman 2010). 

2.10.3.2 Morfologisk matris 

Morfologisk matris används för att med hjälp av redan identifierade funktioner 

hos en produkt generera idéer. Den utförs med hjälp av tre steg. Det första steget 

genomförs genom att bryta ner produktens funktion i flera mindre funktioner. I 

det andra steget genereras så många idéer som möjligt för varje uppdelad 

funktion. Det tredje steget går ut på att de olika funktionerna kombineras och 

skapar olika sammansättningar i form av koncept (Ullman 2010). 

2.10.3.3 Analogier 

Att använda sig av analogier är ett hjälpsamt verktyg för att generera idéer och 

nya koncept. Den används genom att jämföra olika lösningar som har löser 

samma funktion. En bra fråga att utgå ifrån är om det finns något annat som bidrar 

med samma funktion. Analogier har används ända sen människan försökt flyga. 

Metoden har genererat både bra och mindre bra idéer men är en bra metod för att 

få igång kreativiteten (Ullman 2010).  

2.10.4 Konceptutvärderingsmetoder 

2.10.4.1 Pughs Matris 

Pughs matris är en beslutsmatris som visat sig vara väldigt användbar vid 

jämförelser mellan olika koncept. Metoden ger med hjälp av poäng på de olika 

koncepten möjligheten att jämföra de olika konceptens förmåga att uppfylla satta 

kriterierna. Matrisen följer sex steg:    

1. Det koncept som är favoriten väljs ut som "datum".  

2. Därefter väljs andra koncept ut som jämförs mot datumet. 

3. Sedan listas kriterier för koncepten upp. 
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4. Kriterierna värderas sedan i procent beroende på dess inflytande på 

produkten.   

5. Koncepten evalueras därefter genom 1, 0 eller -1 där 1 betyder bättre än 

datumet, 0 likvärd och -1 sämre än datumet.  

6. Slutligen beräknas ettorna och nollorna ihop till en total, samt en viktad 

total där procenten från kraven också räknas in. 

Ullman (2010) 

2.10.4.2 FMEA – Failure Mode and Effects Analysis 

FMEA är en metod som kan användas genom hela produktutvecklingsförloppet 

och bearbetas parallellt med produktutförandet. Den hjälper projekt att identifiera 

vart någonstans mer tid behöver läggas samt diagnostisera fel när de skett. 

Metoder genomförs i fem olika steg:  

 Identifiera påverkad funktion - Exempelvis för varje identifierad 

funktion ställs frågor som ”Vad händer om denna funktion slutar 

fungera” etc. 

 Identifiera Felkälla – Varför felet uppstår.   

 Identifiera effekten av fel – Vad blir konsekvenserna av felet?   

 Identifiera vad som orsakar fel – En lista sätts upp med förändringar, 

design- eller tillverkningsfel som kan leda till fel.  

 Identifiera korrigerande åtgärder – Kräver tre delar: vilken åtgärd 

rekommenderas, vem är ansvarig och vad som faktiskt gjordes.  

(Ullman 2010) 

2.10.4.3 SWOT-analys 

Förkortningen SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats 

och är en nulägesanalys som har syftet i ett projekt att identifiera de 

förutsättningar som finns att nå det definierade målet. Med analysen ges svar på 

frågan vad som kan komma att påverka projektet positivt och negativt. Det viktiga 

är inte att hålla styrkor och möjligheter eller svagheter och hot isär utan att 

kartlägga de effekter som kan uppstå i genomförandet av projektet. Till exempel 

vilka hinder som kan dyka upp i projektets gång som gör att projektet inte blir 

genomförbart eller som gör att en annan väg måste väljas för att nå upp målet. För 
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att undvika risker i projektet är det bra om möjliga hot bemöts av styrkor. Att 

identifiera problem är viktigt, men för att kunna ta nytta av detta krävs att åtgärder 

hittas som löser problemen(Tonnquist 2012). 

2.10.4.4 CAD – Computer Aided Design 

Många företag använder sig idag av datorgjorda modeller och är en nödvändig del 

av designprocessen. Dessa modeller används för att: 

 Arkivera designens geometriska konstruktion. 

 Förmedla idéer mellan designers och produktionsavdelningen. 

 Underlätta analys. Dimensioner och toleranser kan kontrolleras under 

utvecklingen av modellerna.  

 Simulera funktionen hos produkten. 

 Kontrollera om produkten är färdigställd.  

 Fungera som en hjälp för designers att lagra information. 

 Fungera som ett syntesverktyg där många idéer kan sätta ihop till nya 

koncept.  

(Ullman 2010) 

2.10.4.5 Finita elementarmetoden (FEM)  

FEM är en numerisk metod för att bland annat lösa ekvationen och problem i 

spänningsanalyser. Genom metoden kan bland annat förskjutningar eller 

deformationer upptäckas på en konstruktion (Atkins & Marcel 2013). 
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3 Genomförande 

Metoderna som valdes var de som ansåg mest lämpliga för projektet, med en 

kombination av olika författare Ullman(2010) och Tonnquist (2012) försökte det 

bäst av experterna erhållas. Kompletteringar skedde från andra källor där det 

ansågs att det behövdes.  

3.2 Undersökningsfas 

3.2.1 Förstudie 

En förstudie gjordes under de första veckorna av projektet (se Bilaga 5). Målet 

med förstudien var att kartlägga projektets innehåll och omfattning som skulle 

underlätta resterande delar av projektet. Syftet med förstudien var att få fram vad 

som behövdes ha koll på och vad som behöver göras för att möta projektets mål. 

Detta sammanställdes i en minneskarta och en WBS. En nulägesanalys gjordes i 

form av en SWOT-analys (se Bilaga 6). I förstudien gjordes också en 

behovsanalys där intressenterna kartlades och existerande produkter undersöktes. 

I förstudien gjordes också metodval där beslutet togs att en dynamisk 

produktutveckling skulle tillämpas, därför valdes också att följa metoden Time 

Boxing under hela projektets gång. 

3.2.2 Artikelsökning 

Artikelsökning skedde successivt under hela projektet. I början lades mycket tid 

ner på att hitta vetenskapliga artiklar om mätinstrument som redan fanns och 

artiklar som berör greppstyrkan vid exempelvis olika åldrar, kön samt vid 

reumatiska sjukdomar. 

De sökmotorer som används var via skolbiblioteket där bland annat högskolans 

egen sökmotor summon användes för att hitta litteratur. Pubmed och Science 

Direct användes också för att hitta vetenskapliga studier. 

Sökorden som användes för litteratursökningen var bland annat följande: Hand 

Grip Sensor, Hand Strength, Hand Grip Strength measurement, Hand Grip Age, 

Grip strength, Grip strength Rheumatism, Rheumatoid Arthritis, Hand grip 

Elderly, Power Grip, Pinch Grip, Grip Strength Dynamometer, Grip strength age, 

Rehabilitation Rheumatism, Rehabilitation Rheumatoid Arthritis, Rehabilitation 

follow-up Rheumatism, Hand Grip Strength test, Grip strength wrist angle, Power 
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grip in different wrist angles, Rehabilitation follow-up Rheumatism, Factor power 

hand grip med flera.   

3.2.3 Enkät 

En enkät (se Bilaga 2) skapades på hemsidan enkät.se där sjutton frågor 

utformades, däribland några kryssfrågor men också frågor som innebar egna svar. 

Enkäten skickades ut till reumatikerförbund, facebooksidor och till privatpersoner. 

Genom enkäten kom projektet närmare målgruppen där behoven och önskemålen 

kunde identifieras. Innan enkäten skickades ut gick enkäten genom Charlotte som 

hjälpte till att granska frågorna. Resultaten av enkäten kan ses i Bilaga 3. 

3.2.4 House of Quality (QFD)  

QFD-metoden utfördes två gånger. Första gången var i ett tidigt skede i projektet 

där önskemål från Charlotte användes (Bilaga 7). Senare när önskemålen 

upptäcktes från enkäten gjordes en ny QFD (Bilaga 8). Genom att använda svaren 

från enkäten kunde målgruppens behov sättas mot den tidigare utformade 

kravspecifikationen. Från enkäten togs värderingar av hur viktiga följande faktor 

var enligt korrespondenterna: vikt, enkel att använda, kostnad, portabel och lätt att 

förstå. Den faktor som fick flest ikryssningar från enkäten värderades högst i 

QFD:n. Som resultat på vilka krav från kravspecifikationen som bäst mötte 

behoven från målgruppen beroende deras vägande, stack fyra krav ut, där 

procenten visar det relativa vägandet:  

 Minimal vikt (26 procent) 

 Att med egen kraft inte behöva hålla uppe produkten (24 procent) 

 Billigt att köpa (16 procent) 

 Ergonomisk utformad (16 procent) 

I samma modell jämfördes hur andra produkter som redan är ute på marknaden 

ställdes mot önskemålen av användaren från enkäten. De produkter som 

jämfördes var Grippit, Jamar hand dynamometer, squeeze bulb och smedley 

spring (se Bilaga 8). 
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3.3 Konceptgenereringsfas 

3.3.1 Brainwriting (6-3-5 metoden) 

Brainwritingen användes både i en workshop och mellan projektmedlemmarna. I 

workshopen deltog tio studenter från biomekanikprogrammet årskurs tre, där tre 

grupper bildades med tre personer i två av grupperna och fyra personer i tredje 

gruppen. Därefter fick deltagarna svara på två frågor; hur greppstyrka skulle 

kunna mätas samt hur återkopplingen skulle kunna visas. Varje deltagare fick fem 

minuter på sig att skriva ner sina tre idéer eller koncept därefter skickades pappret 

vidare till nästa deltagare. När pappret hade gått ett helt varv i gruppen fick varje 

grupp i uppgift att med hjälp av de idéer och koncept de precis skapat välja ut två 

koncept som de ansåg var bäst. De två koncepten presenterades sedan för alla 

deltagare och ledare av workshopen. Inom projektgruppen genomfördes metoden 

på ungefär samma sätt. Ingen särskild tidsbegränsning sattes på idégeneringen 

utan pappret skickades vidare när tre koncept för varje deltagare hade tagits fram. 

Därefter diskuterades resultatet. 

3.3.2 Brainstorming 

Även en brainstorming tillämpades i workshopen med biomekanikprogrammet. 

Dock gjordes en brainstorming internt mellan projektmedlemmarna både före och 

efter workshopen. Till en början gjordes en brainstorming innan workshopen för 

att försöka generera ett par koncept och idéer som kunde diskuteras efter 

workshopen med deltagarna. Detta gjordes för att få input på vad som kunde göras 

bättre. Brainstormingen utfördes genom att deltagarna delades in i grupper där 

varje grupp fick fem minuter för att lösa ett problem, exempelvis återkoppling 

eller mätning. Därefter skedde en muntlig diskussion där idéer och skisser 

förklarades för de andra grupperna. Efter workshopen skedde även två interna 

brainstormingar där tankar och idéer skissades ner utefter de koncept som 

genererats på workshopen samt även efter den morfologiska matris som utfördes.  

Brainwritingen och brainstormingen från workshoppen resulterade i ca 20-25 

skisser på idéer hur mätningen skulle lösas samt återkopplingen. Resultatet blev 

också 6 koncept på hur mätningsinstrumentet skulle kunna se ut i sin helhet. 

Projektgruppens egna brainwriting resulterade i tre skisser på olika koncept. 

Exempel på dessa skisser och idéer kan ses i Bilaga 9 och 10.   
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3.3.3 Analogier 

Under idégenereringsfasen så gjordes produktsökningar för att hitta liknande 

funktioner på existerande produkter. Utformningen och de tillämpade 

ergonomiska aspekterna analyserades från tidigare produkter samt även vilka 

olika tekniker som används vid mätning av kraft. Genom att titta på hur vågar är 

uppbyggda undersöktes hur lastceller kopplas samman med display och övrig 

elektronik. Olika produkter som använde dynamometrar för att mäta kraft 

undersöktes också, samt hur återkopplingen visades. Svaret på analogierna var att 

återkopplingen på de produkter som hittades visades genom analoga och digitala 

mätare eller kopplades de till en dator in. Produkter som undersöktes var bland 

annat "Grippit", "Jamar hand dynamometer", "smedley spring" och "squeeze bulb 

dynamometer". 

3.3.4 Morfologisk matris 

Genom en morfologisk matris (se Figur 3.1) bröts problemen ner i fyra steg; 

vilken typ av mätning, hur återkopplingen skulle kunna ges, hur placeringen av 

produkten skulle se ut och vilket material som skulle appliceras. 

Mätning Återkoppling Placering Material 

Ballong Lampor Handrygg Gummi 

Vätska/Gas Ljud Handflata Plast 

Sensorer Deformation Kloss Metall 

Vågmetoden Analogt Självständig Vätska 

Deformation Digitalt   

 

Genom att kombinera ett alternativ från varje kategori så skapades olika koncept. 

Till exempel kunde det vara en ballong som skulle greppas som satt ihop med en 

analog mätare som då mätte lufttrycket. Detta koncept skulle då kunna vara 

självständig och vara gjord av någon sorts gummi. På samma sätt skissades ett 

tiotal andra koncept upp, där varje koncept bestod av fyra lösningar, en från varje 

kategori.  

Figur 3.1: Morfologisk matris 
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3.3.5 Resultat av konceptgenerering  

3.3.5.1 Koncept 1 

Mätningen sker genom greppning av en cylinder som mäter greppstyrkan digitalt. 

Cylindern består av två delar och fungerar som en våg då dessa delar pressas mot 

varandra. Cylindern spänns fast med band som håller cylindern fast i handen utan 

att användaren själv behöver greppa om verktyget. Banden sitter fast på en halv 

"handske" som är av elastiskt material. På sidan av cylindern finns en display som 

visar kraftutvecklingen. 

3.3.5.2 Koncept 2 

Konceptet består av en luftfylld gummislang som mäter greppstyrkan med hjälp 

av lufttryck. Lufttrycket mäts i en analog mätare. 

3.3.5.3 Koncept 3 

Detta koncept är tänkt som en stationär mätning. Den består av en kort ränna för 

att stabilisera handleden. Sedan är det tänkt att finnas ”ramp” för att få en fast 

vinkel på handleden . Efter rampen finns sedan en cylinder som greppas tag om 

för att mäta kraften. Kraften återges på en analog mätare ovan dynamometern. 

Cylinder består av två delar som fungerar precis som en våg, där en analog mätare 

är placerad ovanför cylindern. 

3.3.5.4 Koncept 4 

Detta är det koncept som innebär mest teknik. Tanken var en sorts handske med 

sensorer och/eller exoskelett för att mäta varje enskilt fingers greppkraft. Sensorer 

i varje fingerled ger många och exakta resultat. Återkopplingen sker via Bluetooth 

till telefon eller dator alternativt en digital display på handsken som drivs med 

batteri.   

3.3.5.5 Koncept 5 

Sista konceptet är en cylinder med lager av olika material där centrumet på 

cylindern består av ett hårt material där materialet blir allt mjukare längre bort 

från cylindern centrum. Från sidan skulle det kunnas likna en piltavla, med olika 

färger beroende på var materialet sitter i cylindern och dess hårdhet, till exempel 

som röd i mitten på en piltavla. Tanken här är alltså att förändringen visas 

beroende på vilka material som deformeras vid greppet. Deformeras endast det 
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yttersta material är greppstyrkan väldigt svag och lyckas alla material, alltså att 

hela cylindern trycks ihop, så har en ökad greppstyrka skett och en ny cylinder 

med ännu hårdare material skulle kunna användas. 

3.4 Utvärderingsfas 

Efter att fem sammanställda koncepts hade tagits fram utfördes en utvärdering där 

ett koncept skulle tas fram till en vidareutveckling. 

3.4.1 Utvärdering av koncepten  

3.4.1.1 Pughs matris 

De fem koncepten ställdes mot varandra i en pughs matris (se Figur 3.2). För att 

undersöka vilket koncept som bäst utnyttjades kravspecifikationen. Varje krav 

fick en specifik vikt i procent och koncept 1, som var favoritkonceptet, sattes som 

datum och jämfördes med resterande koncept. 

Krav Viktning   2 3 4 5 

Vikt 20   1 -1 0 1 

Kostnad 10 D 1 -1 -1 -1 

Visa greppstyrka 10 A -1 -1 1 -1 

Portabel 15 T 0 -1 0 0 

Ergonomiskt utformad 20 U -1 0 0 -1 

Användas självständigt 10 M 0 0 -1 0 

Visa kraft minst 300 N 5   0 0 0 -1 

Användas utan aktivt 

grepp 10   -1 0 0 -1 

  Total   0 -4 0 -3 

  

Viktad 

Total   -10 -55 -20 -25 

Figur 3.2: Pughs matris 
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Resultatet av matrisen visade att koncept 2 och 4 var mest lik datumet(koncept 1), 

där resterande inte fick tillräckligt med poäng för att gå vidare i utvärderingen. 

3.4.1.2 Möte med Charlotte 

Via ett möte med Charlotte presenterades de olika koncepten där hon fick 

framföra sina synpunkter och tankar. Av de koncept som presenterades var 

Charlotte mest nöjd med koncept 1.  

3.4.1.3 SWOT-analys och enkät  

Koncept 2 och 4 som fick likvärdiga resultat från pughs matris utvärderades 

ytterligare genom en SWOT-analys (se Bilaga 11). Där det koncept som hade flest 

styrkor, minst svagheter och inga kritiska hot gick vidare till vidareutveckling. 

Genom svaren från enkäten kunde konceptens olika funktioner definieras som 

antingen styrkor eller svagheter beroende på målgruppens önskemål.  

3.4.2 Utveckling och utvärdering av slutkoncept 

Efter utvärdering av koncepten valdes koncept 1 som slutkoncept. Därefter skedde 

en vidareutveckling av konceptet och en utvärdering av resultatet. 

3.4.2.1 Enkät 

Genom de behov och synpunkter som erhölls från enkäten utvärderas 

slutkonceptet genom att stämma av om konceptet skulle kunna uppfylla 

målgruppens behov. Resultat visade att koncept 1 mycket väl skulle kunna 

besvara målgruppens behov och skulle kunna vara lösning för reumatiker. 

3.4.2.2 Kraftfördelning 

För att utvärdera och optimera kraftupptagningen utfördes en brainstorming där 

olika skisser generades fram. Resultat blev en cylinder med ett tredelat skal. 

Genom en friläggning av kraftfördelningen vid grepp av cylindern kunde ett 

antagande av kraftfördelningen uppskattas (se Figur 3.3). 

 

 

Figur 3.3: Hur kraften appliceras vid ett grepp 

på de olika cylindrarna.  

Kraftresulta

Sensor 
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Genom en uppdelning av kraftresultanterna visades vilka vektorkrafter som skulle 

kunna påverka sensorerna (vertikala och horisontella krafter). Cylindern till 

vänster i bild 4 antogs endast kunna ta upp vertikala krafter, precis som en våg, de 

horisontella krafterna antogs försummas (se Figur 3.4). Cylindern till höger med 

ett tredelat skal antogs kunna ta upp både vertikala och horisontala krafter (se Bild 

5). 

 

 

 

 

 

 

   

 

Brainstormingen generade även fram en idé om en anordning (se Bilaga 12) under 

skalet som fungerar som ett skelett för skalen för att samla upp större del av den 

kraft som påverkar skalen (se Figur 3.5). Bilden föreställer ett separat skal 

underifrån där fyrkanterna fungerar som kraftsamlingspunkter där den totala 

kraften som påverkar skalet samlas upp. Dessa punkter fäst mot en sensor. 
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Figur 3.4 : Exempel på när en kraft angriper med 45 

graders vinkel på cylindern med två delar respektive tre 

delar.  

Figur 3.5: Anordning för att samla upp kraft i två 

punkter(fyrkanterna). 
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3.4.2.3 Materialval 

En materialanalys utfördes genom en grovsållning av olika typer av huvudgrupper 

av material, bland annat metal, plast, komposit. Därefter gjordes en sållning av 

kompositer, som blev kvar efter första sållningen. Andra sållningen resulterade i 

glas- och kolfiber, där sedan en närmare granskning av materialtyperna utfördes. 

Tillverkningen av dessa, i jämförelse med metall, är mindre energikrävande, ca 

15-20% av motsvarande i metall. Detta leder till mindre utsläpp av koldioxid samt 

att inga ytbehandlingar krävs. De sker en låg nötning på materialet, bra 

utmattning, hög styvhet, viktbesparing, tål hög belastning, designfrihet, 

funktionsintegration, miljöaspekter och slutligen en låg produktionskostnad 

(Compositteknik 2012). Kolfiber används inom många olika områden och på 

senare tid har det visats sig vara ett bra material för elektroniska apparater som till 

exempel armbands ur och USB-enheter. Kolfiber används också inom sportvärden 

som golfklubbor, fiskespön och tennisracket m.m. (Kolfiberteknik 2014). CFRP 

(Carbon Fiber Reinforced Composites) skulle kunna appliceras på cylindern då 

denna typ har ovanstående egenskaper, dessa är dock dyrare än till exempel 

polyesterglas (GFRP) (Talreja & Manson 2000). 

3.4.2.4 Catia v5 

Med programmet Catia kunde cylinder ritas upp och sedan med funktionen 

"Human Builder" kunde cylindern visualiseras på en docka som greppar om 

cylindern (se Bilaga 13 och 14). Dockan var måttsatt efter 95 percentilen man och 

5 percentilen kvinna. Resultat visade att cylindern passade både mannen och 

kvinnan, den var alltså varken för kort respektive för lång eller för stor respektive 

för liten. Med Catia kunde olika material appliceras på cylindern, materialen som 

undersöktes var kol- och glasfiber samt bly och stål. Cylindern vägde 0, 120kg 

med kolfiber och 0,148kg med glasfiber. Bly och stål vägde 0,833 kg respektive 

0,557 kg. 

3.4.2.5 Failure Modes and Effects Analysis (FMEA) 

En riskanalys, FMEA (se bilaga 15), utfördes där möjliga risker med konceptet 

analyserades. Konceptet delades upp i två delar, där halvhandsken och cylindern 

analyserades separat. Med analysen undersöktes vad som kunde gå fel med 

konceptet, vad effekten skulle bli och orsaken till felet. Därefter värderades, med 
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en skala från 1-10, sannolikheten att felet skulle inträffa, hur kritiskt felet skulle 

blir samt hur lätt felet skulle vara att bli upptäckt. Detta sammanställdes sedan i en 

total där poängen multiplicerades ihop. De flesta hamna mellan ett värde på 0-100 

då inga åtgärder ansågs krävas, en felmöjlighet fick ett värde på 120 där 

problemet undersöktes. Lösningen för att visa kraften hade pendlat mellan 

kilogram (kg)eller Newton (N). Resultatet blev att kraftutvecklingen skulle anges 

i Newton. 

3.4.2.5 Finita elementarmetoden (FEM) 

I Catia gjordes även en enkel FEM-analys (se Bilaga 16) där konstruktionen av 

cylindern testades med ett tryck på cirka 600 Newton. Materialet som testades var 

en typ av kolfiber, CFRP (Carbon Fiber Reinforced Composites). Resultatet 

visade att cylindern inte visade på deformation. 
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4 Resultat 

Projektet resulterade i ett koncept med en komplett CAD-sammanställning av 

cylindern med tillhörande skisser samt en prototyp som visade på design (se 

Bilaga 17, 18 och 19). 

4.1 Enkät 

Av de 32 som svarade på enkäten var enbart en man och resten kvinnor. Det rådde 

en jämn fördelning bland åldrarna men majoriteten låg mellan 45-54 år eller äldre. 

Cirka en tredjedel av respondenterna hade utfört någon handrehabiliterande 

träning. Vid frågan vad som var viktigt för dem vid mätning erhölls svar som 

bland annat innebar att de ville se en förändring av att styrkan hade ökats samt att 

styrkan inte försämrats. Cirka hälften av respondenterna hade utfört en mätning av 

greppstyrka, nästan alla hade gjort mätningarna på vårdcentraler eller sjukhus. 

Den andra hälften hade inte utfört någon mätning alls. De flesta tyckte att det hade 

varit intressant att kunna mäta greppstyrkan från hemmet självständigt. Om de 

fick bestämma så hade många velat kunna mäta själva och jämföra med tidigare 

resultat för att se förändring. De flesta visste inte vilken produkt de hade använt 

för att mäta greppstyrka tidigare men några hade använt Grippit. Kommentarer 

om upplevelsen med nuvarande instrument var till exempel att de var obekväma, 

ickeergonomiska, svåra att få bra grepp om och att tekniken hade krånglat. Några 

tyckte även att de var utmattande vilket gjorde att respondenterna kände av smärta 

efter mätning.  

Endast en av alla respondenter kände till någon produkt som kunde användas 

hemma för att mäta greppstyrka, dock svara personen aldrig vilken produkt det 

var. Majoriteten av respondenterna hade även svårt att greppa tag om lättare 

föremål och hålla de i luften. För några berodde det på olika tider på dagen och 

oförutsägbara handrörelser. De flesta tyckte det var mycket viktigt att kunna se en 

förändring i sin rehabilitering. Nästan samtliga vill att produkten skulle vara enkel 

att använda och många ansåg att det var viktigt att priset och vikten skulle hållas 

lågt och att produkten skulle kunna vara portabel. På egna tankar runt om faktorer 

som symboliserar en bra produkt skrev några respondenter att designen spelade 

roll men att den skulle vara lätt, liten, smart och billig då reumatiker hade så 

oerhört mycket annat de måste köpa för att fungera normalt. Majoriteten av 
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respondenterna var intresserade av att köpa en instrument som skulle kunna mäta 

greppstyrka självständigt hemifrån. Övriga kommentarer berörde vikten av 

mätningar då de inte sker så ofta, samt att dessa redskap skulle lånas från 

rehabiliteringskliniker. 

4.2 Slutkoncept 

Resultatet blev ett cylinderformat rör samt en handskanordning som går över 

handleden fram till knogarna. Cylindern består av en ihålig innercylinder täckt 

med ett skal delat i tre delar. Innecylindern har en diameter på 30mm, med en 

tjocklek på 2mm, skalet har en tjocklek på 4mm vilket resulterar att hela cylindern 

får en diameter på 38mm. På innercylindern sitter två sensorer under varje skal 

som mäter kraftutvecklingen i Newton genom att bli hoppressade av skalen. 

Sensorerna är belägna på varje sida av innercylindern, vilket ger sammanlagt 6 

sensorer på hela cylindern. Varje skal har en anordning på undersidan som 

fördelar den kraft som appliceras på varje skal till två punkter(se Bilaga 13), vilket 

innebär att kraften kan plockas upp även om kraften appliceras mitt på skalet även 

fast sensorerna sitter på sidan. På ena sidan av cylindern sticker en LCD-display 

ut där en total kraft från alla tre skal visas i Newton, där tillhörande teknologi 

dessutom samlas inuti innercylindern (se Bilaga 20). Genom små handtag på 

sidorna kopplas cylindern samman med en elastisk binda i form av en 

halvhandske där kardborreband, som sitter fast på halvhandsken, fästs mot 

handtaget. I halvhandsken finns ett hål för tummen på både sidor. Över handleden 

byggs halvhandsken ihop med en ortos som ett handledsstöd. På handryggen sitter 

också ett spännband (Se bilaga 20, 21, 22). 
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4.3 Prototyp 

 

 

 

På bilderna (se Figur 4.1) syns cylindern, som skrevs ut i en 3D-skrivare, som 

greppas samt halvhandsken. Det som inte visas på bilden är LCD-displayen som 

ur ena sidan av cylindern sticker ut. Ortosen, i form av ett handledstöd kan liknas 

vid delen av handsken som täcker handleden. På bilden syns dock att magneter i 

det här fallet används för att koppla samman handsken med cylindern, som i 

konceptet sker med kardborreband (se Bilaga 20, 21 och 22).   

4.4 Materialval och teknik 

Materialvalet resulterade i en kolfibertyp, CFRP (Carbon Fiber Reinforced 

Composites). För att mäta kraften kan flexisensorer användas, de har en 

dimension på 2,54 x 1,4 cm och är papperstunna. Sensorerna klarar en kraft upp 

till 400N. Ett kretskort med dimensionen 1,25 x 1,25 cm kan användas som skulle 

få plats i cylindern. Till detta används microcontroller (MCU) som bearbetar 

mätdata samt en tillhörande LCD-display för att visa mätvärdena. Mellan sensorn 

och anordningen under skalet sitter små puckar som har i syfte att samla kraft från 

en större yta.  

 

Figur4.1: Prototyp 
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5 Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Eftersom greppstyrkan låg i fokus i projektet lades mycket tid på att generera fram 

ett koncept som skulle kunna förbättra mätningen, göra den mer tillförlitlig, 

ergonomisk, tillgänglig och anpassad för reumatiker. 

Det är känt inom reumatismen att kvinnor drabbas oftare av artros än män Gabay 

& Gabay (2013). Men siffrorna på antalet kvinnliga respondenterna behöver inte 

visa på den generella fördelningen av könen, det skulle kunna vara så att kvinnor 

kanske i allmänhet är bättre på att svara på enkäter eller är mer aktiva på 

reumatikerförbunden som enkäten bland annat låg ute på. Enkäten skickades även 

ut på en del grupper på facebook där majoritet bestod av kvinnor, vilket 

antagligen förklarar det höga antalet deltagande av kvinnor. Det viktiga i det här 

är att notera att information om männens behov eller önskemål inte samlats in, 

vilket skulle kunna vara negativ om det råder en stor skillnad på män och kvinnors 

behov vid reumatism. Eftersom projektet enbart riktat in sig på den del av 

målgruppen som kan utföra en hel grepprörelse var tanken först att en eliminering 

av de som inte kunde utföra ett grepp skulle ske, men efter diskussion ansågs 

deras resultat vara till användning ändå på grund av att de led av en reumatisk 

sjukdom och kunde på så sätt ge värdefull feedback utefter deras vardagssituation. 

Många verkade, trots att de inte utfört någon tidigare mätning eller utfört någon 

rehabiliterande träning, komma med bra synpunkter och önskemål eftersom 

respondenterna gav ganska likartade svar. Resultatet från enkäten betraktades som 

viktig information för att säkerställa att framtaget koncept mötte målgruppens 

behov för att uppnå syftet. 

En av frågeställningarna projektet stod inför var hur empowerment skulle kunna 

ges till användaren. En lösning till denna råga skulle kunna vara att användaren 

själv kunna följa utvecklingen genom förändring i greppstyrkan när som helst, var 

som helst. Många nämnde i enkäten att de inte mätt sin greppstyrka eller endast 

gjort det en enstaka gång eller inte alls på grund av brist på resurser och personal. 

Genom detta koncept kan mätningen ske i hemmet vilket bidrar till en ökad 

tillgänglighet och kontroll över sitt tillstånd. Det är värt att notera att flertalet var 

positiva till att kunna utföra mätningarna själv i hemmet. 



34 

 

Syftet konceptet var också att det skulle kunna vara ett förslag till ökad motivation 

till att fortsätta med den rehabiliterande träningen om en sådan utförs. Häkkinen et 

al. (2004) nämner att många ofta tappar motivationen att fortsätta träningen vid 

till exempel smärta, så genom ett koncept som gör att användaren kan mäta och se 

förändringen när de vill så finns alltid tillgängligheten att kunna mäta och på så 

sätt hitta motivationen genom att se om greppstyrkan förändras. 

Genom en mer optimerad design för handen ville även en lösning ges för 

reumatiker dr lösningen inte skulle bidra till någon större belastning eller besvär 

på grund av deras redan nedsatta funktion. Eftersom Sancho-bruet al. (2003) 

talade om att en optimerad handesign bidrar till minde ansträngning av muskler, 

skyddar leder och minskar risken för trauma lades mycket tid på cylinderns 

design. Genom att välja en diameter på 38mm på greppcylindern skapades 

förutsättningar för en ergonomisk hållning för handen samt att kunna mäta den 

maximala greppstyrkan där både studierna av Wu et al. (2009) och Edgren (2004) 

talar om att den optimal diameter för maximal greppstyrka ligger inom spannet 

30-40mm och på 38.1mm. Sancho-bru et al. (2003) visade också på en liknande 

diameter på optimal diameter för handen att greppa om. För att även inkludera den 

95 percentilen man valdes en högre siffra mellan 30-40mm. Edgren (2004) drog 

också slutsatsen att en diameter på 38.1mm var optimalt för både kvinnor och 

män, som också visades med funktionen "Human Builder" i Catia V5 där 

cylindern passade både 95 percentilen man och 5 percentilen kvinna. Samma 

percentiler användes för att avgöra längden på cylindern. 120mm visade sig, i 

"Human Builder", varken vara för lång eller för kort. 

För att förbättra mätningen utvecklades konceptet för att involvera fingrarnas alla 

leder vi grepp. Genom ett cylindergrepp kommer hela fingrarna att aktiveras mot 

ytan. Tack vare att cylindern är täckt med tre skal kan också fler krafter tas upp i 

fler riktningar jämfört med en tvådelad cylinder, som först var tanken, där alla 

horisontala vinklar försummas. Diskussioner om fler delar skulle tillämpas skedde 

men ett beslut om tre delar togs för att hålla kostnaden nere, då ett ökat antal skal 

hade inneburit fler sensorer. En studie av Wimer et al. (2009) tittade närmare på 

en cylinder delad i 6, 8 och 12 "tårtbitar" där slutsatsen var att en större fördelning 

av kraften kunde visas med fler delar. Eftersom friläggningen av krafterna som 

gjordes i konceptutvärderingen var i simplast slag och testades endast i en vinkel 
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användes studien av Wimer et al. (2009) för att säkerställa att en större 

kraftupptagning skulle kunna ske när fler delar involveras. Studien jämförde 

också mätdata av greppstyrkan mellan deras cylinder och Jamar där en svag 

relation upptäcktes. Förklaringen drogs att eftersom Jamar involverade fingrarnas 

alla leder fångades inte en lika stor kraft upp som i testcylindern med fler delar. 

En annan studie av Svantesson et. al (2009) som jämförde Jamar och Grippit 

visade en stark relation där mätvärdena gav nästan exakt likadan värden. 

Anledningen skulle kunna vara att Grippit precis som Jamar med sin utformning 

endast involverar en del av fingerlederna. Anordningen är tänkt att fungera som 

lösningen i en vanlig badrumsvåg där kraften samlas upp av två punkter vart 

kraften än appliceras. Newton valdes som enhet för att mäta kraften för att det 

antogs bäst kunna visa upp den verkliga kraften. Risken att användaren inte 

förstår exakt vad en viss summa Newton betyder skulle kunna uppstå men valet 

blev ändå Newton eftersom det viktiga med en mätning är att en förändring kan 

visas, så länge ett basvärde och ett eftervärde kan mätas kan en förändrings visas. 

Genom halvhandsken sitter cylindern fast med hjälp av kardborreband som spänns 

efter handstorlek. På handryggen används spännena för att motverka flexion som 

enligt Hägg (2001) kan uppstå vid försvagade extensormuskler eller om 

användaren inte orkar med egen kraft hålla handleden i ett neutralt läge. Bhardwaj 

(2011) talar om att greppstyrkan inte är lika vid en flekterad handled, vilket då 

undviks med dessa spännband. Detta fungerar även som ett ytterligare stöd för 

handen som är bra på grund av reumatikernas redan nedsatta funktion. 

Sifferskalan på spännbandet som sitter på handryggen är till för att visa olika 

lägen för handleden. Beroende på behag och nedsatt funktion ska denna hjälpa 

användaren att manuellt förflytta handleden till en önskad position. 

Tillförlitligheten ville ökas genom att minska felkällorna och förändringarna som 

kan uppstå när en person mäter flera gånger. Tack vare att cylinder är fäst på 

handsken kommer placeringen av fingrarna att hamna på samma plats på 

cylindern vid varje mätning samt med hjälp av lägesinställningen kan mätningen 

ske i samma läge varje gång. Detta utgör att mätningen sker med samma 

förutsättningar vid varje mätning och skapar en mer tillförlitigt mätning. Vid 

handleden går halvhandsken över till en ortos för att stabilisera handleden och 

minska belastningen. Cytowicz-Karpilowska et. al. (1999) gjorde en studie där det 



36 

 

visade sig att en ortos bidrog till minskad smärta och ökad greppstyrka hos 

reumatiker. 

5.1.1 Materialval och teknik 

Eftersom kolfiber är tämligen dyrt så skulle cylindern kunna tillverkas i glasfiber 

istället, GFRP, dock skulle tester krävas för att avgöra om materialet skulle hålla. 

Alternativ skulle skalen kunna tillverkas i glasfiber och innercylindern i kolfiber. 

Genom Catia kunde olika material appliceras för att få en uppskattning på vad 

cylindern skulle kunna väga, bly och stål applicerade endast för att visa att vikten 

inte skulle överskrida ett kilo, som var ett krav enligt kravspecifikationen. Vikten 

för halvhandsken och de komponenter som tillkommer ansågs inte vara allt för 

stor då handsken mestadels består av tyg och komponenterna är väldigt små. 

Glasfiber vägde lite mer än kolfiber men hade ingen signifikant skillnad. 

Komponenterna som nämns för att mäta kraften är ett förslag på vad som kan 

användas och alla delar hittades från Tekscan (2012) där de erbjuder ett set på allt 

som krävs för att mäta en kraft. 

5.2 Metoddiskussion 

5.2.1 Undersökningsfas 

En förstudie genomfördes i början av projektet och gav på så sätt en bra grund för 

att därefter föra projektet vidare mot sitt mål. Framförallt gav förstudien en bra 

bild om projektets omfattning och vilka aktiviteter som skulle kunna krävas för att 

lösa de problem som kunde uppstå. Förstudien var också till för införskaffa en 

bredare kunskap inom området reumatism och mätningar av greppstyrka och hur 

dagens lösningar såg ut samt att definiera intressenter och behov. Förstudien 

följde ganska strikt de metoder Tonnquist (2012) hänvisar till, vilket kanske skulle 

ha gjorts med ett mer kritiskt sinne eftersom Tonnquist (2012) inte fördjupar sig 

inom produktutveckling och talar om några särskilda metoder i förstudien för att 

involvera användaren. 

En House of Quality (QFD) utfördes tidigt i projektet för att skapa en uppfattning 

om vilka krav som eventuellt skulle komma att vara viktigast att ta hänsyn till. 

När metoden utfördes hade enkäten ännu inte skickats ut så kraven som ställdes 

upp mot varandra var tagna från Charlottes önskemål. När enkäten väl hade 

skapats och skickats ut förstod projektmedlemmarna att hade QFD:n antagligen 
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skulle ge ett annorlunda resultat med de nya önskemålen från enkäten. Därför 

utfördes en ny QFD för att se vilka av de nya önskemålen som var nödvändiga att 

förstå. Den nya QFD:n blev mer pålitlig eftersom en större del av målgruppen 

hade involverats. SWOT-analysen som utfördes i början av projektet gav riktlinjer 

på vad som skulle kunna vara viktigt att tänka på och utnyttja under projektets 

gång. Nackdelen med SWOT-analysen som gjordes var att åtgärderna för att lösa 

riskerna som hittades skulle fått mer fokus. Som Tonnquist (2012) poängterar är 

en bra SWOT-analys inte komplett utan åtgärder. Detta var en svaghet i projektet, 

om mer fokus hade lagts på analysen kanske upptäckten att målgruppen inte 

involverats upptäcks tidigare och på så sätt hade användaren kunnat involveras 

redan i förstudien. 

Ungefär efter halva projektiden skapades enkäten. Det optimala hade varit att 

skicka ut enkäten tidigare i projektet, till exempel i förstudien, för att koppla 

användaren tidigare där kunskapen om användarens behov och intresse hade 

samlats in i ett tidigare skede. Hade enkäten skickats ut tidigare så hade det även 

underlättat för projektet där varje enskilt koncept hade kunnat bearbetas mer, 

vilket hade kunnat resultera i ett annat slutresultat. Men på något sätt behövde 

målgruppen involveras och eftersom det problemet hittades ganska sent så blev 

valet en enkät eftersom informationen behövdes samlas in snabbt och från ett stort 

antal personer och enligt Hägg et al. (2011) är en enkät en bra metod för just dessa 

ändamål. En del av frågorna var öppna och tillät öppna svar som också enligt 

Hägg et al. (2011) är bra när det råder osäkerhet på exakt vad det är som söks. 

Denna typ a fråga applicerades till exempel när information söktes om hur 

upplevelsen hade varit vid tidigare mätningar, så istället för att ha givna svar fick 

respondenterna skriva egna svar. Detta gav bra resultat och mycket synpunkter på 

ergonomi och design erhölls. Det positiva i att enkäten skapades så sent var att 

projektmedlemmarna hade hunnit skaffa sig mer kunskap om reumatism och 

projektet vilket gjorde att medlemmarna hade bättre koll på vilken information 

som behövdes erhållas. Eftersom en enkät inte kräver någon personlig kontakt 

sattes ingen press på respondenterna som kanske hade kunnat känna besvär av att 

prata om sin sjukdom via till exempel telefon eller intervjuer. Nu kunde de lugnt 

sitta och svara anonymt utan att de kände sig iakttagna eller observerade. De 

frågorna som ställdes kunde omformuleras för att förtydliga önskemålen och 
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behoven. Exempelvis borde frågan om grepprörelse och hålla saker varit två 

enskilda frågor då svaren kan blandas ihop. 

Antropometrisk data var till god användning vid utformningen av cylindern, där 

den kunde designas efter handens bredd för att passa 95 percentilen man och 5 

percentilen kvinna. Antropometrisk data hade kunnats använda på handens längt 

också för att välja diametern på cylindern, dock ansågs vetenskapliga studier och 

artiklar vara mer tillförlitlig data där tester gjorts på olika diametrar för att visa 

inom vilken spann den optimala diametern ligger inom. Eftersom ett flertal 

artiklar pekade mot samma riktning valdes denna lösning. Eftersom "Human 

Builder" i Catia V5 verifierade att cylindern passade för både kvinnan och 

mannen verkade de vetenskapliga studierna eller artiklarna vara en godtagen 

lösning. 

5.2.2 Genereringsfasen 

De genereringsmetoder som används ha till största delen skett genom 

brainstorming och brainwriting. Metoderna genererade många idéer vilket 

önskades för att få fram så många lösningar som möjligt i början. Brainwritingen 

som utfördes i workshopen var bra för att få synpunkter från andra håll med 

personer som kanske inte tacklar ett givet problem på samma sätt. Dock borde det 

tilläggas att workshopen endast gjordes med biomekanikerstudenter där alla hade 

samma kunskapliga bakgrund. Personer från given målgrupp borde inkluderats för 

att hitta underliggande problem och lösningar utefter deras erfarenheter och 

dagliga situation. Som Ullman (2010) beskriver är en brainwriting bra för att alla 

medlemmar ska få tid på sig att skriva ner sina egna idéer utan att bli påverkad av 

någon annan.  

Analogier användes för att liknande typ av produkter redans fanns. De har olika 

lösningar och är olika avancerade vilket bidrog till många funktionslösningar. 

Metoden var även bra för att se skillnaden på vilka leder som involverades vid 

användandet av de olika produkterna. Ullman (2010) beskriver metoden som en 

bra metod för att få igång kreativiteten vilket blev resultatet av användningen.  

Den morfologiska matrisen var till nytta vid jämförelse och kombination av 

funktioner till sammanställning av koncept. Den var först och främst intressant att 

använda då koncepten varierade väldigt mycket vilket bidrog till många olika 
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lösningar, både lätt- och svårlösta. Men inga idéer är dåliga idéer som Ullman 

(2012) säger. 

5.2.3 Utvärderingsfasen 

Vid utvärdering av koncepten var det pughs matris som i huvudsak stod för 

beslutet om vilket koncept som skulle gå vidare i utvecklingen och blir resultatet 

av produktutvecklingen. Eftersom pughs matris jämförde koncepten mot de krav 

som byggs upp från både enkät, Charlotte och förstudien ansågs metoden vara en 

lämplig metod för att välja bland de koncepten som tagits fram ur 

konceptgenereringen. Eftersom två av koncepten fick ungefär samma resultat så 

användes SWOT-analys för att ytterligare utvärdera koncepten med en 

komplettering av enkät och Charlotte. Tack vare enkäten var det också lättare att 

sätta en vikt på varje krav där målgruppens önskemål erhölls. Eftersom en fullt 

fungerade produkt inte togs fram kunde inga tester göras och utvärdera resultatet 

med tillförlitlig data, därför användes istället enkäten som en utvärderingslösning 

med komplement från Catia, möte med Charlotte och en FMEA-analys. Catia var 

användbar för att rita och visualisera cylinderdelen med "Human Builder". Detta 

gav en bra bild av hur det kommer se ut i verkligheten och visade hur pass lång 

cylinder behövde vara för att vara anpassad efter största populationen av 

kvinnorna och männen. FEM-analysen som också utfördes i Catia var en 

förenklad analys och borde inte anses som en fullständig FEM-analys. En 

verifiering hade behövts av någon expert eller en mer kunnig person inom 

området för att avgöra om metoden utfördes korrekt. Möten med Charlotte skedde 

kontinuerligt under projektets gång vilket var ett bra sätt, utöver enkäten, att 

involvera användaren eftersom hon själv lider av handartros. Hon bidrog med 

egna synpunkter och tankar utifrån hennes egen situation och kunskaper om 

reumatism. Hennes kunskap var särskilt bra i början av projektet när 

projektmedlemmarna fortfarande var ny inom området och på så vis fick 

projektmedlemmarna tips på möjliga vägar att gå och vilka aspekter som kunde 

vara viktiga att tänka på med en målgrupp som reumatiker. 

Att utvärdera en produkt som inte finns är självklart ett problem och inte 

fullständigt pålitligt. Det mest optimala hade varit att ta ut en grupp från 

målgruppen och låta de testa en fungerande prototyp över en viss tid och därefter 

genom till exempel intervju eller enkät samla in feedback. Däremot har många av 
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de lösningar som tagits fram styrkts av vetenskapliga artiklar som visat på resultat 

från tester och undersökningar, vilket har skapat en teoretisk utvärdering. Det är 

trots allt viktigt att komma ihåg att projektets resultat är ett teoriskt resultat i form 

av ett koncept. Dock genom test av en verklig produkt med involvering av 

användaren hade också ett stöd mot artiklarna kunnat visas. 

5.3 Vidareutveckling och framtid 

5.3.1 Mätning 

Mycket av den teknik som tillämpas är utförda i små dimensioner. Detta är av stor 

vikt eftersom utrymmet i innercylindern är begränsat. Den sifferskala som finns 

på spännbandet hade kunnat bytas ut till rotationssensorer som placeras i 

cylindern. Då hade även olika rotationer av handleden kunna fastställas, till 

exempel pronation och supination, genom att vinkeln mäts med hjälp av dessa 

sensorer. Eftersom Lindström & Ålund (1996) talar om att reumatism kan medför 

en störda pronation, vilket i sig orsakar försämrad greppstyrka och smärta vid 

aktiviteter, hade en mätning av denna pronation eller supination kunnat vara 

värdefull. 

Dock måste en axel monteras i cylindern som sensorn ska mäta kring. Detta är en 

av de punkter som diskuterats kring vidareutveckling. Alternativt hade en extern 

dosa med tillhörande kretskort och microcontrollers kunnat användas för att tillgå 

mätresultaten. Denna hade kunnat ligga bredvid på exempelvis bordet där 

mätningen sker. 

5.3.2 Ergonomi 

Murphy Ring Splints är en innovativ idé som är designade att kunna ge större grad 

av rörelse vid ”swan neck deformity", genom att begränsa onormala 

hyperextensioner i fingrarna, och att ge en fri flektion i PIP-leden. Namnet har 

den fått från att fingrarnas leder deformeras till en svanliknande form. 

Användsningsområdet är allt från reumatiska sjukdomar till andra tillstånd där den 

så kallade ”swan neck deformity” inträffar. 

 Den möjliggör ett fritt funktionellt grepp utan att en manuell 

förflyttning av leden från hyperextenderat läge till flekterat.  
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 Den begränsar ytterligare skador på leden som uppstår vid upprepande 

rörelser i fingrarna. 

 För att minska svullnaden i PIP-leden. 

Detta är en teknik som hade kunnat tillämpas vid vidareutveckling av konceptet 

och få med den delen av målgruppen som har svårigheter att utföra en 

grepprörelse. 

5.3.3 Marknad 

Konceptet, vid utveckling till färdigställd produkt, skulle kunna säljas via 

återförsäljare som hjälpmedelsbutiker och apotek eller lånas via vårdcentraler, 

rehabiliteringsklinker eller sjukhus. Kommentarer från enkäten visade att intresse 

att kunna låna produkten via kliniker fanns. Andra var intresserade av att köpa den 

vid tillräckligt lågt pris. Detta bör ses över i framtiden då konceptet används för 

att generera en färdigställd produkt. 

5.4 Kritisk granskning  

Målgruppen konceptet avser är i första hand reumatiker som har nedsatt funktion i 

händerna men egentligen skulle alla med nedsatt funktion i handen kunna tillhöra 

målgruppen för den framtida produkten. Det finns många som inte är långt gångna 

i sin reumatiska sjudom medans andra har en väl utvecklad sjukdom, vilket gör att 

det skiftar väldigt mycket mellan människors återstående funktion i händerna. 

Detta koncept förutsätter att individen kan greppa tag om ett cylindriskt handtag, 

eller rättare sagt kan utföra en grepprörelse. På enkäten frågade en respondent hur 

denne skulle mäta eftersom personen inte kunde utföra en hel grepprörelse. Det 

beror helt och hållet på vilken reumatisk sjukdom personen i fråga har eller hur 

långt gången sjukdomen är. En uppföljning samt även en vidareutveckling inom 

detta område för tillägg hade behövts så att även de som har problem med 

grepprörelsen kan använda den tänkta produkten. 

Behovet för att kunna göra enklare och förståliga mätningar i hemmet verkar 

finnas, då majoriteten var intresserade av en sådan produkt som tillfrågades. 

Många klagade även på att mätningar inte kan göras på grund av minskade 

resurser på sjukhus och vårdcentraler. En respondent fick utföra en mätning per år 

om ens det vilket inte anses optimalt. Magnusson (2003) säger att handstyrkan 

och styrkan i överkroppen är starkt förknippade med varandra. Dessa mätningar 
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ger alltså vital information om människans styrka och allmänna hälsa vilket borde 

vara av stor vikt inom sjukvården. 

Socialstyrelsen går in på personer med handartros och hur de påverkas på olika 

nivåer i klassificering av hälsa. De går in på kroppsfunktion, aktivitet, delaktighet, 

personliga faktorer, omgivningsfaktorer och kontextuella faktorer. 

Funktionsnedsättning kan exempelvis innebära svullnad, smärta eller svaghet i 

muskler men också psykiska begränsningar. Aktivitetsbegränsningar innebär att 

svårigheter finns vid vissa aktiviteter där leder belastas. Även sociala aspekter 

berörs där delaktighetsbegränsningar kan innebära svårigheter att delta i 

gemensamma aktiviteter. Svårigheter med samspelet mellan sjukvård och 

försäkringskassan kan med komma att påverka individen (Colbing & Ellung 

2012). Därför är det viktigt för projektmedlemmarna att kunna visa de positiva 

effekter träning kan ge med sig. Just samspelet mellan försäkringskassan och 

sjukhuset kan bara genom egen erfarenhet diskuteras, men de flesta vill nog helst 

slippa återkommande sammankomster av denna typ. Därför kan ett mätverktyg 

som detta främja den egna processen att med hjälp av positiv data gå framåt i 

rehabiliteringen. 

Priset för en eventuell produkt av det framtagna konceptet var svårt att avgöra då 

ingen hel färdigställd prototyp i det rätta materialet eller med tekniska 

komponenter togs fram. De sensorer som togs fram låg på ett pris runt 60 dollar 

styck och kan göra att priset går upp en del än vad som först var tanken. 

Sensorerna var endast ett förslag på vad som skulle kunna användas och det finns 

säkerligen andra sensorer skulle kunna fungera men som har ett lägre pris. Det 

finns till exempel enkla trådtöjningssensorer som används i vanliga badrumsvågar 

som kanske hade kunnat appliceras på detta koncept för att dra ner priset. 

Eftersom många går till sjukhus eller vårdcentral för att mäta köper de inte sådana 

här produkter själva, men skulle priset bli tillräckligt lågt kanske en sådan här 

produkt skulle kunna säljas på apotek och kunna köpas av privatpersoner. Detta 

hade möjliggjort en utveckling där en ökad användning av dessa produkter hade 

skett då ett större antal människor varit på god väg att få kontroll över sin 

sjukdom genom att tillgängligheten av produkterna ökas. 
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6 Arbetsfördelning 

Projektets alla moment har skett genom ett tätt samarbete där det mesta har gjorts 

tillsammans. Artikelsökningen och de olika analyser som gjorts har delats upp 

men i slutändan har allt diskuterats och korrigerats tillsammans. Projektets 

deltagare är ense om att båda har bidragit lika mycket för att nå resultatet. 

7 Slutsats 

Detta produktutvecklingsprojekt resulterade i ett koncept som utvecklades med 

hjälp av ergonomi, vetenskapliga studier och målgruppens önskemål och behov. 

Med konceptet ansågs syftet vara uppfyllt men målet att ta fram en prototyp för 

tester har inte uppnåtts då prototypen endast visar på design. Genom konceptet 

som togs fram ansågs kravspecifikationen uppfylld förutom punkterna mätbar 

återkoppling och minimal tillverkningskostnad, där en färdigställd prototyp krävs 

för att mäta dessa krav. Tack vare enkäten kom projektgruppen användarna 

närmre och genom en nära kontakt med uppdragsgivaren som tillhörde 

målgruppen så har användaren varit involverad under stora delar av projektet. 

Uppdragsgivaren är nöjd och projektdeltagarna är nöjda med resultatet. 

Vidareutveckling i form av ett mer avancerat prototypbygge som visar på funktion 

skulle krävas för att kunna utföra tester och utvärdera hur pass bra konceptet står 

sig mot andra produkter. Tester hade även krävts för att verifiera de antaganden 

som gjorts.  
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