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FÖRORD 

KTH deltar i ett gemensamt forskningsprojekt om smarta arbetskläder. Andra intressenter och 

deltagare i projektet är bl.a. Högskolan i Borås, Karolinska Institutet, IMM (Institutet för 

miljömedicin), Scania.  Projektet heter “Smarta kläder ger hållbar arbetshälsa”. Projektet 

lägger fokus på att utveckla ett hård – och mjukvarusystem integrerat med arbetskläder som 

mäter, analyserar och visualiserar risker med fysisk belastning under arbete. Prototyp 1 av ett 

sådant system (en handske och en tröja) konstruerades och genomgick testmätningar på en av 

Sveriges fordonsfabriker under hösten 2017.  Dessa testmätningar gjordes i syfte att studera 

prototypens funktionalitet, användbarhet och påverkan på användarnas arbetsbeteende. 

Platsen, test, testpersoner, datainsamlingsutrustning och metoder bestämdes i förväg av 

projektansvariga. Vi bidrog med hjälp vid översättning och formulering av enkätsfrågor. Vi 

fungerade även som testassistenter under mätningarna: informerade, instruerade, svarade på 

testpersonernas frågor; samlade och registrerade data för mätningsprotokollen; hjälpte med 

kalibrering av utrustning; observerade montörernas och instruktörernas arbete; registrerade 

tider när varje arbetstakt började och slutade; registrerade speciella händelser under 

arbetstakterna samt testpersonernas avvikande beteende (t.ex. raster och ofrivilliga pauser); 

samlade data via intervjuer och enkäterna; hjälpte testpersoner att förstå frågor i enkäterna; 

översatt frågor i enkäterna och intervjuguiden från svenska till engelska. I denna uppsats 

använder vi data som samlades under testdagarna: kinematisk data, intervjuer och enkätsvar. 

Vi vill passa på och tacka vår handledare Carl Lind för hans stöd och hjälp under 

arbetsprocessen. Ett särskilt tack vill vi rikta mot Jörgen Eklund som sträckte sin hjälpande 

hand i svåra stunden och kunde vägleda oss mot ljuset och klarhet och gjorde denna uppsats 

möjlig. Ett stort tack vill vi säga till våra familjer och vänner som gav oss inspiration, stöd 

och trygghet under denna jobbiga vandring mot vår mål. 

 

 

 

   



 

 SAMMANFATTNING 

Smarta kläder är en kroppsnära teknik som består av kläder som har i sig integrerade/invävda 

sensorer vilka mäter kroppssignaler, arbetsställningar och rörelser och visar information om 

eventuella överbelastningar. Syftet i denna studie var att utvärdera prototyp 1 av ett smart 

arbetsklädersystem genom att utreda användarnas upplevelse (user experience) och 

användbarhet av prototypen samt prototypens påverkan på testpersonernas arbetsbeteende. En 

kombinerad studiedesign valdes. Den experimentella studien kompletterades med enkät och 

intervju. Tolv testpersoner deltog i undersökningen, fördelade lika på tre grupper: en 

kontrollgrupp och två experimentgrupper. Via tekniska mätningar samlades kinematisk data 

gällande: handledens vinkelhastighet och tummens tryckkraft; överarmens vinkel för höger- 

och vänster arm; överarmens vinkelhastighet för höger och vänster arm samt bålens vinkel 

vid fram- och bakåtböjningar. Signifikanta arbetsbeteendeförändringar kunde ej konstateras, 

men det förekom stora skillnader i de individuella resultaten i varje grupp. Dock kunde inte 

något specifikt mönster i arbetsbeteendeförändringar från de olika grupperna urskiljas. 

Hypotesen att arbetsbeteendeförändringar kan tillskrivas påverkan från prototypen stöddes 

inte av data. Resultatet från intervju- och enkätundersökning kring användarnas upplevelse 

och användbarhet visade att prototypen skattades som användarvänlig och användbar i sin 

helhet. Testpersonerna önskade förändringar i prototypens konstruktion gällande prototypens 

material och storlek, typ av feedback samt placering av sensorer. Vissa brister i design och 

utförandet av användartesterna och experimentmätningen konstateras och deras inverkan på 

studiens validitet och reliabilitet diskuteras. Rekommendationer ges gällande framtida 

testning av nästa prototyp utifrån de upptäckta bristerna. 

Nyckelord: Smarta kläder, Användbarhet, Produktutveckling, Arbetsrelaterad 

beteendeförändring. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Smart clothes are a group of technical aids that consist of clothing that has integrated/built-in 

sensors that measure body postures and movements and display information about possible 

physical overload. The purpose of this study was to evaluate prototype 1 of a smart workwear 

system by investigating its user experience and usability, as well as the impact of the 

prototype on the test subjects' work behavior. A combined study design was chosen. The 

experimental study was supplemented with questionnaire and interview. Twelve test subjects 

split in three equal groups participated in the study: one control group and two experimental 

groups. Through technical measurements, kinematic data was collected: angular velocity of 

the wrist and thumb pressure; right and left arm's angle; angular velocity for the right and left 

arm as well as the torso angle during forward and backward bending. Changes in work 

behavior were found. However, large differences in the individual results within each group 

were observed, with no obvious pattern of changes in work behavior between groups. The 

collected data did not support the hypothesis that work behavior changes can be associated 

with the impact of the prototype. 

 The result of analysis of the interviews and questionnaires about user experience and 

usability showed that the prototype was considered user-friendly and useful in general. Test 

subjects requested changes in the prototype’s construction regarding the prototype’s material 

and size, type of feedback and location of sensors.  

 Some shortcomings are observed in the test design, data collection and also in how the tests 

were conducted. Their impact on the validity and reliability of the study is discussed; 

accordingly, recommendations addressing the detected shortcomings are given regarding the 

future testing of the next prototype. 

Keywords: Smart Clothes, Usability, Product Development, 

Work-related Behavioral Change. 

 

 

 

 

 



ORDLISTA 

Arbetsbeteende - muskelaktivitet, kroppsställningar och rörelser som inträffar under ett 

arbetspass i samband med utövande av arbetsuppgifter (egen definition, formulerad för att 

användas i denna studie). 

 

Belastningsbesvär – diverse typer av ohälsa i kroppen (specifikt rörelseorganen) som kan ha 

orsakats eller förvärrats av förhållanden i arbetet. (Arbetsmiljöverket, 2012; [3]). 

 

Exponering – inträffar då rörelseorgan utsätts för potentiellt skadlig påverkan, som: höga 

krafter, repetitivt arbete, tunga lyft och dylikt (egen definition).  

 

Feedbacksbox – en plastbox med inbyggda ljusindikatorer som var placerad i en ficka på 

ovansida av arbetshandske under testning av smarta arbetskläder systemet (SA-systemet). 

Boxen var kopplad med sladdar till tryck och rörelsesensorer som var insydda i handsken. 

Inne i boxen fanns elektronisk teknik som bearbetade signaler från sensorer i handsken till 

ljussignaler. Lampor på boxens framsida lyste blått, gult eller rött beroende på 

belastningsnivå i testpersonens handled vid en viss tidpunkt (se bild 5) (egen definition, 

formulerad för att användas i denna studie). 

 

Feedbacksskärm - under testning av SA- systemets prototyp användes surfplattor som gav 

testpersonerna omedelbar feedback om deras arbetsbeteende i form av schematiska bilder 

som visades på skärmen. Bilder föreställde olika kroppsdelar och kroppspositioner som lyste 

grönt, gult eller rött beroende på belastningsnivå i dessa kroppsdelar (se figur 6) (egen 

definition, formulerad för att användas i denna studie). 

 

IMU-sensor – inbyggd mätningsenhet, en elektronisk anordning som med hjälp av inbyggd 

accelerometer, gyroskop och magnetometer mäter och visar (alternativt, överför till en 

visningsenhet) en kroppsdels vinkel mot lodlinjen, rörelser och vinkelhastighet (egen 

definition).  

 

MTO-system – ett arbetssystem som innehåller komponenter M (människa), T (teknik), O 

(organisation), där alla komponenter samspelar med varandra under en viss aktivitet och 

påverkar varandra (egen tolkning av Karltun et al, 2017; [27]). 



 

Reliabilitet – tillförlitlighet, trovärdighet. Strävan att mäta/studera fenomenet på ett 

tillförlitligt sätt (Patel & Davidson, 1994; [57]). 

 

Repetitivt arbete – ett arbete där man upprepar liknande arbetsrörelser, arbetsmoment är korta 

och rörelserna sker så pass ofta och mycket att personen riskerar besvär i rörelseorganen 

(Arbetsmiljöverket, 2012; [3]). 

 

Rörelseorgan – kroppsdelar och organ (skelett, brosk, senor, ledband, senor, muskler samt 

nerver) som ger kroppen förmåga att inta olika ställningar och rörelser (Arbetsmiljöverket, 

2012; [3]). 

 

SA-systemet (smarta arbetskläder systemet) – arbetsnamn som skapades för denna studie för 

produkten som studeras i denna studie. Systemet består av en eller flera tröjor med 3 i varje 

tröja inkopplade IMU-sensorer, där sensorerna är placerade i små fickor på tröjans ärmar och 

på tröjans baksida (se fig. 5); en eller flera arbetshandskar med insydda rörelse- och 

trycksensorer och inkopplade feedbacksbox med ljusindikatorer som är placerad på varje 

handskens underarmsdel (se fig. 6); en eller flera feedbacksskärmar och en huvuddator som 

med hjälp av Bluetooth tar emot signaler från alla sensorer och lagrar data (egen definition, 

formulerad för att användas i denna studie). 

 

Användarupplevelse (User experience, UX) – en persons uppfattningar och responser som 

orsakas av faktisk eller tänkbar användning av en produkt, en tjänst eller ett system (ISO 

9241-210).  

 

Validitet - giltighet. Instrument eller studier mäter/undersöker det som avses att 

mäta/undersöka (Patel & Davidson, 1994; [57]). 

 

Varians – i en datamängd/stickprov, ett statistiskt mått på hur spridda värden i stickprovet är 

(Patel & Davidson, 1994; [57]). 
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1. BAKGRUND 

1.1. Fysisk belastning, arbetsrörelser och arbetsställningar 

Människokroppen är skapad för rörelse och belastning och mår bra av det, om rörelserna och 

belastningen sker på rätt sätt samt att det finns möjlighet till återhämtning [4]. Under aktivitet 

(som t.ex. arbete) spänns olika muskelgrupper och det utvecklas kraft i musklerna. 

Muskelbelastningen uppstår samtidigt med denna kraftutveckling [1]. Hur stor 

kraftutvecklingen blir beror bland annat på arbetsrörelse och arbetsställning. Icke-neutral 

arbetsställning kan leda till alltför stor kraftutvecklingen i muskeln och skadlig belastning. 

Även snabba rörelser kräver hög kraft i de muskler som ansvarar för dessa rörelser [2]. 

Muskelbelastning har tre mätbara dimensioner: duration, frekvens och intensitet. Intensitet 

beskriver på vilken nivå kraften i muskeln ligger. Frekvens återger hur ofta kraften växlar. 

Duration mäter hur länge kraften pågår. Med hjälp av ”dessa tre dimensioner beskriver hur 

belastning varierar över tid” ([2], s. 7). Rörelseorgan som exponeras för höga krafter under 

lång tid eller högfrekvent utsätts för hög belastning och kan leda till risker för 

rörelseorganens hälsa [2]-[3]. Arbete med böjd och vriden bål under lång tid, långvarigt 

arbete med händer över axlarna, med böjda handleder, långvariga statiska kroppsställningar, 

upprepande ensidiga rörelser, tunga lyft kan orsaka smärta, trötthet och även andra mer 

allvarliga och till och med permanenta besvär [3]-[6], [8]-[9]. 

1.2. Belastingsbesvär 

Belastningsbesvär förekommer inom olika yrken. Många arbetstagare arbetar dagligen med 

smärta eller värk i sina muskler och i sina leder. Belastningsskador dominerar fortfarande 

som främsta orsaken till långvariga sjukskrivningar [10]-[11]. Belastningsbesvär korrelerar 

med en rad olika faktorer, till exempel tunga lyft eller monotont repetitivt arbete. Till och 

med obekväma, ansträngande arbetsrörelser eller arbetsställningar kan leda till 

belastningsbesvär [4]. Det har bekräftats att arbetsuppgifter som kräver repetitiva och 

kraftkrävande hand-/handledsrörelser kan orsaka tendiniter i hand och handled [12]. Även 

karpaltunnelsyndrom i handleden kan orsakas av arbetsuppgifter med repetitiva rörelser med 

handled i icke-neutralt läge [13]. Evidens finns att armrörelser där armarna abduceras i mer 

än 60o vid högrepetitivt statiskt arbete kan framkalla skuldertendinit [13]. Man hittade också 



ett samband mellan diskförändringar i ryggraden (diskbråck, diskförskjutningar, 

diskdegenerationer) och manuell hantering, dvs. lyft, bära, dra eller skjuta laster [2]. 

1.3. Förebyggande åtgärder och riskbedömningar 

Syftet med arbetsmiljölagen är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en 

god arbetsmiljö [14]. Det finns inga universella förebyggande åtgärder som kan motverka 

belastningsbesvär. Varje enskild situation är unik och kan kräva flera insatser på olika nivåer 

av en verksamhet [15]. Åtgärder kan riktas mot förändringar i arbetsupplägg, 

arbetsutrustning, arbetsuppgifter. Man kan höja kunskap om eventuella hälsorisker hos 

arbetstagarna. Ett av de viktigaste momenten i det förebyggande arbetet är att identifiera och 

objektivt bedöma risker på arbetsplatsen [15], [17]. De vanligaste bedömningsmetoder av 

risker för belastningsskador är olika former av självrapportering (intervjuer, checklistor, 

enkäter) och observationer [18]. Observation används ofta men nackdelen med denna metod 

kan vara att den bl.a. kräver avsevärd tid och resurser och löper stor risk för subjektiva 

bedömningar [11]. Dessutom kan det vara svårt att bedöma exponeringsnivå endast genom 

observation, utan speciella mätinstrument. Självskattning kan göras snabbare men är däremot 

högst subjektiv. Vid subjektiva bedömningar finns det risk att man inte är tillräckligt 

observant på rörelser och kroppsställningar med hög exponering och missar att notera dem; 

detta leder till att skattningen blir för orealistiskt optimistisk. Å andra sidan finns det studier 

som bekräftar att personer med besvär skattar sin exponering högre jämfört med dem som är 

utan besvär och då blir deras skattning alltför pessimistisk [18]. Direkta mätningar är en av 

metoderna för belastningsbedömning. Ett exempel på direkta mätningar är att man placerar 

elektroder på huden och samlar mätinformation om muskelns arbete och återhämtning under 

mättiden. Man kan också placera inklinometrar på rygg eller armar och på detta sätt mäta 

kroppsställningar (t.ex. hur mycket ryggen blir böjd eller armarna höjda). Handledsrörelser 

och vinklar kan mätas med hjälp av goniometer. Sådana mätningar återger exponering i 

siffervärde, är uniforma och lättolkade i diverse sammanställningsrapporter. Mätningarnas 

resultat är objektiva och kan jämföras med rekommenderade gränsvärden. Vidare kan ett 

effektivt förebyggande arbete organiseras genom att kontinuerligt se till att dessa gränsvärden 

inte överskrids [18].  



1.4. Smarta kläder  

Kläder och elektronik har alltid varit separata sektorer inom sina branscher, men sedan 90 

talet har de börjat “kopplas” med varandra. Dagens tekniska utveckling inom textilbranschen 

börjar lägga fokus på utveckling av textilbaserade kläder där kommunikation, datahantering, 

energihantering och mode integreras med varandra [65]. Det finns nu företag som har börjat 

specialisera sig just på utveckling av smarta kläder [66]. Smarta kläder är kroppsnära teknik 

som består av kläder som har integrerade/invävda sensorer i sig vilka läser av människans 

kroppssignaler och kommunicerar med yttre miljön/omgivningen [65]-[67]. Smarta kläder 

började utvecklas på 1980-talet först inom militär och idrott. Mänskliga faktorer påverkar 

utvecklingen av smarta kläder genom att man lägger fokus på användbarhet, funktionalitet, 

hållbarhet, säkerhet, komfort och mode. Utvecklingen av smarta kläder grundar sig på 

användares önskemål och förväntningar [65].  I nuläget har smarta kläder fått många olika 

tillämpningar, från industri till rymden. Smarta kläder testas i varje miljö, där människor kan 

eller skulle kunna vistas. Till exempel, NASA (The National Aeronautics and Space 

Administration) jobbar med smarta kläder i syftet att anpassa dessa kläder för resa till Mars i 

framtiden och vidare kolonisation av Mars [68]. NASA försöker optimera och anpassa dessa 

smarta kläder för extrema miljöer i rymden samt på själva Mars, så att astronauter ska ha 

chanser att överleva där [68]. Ett annat exempel handlar om forskning kring smarta kläder 

inom hälso-och sjukvården. Solaz [69] skriver att smarta kläder kan bli en stor avlastning för 

medicinsk personal och kan underlätta deras jobb främst i kontroll över patienter oavsett var 

dessa patienter befinner sig, hemma eller på sjukhus. Diskret långtidsövervakning från smarta 

kläder kan gynna patienter med till exempel ryggmärgsskador, med kognitiv nedsättning, 

eller äldre som bor hemma och spädbarn, som är i riskzonen för plötslig spädbarnsdöd [70]-

[72]. Smarta kläder kommer attläsa av patienternas biometri dygnet runt och vid minsta 

avvikelsen kommer dessa smarta kläder skicka ut information till medicinsk personal och 

varna dem om eventuella risker [69]. Inom industrin försöker man optimera handsfree-arbete 

med hjälp av smarta kläder [73]. Forskningen siktar på minskning av överansträngning och 

minimering av fysisk utmattning genom att utveckla smarta system som kan avläsa och spara 

information om arbetarnas kroppsrörelser och samtidigt ge arbetare omedelbar feedback om 

detta, så kallad “just-in-time information” [73]-[75]. 

 

 

 



1.5. Feedback och arbetsbeteende 

1.5.1. Arbetsbeteendeförändring 

Det finns många olika metoder för att få påverkan på beteende [76]. De mest vanligaste 

metoderna handlar om att införa regler och förbud mot vissa beteenden. Dessa enkla metoder 

kan vara ganska effektiva i vissa arbetsmiljöer där inget större behov av ändring av 

arbetsbeteende finns, men de är helt olämpliga för mer komplexa arbetsmiljöer där det 

förekommer behov att ändra arbetsbeteendet [76]. Arbetsbeteende kan förändras med till 

exempel muntlig eller visuell information, dvs, man visar arbetare nya typer av beteenden 

som ska implementeras och sedan observerar man om den nya implementeringen ändrar 

arbetsbeteendet. Tanken med en sådan metod är att låta människor välja ett beteende som de 

tycker passar dem bäst [76]. En annan metod, som kan påverka arbetsbeteendet, är att 

diskutera ett konkret beteende eller olika beteenden, som arbetare tycker kan påverka deras 

arbetsprestation och sedan prova att involvera dem i arbetsprocessen. Tanken bakom denna 

metod är att låta arbetarna höra argument från olika parter och förstå det slutliga valet, 

eftersom det slutliga valet kommer att påverka deras arbetsbeteende. Arbetstagare väljer 

själva förändring i arbetsbeteende och involverar förändringen i sitt arbete [76].  

 

1.5.2. Feedback för beteendeförändring 

Enligt Hattie & Timperley [78] kan feedback räknas som en av de mest kraftfulla metoder, 

som påverkar beteendeförändring, och feedbacken kan indelas i fyra steg. Det första steget 

handlar om uppgiften utförs korrekt eller felaktigt, där feedback ska riktas mot skapandet av 

korrekta uppgifter, dvs att dessa uppgifter ska utföras på ett korrekt sätt. Det andra steget 

riktas mot uppgiften som skapar någon produkt. Syftet med denna typ av feedback är att 

förstå hur uppgiften fungerar och hur arbetstagare kan slutföra uppgiften på ett korrekt sätt. 

Det tredje steget handlar om hur de som arbetar med uppgiften engagerar sig i utförandet av 

uppgiften, hur de skattar sina insatser och färdigheter. Det fjärde steget handlar om hur 

återkoppling påverkar “jaget” och prestation, dvs rätt motivering avgör arbete [78]. Ett annat 

sätt att påverka beteende på arbetsplatsen är att införa visuell feedback, som visar framgång 

på arbetsplatsen [76]. Feedback, oavsett om den är individuellt anpassad eller anpassad för en 

grupp, skapar en positiv atmosfär och gör människor stolta över sin egen prestation och 

resultat [76] - [77]. Enligt Verhoef [76] gillar människor vanligen att se positiva resultat och 

tenderar att kopiera beteenden som bidrar till ett positivt resultat. 



 

1.5.3. Feedback och tidsanpassning 

Omedelbar feedback och fördröjd feedback påverkar arbetsprocesser med olika effekter [78]. 

Omedelbar feedback kan ges under arbete och kan påverka arbetsutförande, dvs kan ändra 

arbetsprocessen direkt, medans fördröjd feedback kan ges i slutet av arbetsprocessen gällande 

avvikelser som har hänt under arbetet och ändring av arbetsprocessen kan då endast ske vid 

upprepning av arbetsuppgifter [78]. 

 

1.5.4. Effekterna av positiv och negativ feedback 

Negativ feedback är något som de flesta önskar kunna undvika från sin arbetsgivare [79]. 

Negativ feedback signalerar att man inte sköter sitt jobb på ett tillfredsställande sätt och att 

det finns behov för förbättringar [79]. Men negativ feedback behöver inte vara skadlig [79]. 

Kluger och DeNisi [80] kom fram i sin studie att både positiv och negativ feedback kan ha 

positiva effekter på inlärning. Negativ feedback kan vara inriktad på utveckling av 

engagemang, professionalism och prestation på individuell nivå. Individer som har gjort 

felaktiga saker, vill ändra sitt beteende och vill börja göra rätt [80]-[82]. Negativ feedback 

kan användas för att stoppa ett icke önskat beteende på arbetsplatsen. Negativ feedback ses 

som en indikation på att man måste lägga fokus på sin egen prestation, analysera sitt 

beteende, som inte leder till ett produktivt arbete därefter ändra sitt beteende så att man kan 

göra ett bättre jobb i framtiden [79]-[80]. Positiv feedback informerar om en förbättrad 

prestation och genererar stolthet över det vad man har gjort [83]. Van-Dijk & Kluger [84] 

betonade att positiv feedback ökar motivationen i förhållande till negativ feedback. 

Motivationen ökar om individer "vill göra" någon uppgift själv, men motivationen minskar 

om individer "blir tvungna att göra" någon uppgift. Positiv feedback syftar på att öka positiva 

känslor och bevara det beteendet som har bidragit till en positiv feedback [83]. 

 1.6. Feedback från bärbara system 

Den samlade forskningen har kommit fram till att feedback som ges av en människa eller 

teknisk utrustning, förbättrar motorisk inlärning och ändrar beteende [86].  Nuvarande 

tekniska framsteg inom bärbara system har gjort det möjligt för forskningen att studera 

beteendeförändring med hjälp av visuell, auditiv, vibrotaktil eller multimodal feedback [86]. 

Bärbara system kan kommunicera med användare på olika sätt, exempelvis med visuell 

feedback när användaren av bärbara system ser sina rörelser på skärm och kan kontrollera 



dem, eller taktil feedback när det bärbara systemet skickar en vibrationssignal om någon 

rörelse görs rätt eller fel [16], [86], [89]. Dock har forskningen ännu inte kunnat fastställa, 

vilken typ av feedback som är mest effektiv [86]. Enligt Tröster et al. [74] måste bärbara 

system vara diskreta och inte hindra rörelsefrihet. Dessutom måste de minimera 

arbetstagarnas kognitiva belastningar,störningar från arbetstagarnas primära arbetsuppgifter 

[16] och tillgodose behov med avseende på användbarhet och funktionalitet [85].  

1.7. Produktutvecklingsprocess 

Produktutveckling är en process under vilken en idé utvecklas till en ny produkt eller där en 

redan existerande produkt förbättras. Enligt Kotler [19] har produktutvecklingsprocessen 

olika faser (se figur 1). 

 

Figur 1. Fri tolkning av produktutvecklingsprocessen beskriven av Kotler (2013). 

 

1. Idéer om en produkt eller förbättring föds/skapas. Idéerna sorteras, minst potentiella väljs 

bort, de bästa stannar kvar för analys utifrån R-W-W modellen (Real-Win-Worth-doing). 

2. Bästa idéerna görs om till ett produktkoncept och testas på eventuella kunder, t.ex. med 

hjälp av en enkätundersökning. 

3. När ett produktkoncept är hittat, börjar man utveckla marknadsstrategi - planera priset, 

försäljning, kostnader och vinster. 

4. Själva produktutvecklingen sätts igång. En eller flera prototyper skapas och utvärderas. 

Utvärderingen genomförs med hjälp av flera tester. Man testar bland annat prototypens 

funktionalitet, användbarhet och UX. 

5. Efter upprepande tester och förbättringar är produkten färdig och redo för marknadsföring 

och kommersialisering. 

Det är dessa fem faser som är väsentliga för produktutvecklingsprocessen i vilken testning av 

användbarhet ingår [19]. Det är viktigt att veta vilken användbarhet produkten har, då en hög 

användbarhet bland annat kan reducera kostnader och öka produktens försäljning [20]. 

Användbarhet bidrar även positivt till ergonomiska mål såsom hälsa, säkerhet och prestation. 



Genom att använda ergonomiska principer vid utveckling och design av en ny produkt tas 

människans förmågor, kunskaper, begränsningar och behov i beaktande. De potentiella 

fördelarna inbegriper ökad produktivitet, ökad kvalitet, minskade kostnader för stöd och 

utbildning samt ökad användartillfredsställelse [20].  

1.8. Användbarhet, använbarhetsutvärdering och smarta kläder 

Begreppet och definitionen av användbarhet utvecklades inom ergonomiområdet. Den 

svenska översättningen av definitionen användbarhet blev till 1999 och är:  

”Den utsträckning i vilken en specifik användare kan använda en produkt för att uppnå 

specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse, i ett givet 

sammanhang” ([21], s.11).  

Centrala begrepp i användbarhet är ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse [20]. 

Ändamålsenlighet avser noggrannhet och fullständighet med vilken användarna uppnår givna 

mål. Effektivitet avser resursåtgång i förhållande till den noggrannhet och fullständighet med 

vilken användaren uppnår givna mål. Tillfredställelse avser frånvaro av obehag samt positiva 

attityder vid användning av en produkt [21]. Förutom dessa vida använda begrepp, använder 

man även en mer holistisk term, den så kallade user experience (användarupplevelse). Vid 

testning av UX undersöker man de fysiska, känslomässiga, kognitiva, estetiska och 

sinnesspecifika aspekterna av användarupplevelsen [22]-[23]. Genom att utvärdera 

produktens användbarhet går det att undersöka hur produkten fungerar i användning.  För det 

finns många olika metoder. Dumas och Salzman [30] grupperar metoderna i fyra kategorier: 

inspektionsmetoder, användbarhetstester, självrapporteringsmetoder och 

observationsmetoder. Berns [20] anger en grövre fördelning av metoder för 

användbarhetstestning, enbart i två huvudgrupper – expertgranskning och användartester. 

Vid expertgranskning brukar man anlita externa experter som med hjälp av observation, 

enkäter och intervju, separat eller kombinerat, granskar produkten [31]. Under användartester 

låter man användare utföra ett antal förutbestämda uppgifter [33]. Testerna genomförs oftast 

som en simulerad arbetssituation. Som användare brukar man rekrytera externa testpersoner. 

Testerna utförs vanligtvis i speciella testlaboratorier men även i andra tillgängliga miljöer 

som kan skilja sig från den miljö där produkten kommer att användas i framtiden [33]. 

Användbarhet är inte en inre egenskap hos en produkt utan ses i direkt förhållande till 

produktens användningssammanhang [20]-[21]. Därför måste produktens ändamål tas i 

beaktning vid design och genomförande av användbarhetstester. Exempelvis bör man inte 



testa belysningsförmågan hos ett mikroskop bara för att den har en inbyggd lampa; 

testuppgifter ska avse produktens förstoringsfunktion. Smarta kläder är en komplex produkt 

som har många och olika användningsområden. För sådana produkter uppmärksammar flera 

forskare och användbarhetsspecialister vikten av väldesignade testscenarier [25].  Sådana 

scenarier kräver testuppgifter designade utifrån väldefinierade testmål och 

användningskontext [26]. För att åstadkomma detta rekommenderas det att noggrant tänka 

igenom, planera och formulera testuppgifterna så att de täcker användningsområdet som 

planeras att testas [40]. Dessutom skall testplaneringen se till att testscenariet (dvs simulering 

av användning) efterliknar det verkliga användandet maximalt [40], [93]. 

Användbarhetsutvärdering för komplexa produkter är en lång och komplex process som kan 

ta dagar, även veckor att genomföra [27]. En av orsakerna till detta kan bland annat vara den 

geografiska och temporala spridningen av produktion och leverans av detaljer och 

beståndsdelar. Detaljuppsättningarna riskerar att bli ofullständiga, leveranser kan försenas 

och störa testschemat. Antingen beslutar man att genomföra testerna ändå (som då blir 

bristfälliga och måste upprepas) eller så väntar man på leveransen vilket gör testprocessen 

längre och dyrare.  Ytterligare en dimension av produktens komplexitet är mångfalden av 

användningsområden. Ett väldesignat testscenario är antingen tillräckligt omfattande och 

täcker alla användningsområden, eller är fördelat på flera deltester där varje område testas 

separat. I båda fallen förlängs dessutom själva testprocessen avsevärt jämfört med 

motsvarande process för en mer enkel produkt [40], [93]. 

1.9. Ergonomi, MTO och produktutveckling 

Ergonomi är ett brett område och omfattar olika faktorer, till exempel fysiska, mentala och 

organisatoriska, som har sin påverkan på arbetsmiljön. ”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt 

forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet 

Människa-Teknik-Organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda 

vid utformning av produkter och arbetssystem.” ([28], s.7). Som framgår av ovanstående 

definition kan ergonomi bidra med såväl den teoretiska referensramen för 

produktutvecklingen som direkt processtöd för den. Denna studie ämnar utvärdera systemets 

användbarhet och på detta sätt bidrar till smarta arbetskläder systemets utveckling. 

Utveckling av SA-systemet kan anses som utveckling och förändring av flera komponenter i 

ett MTO-system (t.ex. en fordonsfabrik). MTO-konceptets systemsyn fokuserar på samspelet 

mellan systemkomponenterna [29], (fig.2). Förändringar i en av systemets komponenter kan 



bidra till förändringar i de övriga två och påverka hela MTO-systemets arbete [29]. SA-

systemet förväntas ha stark påverkan på både människor (M) och organisation (O). Systemet 

kan förbättra arbetsbeteende, förebygga arbetsskador, främja hälsan hos personalen. Det i sin 

tur kan minska sjukfrånvaro samt öka produktivitet och lönsamhet. Därför tycker vi att det är 

viktigt och relevant att genomföra våra studier om SA-systemets utvärdering inom ramen för 

Magisterexamen i ergonomi MTO. 

 

Figur.2. MTO-modellen, modifierad efter HTO-modellen (Karltun et al. [29], s.188). 

Figuren illustrerar förhållandet mellan olika komponenter, Människa (M), Teknik (T) 

och Organisation (O).  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

2.1. Syfte 

Syftet 1 är att utvärdera prototyp 1 av SA-systemets användarupplevelse** och 

användbarhet*. 

Syfte 2 är att utreda protypens påverkan på testpersonernas arbetsbeteende***. 



2.2. Frågeställningar 

1. Hur bedömer testpersoner prototypens användarupplevelse**? 

2. Hur bedömer testpersonerna prototypens användbarhet*?  

3. Finns det mätbar skillnad i testpersonernas arbetsbeteende*** vid användning av 

prototypen med feedback jämfört med användning utan feedback? 

4. Kan skillnader i arbetsbeteende*** mellan testgrupper tillskrivas påverkan från 

prototypen? 

2.3. Avgränsningar 

Fokus läggs på utveckling av prototyp 1 av SA- systemet endast inom angivna ramar i 

pågående projektet “Smarta kläder för hållbar arbetshälsa”, experiment 1. 

* Prototypens användbarhet avgränsas med dess effektivitet och tillfredsställelse. 

** Prototypens UX avgränsas med dimensionerna ”tillit” och ”attityd”. 

*** Arbetsbeteende avgränsas med följande mätetal: handledens vinkel (extension/flexion), 

handledens vinkelhastighet, tummens tryckkraft, överarmarnas elevation överarmarnas 

vinkelhastighet, flexion och extension av bålen. 

3. LITTERATURSTUDIER 

En litteratursökning och genomgång har gjorts för att undersöka forskningsfältet inom 

följande ämnen: användbarhetstestning, feedback och dess typer. Litteraturstudiens syfte var 

att göra en kunskapsöversikt gällande viktiga faktorer som kan påverka resultatet av 

användbarhetstest, samt kunskapsöversikt gällande olika typer av feedback och dess påverkan 

på beteendeförändring. Litteraturgenomgångens resultat användes som en del av teoretisk 

bakgrunden för denna studie. Sökningen genomfördes under perioden januari – augusti 2018 

i databaserna: Ergonomics Abstract, Scopus och Google Scholar. Sökord som användes var: 

usability, usability aspekts, usability studies, usability testning, testequipment, produkt 

development, development process, wearable technology, wearable sensors, feedback, visual 

feedback, auditory feedback, vibrotactile feedback, multimodal feedback och kombination av 

dessa.  Exempelvis användes följande kombinationer: 1)” usability testing” AND” produkt 

development”, 2)” usability testing” AND (” wearable technology” OR” smart clothes” OR” 

wearable sensors” OR” smart textiles”), 3)” visual feedback” AND” auditory feedback” 

AND” vibrotactile feedback”.  



Ett antal provsökningar genomfördes i början av litteratursökningsprocessen. Under dessa 

provsökningar gällande ämnen ”användbarhetstestning”, ”produktutveckling” framkom det 

att de flesta träffar var inom ämnen IT och telefoni. Provsökningen gällande ämnen 

”feedback” och ”beteendeförändring” gav många artiklar inom ämnen ”pedagogik”. Antal 

träffar översteg det som var möjligt att bearbeta. Genom eliminering av träffar inom 

ämnesområden ”computer science”, ”education” och ”social sciences” begränsades antal 

träffar till en hanterbar nivå. Under senare litteratursökning exkluderades artiklar från dessa 

ämnesområden. Exempelvis exkluderades artiklar med titlar som “Smart Phone Application 

Evaluation with Usability Testing Approach” och “Visual Feedback in Higher Education 

Piano Learning and Teaching”.    

Inklusionskriterier 

-Abstraktet berör litteraturstudiens syfte på något sätt. 

-Artiklar, avhandlingar, konferensrapporter inte äldre än år 1990.  

-Expertgranskade (”peer reviewed”) fulltextartiklar som publicerades på svenska, engelska 

eller ryska. 

-Konferensrapporter från konferenser med högt anseende. 

-Primära och sekundära källor (litteraturstudier, översiktsartiklar). 

Exklusionskriterier 

-Böcker 

-Artiklar/studier vars titel/abstrakt/annonserat resultat bedöms irrelevanta för uppsatsens 

syfte. 

-Artiklar/studier inom ämnesområdena” computer science”,” social sciences”,” education”.  

Sammanlagt hittades 501 artiklar, studier och konferensrapporter för sökorden 

”användbarhet”, ”användbarhetstestning” och ”produktutveckling” och 110 artiklar/studier 

för sökorden ”feedback”, ”typer av feedback” och ”beteendeförändring” som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Sammanfattningar av dessa artiklar lästes. 52 artiklar från områden 

”användbarhet”, ”användbarhetstestning” och ”produktutveckling” lästes helt; varav 7 

bedömdes vara relevanta att använda som en teoretisk referensram för denna studie. Från 

sökorden ”feedback”, ”typer av feedback” och ”beteendeförändring” lästes 35 artiklar helt, 

och 11 bedömdes vara relevanta för denna studie. Litteraturstudiens resultat presenteras i 

”Teoretisk bakgrund” under rubriker 4.1. och 4.2.; en sammanställning av inkluderade 

artiklar presenteras i tabellform och finns i bilaga 3.  



4.TEORETISK BAKGRUND 

4.1. Faktorer som påverkar 

Ett bra test bör uppfylla två viktiga krav: att identifiera så många problem och fel som 

produkten har som möjligt, samt att denna identifiering är pålitlig [32], [34]-[35]. Därför är 

det viktigt att testerna planeras väl [32]-[33] och beaktar faktorer som kan påverka 

testresultatet och således även testets validitet. Sauer et al. [36] har utarbetat ett fyra faktorers 

ramverk för trovärdighet av användbarhetstester. Ramverket beskriver de viktigaste faktorer 

som kan påverka testernas resultat (Fig. 3). De fyra faktorerna är: användarnas egenskaper, 

testmiljö, testdesign och prototypens mognad. Nedan presenteras dessa faktorer ur Sauers 

[36] och andra forskares studier. 

 

Figur 3. Egen tolkning och översättning av Fyra-faktorers ramverk för trovärdighet av 

användbarhetstester, beskriven av Sauer et al. [36] (s.132). Figuren illustrerar viktigaste 

faktorer som kan påverka testernas resultat.  

 



Testmiljö:  Sauer et al. [36] påpekar att det är ytterst viktigt att labbmiljön är en korrekt 

imitation av det faktiska användningsområdet för produkten. De anser att fysiska aspekter av 

miljön, som t.ex. testlaboratoriets storlek, ljudnivå osv. kan påverka testpersonernas beteende. 

Testpersonernas beteende är även känslig för sociala miljöaspekter, t.ex. närvaro av andra 

människor i labbet: testledarna, obehöriga osv.Dessa observationer framkommer även i Duh 

et al. [38] som beskriver hur tester på mobiltelefonapparater utfördes både i ett 

testlaboratorium och i den verkliga miljön (tunnelbanans vänthall och plattformar). Syftet 

med studien var att undersöka om det finns skillnad i testpersonernas beteendemönster, 

attityd och tillfredställelsenivå under och efter användning av testobjektet. Resultatet visade 

att testpersonerna hittade tre gånger fler fel och problem under en testning i den verkliga 

miljön jämfört med testningen i laboratoriet. Testpersonerna betedde sig mer negativt 

(frånvaro av leende, positiv mimik och gester) och rapporterade negativa känslor och 

negativa attityder till produkten oftare jämfört med labbtestningen. Testningen i den verkliga 

miljön tog dessutom längre tid. Författarna resonerade att de fysiska och sociala 

förhållandena i den verkliga miljön (hög ljudnivå, rörig och stressig omgivning) påverkade 

testpersonernas beteende och attityd. 

  

Användarnas egenskaper: Enligt Sauer et al. [36] kan sådana faktorer som testpersonernas 

kompetens (kunskap, färdigheter, domänexpertis, förmågor), attityd (öppenhet eller 

känslomässig reservation gentemot produkten), fysiskt/psykiskt tillstånd (som lämpligen 

överensstämmer med tillståndet för personen som kommer att använda den faktiska 

produkten) och personlighet (bl.a. kulturell bakgrund) påverka testresultat. Påverkan av 

testpersonernas kompetens på testresultat återfinns hos Bouwmeester & Stompff [37]. 

Författarna beskriver situationen där brister i testförberedelser och knappa resurser tvingade 

fram användningen av företagets medarbetare for att utföra användbarhetstestning av en 

skrivare. Författarna påpekade att företaget hade använt sina medarbetare för samma ändamål 

flera gånger, nämligen för att testa produkter av samma typ (skrivare, fax och dyl.). På detta 

sätt blev de ganska vana med olika varianter av tekniska lösningar och funktioner från de 

tidigare testobjekten. Under användartestet som beskrivits i studien hittades ett antal fel och 

några förslag för produktens vidareutveckling lämnades in. I stort sett bedömdes testobjektet 

som användbart och användarvänligt. Efter en tid blev det möjligt att testa samma skrivare 

med testpersoner som anlitades utanför företaget och var mer representativa som tänkbara 

användare. Resultatet av deras test skildes sig markant från det tidigare testtillfälle. 

Testpersonerna upplevde stora problem med att utföra testuppgifterna, och klarade inte av de 



enklaste uppgifterna (starta skrivaren, förstå knapparnas betydelse, eller instruktioner på 

skärmen). Författarna resonerar att medarbetarnas resultat var påverkade av deras tidigare 

omfattande erfarenhet som de fått via tidigare tester av liknande teknik. Det gav dem 

möjlighet att lösa problem snabbare, och att inte uppleva svårigheter med produktens design 

och funktioner då de sett och använt liknande produkter förut. 

 

Testdesign: Sauer et al. [36] understryker vikten av testdesign för trovärdiga testresultat. 

Författarna betraktar testdesign som tvådimensionell och diskuterar dess bredd och djup. Med 

bredd anses grad eller nivå vilken testet överensstämmer i komplexitet med de reella 

användarsituationer där blivande produkten kommer att användas. Djup refererar till nivå av 

detaljering i testuppgifter. Redish [24] diskuterade komplexitet och betydelse av bra 

testdesign ytterligare. Enligt Redish [24] är det lätt att precisera vem potentiella användare är 

(och även definiera kontext av produktens användning); men desto svårare är det att välja 

passande testmål och testuppgifter. Testuppgifterna måste vara tillräckligt komplexa för att 

avspegla verkliga situationer i vilka produkten kommer att användas. Vidare, är det viktigt att 

välja mått för att utvärdera om användartestet var lyckat eller inte. Även antalet och variation 

i testuppgifter är betydelsefullt vilket framkommer i Lindgaard och Chattratichart [42]. 

Studien diskuterar även vikten av välformulerade testmål, noggrant urval av testuppgifter 

samt deras antal. Studien lägger fram ett bevis på att antalet funna fel och brister i prototypen 

är direkt proportionellt mot antalet genomförda uppgifter i användbarhetstestet. 

 

Prototypens mognad: Med mognad avser Sauer et al. [36] hur väl prototypen 

överensstämmer med den faktiska produkten (utseende, funktionalitet, interaktionsgrad, 

utvecklingsstadiet osv.). Sauer et al. [36] påstår att mognaden kan påverka testresultat, men 

noterar också att de studier kring denna faktor som gjorts förut fokuserar alla på olika 

aspekter av testresultat (antal hittade fel, antal utförda uppgifter etc.) och kommer därför inte 

fram till någon entydig slutsats kring prototypens mognad och dess effekt på testresultat. 

Nedan beskrivs några av studierna som fångade mognadens påverkan på testning. I studier av 

Sauer & Sonderegger [58] testades mobiltelefonprototyper i olika utvecklingsfaser av 60 

testpersoner. Syftet med studien var att undersöka om och hur prototypens mognadsnivå 

påverkar testpersonernas beteende samt deras subjektiva bedömning gällande produktens UX 

och dess attraktionskraft. Telefonprototypernas utvecklingsfaser var: pappersreplika, 

webbsimulator och en nästan färdigställd fysisk modell. Testpersonerna skulle utföra två 

testuppgifter. Studiens resultat visade att det tog längre tid att utföra uppgifter med de mindre 



utvecklade prototyperna. Den subjektiva bedömningen av prototypens användbarhet berodde 

inte på prototypens utvecklingsfas. Testpersoner som testade prototyper med lägre 

utvecklingsnivå bedömde testprodukten som attraktiv oftare än testpersoner som testade mer 

färdiga produkter. Författarna diskuterade sina resultat och resonerade att man såg tendensen 

att bedöma UX högre hos en ofärdig produkt än hos en mer utvecklad en även i andra studier. 

Som en av orsakerna nämner de människans reflex att skatta framtiden optimistiskt. 

Bouwmeester & Stompff [37] förklarar denna tendens ur ett mer praktiskt perspektiv, 

nämligen att den färdiga produkten kan låta, blinka eller dyl. under funktion. Sådant kan 

upplevas som störande och påverka testpersonernas bedömning om produktens UX negativt. 

Under testning av prototypen med lägre mognadsnivån, t.ex. en gjord av papper eller plast, 

tänkte inte testpersonerna på ljud/ljussignaler och bedömde UX högre. Jensen et al. [39] 

undersökte hur prototypens mognad påverkar feedback om testprodukten. Fyra prototyper av 

ett mekatroniskt lås i olika utvecklingsstadier testades av 66 personer. Utvecklingsnivåerna 

varierade från pappersprototyp till en nästan färdig och fungerande modell. Resultatet visade 

att prototypens mognad påverkade hur testpersonerna uppfattade prototypens funktionalitet. 

Det var lättare för dem att sätta sig in i hur låset fungerade under testningen av de mer 

ofärdiga produkterna (dvs prototyper med lägre mognad). Påverkan av mognaden på 

förståelse är dock inte linjär, och i vissa fall svårtolkad, menar författarna. Detta stämmer väl 

med Sauers et al. [36] observation att det är svårt att komma till entydig slutsats i denna 

fråga.  

4.2. Feedback 

4.2.1. Visuell feedback 

 

Den samlade forskningen anser att syn är en av de viktigaste perceptiva processerna i hjärnan 

som stärker interaktionen mellan omgivningen och människan [86]. Synen dominerar över 

andra sinnen när det gäller rumslig uppfattning [86], [89]. På arbetsplatser där motoriskt 

arbete dominerar över kognitvt arbete brukar visuella feedback och inlärningsstrategier 

implementeras genom observationer, imitationer, demonstrationer och videoinspelningar 

[86], [89]. I studier av Sigrist et al. [86], Prewett et al. [91] och Becker [95] har påvisats att 

effektiviteten av visuell feedback är direkt kopplad till arbetets komplexitet, dvs ju mer 

komplex arbetsuppgiften är desto bättre påverkas inlärningen av visuell feedback. Saunders 

& Knill [89] skriver i sin studie att visuell feedback leder till mer kontrollerade handrörelser 



vid handarbete som kräver stor noggrannhet. Becker [95] och Kwon & Grond [94] skriver att 

direkt visuell feedback skapar en bra grund för beteendeförändring och arbetstagare blir mer 

fokuserade på sina kroppsrörelser när de ser direkt vilka fel de gör. Arbetstagare blir genom 

direkt visuell feedback mer uppmärksamma på viktiga detaljer och det bli lättare för dem att 

hitta svaga punkter i sitt arbete. Visuell feedback kan visa den optimala lösningen på 

uppgiften. Men samma Sigrist et al. [86] och Prewett et al. [91] har också kommit fram till att 

i motsats till svåra motoriska uppgifter så är visuell feedback ganska ogynnsam när det gäller 

enkla motoriska uppgifter, eftersom arbetstagare inte lägger lika noggrant fokus på enkla 

uppgifter jämfört med uppgifter som kräver större uppmärksamhet. Sigrist et al. [86], Prewett 

et al. [91], Grond et al. [88] och Saunders & Knill [89] har även kommit fram till två orsaker 

varför beteendet och inlärningen kan försämras med tiden. Första orsaken handlar om ett 

permanent beroende av visuell feedback, dvs. arbetstagare har svårt att ändra sitt beteende 

utan feedback och skyller på brist av visuell feedback om de misslyckas med sina uppgifter. 

Den andra orsaken handlar om kognitiv överbelastning pga. visuell feedback, dvs. om 

arbetstagare får för mycket information pga. visuell feedback förekommer risk att 

arbetstagarna blir kognitivt överbelastade och deras förmåga att analysera information och 

vara uppmärksamma på sitt arbete blir sämre. 

 

4.2.2. Auditiv feedback 

Den samlade forskningen av Spelmezan et al. [16], Sigrist et al. [86], Grond et al. [88] och 

Takahata [7], har kommit fram till att auditiv feedback är effektiv för att minska distraktion, 

eftersom auditiv feedback varken kräver särskild orientering eller fokusering på omgivning. 

Auditiv feedback hjälper att omfördela perceptuell och kognitiv arbetsbelastning samt också 

kan minska distraktion, eftersom auditiv feedback i jämförelse med visuell feedback inte 

kräver så stort fokus på uppmärksamhet [7], [16], [86], [88]. Det vill säga att vi kan jobba och 

ta emot auditiv feedback (t.ex. ljudsignal) utan att tappa fokus på det vad vi gör jämfört med 

visuell feedback där det är större behov att fokusera blicken både på det vad vi gör och t.ex 

på skärm som ger oss visuell feedback [7], [16],[86, [88]. Men effektiviteten av auditiv 

feedback är kopplad till hur väl vi kan tolka auditiv feedback och hur vi uppfattar 

ljudinformation [7], [16], [86, [88]. Auditiv feedback måste anpassas med rätt ljud, eftersom 

människor är mer vana att ta emot feedback med sina ögon än med hörseln [7], [86]. 

Takahata [7] kom fram i sin studie att auditiv feedback påverkar träningsprestation positivt 

hos barn som tränar karate. Barnen fick information om sin träningsteknik via auditiv 



feedback i form av ljudsignal. Barnen fick höra två olika ljudsignaler, ena ljudsignalen 

betydde att deras träningsteknik var rätt och den andra ljudsignalen betydde att deras 

träningsteknik var felaktig. Beroende på vilket ljud barnen fick höra, kunde barnen fatta 

beslut om de behövde ändra sitt beteende för att undvika ytterligare felaktiga rörelser eller om 

de utförde alla rörelser på ett korrekt sätt [7].  

 

4.2.3. Vibrotaktil feedback 

Enligt Cipriani et al. [90], Prewett et al. [91], D’Alonzo et al. [92], Bark et al. [93] har 

vibrotaktil feedback visat sig att vara ett effektivt sätt att leverera information till människor 

med hjälp av bärbara system som appliceras på kroppen. Den personen som bär utrustningen 

känner vibrationer via huden och beroende på vibrationsintensitet avgör som menas med 

vibrationen, dvs om man gör rätt eller fel [16], [90] - [93]. Enligt en metaanalys av 45 studier 

anses vibrotaktil feedback vara mest effektiv när den fungerar i kombination med en annan 

typ av feedback, till exempel i kombination med visuell feedback eller auditiv feedback [91]. 

Den samlade forskningen visar att vibrotaktil feedback är en effektiv kompletterande 

feedback för övriga typer av feedback. Vibrotaktil feedback förstärker effekten av visuell 

feedback om det till exempel är mörkt inomhus/utomhus eller förstärker effekten av auditiv 

feedback om det är för mycket ljud runt omkring. Resultatet visade också att vibrotaktil 

feedback verkar positivt genom att förbättra prestationen [90] - [93].  

 

4.2.4. Multimodal feedback 

Multimodal feedback är en kombination av två eller flera typer av feedback, exempelvis en 

kombination av visuell feedback och vibrotaktil feedback, eller auditiv feedback i 

kombination med vibrotaktil feedback [86]. Den samlade forskningen av Spelmezan [16], 

Sigrist et al [86], Grond et al [88] och Prewett et al [91] har visat att kombination av minst två 

typer av feedback bidrar till mer effektiv beteendeförändring. En kombination av minst två 

typer av feedback är effektiv i miljöer där omgivningen stör uppmärksamheten eller där två 

typer av feedback täcker varandra. Den samlade forskningen visar att multimodal feedback 

har positivt inverkan på inlärning och beteende. Personen får flera olika typer av feedback 

samtidigt och väljer det optimala beteendet för att uppnå resultat [16], [86], [88], [91]. En 

annan fördel med multimodal feedback är att man får stöd från olika typer av feedback och 

minimerar risk för felaktiga kroppsrörelser [16], [86], [88], [91]. Men samtidigt förekommer 

det en risk för kognitiv överbelastning pga. ökad informationsmängd som man måste 



analysera och reagera på [86], [91]. Därför är det viktigt med rätt timing av varje feedback 

som ingår i multimodal feedback. Spelmezan et al. [16] kom fram i sin studie att taktil och 

auditiv feedback hjälpte snowboardåkare att justera sin åkteknik. Resultatet visade att 87% av 

alla deltagare var nöjda med taktil feedback och 97% var nöjda med auditiv feedback. 

Åktekniken förbättrades tack vare en kombination av dessa två typer av feedback.  

4.3. Kognitiva resurser, uppmärksamhet och arbetsutförande 

Uppmärksamhet är en mental funktion som hjälper oss att fokusera på vissa stimuli och 

ignorera andra [43]. Wickens formulerade sin teori multipel resursteori (MRT) utifrån 

begreppet ”kognitiv resurs” (refererad av [43]). Enligt teorin har människor inte en 

gemensam resursdepå för uppmärksamhet, utan har flera sådana som definieras bland annat 

av den kanal (visuell, taktil, audiell eller lukt/smak) som informationen kommer in. Enligt 

Wickens (refererad av [43]) har människan begränsad kapacitet att processa information. Om 

olika delmoment i arbetsuppgiften kräver informationsbearbetning från samma resursdepå 

kan motsvarande kanal överbelastas och respektive kognitiv resurs bli uttömd i förväg. Ett 

klassiskt “tillgång och efterfrågan” problem uppstår, vilket kan leda till minskad effektivitet, 

långsammare prestation eller till och med misstag i utförandet. Med hjälp av en sådan 

uppdelning av kapabilitet för informationsbearbetning kan man förutse vilka arbetsuppgifter 

som kan utföras sekventiellt, vilka som kommer störa/hindra varandras utförande och när 

ökning av svårighetsgraden inom en deluppgift riskerar att sänka utförandet inom en annan. 

Teorin kan vara användbar då man designar och analyserar MTO-system som kan kräva 

delad uppmärksamhet av användarna. Man bör försöka designa tidsdelade arbetsuppgifter så 

att de nyttjar olika resursdepåer [43]. Enligt Rassmussen [44] kan mänskliga beteende delas 

in i tre olika nivåer: färdighetsbaserad, regelbaserad och kunskapsbaserad. Färdighetsbaserat 

beteende är väl inlärt, till och med automatiserat. Denna typ av beteende kräver inte höga 

uppmärksamhetsresurser [44]. Man kan påstå att komplexa tidsdelade uppgifter automatiskt 

medför resurskonflikter. Man kan emellertid reducera påverkan av dessa konflikter på 

arbetsprocessen genom träning. Det blir då möjligt att samla och integrera olika deluppgifter i 

större och mer komplexa färdigheter [45]. Ett exempel är att styra och växla som är två till 

synes oförenliga aktiviteter när man kör bil; de tävlar om samma kognitiva resurs. Med 

träning kan dock båda integreras i den komplexa färdigheten ”bilkörning”, så att 

resurskonflikt inte uppstår.  



5. METOD  

5.1.Typ av studie och metodval 

En ”kombinerad studiedesign” valdes. Det innebar att en experimentell studie kompletterades 

med enkäter och intervjuer. En kombinerad studiedesign är vanlig och rekommenderas då 

man utvärderar nya produkter [24], [31]. Att kombinera kvalitativa och kvantitativa metoder i 

en och samma studie kan ses som en av flera olika typer av metodtriangulering [47]. 

Metodtriangulering kan bidra till en ökad förståelse av ett fenomen samt möjlighet att studera 

fenomenet från olika perspektiv [47]. 

5.2.Prototyp 

Prototypen bestod av en tröja med tre integrerade IMU-sensorer placerade i små fickor på 

tröjans ärmar och på tröjans baksida (se fig. 4); en arbetshandske med insydda rörelse- och 

trycksensor kopplade till en feedbackbox med ljusindikatorer placerad på handskens 

underarmsdel (se fig. 5); en feedbackskärm (surfplatta) placerad vid respektive montörs 

arbetsstation (se fig. 6) och en huvuddator som med hjälp av Bluetooth tog emot signaler från 

alla handskar och tröjor och lagrade data. 



 

 

Figur 4. Illustration av tröja med rörelsesensorer. 

 

 

 



Figur 5.  En feedbackbox och en arbetshandske med insydda rörelse- och trycksensorer. 

 

 

Figur 6. Arbetsstation bemannad med testdeltagare som har på sig arbetströjan med 

rörelsesensorer och arbetshandske med feedbackboxen. Surfplattan som visar den 

omedelbara feedbacken från tröjans rörelsesensorer syns till vänster.  

 

För varje testperson samlades data in varje av utrustningen förbestämt tidsintervall (varje 

0,02 sek). Sensorerna i handsken mätte handledens vinkel (extension/flexion), handledens 

vinkelhastighet och tummens tryckkraft. Sensorerna i tröjan mätte armelevation - armens 

vinkel för höger arm (HAV) och för vänster arm (VAV); armens vinkelhastighet för höger 

arm (HAVH) och vänster arm (VAVH), och bålens fram- och bakåt böjningar - bålens vinkel 

(BV). Den direkta feedbacken från utrustningen visades på surfplattan och handskens 

feedbackbox. På surfplattan visades schematiska bilder av olika kroppsdelar och 

kroppspositioner som lyste grönt, gult eller rött beroende på belastningsnivå i dessa 

kroppsdelar hos respektive testperson. Feedback från handsken bestod av lampor på 

feedbackboxen som lyste blått, gult eller rött beroende på belastningsnivå i testpersonens 

handled vid en viss tidpunkt. 

Exponerings kriterier för överarm: den gröna lampan visade vinkelns elevation ≤ 30°, och 



vinkelns hastighet ≤ 60°/s; bål ≤ 20°. Den gula lampan visade vinkelns elevation ≥ 30° och 

≤60°; vinkelns hastighet ≥ 60°/s ≤ 90°/s; bålens vinkel ≥ 20° och ≤45°. Den röda lampan 

visade vinkelns elevation ≥ 60°; vinkelns hastighet ≥ 90°/s; bålens vinkel ≥ 45°. 

5.3. Testpersoner  

Urval: testpersoner valdes genom ett bekvämlighetsurval. Sådant urval grundas på det som 

forskaren finner passande och vilka objekt eller personer som ligger närmast till hand att 

välja. Det är särskilt fördelaktigt för småskaliga forskningsprojekt med låg budget och smala 

tidsramar. Valet faller på det som är billigt, enkelt att hitta och går snabbt att få med i 

projektet [48]. Alla nyanställda montörer som genomgick fabrikens praktiska utbildning på 

fabrikens utbildningscenter precis på de datumen då experimentet ägde rum erbjöds 

deltagandet i experimentet. Varje dag valdes 4 personer ur vilka 3 grupper bildades, en 

kontrollgrupp och två experimentgrupper. Datum för tester bestämdes i överenskommelse 

mellan fabriken och KTH. Sammanlagt 12 personer valdes för att delta i studierna. 

 

Exklusionskriterier: antropometriska aspekter valdes som exklusionskriterier. För att kunna 

garantera komfort för testpersoner samt att utrustningen skulle fungera korrekt var det viktigt 

att prototypens storlek (tröjans och handskens) passade testpersoner. Personer med 

klädstorlek större en XL och mindre än S exkluderades från deltagandet i experimentet.  

 

Information om testpersoner: 12 personer valdes för att delta i studierna, 8 män och 4 

kvinnor. Testpersoner hade olika etnisk bakgrund, hade olika modersmål, olika kunskapsnivå 

av svenska språket, några av dem talade inte svenska, men kunde prata och förstå engelska. 

En testperson kunde varken svenska eller engelska. Den äldsta personen var 52 år gammal 

och den yngsta var 19 år gammal. Montörernas medelålder var 30,9 år. Montörernas 

medellängd var 174,4 cm. Den längsta montören var 185 cm och den kortaste var 159 cm. 

Tio montörer av tolv hade höger hand som dominant. Endast en montör av tolv hade flera års 

monteringserfarenhet.  



5.4. Mätstudier 

5.4.1. Övergripande studieupplägg 

Utifrån forskningsfråga fyra har hypotesen att användning av prototypen kan påverka 

användarnas arbetsbeteende formulerats. Den prövades via ett experiment. En experimentell 

studie brukar användas då man vill testa en hypotes eller mäta förändringar under vissa 

villkor [49]. Ofta önskar man studera påverkan av olika sorters stimuli på människors 

attityder, eller effekter av ett experimentellt läkemedel för patienter av olika åldrar eller kön. 

Exempelvis om man testar effekten av läkemedel A i jämförelse med placebo kan man 

gruppera testpersonerna med avseende på olika egenskaper, t.ex. kön. En sådan 

experimentuppsättning kallas för blockdesign [50]. En testgrupp kan indelas i kontrollgrupp 

(ingen behandling) och en eller flera experimentgrupper [48]. Man ställer sedan upp 

mätresultaten i en matris som i figur 7: 

 

Behandlingar 

Grupper(block) 

Ingen behandling 

(kontrollgrupp) 

Behandling med 

A 

Behandling med 

B (placebo) 

Män Uppmätt effekt Uppmätt effekt Uppmätt effekt 

Kvinnor Uppmätt effekt Uppmätt effekt Uppmätt effekt 

Figur 7. Exempel på en matris för blockdesign. 

 

Efteråt formulerar man en s.k. nollhypotes, dvs.  att medelvärden på uppmätt effekt inte 

skiljer sig mellan grupperna, eller mer precist, att de uppmätta skillnaderna enbart beror på 

slumpmässig variation [50]. Olika numeriska beräkningar genomförs sedan för att motbevisa 

eller bekräfta nollhypotesen. De testar om medelvärden är lika mellan grupper och räknar 

också fram p-värdet. Är p-värdet litet – man brukar använda gränsen 0,05 – betyder det att 

sannolikheten att få det resultat man har fått givet att nollhypotesen är sann. I vart fall kan 

man då säga att man är 95% säker att uppmätta effektens skillnader mellan grupper inte är 

slumpmässiga [51].   

 

5.4.2 Experimentdesign. 

Testpersonerna indelades i tre grupper, 4 personer i varje grupp. Testerna utfördes under tre 

arbetsdagar, och en testgrupp testades per arbetsdag. 



Grupp A: kontrollgrupp. Testpersoner hade utrustningen (handske och tröja) på sig. 

Feedback om arbetsbeteende gavs inte (indikatorer på utrustningen var täckta och 

feedbackskärmar släckta).  

Grupp B: experimentgrupp. Testpersoner hade utrustningen på sig. Ljusindikatorer på 

handskens feedbackbox var påslagna och synliga för testpersonerna. Feedbackskärmarna var 

påslagna och placerade nära testpersonerna, feedbacken var synlig för testpersonerna. 

Testpersonerna fick inga instruktioner eller förklaringar gällande indikatorer i början av 

arbetspasset. Efter avslutat test fick de förklaringar om feedbacksignalerna. Testpersonerna 

instruerades inte att följa feedbacksignalerna eller på något särskilt sätt agera utifrån dessa.  

Grupp C: experimentgrupp. Testpersonerna hade påslagen utrustning på sig. Handskens 

indikatorer var synliga för testpersonerna. Feedbackskärmarna var påslagna, markerade med 

testpersonernas namn och placerade på ett bord vid coachernas arbetsstation. De var synliga 

bara för instruktörerna. Testpersonerna fick feedback och råd om arbetsergonomi från 

instruktörerna. Instruktörerna fick information om utrustningens feedback innan testningen 

startade men uppmanades inte att följa och använda feedback från skärmarna.  

Resultatet från grupp A kan sägas representera ett ”vanligt”(normalt) arbetsbeteende under en 

vanlig arbetsdag då ingen speciell utrustning användes av montörerna. Genom att jämföra 

data från grupp A, grupp B och grupp C förväntades man att fånga SA-systemets påverkan på 

testpersonernas arbetsbeteende. Testpersonerna framställde trampbilar på 4 olika 

arbetsstationer som allesammans bildade ett löpande band. På varje arbetsstation utfördes 

olika monteringsuppgifter. Transportering av en trampbil från ett lager ingick bl.a. i 

arbetsuppgifterna som genomfördes på arbetsstation 1. Lagret låg ca. 5 meter ifrån 

arbetsstation 1 och över 10 meter från huvuddatorn (se figur 8). 

Arbetet pågick under uppsikt av verksamhetens instruktörer. Testpersonerna arbetade i upp 

till fyra timmar. Arbetet var indelat i arbetstakter (upp till 13 sådana). Instruktörerna 

ansvarade och bestämde över antal arbetstakter. Arbetstakterna varierade mellan 28-8 

minuter.  

 

 

 

 

 

 



  

Figur 8. Schematisk bild av testmiljön. 

 

5.4.3 Aspekter kring datainsamling. 

En IT-tekniker från KTH som tillhörde forskningsprojektet ”Smarta kläder för hållbar 

arbetshälsa” ansvarade för IT-området och prototypernas tekniska funktion. Denna tekniker 

kalibrerade och synkroniserade prototyperna med huvuddatorn. Tekniska problem som 

prototypen uppvisade under experimentet hanterades och löstes till en vis del av denna 

tekniker.  

I början av varje testdag gavs information om projektet och testerna till alla eventuella 

testdeltagare och möjligheten att delta erbjöds. Sedan valdes passande personer från de 



frivilliga. Dessa personer instruerades ytterligare. Frågor från de valda personerna 

besvarades. Innan testernas start ifylldes mätprotokollen med deltagarnas namn, vikt, längd, 

ålder, erfarenhet inom montering, samt uppgift om dominant hand. Efteråt kalibrerades 

utrustningen enskilt för varje deltagare. Under testgenomförandet utfördes observationerna 

från två skilda platser i testlokalen. Observationsansvaret fördelades likaså mellan dessa 

platser: var och en avsåg två av sammanlagt fyra arbetsstationer. I ansvaret ingick: att notera 

start-och sluttid för varje arbetstakt samt notera tidpunkterna då den observerade deltagaren 

faktiskt påbörjat och avslutat sitt arbete. Man noterade även de specifika beteenden eller 

händelser som inträffade under arbetstaktens gång (t.ex. ofrivilliga pauser p.g.a. väntan på 

detaljleverans). 

 

5.4.4. Databearbetning 

Rådata som samlades under tre testdagar bearbetades och formaterades av projektets IT-

tekniker och sammanfattades sedan av denne i 24 Excel-filer (12 för tröjan och 12 för 

handsken), en per dag och station (eller en per testperson). All data avidentifierades genom 

att varje testperson tilldelades en kod. Filerna laddades in för vidare bearbetning i PowerBI, 

ett databaearbetningsprogram med visualiseringsfunktionalitet. Arbetstakterna hade olika 

längd och för att kunna jämföra mättningarnas resultat valdes det att jämföra den procentuella 

andelen av mätningar per kategori och arbetstakt. T.ex.: under takt 3 mätte sensorerna vänstra 

armens vinkelhastighet 1 gång per sekund, totalt 700 mätningar, vilket är 100%. Av dessa 

700 blev 532 mätningar (eller 76%) av VAVH mindre än 60o/sek och 168 mätningar av 

VAVH (23%) över 60o/sek. I PowerBI sammanställdes en interaktiv rapportpanel, där för 

varje observationsmått (HAV; VAV; HAVH; VAVH; BV) visas denna procentfördelning av 

antal kategoriserade mätningar för första och sista arbetstakten i form av färgade 

stapeldiagram. Stapeldiagram kommer att presenteras och beskrivas i resultatdelen. 

 

5.4.5. Analys  

Som mätvärde för förändring av arbetsbeteende antogs Δ-värdet:  skillnaden (i procent) i 

antalet uppmätta arbetsställningar och rörelser med låg belastningsgrad (hö/vä armelevation 

≤30o; bålens framåtböjning ≤20o; hö/vä armvinkelhastighet ≤60o/sek) mellan sista 

och första arbetstakten. För varje av dessa 5 mätetal beräknades motsvarande Δ-värde. 

Nollhypotesen formulerades och den var: Skillnader i arbetsbeteenden mellan testgrupper kan 

inte tillskrivas påverkan från utrustningen, feedback eller coaching, utan beror på andra 



orsaker.  Dessa skulle kunna vara t.ex. skillnader i testpersonernas fysik (längd, vikt, ålder, 

armstyrka etc.). Signifikansnivån sattes till p <0,05 [51]. För beräkning av p-värdet användes  

envägs variansanalys ANOVA som är vanlig för liknande experimentdesign [50], [52], [53]. 

Varje mätetals Δ-värde ställdes i en 4x3 matris. Rader i matrisen var 

monteringsstationer/testpersoner och kolumner var testgrupper. Cellerna i matrisen visade Δ-

värdet. Ett online-verktyg för ANOVA beräkning för block-design (del i XLMiner Analysis 

Toolpak, ett Google Docs-tillägg [54]) användes. Även variansen av Δ-värdet inom varje 

grupp beräknades. Detta gjordes för att se hur mycket spridning de individuella värdena hade 

i förhållande till Δ-värdets medelvärde [61]. Under första experimentdagen (testdagen för 

kontrollgruppen, grupp A) har data från tröjan från station 1 blivit förvanskat och var därför 

ej användbart för de statistiska beräkningarna. I sådana fall är en s.k. statistisk imputation 

(man beräknar det saknade värdet utifrån simulerade värden lämplig [55], [50]. Δ-värdet för 

grupp A och station 1 simulerades med medelvärdet för de övriga tre stationer den dagen. 

 Sådan imputation med medelvärden introducerar ingen extra variabilitet för ANOVA [55]. 

På grund av tekniska orsaker fallerade datainsamlingen från sensorerna i handske helt. Inget 

resultat av mätningar från handsken analyserades därför i denna studie.  

 

5.5. Enkätundersökning 

Enligt Bryman [48] är en fördel med enkäter att forskare kan nå ett större antal testpersoner 

samtidigt och under en kort tidsperiod [48]. En annan fördel med enkäter är att man undviker 

s.k. “intervjuareffekten”, dvs. forskarens medvetna påverkan på testpersonens/testpersonernas 

svar [48]. Enkäter är en erkänd metod för datainsamling vid användbarhetsutvärdering [31]. 

Data för undersökning av testpersonernas användarupplevelse om prototypens effektivitet 

och tillfredsställelse samlades med hjälp av tre olika enkäter (en enkät för varje testgrupp) 

med ordinalskala. Enkäterna innehöll olika frågor beroende på vilken grupp som besvarade 

respektive enkät. En del frågor i enkäterna var likadana för alla grupper, andra var unika, (se 

bilaga 1). Alla enkäter hade 6 svarsalternativ för att öka enkäternas känslighet och kunna 

fånga nyanser i deltagarnas åsikter.  

 

5.5.1. Datainsamling 

Enkätformuläret konstruerades i förväg och fanns i pappersform i 12 exemplar vid 

testtillfällena. Enkätdata samlades i direkt anslutning till experimentet i samma lokaler, efter 

att mätdata samlats in. Deltagarna fyllde själva i sina svar i enkätformulären. Några deltagare 



hade svårt att förstå frågorna pga. bristande kunskaper i svenska språket. Dessa deltagare fick 

hjälp. Frågorna och svarsalternativen förklarades muntligt för dem på svenska och på 

engelska. 

 

5.5.2. Analys 

Enkäterna analyserades kvantitativt. Resultatet tolkades och presenterades i figurer och 

tabeller. 

  

5.6. Intervjuundersökning  

För att kunna komplettera data som samlats med enkäterna, och för att kunna ta reda på 

testpersonernas attityder, rekommendationer och åsikter om prototypens bekvämlighet, och 

dess förmåga att påverka arbetsteknik genomfördes även en semistrukturerad intervju. Enligt 

Bryman [48] innebär en sådan typ av intervju att ett förbestämt antal frågor gällande ämnet 

som ska undersökas samt att själva intervjun bara riktas till testpersoner som omfattas av 

urvalet och att de själva kan besvara frågorna. Intervjuerna kan ge djup och detaljer, och 

hjälper att få en helhetsbild. Man kan få del av personernas egna resonemang kring en fråga 

[49], “försöka se genom respondenternas ögon” [57]. Fördelen med intervjun jämfört med 

enkäten är att det går att säkerställa att testpersonerna inte tar hjälp av någon annan när det 

svarar på frågorna [57]. Intervjuer tillämpas frekvent som ytterligare en datainsamlingsmetod 

vid användbarhetsutvärdering [31]. 

5.7. Etiska aspekter 

Materialet för denna studie insamlades under forskningsprojektet ”Smarta textilier för ett 

hållbart arbetsliv” (Diarienummer 2016–03782). Innan datainsamlingen påbörjades har KI 

erhållit etisk godkännande av Regionala etikprövningsnämnden i Stockholm, med 

referensnummer 2017/1586–31/4.  Alla deltagare har fått informationen om projektet från 

både deras arbetsgivare och KI innan de skulle testa prototyperna. Deltagarna har också fått 

information om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som 

helst. Deras skriftliga samtycke för deltagandet i testerna, samt för eventuell filmning och 

fototagning fylldes i innan testtillfällen. Informationen om konfidentialitetskravet lämnades 

ut till alla deltagare. Deltagarna informerades även om att alla resultat är anonyma och att 

material förvaras på ett säkert sätt.     

 



6. RESULTAT 

6.1. Enkät -och intervjuundersökning 

Nedan redovisas resultatet från enkäterna och intervjuerna. Totalt fanns sex svarsalternativ: 

”tar helt avstånd”; ” tar till stor del avstånd”; ”tar delvis avstånd”; ”instämmer delvis”; 

”instämmer till stor del”; ”instämmer helt”. Figurerna presenterar endast de svarsalternativ 

som blev besvarade. Om något/några svarsalternativ saknas i figurerna betyder det att 

detta/dessa svarsalternativ inte blev besvarade. Intervjuerna presenteras i form av 

sammanfattning och representativa beskrivande svar från montörerna. 

 

6.1.1. Användbarhet 

Två aspekter av användbarhet studerades: effektivitet och tillfredsställelse. Nedan redovisas 

resultat för varje sådan aspekt för sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tillfredsställelse.  

 

Nästan hälften av användarna skattade att handsken inte var enkel att ta på och av, men två 

tredjedelar upplevde handsken som bekväm att ha på sig (se figur 9).  

 

  

 

Figur 9. “Handsken är enkel att ta på och av” / “Handsken är bekväm/behaglig att ha 

på sig”. N=12 montörer. Frågorna besvarades av grupperna A, B och C. 

 

Från intervjuerna framkom att nästan hälften av alla montörer inte gillade handskens material 

och storlek. En montör upplevde att finmotoriken påverkades negativt pga. Handsken. Två 

montörer nämnde att sensorn, som satt placerad på tummen, borde flyttas, eftersom 

greppförmågan påverkades negativt. Även de montörerna som var positiva till handsken som 

helhet, nämnde “att storleken inte var bra”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tröjan skattades som enkel att ta på och av, men några få personer upplevde att den inte var 

bekväm att ha på sig (se figur 10). 

 

Figur 10. “T-shirten är enkel att ta på och av” / “T-shirten är bekväm/behaglig att ha 

på sig”. N=12 montörer. Frågorna besvarades av grupperna A, B och C.  

 

Storleken och tröjans material var avgörande för bekvämligheten. De negativa åsikterna 

tröjans material handlade om att det var för varmt att ha på sig en sådan tröja. Det önskades 

en luftig textil istället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Två tredjedelar av användarna skattade att de knappast stördes i sitt arbete av handsken och 

tröjan, (se figur 11). 

 

Figur 11. “Mitt arbete störs av att jag har på mig handsken” / “Mitt arbete störs av att 

jag har på mig t-shirten”. N=12. Frågorna besvarades av grupperna A, B och C. 

 

Montörerna beskrev i intervjun att de var mer positivt inställda mot tröjan än mot handsken, 

dvs att tröjan inte störde deras arbete så mycket. De negativa åsikterna om handsken handlade 

om handskens storlek och material, att “material, storlek och placering av tummens sensor 

påverkade greppförmåga och finmotorik negativt”. De negativa åsikterna om tröjan handlade 

också om tröjans storlek och material. Storleken för vissa montörer var för liten och det var 

varmt att jobba i sådana tröjor. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Majoriteten av de fyra personer som fick visuell feedback skattade att den inte stördes av det 

(se figur 12). 

 

Figur 12. “Mitt arbete störs av feedbacken som presenteras på skärmen”. N=4. Frågan 

besvarades av grupp B. 

  

Endast en montör tyckte i intervjuerna att feedbacken påverkade dennes arbete negativt och 

önskade “placera skärmen högre upp för att det skulle bli lättare att se feedbacken”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Effektivitet 

Endast en montör tyckte att det var svårt att förstå feedback som presenterades på skärmen 

(se figur 13). 

 

Figur 13. “Det är enkelt att förstå feedbacken som presenteras på skärmen”. N=4. 

Frågan besvarades av grupp B. 

 

Samma montör som önskade placera skärmen högre upp var inte nöjd med den visuella 

feedbacken. Övriga montörer var positivt inställda till feedbacken och rapporterade att de 

med hjälp av feedbacken kunde se alla felaktiga kroppsvinklar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Majoriteten av montörerna skattade ingen störning pga. utrustningen under sitt arbete (se 

figur 14).   

 

 

Figur 14. “Det tar längre tid att utföra mitt arbete med handsken på” / “Det tar längre 

tid att utföra mitt arbete med t-shirten på”. N=12. Frågorna besvarades av grupperna 

A, B och C. 

 

En montör beskrev den störande effekten från handsken: “jag tänkte på handsken först, men 

senare slutade jag och arbetade som vanligt”. En annan montör hade åsikter kring finmotorik 

när denne hanterade små verktyg och sade följande: “märkte nästan ingenting, men kände 

något vid muttrarna”. Övriga negativa synpunkter kring handsken och tröjan handlade igen 

om storlek och material. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endast en montör skattade att arbetet tog längre tid pga. feedbacken (se figur 15). 

 

 

Figur 15. “Tidsåtgången för mitt arbete ökar av feedbacken som presenteras på 

skärmen”. N=4. Frågan besvarades av grupp B. 

 

Montören berättade att “det kändes stressigt att titta på skärmen och få feedback medans jag 

arbetade”. Montören önskade ersätta visuell feedback med ljudsignal (auditiv feedback) 

istället.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2. User experience 

Två aspekter av UX studerades: tillit och attityd.  Nedan redovisas resultat för varje sådan 

aspekt för sig (se figur 16). 

 

Tillit 

 

Figur 16. “Jag anser att handsken och feedback från handsken är användbar”. N=4 

montörer. Frågan besvarades av grupp B. 

 

De som inte var nöjda med handsken och feedbacken från handsken hänvisade till att 

handskens “material kändes obekvämt”, att “handsken satt för trångt” på handen och det var 

“svårt att läsa av feedbacken från själva handsken”. Ett vanligt önskemål var att “boxen” 

skulle placeras på ett annat ställe och göras mindre för att det skulle bli lättare att se 

feedbacken från handsken.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla utom en uttryckte att de tyckte att feedbacken som presenterades på skärmen var 

användbar, (se figur 17). 

 

Figur 17. “Jag anser att feedbacken som presenteras på skärmen är användbar”. N=4 

montörer. Frågan besvarades av grupp B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endast en montör kommenterade från om feedback som presenterades på skärmen (se figur 

18). 

 

Figur 18. “Jag anser att feedbacken som presenteras på skärmen är korrekt/giltig”. 

N=4. Frågan besvarades av grupp B. 

 

Montören tyckte att “jag kunde lita på feedbacken från skärmen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endast en montör önskade ersätta visuell feedback med auditiv feedback (se figur 19). 

 

Figur 19. “Jag anser att feedbacken från handsken är korrekt/giltig”. N=4. Frågan 

besvarades av grupp B. 

Samma montör som önskade få auditiv feedback istället för visuell feedback, nämnde igen att 

“feedback från handsken borde ersättas med ljudsignal”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Majoriteten av montörerna var inte nöjda med feedback från handsken (se figur 20). 

 

Figur 20. “Feedback från handsken 1) kan medföra att jag utför mitt arbete mer 

gynnsamt för handleden; 2) kan medföra att jag utför arbeten med mindre externa 

handledsrörelser; 3) kan förbättra min arbetsteknik generellt; 4) kan medföra att jag 

utför mitt arbete med mindre handkraft”. N=4. Frågan besvarades av grupp B. 

 

De negativa åsikterna handlade om att det var svårt att se “boxen” och vad den visar för 

feedback, att ljudsignal önskades istället, att man glömde titta på feedbacken och inte tänkte 

så mycket på feedbacken pga. arbetet. De positiva åsikterna handlade om att feedbacken 

kunde visa felaktiga handvinklar och att man försökte ändra sitt beteende medan man 

arbetade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Endast tre negativa skattningar lämnades om feedback från skärmen (se figur 21). 

 

Figur 21. “Feedback från skärmen 1) kan minska extrema (stora) böjningar i ryggen; 2) 

kan förbättra ryggens arbetsställning; 3) kan minska extrema arbetsställningar av 

överarmen; 4) kan förbättra hur jag arbetar med överarmarna; 5) kan förbättra min 

arbetsteknik generellt.” N=4. Frågan besvarades av grupp B. 

 

De negativa åsikterna som framkom i intervjuerna handlade om att skärmen borde sitta högre 

för att det skulle bli lättare att se feedback om ryggens och överarmens arbetsställning och 

ljudsignal önskades igen för överarmens arbetsställning. De positiva åsikterna handlade om 

att man kunde se alla felaktiga arbetsställningar och att man tänkte på sina rörelser när man 

såg feedback från skärmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Attityd 

Tre fjärdedelar av montörerna skattade att de var positiva till att använda handsken igen (se 

figur 22). 

Figur 22. “Jag har inget emot att använda handsken igen”. N=12. Frågan besvarades av 

grupperna A, B och C. 

 

Tre montörer var negativt inställda mot användandet av handsken i framtiden och deras 

negativitet berodde på handskens material och storlek. Montörerna uttryckte i intervjun att 

“storleken är för trång”, “storleken passar inte” och “skönare material behövs”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alla montörer utom en skattade att de inte hade något emot att använda t-shirten igen. (se 

figur 23). 

Figur 23. “Jag har inget emot att använda t-shirten igen”.  N=12. Frågan besvarades va 

grupperna A, B och C. 
 

Den montör som var negativt inställd mot tröjan förklarade sin åsikt på följande sätt 

“elektroderna som placerades i tröjan, kunde ramla ur och de borde integreras bättre med 

textilen”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Inga av de fyra montörerna hade invändningar mot att använda feedbacken från skärmen (se 

figur 24). 

 

Figur 24. “Jag har inga invändningar mot att använda mig av feedbacken som 

presenteras på skärmen” / “Jag kan rekommendera andra att använda sig av denna 

metod med feedback via skärm”. N=4. Frågan besvarades av grupp B. 

 

En montör önskade placera skärmen högre upp och en annan montör önskade få ljudsignal, 

men de tyckte båda att feedback från skärmen är “en bra metod i helheten” och “kan 

användas”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En klar majoritet av montörerna skattade att de kunde rekommendera handsken och speciellt 

tröjan till andra (se figur 25). 

 

Figur 25. “Jag kan rekommendera andra att använda handsken” / “Jag kan 

rekommendera andra att använda t-shirten”. N=12. Frågorna besvarades av grupperna 

A, B och C. 

 

Två montörer tyckte allmänt att prototyperna “är rolig och unik teknik” som är kopplad till 

deras rörelser och visar felaktiga arbetsställningar. En montör nämnde att “det kändes inte att 

man har utrustningen på sig”. En montör berättade också att “utrustningen är bra, dock 

tänker man ej hela tiden på systemet, man är upptagen med arbete”. De negativa åsikterna 

handlade igen om handsken och tröjans storlek och material. Resultatet visar mestadels 

positiva åsikter om prototypen och att majoriteten av montörerna skulle kunna rekommendera 

utrustningen för andra.  

 

6.1.3. Resultatsammanfattning kring användbarhet och UX 

I stort bedömdes prototypen som användbar. Tröjans användbarhet var över lag bättre än 

handskens. Sju av tolv montörer tyckte att deras arbete stördes av att de hade handsken på. 

Kritiken gällde tummens sensorer som begränsade finmotoriska arbetsuppgifter och 

greppfunktion samt handskarnas storlekar och material. Kritiken mot tröjan gällde storlekar 

och materialet som önskades vara mjukare och luftigare. Testpersonerna tyckte att prototypen 

var användarvänlig och inställningen och associationerna till den var positiva. Testpersoner 



tyckte att prototypen var en intressant, kul och nyttig teknik som kan hjälpa att minska 

onödiga rörelser och dåliga arbetsställningar.  Elva av tolv testpersoner skulle kunna tänka sig 

att använda tröjan igen och skulle även kunna rekommendera den till andra. Nio av tolv 

skulle kunnat tänka sig använda handsken. En montör önskade ersätta visuell feedback med 

auditiv feedback och två montörer berättade att de glömde helt att använda den visuella 

feedbacken. 

6.2. Experimentell studie 

I detta kapitel presenteras det bearbetade kinematiska data som samlades under experimentet. 

Mätningarna för station 1 och grupp A föll bort på grund av svaga sensorförbindelsen med 

centraldator. 

 

6.2.1. Kinematisk data 

Som mätvärde för förändring av arbetsbeteende användes Δ-värdet - skillnaden mellan sista 

och första arbetstakten i procentantalet uppmätta rörelserna med låg belastningsgrad.  

I tabellerna nedan (tabell 1 - 5) syns procentandelen av arbetsställningar och rörelser med låg 

belastningsgrad uppmätta under första och sista arbetstakten. Denna procentandel är beräknad 

för varje station och testgrupp, även medelvärde av dessa uppmätningar är presenterade i 

samma tabell.  

Förutom det presenteras i tabellerna även Δ-värdet för varje station och grupp. Ett negativt Δ-

värde betyder en ”försämring” i testpersonernas arbetsbeteende: dvs. att andelen mätvärden 

eller tidsandelen för arbetsställningar och rörelser med låg belastningsgrad blir mindre under 

sista takten jämfört med den första. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 1. Höger arms vinkel ≤30º 

Procentandel, Δ-värdet, Δ- medelvärde och varians av uppmätta armvinklar som inte 

överstiger 30 grader. 

           Grupp A Grupp B Grupp C 

 Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
Värde 

Första 
takt 

Sista  
takt 

Δ- 
värde 

Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
värde 

Station 1 59,8 61,9 2,1 54,5 62,1 7,6 21,4 70,9 49,5 
Station 2 46,7 65,8 19,1 76,6 72,6 -4,0 61,5 72,4 10,9 
Station 3 67,7 45,8 -21,9 90,4 80,2 -10,2 12,9 76,5 63,6 
Station 4 64,9 74,0 9,1 78,2 74,8 -3,4 68,5 75,4 6,9 
Medelvärde 59,8 61,9 2,1 74,9 72,4 -2,5 41,1 73,8 32,7 
Varians   305,4   54,7   789,4 

 

 

Tabell 2. Vänster arms vinkel ≤30º 

Procentandel, Δ-värdet, Δ- medelvärde och varians av uppmätta armvinklar som inte 

överstiger 30 grader. 

           Grupp A Grupp B Grupp C 

 Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
Värde 

Första 
takt 

Sista  
takt 

Δ- 
värde 

Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
värde 

Station 1 71,7 72,0 0,3 51,1 65,6 14,5 53,4 57,3 3,9 
Station 2 75,8 70,9 -4,9 73,9 69,3 -4,5 40,9 56,8 15,9 
Station 3 64,1 62,1 -2,0 83,1 91,6 8,5 62,6 73,4 10,8 
Station 4 75,2 83,1 7,9 87,6 78,8 -8,8 84,0 73,9 -10,1 
Medelvärde 71,7 72,0 0,3 73,9 76,3 2,4 60,2 65,4 5,2 
Varians   29,8   118,4   126,7 

 

 

 

Tabell 3. Bålvinkel ≤20º 

Procentandel, Δ-värdet, Δ- medelvärde och varians av uppmätta bålvinklar som inte 

överstiger 20 grader 

           Grupp A Grupp B Grupp C 
 Första 

takt 
Sista 
takt 

Δ- 
värde 

Första 
takt 

Sista  
takt 

Δ- 
värde 

Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
värde 

Station 1 75,0 74,1 -0,9 83,2 69,3 -13,9 68,2 1,1 -67,1 
Station 2 64,8 66,1 1,3 79,0 69,2 -9,8 70,5 51,1 -19,4 
Station 3 87,7 81,5 -6,2 58,7 81,5 22,8 43,2 77,4 34,2 
Station 4 72,4 74,6 2,2 86,3 79,5 -6,8 89,0 55,0 -34,0 
Medelvärde 75,0 74,1 -0,9 76,8 74,9 -1,9 67,7 46,2 -21,5 
Varians   14,2   279,9   1777,8 

 

 

 



Tabell 4. Höger arms vinkelhastighet ≤60º/s 

Procentandel, Δ-värdet, Δ- medelvärde och varians av uppmätta vinkelhastigheter som inte 

överstiger 60 °/s 

           Grupp A Grupp B Grupp C 

 Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
värde 

Första 
takt 

Sista  
takt 

Δ- 
värde 

Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
värde 

Station 1 86,8 91,7 4,9 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
Station 2 100,0 100,0 0,0 100,0 95,7 -4,3 100,0 99,1 -0,9 
Station 3 99,4 100,0 0,6 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 
Station 4 61,1 75,1 14,0 99,3 100,0 0,7 95,1 72,8 -22,3 
Medelvärde 86,8 91,7 4,9 99,8 98,9 -0,9 98,8 93,0 -5,8 
Varians   42,3   5,4   121,3 

 

 

Tabell 5. Vänster arms vinkelhastighet ≤60º/s 

Procentandel, Δ-värdet, Δ- medelvärde och varians av uppmätta vinkelhastigheter som inte 

överstiger 60 °/s. 

           Grupp A Grupp B Grupp C 

 Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
värde 

Första 
takt 

Sista  
takt 

Δ- 
värde 

Första 
takt 

Sista 
takt 

Δ- 
värde 

Station 1 99,5 97,6 -1,9 100,0 100,0 0,0 100,0 12,1 -87,9 
Station 2 100,0 100,0 0,0 100,0 98,9 -1,1 100,0 100,0 0,0 
Station 3 99,4 100,0 0,6 100,0 100,0 0,0 99,9 85,9 -14,0 
Station 4 99,1 92,8 -6,3 99,4 100,0 0,6 93,1 98,5 5,4 
Medelvärde 99,5 97,6 -1,9 99,9 99,8 -0,1 98,2 74,2 -24,0 
Varians   9,7   0,5   1872,0 

 

Ur tabellerna 1, 2 och 3 ovan framgår att för varje person (station) är dennes Δ-värde skilt 

från noll, d.v.s. en arbetsbeteendevariation kan iakttas hos varje enskild person; dock kan 

man ej utröna något tydligt mönster i Δ-värden för olika grupper och stationer. 

Ur tabellerna 4 och 5 framgår att Δ-värdet är noll för vinkelhastigheten vid några av 

stationerna:  

- för vänster arms vinkelhastighet i grupp A, station 2; grupp B, station 1 och 2; grupp C, 

station 3.  

- för höger arms vinkelhastighet i grupp A, station 2; grupp B, station 3 och 1; grupp C, 

station 3 och 1.  

Man ser inte heller något mönster bakom Δ-värden för olika grupper i övrigt.  

Från variansraden ser man att spridningen av Δ-värden är väldigt olika grupperna emellan. 

Stor varians betyder att medelvärdet av Δ inom en grupp inte är representativt för dess 

”grupptypiska” värde. 



6.2.2. Nollhypotesprövning 

ANOVA tillämpades på data från varje mätvärdestabell och p-värdet beräknades. Resultatet 

visas i tabell 6.  

 

Tabell 6. p-värden mätvärdena  

 Höger arms 
vinkeldata 

Vänster arms 
vinkeldata 

Bålvinkeldat
a 

Höger arms 
vinkelhastighets- 
data 

Vänster arms 
vinkelhastighets- 
data 

p-värde 0,13 0,81 0,41 0,31 0,39 

 

 

Alla fem p-värden ligger inom intervallet 0,13 – 0,81 vilket är klart över den satta 

signifikansnivån på 0,05. Med andra ord stödjer inte data hypotesen om påverkan av 

prototypen på arbetsbeteendeförändring.  

 

7. DISKUSSION 

7.1.Metoddiskussion  

7.1.1. Experimentella studier och användartest 

Syftet med denna studie var att utvärdera prototypens användbarhet och UX samt utreda 

prototypens påverkan på testpersonernas arbetsbeteende. Experiment användes som metod 

för studien för att testa prototypens påverkan på arbetsbeteende samt som användartest.  Att 

använda experiment för test och mätning av effekt är en ofta använd och välbeprövad metod 

[49], [51]. Däremot är det viktigt att experimentets design stämmer överens med de planerade 

mätningar och tester av effekt. Enligt Patel & Davidson [57] måste man först undersöka om 

det finns egenskaper hos testindivider som kan påverka effekten. I så fall ska man försöka 

sträva efter att dessa individegenskaper skulle finnas i samtliga grupper: testgrupperna måste 

bli ”direkt jämförbara”. Detta kan uppnås t.ex. genom anpassat urval eller om grupperna 

omfattar stora populationer [51]. I denna studie var inte grupperna jämförbara. Det fanns 

grupper med mycket långa personer, och andra med mycket korta personer; i en grupp hade 

en person 8 års erfarenhet av monteringsarbete medan de andra testpersonerna inte hade 

någon monteringserfarenhet. Trots en sådan tydlig heterogenitet bland testpersoner var 

varken urvalet anpassat eller populationerna tillräckligt stora. Detta gav troligtvis negativ 

inverkan på resultatets tillförlitlighet. Att experiment skall användas som metod för 



användartest bedömdes vara relevant för att svara på studiens frågeställningar och tjäna 

studiens syften. Emellertid var experimentdesignen inte heltäckande vad gäller 

användartesters definition och delmoment: olika viktiga aspekter var bristande eller uteblev 

helt. Litteraturen bekräftar att utan klart formulerade testuppgifter, testmål och förväntat 

utfall kan man inte förlita sig på resultat [20], [24]. I vårt fall skulle testuppgiften ha varit ”att 

använda feedbacksignaler och agera utifrån dessa” men deltagarna informerades inte om 

detta. Man kan då inte säga tillförlitligt att de utförde den exakta testuppgiften och således 

blir även uppskattningen av produktens effektivitet missvisande. Testpersonerna är också 

viktiga för användartesterna [20], [58]. Rekommendationen brukar vara att de väljs från 

populationen som ligger de faktiska användarna så nära som möjligt, samtidigt som man ser 

till att göra gruppen tillräckligt heterogen för att spegla heterogeniteten i den faktiska 

användarpopulationen [58]-[60]. I vårt fall stämde det med dessa riktlinjer. Det uppstod dock 

en klar konflikt mellan krav på heterogenitet (för användartestning) och på gruppernas 

jämförbarhet (för de kvantitativa mätningar av effekt), som skulle kunna ha lösts med att öka 

gruppernas storlek. Så blev dock inte fallet pga. den planerade resursfördelningen. De fysiska 

egenskaperna hos deltagarna var avsevärt olika; detta tillsammans med lågt antal testpersoner 

i varje grupp gjorde urvalet ej tillräckligt representativt för hela populationen av tänkbara 

användare. Sammanfattningsvis kan man påpeka att experimentdesignen i denna studie inte 

var tillräckligt bra genomtänkt och förberedd för att kunna lämpa sig för både mätningar av 

effekt och användartestning. Författarnas påverkan under designfasen var emellertid 

obefintlig och den färdiga designen var omöjligt att förändra eller förbättra. Att använda 

skillnader i procentandel av arbetsställningar och rörelser med låg belastning mellan sista och 

första arbetstakterna som arbetsbeteendeförändringens värde kan ifrågasättas. Möjligtvis 

skulle det varit lämpligare att utgå från arbetsställningar med hög belastning eller analysera 

dynamisk förändring av antal rörelser under alla arbetstakter. Det var dock inte möjligt p.g.a. 

bortfall av data från flera arbetstakter hos några av testdeltagare. Därför bestämdes det att 

bara använda data som var komplett, alltså data gällande de sista och första arbetstakterna.  

Det måste påpekas att vi inte kan med säkerhet hävda att Δ-värdet är ett entydigt mått på just 

arbetsbeteendeförändring.  Därför kan man inte vara säker att vi hade ett bra mått på det vi 

ville mäta. Validiteten av studien är alltså begränsad. 

 

För analys av numeriska data användes envägs-ANOVA. Vi ville undersöka effekten av 

feedback, dvs titta på Δ-värdets (oberoende variabel) variation mellan grupperna. Enligt 

Ejlertssson [61] lämpar sig envägs-ANOVA väldigt bra för detta syfte. Envägs-ANOVA 



brukar användas vid jämförelse av mer än två grupper. En annan metod som kunde kunnat 

användas vid dataanalys i vårt fall är t-test [61]. 

 

7.1.2. Enkät 

Enkäten valdes för att ta reda på montörernas upplevelse av prototypens användning. Det 

förekom en viss risk att montörerna skulle ha gissat svaren eller att de skulle ha missuppfattat 

svarsalternativ pga. bristande kunskap i svenska. Ejlertsson [61] beskriver att personer som 

har bristande kunskaper i svenska lätt kan missförstå syftet med frågorna och kan lätt hamna i 

bortfallsgruppen. Det fanns flera montörer i våra testgrupper som inte hade svenska som sitt 

modersmål. Detta riskmoment togs till hänsyn vid resultattolkning. Varje montör fick en 

extra påminnelse direkt efter datainsamlingen om syftet med enkäterna och vad dessa enkäter 

handlade om innan enkäterna delades ut till montörerna. Enligt Patel & Davidsson [57] kan 

deltagare som besvarar en ordinalskala tolka skalans svarsalternativ och kan ta ställning till 

vad varje svarsalternativ betyder. I vårt fall märktes att flera montörer inte kunde begripa 

svarsalternativen pga. bristande språkkunskaper. Det var svårt för dem att förstå skillnaden 

mellan sådana svarsalternativ, som till exempel “tar helt avstånd” och “tar till stor del 

avstånd” eller “instämmer helt” och “instämmer till stor del”.  En annan brist handlade om 

enkäten endast granskades av projektmedlemmarna och ingen provenkät testades innan 

experimentet, och detta har också kunnat påverka resultatet. En annan nackdel med 

enkätundersökningen var att det saknades en lugn miljö för montörerna, där de kunde sitta i 

lugn och ro och tänka över svaren. Alla montörer fick sitta i samma lokal och vid samma 

bord tillsammans med andra. Dessutom förekom det oljud från omgivningen och flera 

personer pratade högt. Auditiv störning från omgivningen kunde med stor möjlighet ha 

påverkat montörernas svar i enkäten; montörerna kunde ha hört dåligt förklaringar kring 

frågor, och detta moment eventuellt kunde ha påverkat deras svar. Alla enkäter besvarades av 

montörerna, men med hänsyn till ovanstående brister, finns det eventuell risk att upplevelsen 

av prototypen är sämre, än vad enkäterna visade. 

 

7.1.3 Intervju 

Fördelen med en semistrukturerad intervju i denna studie är att intervjun fokuserade ett 

mycket specifikt tema och att frågorna ställdes till testpersonerna direkt på platsen och direkt 

efter experimentet så att svaren/åsikterna blir så trovärdiga som möjligt. Flera brister som 

intervjuerna innehöll kan dock påpekas. Den första bristen var att ingen test-retest gjordes 



innan själva experimentet och ingen tog reda på om intervjufrågorna mätte det som 

planerades att mäta [64]. Den andra bristen med intervjuerna handlade om tidsbristen som 

uppstod. Experimentet tog mer tid än förväntat och många montörer ville åka hem så fort som 

möjligt. Svensson & Starrin [46] påstår att testpersonernas förmåga att uppfatta och besvara 

frågorna är kopplad till deras mående. Montörerna verkade vara trötta och stressade efter 

testerna. Dessa faktorer kunde ha påverkat montörernas koncentration under intervjun och 

kunde också ha påverkat deras vilja att lämna detaljerade svar. Den tredje bristen som också 

kunde ha påverkat intervjuernas resultat var att det inte fanns separata lokaler. Det förekom 

auditiv störning (högt ljud i lokalen pga. andra människor) som gjorde det svårt att prata med 

montörerna, höra vad de sade och spela in deras svar. Svar registrerades för hand; bara en 

intervju spelades in. Kvaliteten på den inspelade intervjun var inte optimal pga. högt ljud i 

bakgrunden. Det förekom också personalbrist. Det var endast uppsatsens författare som tog 

intervju. Montörerna var tvungna att stå i kö, och författarna var stressade och kunde ha 

missat eller missförstått något. Trots ovanstående brister, upplevde författarna till denna 

studie att montörerna ändå var involverade i experimentet, dvs de var villiga att berätta om 

sina åsikter och upplevelser om prototypen och vad de önskade att förbättra. Dessutom 

fungerade de två sätt att samla information (intervju och enkät) som en extra nivå av 

trovärdighetskontroll av innehållet. Även om några av testpersonerna missuppfattade olika 

svarsalternativ i enkäten, kunde man verifiera deras svar mot bakgrund av vad som sades i 

intervjuerna. Den positiva attityden till prototypen kunde ses både i enkätsvaren och 

intervjuerna.  På så sätt kunde reliabiliteten i resultat av enkät- och intervjuundersökning 

bedömas som relativt hög. Som extra förstärkning vid kvalitativa datainsamlingsmetoder 

brukar observation och videoinspelning användas [30], [62]. I vårt fall skulle man kunnat 

uppmärksamma då om testpersonen tittar på läsplattor och lampor på handsken, vad 

feedbacken visar exakt, om personen ändrar beteendet osv. Sedan skulle man ha kopplat de 

observerade momenten med mätningarna och jämföra med en annan grupp testpersoner (de 

som testades med en annan typ av feedbackutrustning eller helt utan den). Den uppenbara 

bristen för vår studie var just avsaknaden av videoinspelning och att det inte gjordes tydlig 

planering för observation. Tillståndet för videoinspelning nekades av fabriken och 

kontinuerlig observation var omöjlig då författarna var helt upptagna med att skriva ner 

testernas start- och sluttider. Den utvärderingsstudie som beskrivs här var av pilotkaraktär. 

Studien hade också som en ytterligare målsättning att skapa erfarenhet om metoder för 

utvärdering av prototyperna i en senare andra utvärdering och ytterligare i en tredje slutlig 



utvärdering. De erfarenheter som beskrivs här har tagits omhand och förbättrat 

metodanvändningen i de följande utvärderingarna. 

7.2. Resultatdiskussion 

7.2.1. Experimentella studier 

Resultatet visade stora skillnader för de individuella mätvärdena i varje grupp. Spridningen 

(varians) av Δ-värden inom gruppen är (utom för grupp A, B och måtten HAVH, VAVH) 

stor. Således kan beteendeförändringen för gruppen som helhet inte härledas från 

medelvärden för Δ. Medelvärdena gav inte heller möjlighet att urskilja något specifikt 

mönster i arbetsbeteendeförändringar i de olika grupperna. ANOVA utfördes för varje 

mätetal (HAV, HAVH, VAV, VAVH, BV) gav fem p-värden inom intervallet 0,31–0,81. Vår 

nollhypotes var att skillnader i arbetsbeteenden mellan testgrupper inte kan tillskrivas 

påverkan från utrustningen, feedback eller coaching utan beror på andra orsaker. P-värden 

som vi fick (> 0.05) räcker inte för att befästa tillräcklig evidens mot noll-hypotesen [62]. Ett 

sådant resultat kan ha flera orsaker. Det är möjligt att prototypen saknar potential att påverka 

arbetsbeteende. Detta motsägs dock av andra studier där det definitivt har påvisats att 

utrustning av denna typ kan förändra beteende [7], [16]. Orsaken kan vara att feedbacken från 

prototypen användes på ett felaktigt sätt. Man har inte kunnat garantera att deltagarna ens 

använde sig av feedbacken; och detta möjligtvis på grund av felaktig placering, missförstånd 

gällande avläsning och agerande eller tidsbrist för avläsning. Feedbackens användning hade 

kunnat ökas t.ex. genom alternativa placeringar, t.ex. bildskärmen kunde ha placerats direkt 

framför deltagarens ansikte istället för att vara en bit bort. Några av deltagare klagade 

dessutom på att feedbacken var visuell då de skulle ha föredragit audiell signal från 

utrustningen. En annan orsak kan vara att prototypen var bristfällig och instabil ur teknisk 

synpunkt. Sensorernas elkontakt med sändaren tappades, trots kalibrering satt sensorerna på 

olika ställen på kroppen för olika testdeltagare. Orsaken till detta kunde ha varit olika 

klädstorlekar och heterogen antropometri. Detta kanske har påverkat mätningarna [63]. 

Antropometriska skillnader skulle kunna ha jämnats ut och bli mer normalt fördelade av 

större antal deltagare. Därför måste det påpekas att fler testpersoner (förslagsvis >10 för varje 

dag) skulle kunna ha gjort studiens resultat mer användbart. 

 



7.2.2. Bortfall 

För användbarhetstestning av en produkt rekommenderas det att man ska börja testa så tidigt 

som möjligt under produktutvecklingsprocessen [20], [24]. Ett vanligt problem som 

förknippas med en sådan rekommendation är tekniska brister och instabilitet hos tidiga 

produktprototyper. Det händer till och med att inte alla detaljer för prototypen är levererade i 

tid innan testningen påbörjas. Särskilt gäller det sådana komplexa produkter som har många 

funktioner och vars tillverkning involverar flera olika leverantörer. Testpersonal måste då 

vara medveten om att testerna riskerar bli ofullständiga [24], [34]. I vårt falt hände detta med 

handskprototypen. Den var tekniskt instabilt, då sladdarna som var tänkta som invävda i tyget 

var kopplade utanpå och revs av vid snabba rörelser. Detta störde sensormätningarna och 

feedbacken. Problemet kunde dessutom inte lösas snabbt på plats. Efter att rådatafilerna 

examinerades konstaterades det att användbara data från handsken uteblev. Det diskuterades 

dock innan testningen att det skulle kunna hända. Tack vare datainsamlingsmissen blev det 

dock möjligt att synliggöra prototypens brister på ett tydligt sätt som går att beakta vid 

tillverkning av nästa prototyp. Det är högst sannolikt att sladdproblemet kommer att lösas för 

prototyp 2, antingen genom att ha sladdar invävda eller fästa på ett bättre sätt. Ytterligare ett 

databortfall hände första dagen vid station 1. Deltagaren gick då ifrån huvuddatorn längre än 

10 meter och sensorerna tappade kontakt med datorn. Litteraturen uppmärksammar 

betydelsen av planering innan själva användbarhetstestningen [24], [35]-[36]. Utrustningen 

måste kontrolleras och testscenariot måste vara klar och tydligt både för personal och 

deltagarna. Vi tror att bortfallet skedde på grund av otillfredsställande förberedelse och 

möjlig kommunikationsbrist mellan olika parter som organiserade testerna (de som ansvarade 

för tekniken missade att hämtning av detaljer från lager innebar avstånd från huvuddatorn 

längre än 10 meter). Problemet löstes för andra grupper och stationer nästföljande dagar. 

Detta hände dag ett då kontrollgruppen testades. I detta fall (med få deltagare och ingen 

möjlighet att upprepa testningen) var vi tvungna att simulera aggregerat data för vidare 

användning i ANOVA. Sådan simulering används [50]-[51] men är dock inte optimal då den 

har negativ inverkan på resultatets reliabilitet.  

 

7.2.3. Resultatdiskussion kring användbarhet och UX  

Resultatet visade att en viss misstro bland montörer fanns angående att feedbacken från 

handsken och skärmen kunde vara användbar. Den första orsaken till misstron, enligt 

montörerna, handlade om en felaktig placering av utrustningen, som skulle visa feedback. 



Montörerna kunde inte se tydligt eller såg inte alls den visuella feedbacken från utrustningen 

under sitt arbete. Uppsatsens författare kan inte garantera att den främsta orsaken var just 

felaktig placering av utrustningen, eftersom montörerna också nämnde en annan orsak, dvs 

att handskens material kändes obekvämt och detta moment störde montörernas arbete. Det 

kunde kanske ha funnits flera faktorer som påverkade feedbackens användbarhet negativt, till 

exempel tidsbrist att titta på feedbacken eller okunskap gällande hur man läser av feedbacken, 

men dessa faktorer nämndes inte av montörerna. Majoriteten av montörer tyckte att 

feedbacken var användbar. De var nöjda med handskens material och hur utrustningen 

placerades. Här kan författare till uppsatsen dra slutsatsen att feedbackens användbarhet 

eventuellt kan öka om man tar hänsyn till utrustningsplacering ur individuellt perspektiv men 

författarna kan inte generalisera slutsatsen, eftersom endast fyra montörer lämnade in sina 

svar. Ett större antal deltagare behöver undersökas. Resultatet visade också att det förekom 

negativa åsikter om handskens och t-shirtens material och att fel storlek påverkade 

montörernas arbete negativt. Det framkom också att en montör önskade få en ljudsignal 

(auditiv feedback) istället för visuell feedback, eftersom han kände sig stressad och tvungen 

att titta på skärmen för att ha koll på feedback. Detta moment bekräftar Wickens Multiple 

Resource Theory (refererad av [43]) att människor kan klara sina arbetsuppgifter obehindrat 

så länge de inte blir överbelastade kognitivt och deras prestation inte blir störd av något yttre 

stimuli. I vår uppsats påverkade den visuella feedbacken montörens uppmärksamhet för 

mycket och montören började känna sig stressad, eftersom han var tvungen att göra två saker 

samtidigt; att arbeta och ha koll på feedbacken. Montören hade en önskan att ersätta den 

visuella feedbacken med en ljudsignal istället. Enligt forskningen kräver den auditiva 

feedbacken inte lika mycket uppmärksamhet som visuell feedback. Detta stämmer överens 

med flera studier [86]-[88], som kommer fram till att auditiv feedback omfördelar kognitiv 

arbetsbelastning och minskar distraktion från visuell feedback. Det mest intressanta var att 

även den montören som önskade ersätta den visuella feedbacken med auditiv feedback och 

övriga två montörer, som glömde titta på feedbacken, tyckte samma sak. Ett sådant svar 

kunde kanske bero på att montörerna inte ville ge ett negativt svar och tenderade att ge 

positivt intryck om utrustningen. Ett sådant beteende bekräftas av Ejlertsson [61], som skriver 

att det finns tendens hos respondenter att svara positivt i enkäter eller intervju för att 

tillfredsställa forskare. Det kunde också ha funnits en annan faktor som till exempel tidsbrist, 

att montörerna ville svara på frågorna så fort som möjligt och åka hem sedan. 



8. KONKLUSION 

Det första syftet var att utvärdera prototyp 1 av SA-systemet genom att utreda prototypens 

UX och användbarhet. Resultatet visade att testpersonerna bedömde prototypen som 

användarvänlig och användbar i sin helhet. Dock hade de flesta testpersonerna önskemål om 

ändring i prototypens konstruktion (storlek, material och placering av sensorer) samt att en 

testperson önskade ersättning av visuell feedback med auditiv feedback. Det andra syftet var 

att utreda prototypens påverkan på testpersonernas arbetsbeteende. Resultatet visade att det 

inte fanns någon statistiskt signifikant skillnad i förändrat arbetsbeteende hos testpersonerna 

vid användning av prototypen med feedback kontra användning utan feedback. Dock fanns 

stora skillnader i de individuella resultaten i varje grupp, men inget specifikt mönster kunde 

urskiljas för dessa. Författarnas hypotes om att skillnader i arbetsbeteenden mellan 

testgrupper kan tillskrivas påverkan från prototypen stöddes inte av data. Studiens validitet 

och reliabilitet [2] bedömdes vara relativt låga pga. flera orsaker. Upplägget av experiment 

och användartester hade flera brister, tekniska problem uppkom vid genomförandet med bl.a. 

bortfall av data, urvalet av deltagare, var begränsat och ej representativt, det fanns brister vid 

datainsamling som berodde på testpersonernas bristande språkkunskaper och det saknades 

provtest för intervju och enkäter. Dock kan enkät och intervjuresultat anses ha högre 

reliabilitet än testmätningarnas resultat. För framtida testning av kommande prototyper 

rekommenderas de brister som upptäcktes i denna studie att åtgärdas. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Enkät 

 

GRUPP A  

Grupp 1, del 1. Dessa frågor rör ”tränings-handsken”. 

 Tar 
helt 
avstå
nd 

Tar till stor 
del avstånd 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Inst
äm
mer 
helt 

NG1. Handsken är enkel att ta på och av. □ □ □ □ □ □ 

NG2. Handsken är bekväm/behaglig att ha på sig. □ □ □ □ □ □ 

NG3. Mitt arbete störs av att jag har på mig handsken. □ □ □ □ □ □ 

NG4. Det tar längre tid att utföra mitt arbete med handsken på. □ □ □ □ □ □ 

NG5. Jag har inget emot att använda handsken igen. □ □ □ □ □ □ 

NG6. Jag kan rekommendera andra att använda handsken. □ □ □ □ □ □ 

 

 

Grupp 1, del 2. Dessa frågor rör ”tränings-T-shirten” inklusive mätare. 

 Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt 

NT1. T-shirten är enkel att ta på och av. □ □ □ □ □ □ 

NT2. T-shirten är bekväm/behaglig att ha på sig. □ □ □ □ □ □ 

NT3. Mitt arbete störs av att jag har på mig T-shirten. □ □ □ □ □ □ 

NT4. Det tar längre tid att utföra mitt arbete med T-shirten på. □ □ □ □ □ □ 

NT5. Jag har inget emot att använda T-shirten igen. □ □ □ □ □ □ 

NT6. Jag kan rekommendera andra att använda T-shirten. □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUPP B 

Grupp 2, del 1. Dessa frågor rör ”tränings-handsken”. 

 Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt 

VG1. Handsken är enkel att ta på och av. □ □ □ □ □ □ 

VG2. Handsken är bekväm/behaglig att ha på sig. □ □ □ □ □ □ 

VG3. Mitt arbete störs av att jag har på mig handsken. □ □ □ □ □ □ 

VG4. Det tar längre tid att utföra mitt arbete med handsken på. □ □ □ □ □ □ 

       

Feedbacken från handsken kan… 

Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt.  

VG5. …medföra att jag utför mitt arbete mer gynnsamt för handleden. □ □ □ □ □ □ 

VG6. …medföra att jag utför arbetet med mindre extrema 
handledsvinklar. 

□ □ □ □ □ □ 

VG7. …förbättra min arbetsteknik generellt. □ □ □ □ □ □ 

VG8. …medföra att jag utför arbetet med mindre handkraft (t.ex. 
greppkraft, tryck-kraft). 

□ □ □ □ □ □ 

       

 

Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt.  

VG9. Jag anser att feedbacken från handsken är korrekt/riktig. □ □ □ □ □ □ 

VG10. Jag anser att handsken och feedback från handsken är 
användbar. 

□ □ □ □ □ □ 

VG11. Jag har inget emot att använda handsken igen. □ □ □ □ □ □ 

VG12. Jag kan rekommendera andra att använda handsken. □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

Grupp 2, del 2. Dessa frågor rör ”tränings-T-shirten” inklusive mätare. 

 Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt 

VT1. T-shirten är enkel att ta på och av. □ □ □ □ □ □ 

VT2. T-shirten är bekväm/behaglig att ha på sig. □ □ □ □ □ □ 

VT3. Mitt arbete störs av att jag har på mig T-shirten. □ □ □ □ □ □ 

VT4. Det tar längre tid att utföra mitt arbete med T-shirten på. □ □ □ □ □ □ 

VT5. Jag har inget emot att använda T-shirten igen. □ □ □ □ □ □ 

VT6. Jag kan rekommendera andra att använda T-shirten. □ □ □ □ □ □ 



 

 

GRUPP C 

Grupp 3, del 1. Dessa frågor rör ”tränings-handsken”. 

 Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt 

HG1. Handsken är enkel att ta på och av. □ □ □ □ □ □ 

HG2. Handsken är bekväm/behaglig att ha på sig. □ □ □ □ □ □ 

HG3. Mitt arbete störs av att jag har på mig handsken. □ □ □ □ □ □ 

HG4. Det tar längre tid att utföra mitt arbete med handsken på. □ □ □ □ □ □ 

HG5. Jag har inget emot att använda handsken igen. □ □ □ □ □ □ 

HG6. Jag kan rekommendera andra att använda handsken. □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

Grupp 3, del 2. Dessa frågor rör ”tränings-T-shirten” inklusive mätare. 

 Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt 

HT1. T-shirten är enkel att ta på och av. □ □ □ □ □ □ 

HT2. T-shirten är bekväm/behaglig att ha på sig. □ □ □ □ □ □ 

HT3. Mitt arbete störs av att jag har på mig T-shirten. □ □ □ □ □ □ 

HT4. Det tar längre tid att utföra mitt arbete med T-shirten på. □ □ □ □ □ □ 

HT5. Jag har inget emot att använda T-shirten igen. □ □ □ □ □ □ 

HT6. Jag kan rekommendera andra att använda T-shirten. □ □ □ □ □ □ 

 

 

Grupp 3, del 3. Dessa frågor rör feedback från instruktören 

 Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt 

HC1. Det är enkelt att förstå feedbacken från instruktören. □ □ □ □ □ □ 

HC2. Mitt arbete störs av feedbacken från instruktören. □ □ □ □ □ □ 

HC3. Tidsåtgången för mitt arbete ökar om jag följer feedbacken från 
instruktören. 

□ □ □ □ □ □ 

       

Feedbacken från instruktören kan… 

Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt 



HC4. …förbättra mina handledsvinklar. □ □ □ □ □ □ 

HC5. …minska mina extrema (stora) handledsvinklar. □ □ □ □ □ □ 

HC6. …minska extrema (stora) böjningar av ryggen. □ □ □ □ □ □ 

HC7. …förbättra ryggens arbetsställning. □ □ □ □ □ □ 

HC8. …minska extrema arbetsställningar för överarmarna. □ □ □ □ □ □ 

HC9. …förbättra överarmarna arbetsställning. □ □ □ □ □ □ 

HC10. …förbättra min arbetsteknik generellt. □ □ □ □ □ □ 

       

 Tar 
helt 
avstån
d 

Tar till 
stor 
del 
avstån
d 

Tar 
delvis 
avstån
d 

Instäm
mer 
delvis 

Instäm
mer till 
stor 
del 

Instäm
mer 
helt 

HC11. Jag anser att feedbacken från instruktören är korrekt (riktig.) □ □ □ □ □ □ 

H12. Jag anser att feedbacken från instruktören är användbar. □ □ □ □ □ □ 

HC13. Jag har inga invändningar mot att få feedbacken från 
instruktören igen. 

□ □ □ □ □ □ 

HC14. Jag kan rekommendera andra att använda feedback från 
instruktören. 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 

Intervjuguide 

  

Frågor montör  

1. Vad är din övergippande intryck/erfarenhet? 

2. Påverkade handskens feedback din arbetsteknik/arbetssätt? 

Om JA, (2a) Varför? (2b) På vilket sätt? Om NEJ (2c) Varför? (2d) På vilket sätt? 

3. Har du några förslag hur handskens feedback kan förbättras? 

4. Påverkade T-shirtens feedback din arbetsteknik/arbetssätt? 

Om JA, (4a) Varför? (4b) På vilket sätt? Om NEJ (4c) Varför? (4d) På vilket sätt? 

5. Har du några förslag hur T-shirtens feedback kan förbättras? 

6. Vad är bäst med handsken? 

7. Vad vill du förändra med handsken? 

8. Vad är bäst med T-shirten? 

9. Vad vill du förändra med T-shirten? 

10. Är det något ytterligare som du vill berätta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 3 

Resultatsammattfattning av litteraturöversikt gällande viktiga faktorer som kan påverka 

resultaten av en användartest. 

 

 SauerJ, 
et al, 
2006, 
[36] 

Bouwme
ester & 
Stompff, 
2006, 
[37] 

Sauer & 
Sondereg
ger, 
2009, 
[58] 

Redish J 
2007, 
[24] 

Lindgaard 
& 
Chattratich
art 2007, 
[42] 

Duh et 
al, 2006, 
[38] 

Jensen et 
al, 2018, 
[39] 

Testmiljö 
 

x     x  

Användarnas egenskaper x x      

Testdesign 
 

x   x x   

Prototypens  
mognad 

x x x    x 

 

Resultatsammattfattning av litteraturöversikt gällande olika typer av feedback och dess 

påverkan på beteendeförändring. 

 Takahata 
et al, 
2004 

Spelzmez
an et al, 
2008 

Gron
d et 
al, 
2010 

Saunde
rs & 
Knill, 
2005 

Cip
ria
ni 
et 
al, 
20
12 

Pre
we
tt 
et 
al, 
20
12 

Sigri
st 
et 
al, 
201
2 

D’Alon
zo et 
al, 
2014 

Bark 
et al, 
2015 

Kwon 
& 
Gross, 
2005 

Beck
er, 
1997 

Visuell 
 feedback 

  x x  x x   x x 

Auditiv  
feedback 

x x x    x     

Vibrotaktil. 
feedback 

 x   x x x x x   

Multimodal 
feedback 

 x x   x x     

Leder till 
beteende-
förändring 

x x x x x x x x x x x 

 

 

 



                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	FÖRORD
	SAMMANFATTNING
	ABSTRACT
	ORDLISTA
	1. BAKGRUND
	1.1. Fysisk belastning, arbetsrörelser och arbetsställningar
	1.2. Belastingsbesvär
	1.3. Förebyggande åtgärder och riskbedömningar
	1.4. Smarta kläder
	1.5. Feedback och arbetsbeteende
	1.5.1. Arbetsbeteendeförändring
	1.5.2. Feedback för beteendeförändring
	1.5.3. Feedback och tidsanpassning
	1.5.4. Effekterna av positiv och negativ feedback

	1.6. Feedback från bärbara system
	1.7. Produktutvecklingsprocess
	1.8. Användbarhet, använbarhetsutvärdering och smarta kläder
	1.9. Ergonomi, MTO och produktutveckling

	2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
	2.1. Syfte
	2.2. Frågeställningar
	2.3. Avgränsningar

	3. LITTERATURSTUDIER
	4.TEORETISK BAKGRUND
	4.1. Faktorer som påverkar
	4.2. Feedback
	4.2.1. Visuell feedback
	4.2.2. Auditiv feedback
	4.2.3. Vibrotaktil feedback
	4.2.4. Multimodal feedback

	4.3. Kognitiva resurser, uppmärksamhet och arbetsutförande

	5. METOD
	5.1.Typ av studie och metodval
	5.2.Prototyp
	5.3. Testpersoner
	5.4. Mätstudier
	5.4.1. Övergripande studieupplägg
	5.4.2 Experimentdesign.
	5.4.3 Aspekter kring datainsamling.
	5.4.4. Databearbetning
	5.4.5. Analys
	5.5. Enkätundersökning
	5.5.1. Datainsamling
	5.5.2. Analys
	5.6. Intervjuundersökning

	5.7. Etiska aspekter

	6. RESULTAT
	6.1. Enkät -och intervjuundersökning
	6.1.1. Användbarhet
	6.1.2. User experience
	6.1.3. Resultatsammanfattning kring användbarhet och UX

	6.2. Experimentell studie
	6.2.1. Kinematisk data
	6.2.2. Nollhypotesprövning


	7. DISKUSSION
	7.1.Metoddiskussion
	7.1.1. Experimentella studier och användartest
	7.1.2. Enkät
	7.1.3 Intervju
	7.2. Resultatdiskussion
	7.2.1. Experimentella studier
	7.2.2. Bortfall
	7.2.3. Resultatdiskussion kring användbarhet och UX


	8. KONKLUSION
	REFERENSER
	BILAGOR

