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Sammanfattning 
Att kunna röra sig fritt och obehindrat är för de flesta människor en självklarhet. Dagens 
samhälle inbjuder till ett liv i fart och fläkt där fritiden gärna ska ägnas till extremsporter som 
tidigare utövades av ett fåtal. Att fler och fler personer blir fysiskt aktiva har inte enbart goda 
följder. Med fler aktiva kommer även fler skador. En av de vanligaste förekommande skadorna 
är knäskadan.  

Capio Artro Clinic är en idrottsmedicinsk klinik för patienter med besvär från knä, axel, fot, höft 
eller armbåge. De utför en stor andel korsbandsoperationer och har därmed även ett stort antal 
patienter som behöver knärehabilitering. Under rehabiliteringen ökas belastningen på det 
opererade/skadade knäet successivt. För att kontrollera denna belastning vill sjukgymnasterna på 
Artrokliniken ha ett mätinstrument som mäter den procentuella fördelningen av kroppsvikten på 
vartdera benet och åskådliggör denna information för patienten och sjukgymnasten. 

Syftet med examensarbetet var att ta fram ett konceptförslag på ett mätinstrument som uppfyller 
de krav som sjukgymnasterna på Artro ställer på det, men även de ”krav” som de inte tänker på, 
men som behövs för att produkten ska gå att använda och hantera. Dessutom ska de krav som 
externa intressenter ställer på produkten uppfyllas.  

Arbetet inleddes med en litteraturstudie för att skapa en teoretisk referensram. Därefter utfördes 
observationer och intervjuer på Artrokliniken som sedan låg till grund för kravspecifikationen. I 
anslutning till teoristudien togs även en checklista fram för hur en fullständig kravspecifikation 
tas fram.  

I slutskedet av arbetet togs ett koncept fram på hur ett tänkt instrument skulle kunna se ut och 
fungera för att uppfylla kravspecifikationen. Konceptlösningen bygger på tidigare använd teknik 
vilken behöver anpassas för att passa ihop med den tänkta utformningen av instrumentet. 
Konceptlösningen testades och utvärderades med hjälp av en funktionsmodell som hade en del 
av det tänkta instrumentets funktioner och en fysisk modell som endast visade det tänkta 
instrumentets utformning.  

Behovet av ett instrument som kan ge feedback direkt till patienten och sjukgymnasten på hur en 
patient fördelar vikten på sina ben är stort. Det finns stor potential för att ett väl utvecklat 
instrument skulle kunna förbättra möjligheterna för sjukgymnaster att ge rätt hjälp vid 
rehabilitering och samtidigt öka patienternas egen förståelse för sitt problem. 
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Abstract 
To be able to move around without having to think about each movement is for most people a 
matter of course. Todays society contributes to a life at high speed where the sparetime is often 
spend doing somekind of sport, even extreme sports which earlier only a few people where 
doing. This leads to not only good health effects but also to more injuries. One of the most 
common injuries is the knee injury.  

Capio Artro Clinic is a clinic specialized in sports medicine and particulary patients with injuries  
in knee, shoulder, foot, hip or elbow. They perform a great part of all the crucial ligament 
surgeries in Sweden and has therefor also a lot of patients in need for rehabilitation of the knee. 
During the rehabilitation the load of the injuried knee is increased in steps. To control this load 
the physiotherapists at the Artro Clinic want to have an instrument that measure and display the 
percentage load on each leg as a feedback during the rehabilitation exercises. 

The aim of this thesis was to develope a concept for such an instrument that will fullfill the 
requirements from the physiotherapists at Artro but also all the requirements they do not think 
of, but is needed in order to make the instrument functional and userfriendly. The instrument also 
has to fullfill the requirements from external laws and regulations.  

The work started with a theoretical study to create a solid background for the project. Then the 
work continued with observations and interviews at the Artro Clinic. The conclusions from those 
then formed the base for the specifications of needs and requirements on the instrument. In 
addition to the work with the concept a list with guidelines on how to make a list of requriements 
was made.  

In the end of the project a concept for an instrument was made. The concept is using the same 
technology as a former project which needs to be adjusted to fit together with the design of the 
instrument. The concept was evaluated and tested with help of a functional prototyp, which had 
some of the instruments function build in and a physical prototype that only showed the external 
design of the instrument.  

The need for an instrument that can give real time feedback on how the percentage of load is 
divided for a patient is big. Such kind of an instrument has a huge potential to improve the work 
of the physiotherapists and at the same time improve the patients understanding for their own 
problem. 
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TERMINOLOGI 
I detta kapitel förklaras begrepp och förkortningar som används i arbete. 

 

Analytisk modell En analytisk modell är en icke-fysisk modell 
som kan användas för att analysera specifika 
delar av en produkten istället för att bygga den 
i verkligheten. Exempelvis virtuella modeller, 
eller matematiska modeller. 

 

Blackbox En blackbox används för att fastställa 
huvudfunktionen som en produkt har.  

 

Funktions-/medelträd Modell för att strukturerat ställa upp 
funktioner och medel för olika delar av en 
produkt. Kan användas som utgångspunkt vid 
konceptgenerering. 

 

Funktionsmodell En funktionsmodell används för att realisera 
och testa en eller flera av en produkts 
funktioner. 

 

Funktionsyta En yta som har en aktiv funktion vid 
användningen av en produkt. 

 

Fysisk prototyp En prototyp som finns i verkligheten och som 
man kan känna och ta på. 

 

Korsband Främre och bakre korsbandet är två ligament 
som binder ihop och stabiliserar knäets olika 
ben. Det bakre ser till så att inte skenbenet kan 
röra sig bakåt i förhållande till lårbenet. Det 
främre korsbandet har som uppgift att se till att 
skenbenet inte kan röra sig framåt i 
förhållande till lårbenet 
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Ligament Förstärkande bandstruktur av trådlik bindväv 
som binder ihop ett ben med ett annat ben i 
kroppen. 

 

Menisk Broskskivor i knäleden. I varje knä finns det 
två menisker, en yttre och en inre. De fungerar 
dämpande och förhindrar lårbenet att ligga an 
direkt mot skenbenet. 

 

Produktutvecklingsprocess Innefattar hela arbetet med en produkt, från idé 
till färdig produkt. 

 

QFD Quality Function Deployment, metod för att 
översätta kundens och marknadens krav till 
tekniska krav och specifikationer. 

 

Rehabilitering Den tid och det arbete som krävs för att en 
person med nedsatt förmåga av något slag ska 
komma tillbaka till sin tidigare nivå. 

 

Rehabiliteringsträning Träning inom ramen för rehabiliteringen för att 
få tillbaka samma funktionalitet som tidigare. 

 

Use Profile Metod för att utvärdera hur en användare 
använder en produkt. 

 

Use Relations Metod för att utvärdera hur de olika 
användarna av en produkt påverkar och 
samarbetar med varandra. 

 

User Identification Metod för att identifiera alla möjliga 
användare av en produkt. 
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1. INLEDNING 
Detta kapitel innehåller bakgrunden och syftet med examensarbetet. Det tar även upp arbetets 
mål och de avgränsningar som har gjorts för att begränsa arbetets storlek. 

 

Att kunna röra sig fritt och obehindrat är för de flesta människor en självklarhet. Dagens 
samhälle inbjuder till ett liv i fart och fläkt där fritiden gärna ska ägnas till extremsporter som 
tidigare utövades av ett fåtal. Att fler och fler personer blir fysiskt aktiva har inte enbart goda 
följder. Med fler aktiva kommer även fler skador. En av de vanligaste förekommande skadorna 
är knäskadan. Knäet är en komplicerad led med flera olika ligament och band som kan skadas. 
En vanligt förekommande skada är ett helt eller delvis avslitet, främre korsband. En sådan skada 
kräver lång rehabilitering med både rehabiliteringsträning med hjälp av sjukgymnaster och även 
mycket träning själv för att bli bra, om den någonsin blir det. Även om skadan kan repareras och 
läka är det inte säkert att patienten kan komma tillbaka till samma aktivitetsnivå som innan. En 
stor del av invaliditetsersättningarna, ca. 75 %, utbetalas för just knäskador, vilka en betydande 
del är idrottsrelaterade skador. [1] Bra rehabiliteringsverktyg kan hjälpa sjukgymnasterna att ge 
patienterna en bra rehabilitering och minska kostnaderna.  

1.1. Bakgrund 

Capio Artro Clinic (Artro) är en idrottsmedicinsk klinik för patienter med besvär från knä, axel, 
fot, höft eller armbåge. Artrokliniken utför 20 % av korsbandsoperationerna i Sverige [2] och har 
därmed ett stort antal patienter som är behov av rehabiliteringsträning för att öva upp styrkan i 
det opererade knäet. Under rehabiliteringsträningen ökas belastningen på det opererade/skadade 
knäet successivt. För att kontrollera denna belastning vill sjukgymnasterna på Artrokliniken ha 
ett instrument som mäter den procentuella fördelningen av kroppsvikten på varje ben och 
åskådliggör denna information för patienten och sjukgymnasten. Ett sådant instrument skulle 
kunna underlätta och effektivisera rehabiliteringsträningen. Patienten behöver inte vara rädd för 
att belasta för mycket och sjukgymnasten kan kontinuerligt övervaka och anpassa 
rehabiliteringsträningen. 

1.2. Syfte 

Syftet med examensarbetet var att ta fram ett konceptförslag på ett mätinstrument för mätning av 
procentuell fördelning av kroppsvikten på varje ben som uppfyller de krav som sjukgymnasterna 
ställer på det, men även de ”krav” som de inte tänker på och som behövs för att produkten ska gå 
att använda och hantera. Dessutom ska de krav som externa intressenter ställer på produkten 
uppfyllas. Den tekniska lösningen för produkten kan bygga på den existerande produkten 
StepWiz. Konceptförslaget ska väva samma den existerande tekniken med kraven från 
Artrokliniken till ett instrument. Examensarbetet ska även dokumenteras i en rapport och 
presenteras muntligt vid en presentation. 

1.3. Avgränsningar 

Tekniken i slutprodukten kommer att baseras på det existerande systemet för balanstest som 
tagits fram på KTH av Mats Hanson m.fl.  Därmed avgränsas examensarbetet till att bli en 
kundanpassning av befintlig teknik istället för en framtagning av en helt ny produkt. En annan 
avgränsning är tiden. Examensarbete ska motsvara 20 veckors heltidsarbete och beräknas vara 
klart i slutet av februari 2009. Dessutom har ingen kostnadskalkyl eller produktionsplanering 
gjorts. 
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1.4. Mål 

Examensarbetet ska resultera i konceptförslag för slutgiltig lösning samt en kravspecifikation för 
vidare utveckling, en prototyp, en skriftlig rapport och en muntlig redovisning. Examensarbetet 
ska även innefatta en checklista för framtagandet av en kravspecifikation samt en redovisning av 
hur arbetet med slutkonceptet kan fortsätta för att få fram ett färdigt instrument. 
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2. METOD 
I detta kapitel presenteras de olika metoder som har använts för arbetets olika delar.  

 

Arbetet har delats upp i fem delar, först en litteraturstudie och en arbetsplatsundersökning följt 
av en användaranalys tillsammans med en kravspecifikation. Därefter gjordes en 
konceptgenerering och en kundanpassning innan slutligen testning och utvärdering genomfördes 
av den fysiska prototypen. 

2.1. Litteraturstudie 

Arbetet inleddes med en litteratursökning för att få en hållbar bakgrund till uppsatsen. 
Litteratursökningen skedde med hjälp av databaser, samtal med berörda personer, bibliotek och 
sökmotorer på Internet. Den teoretiska referensramen skulle innehålla fakta om existerande 
teknik och hur den används idag. Den skulle också ta upp olika metoder för att ta vara på 
kundkrav och kundönskemål och hur dessa omformas till en kravspecifikation. Vidare skulle den 
teoretiska referensramen ta upp vad man ska tänka på när en produkt för rehabilitering utformas. 
Olika former av konceptgenerering undersöktes också och grundläggande fakta om 
produktutvecklingsprocessen beskrevs. För att få mer information om regelverket rörande 
medicinskteknisk utrustning gjordes en sökning på uppställda lagar och regler. Slutligen 
genomfördes även en studie om knäskador och dess rehabilitering. 

2.2. Arbetsplatsundersökning 

För att lättare kunna ta reda på vilka krav sjukgymnasterna på Artrokliniken ställer på 
instrumentet genomfördes både observationer och intervjuer. 

Observationer 

Observationerna genomfördes under pågående behandling vid vilken instrumentet är tänkt att 
användas. Totalt observerades 1 sjukgymnast vid 4 tillfällen á 3 timmar vardera. Observatören 
intog en passiv roll under större delen av observationen och gjorde anteckningar med iakttagelser 
och uppkomna funderingar under tiden. Eventuella frågor antecknades och diskuterades efter 
avslutad behandling, detta för att undvika att sjukgymnasten blev påverkad av frågorna och 
ändrade sin ursprungliga behandlingsplan. T. Kelley [3] skriver om hur viktigt det är att som 
observatör hålla sig objektiv och neutral för att kunna få ut så mycket som möjligt av 
observationerna. Observationer genomfördes även senare i produktutvecklingen i samband med 
testningen av funktionsmodellen. 

Intervju 

För att komplettera observationerna och få ett tillfälle att mera ingående diskutera eventuella 
uppkomna frågor under observationerna genomfördes en intervju i anslutning till 
observationerna. Vid intervjun användes modellen för en semistrukturerad personlig intervju [4] 
med en intervjuguide som stöd, se bilaga 1. I intervjuguiden lades tyngdpunkten på frågor om 
hur produkten ska användas, vilka egenskaper och funktioner som är viktigast och vad för 
funktion instrumentet ska fylla. I intervjun togs även frågor upp angående vilka 
funktioner/egenskaper en produkt ska ha för att intervjuobjektet ska använda den och vad som 
påverkar negativt så att en produkt inte används. Frågorna delades in i olika områden, vilket 
gjorde det lättare att senare ta upp de olika frågorna områdesvis vid intervjun. Respondenten 
jobbar som sjukgymnast på Artrokliniken. 
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2.3. Användaranalys och kravspecifikation 

Vid användaranalysen användes Janhagers [5] metoder för User Identification, Use Profile och 
User Relations för att identifiera användarna och deras användande av produkten. Därefter 
ställdes kraven och önskemålen från alla användarna samman till en kravspecifikation. Där togs 
även hänsyn till de resultat som kommit fram i intervjuer och observationer. 

2.4. Konceptgenerering och kundanpassning 

Konceptgenereringen skedde med hjälp av brainstorming, funktions-/medelträd och skissning 
samt strukturvariationer och formvariationer. Koncepten utvärderas och därefter följde 
anpassningen av det valda konceptet till att uppfylla kraven i kravspecifikationen.  

2.5. Testning och utvärdering 

En funktionsmodell togs fram efter att kravspecifikationen färdigställts och testades för att 
kontrollera att utvecklingen gick åt rätt håll och att rätt krav blivit upptagna i 
kravspecifikationen. Som hjälp vid utvärderingen användes en testspecifikation. I slutfasen av 
arbetet togs en fysisk modell av det slutgiltiga konceptet fram och utvärderades.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
Detta kapitel tar upp olika teman som användes som teoretisk bakgrund till examensarbetet. 
Störst vikt lades vid hanteringen av kundkrav och hur dessa tas fram, samt hur en bra 
kravspecifikation skrivs. 

 

För att få en bättre förståelse för examensarbetes ämne presenteras i den teoretiska referensramen 
informationen som ger en tydligare bakgrund och förklaringar till ämnet. Den teoretiska 
referensramen ligger sedan tillsammans med resultaten till grund för analysen och slutsatserna.  

3.1. State of the art inom mätning av tyngd 

Kraftplattor 

Kraftplattor används ofta som mätinstrument inom medicin och idrott. De används för att göra 
gånganalyser, testa balans och andra biomekaniska parametrar. Instrumentet mäter tyngden från 
ett objekt som står på plattan. Den enklaste kraftplattan är uppbyggd av två plattor ovanpå 
varandra med en tryckgivare i varje hörn. [6] 

En kraftplatta mäter krafterna som verkar på ytan av plattan. [7] I ett tredimensionellt rum kan 
krafterna brytas ner till tre komponenter som verkar längs med de tre koordinataxlarna, se Figur 
1. 

 
Figur 1.  Koordinataxlarna i en kraftplatta. [7] 

De finns plattor för många olika tillämpningar och för att välja rätt sorts platta är det viktigt att 
veta vilka parametrar som är viktiga i det aktuella testet. Ju högre belastning som plattan ska 
klara desto lägre upplösning eller känslighet får systemet om samma komponenter används. 
Plattor för mätning av balans kräver en mindre belastning, mindre yta men en högre känslighet 
än t.ex. plattor för mätning av sportaktiviteter. Där bör en platta som klarar högre belastningar, 
som upphopp och landningar, och ofta även en större yta användas. Vidare finns speciella plattor 
som är vattentäta, genomskinliga och av icke ledande material.[7] 

De flesta kraftplattor monteras i en ram för att bli tillräckligt stabila och noggranna men det finns 
även portabla varianter [8]. Med hjälp av dessa kan tester på olika ställen men med samma 
utrustning genomföras.  

Den vanligaste typen av givare i kraftplattor är trådtöjningsgivare men det finns även varianter 
med piezoelektriska sensorer. De kan mäta en större variation av både stora och små laster lika 
noggrant. På grund av quartskristallernas naturligt höga frekvens i alla tre riktningarna 
kombinerat med naturligt hög dämpning och snabb respons kan de användas vid snabba 
dynamiska processer.[8]  
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Idrottshögskolans system 

Frohm et. al. [9] har tagit fram ett system, ”Bromsman”, för kontrollerad excentrisk 
överbelastning för träning och rehabilitering. Systemet kan både användas för att nå en ökad 
prestationsförmåga hos elitidrottare och för att rehabilitera patienter med knäproblem. Genom att 
ha en våg för varje fot, se Figur 2, kan systemet ge feedback så att träningen kan anpassas 
individuellt för varje ben. Det är speciellt användbart när unilaterala skador rehabiliteras.  

 
Figur 2. “Bromsman” med A: Skivstång, B:Stålvajrar, C: Industrivågar, 

D:Säkerhetsstopp och ställning för skivstången. 

Skivstången styrs av en motor som sänker och höjer den enligt en förprogrammerad 
hastighetsprofil. En sensor mäter stångens hastighet samtidigt som vågarna mäter den vertikala 
komponenten av tyngdkraften. Mätvärdena samlas in och bearbetas i en dator som sedan 
beräknar och visar bl.a. hastighet, mekanisk effekt och arbete, max- och medelkraft och tider när 
dessa inträffade. Den stora fördelen med systemet är att det ger omedelbar feedback som kan 
användas till att kontrollera träningen för att få ut maximal effekt och undvika skador.  
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Wii fit 

Wii fit är ett spel som är framtaget av Nintendo [10]. Det trådlösa tillbehöret Wii Balance Board, 
se Figur 3, gör att Wii Fit kan användas till att både testa och träna balansen. Wii Balance Board 
känner av både vikt och tyngdpunkt och är avdelad på mitten så att varje fots rörelse registreras 
oberoende av vad den andra foten gör. Plattan känner av din lutning i alla riktningar och har en 
noggrannhet på en tiondels gram, d.v.s. den känner av viktskillnaden när du andas in och ut. 

 
Figur 3. Wii fit med Balance Board. [10] 

Vågar 

En vanlig metod för att mäta procentuell belastning idag är att använda sig utav två 
badrumsvågar och låta patienten stå med en fot på varje våg. På så sätt kan man se med hur 
många kilogram patienten belastar varje ben. Metoden är enkel att använda och billig eftersom 
den enda utrustning som behövs är två badrumsvågar. Däremot finns det flera nackdelar med 
metoden. Det är relativt enkelt att se när patienten belastar jämnt (eftersom man kan se när bägge 
vågarna visar samma tal), men det är svårare att hinna lägga ihop mätresultaten och räkna 
procenttalen i huvudet när patienten ska belasta t.ex. 20 %. Många patienter vill inte heller skylta 
med sin vikt på det sättet som de gör genom att ställa sig på en eller flera vågar. Det är dessutom 
svårt för både patienten och sjukgymnasten att se displayerna medan rehabiliteringsövningarna 
genomförs. Ännu svårare blir det när båda displayerna ska hållas under bevakning samtidigt. 
Vågarna blir även lätt ostabila om det placeras för långt ifrån varandra vid övningarna. [11] 

Vågar används även vid träning med träningsprotes för att lära sig belasta rätt, se Figur 4. [12] 

 
Figur 4. Träning med träningsprotes och badrumsvåg.[12] 
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Balansplattan StepWiz 

StepWiz är instrument utvecklat av studenter på KTH inom ramen för en högre kurs i 
mekatronik i samarbete med Sister Kenny Institute i Minneapolis [13]. Instrumentet ska 
användas för att genomföra ett balanstest på patienter för att därigenom kunna upptäcka vilka 
patienter som uppvisar tecken på att ha svårt att hålla balansen och därmed ramla. Instrumentet 
består av en platta, se Figur 5, som kopplas till en PC. Med hjälp av plattan kan sedan 
tyngdpunktens projektion mätas och åskådliggöras på PC:n.  Denna information används 
tillsammans med informationen om hur lång tid det tar för en patient att ta ett steg för att 
utvärdera fallrisken.  

 
Figur 5. StepWiz plattan. 

Plattan bygger på samma princip som en kraftplatta med en platta monterad på kraftsensorer. 
Eftersom StepWiz redan har funktionen att kunna visa procentuella belastningen från vardera fot 
kan tekniken användas som en bas för det här projektet och anpassas för att möta kraven från 
Artrokliniken. 

3.2. Produktutvecklingsprocessen 

I början av 1900-talet skedde utvecklingen av nya produkter mest genom att bygga fysiska 
modeller och testa dessa i verkligheten, så kallad ”trial and error” [14]. Detta är ett både 
tidskrävande och dyrt arbetssätt. Dagens utvecklingskrav på att snabbt få fram nya, mer 
avancerade och attraktiva produkter har lett till en allt mer effektiviserad produktutveckling. 
Många företag driver sina utvecklingsprojekt som en systematisk process där alla delar av 
företaget är integrerat. Konstruktionsavdelningen jobbar tillsammans med avdelningarna för 
industridesign, tillverkning och marknadsföring redan från början av projektet. Därmed minskas 
projekttiden och onödiga ändringar och omkonstruktioner i projektets slutskede kan undvikas. 
Utvecklingen sker med användaren i fokus under hela arbetet från koncept till slutgiltig produkt. 
En ofta använd modell över produktutvecklingsprocessen är Ulrich-Eppingers [15], se Figur 6. 
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Figur 6. Produktutvecklingsprocessen enligt Ulrich-Eppinger. [15] 

 

Det finns många skäl till att använda sig av en produktutvecklingsprocess. Dels fås en 
kvalitetssäkring på den slutgiltiga produkten genom att den har utvärderats mot väldefinierade 
mål genom hela processen [15]. Den kontinuerliga uppföljningen ökar möjligheterna att ta fram 
en kvalitativ slutprodukt. Det är lättare att koordinera samarbetet mellan de olika avdelningarna i 
ett utvecklingsprojekt om alla har samma arbetssätt och en plan att arbeta efter. Planeringen följs 
även upp av de tydliga milstolparna när varje fas har slutförts. Genom noggrann dokumentation 
kan förbättringsmöjligheter dessutom lättare identifieras.  

 

3.3. Framtagande av kravspecifikation 

Vid framtagandet av en kravspecifikation är det många olika krav och önskemål som ska tas 
med. Det finns fler än bara den uppenbara användaren som kan ha synpunkter på hur produkten 
utformas och vilka funktioner den ska komma att ha. Därför är det viktigt att analysera alla 
”användare” som kan tänkas komma i kontakt med produkten.  

S. Shah et al. [16] menar att det finns många fördelar med att låta användarna vara involverade i 
utvecklingen av nya medicintekniska produkter. Samarbete med användare leder till förbättrad 
design, användargränssnitt, funktionalitet och kvalitet av medicintekniska produkter. Däremot 
finns det hinder som begränsar samarbetet. De vanligaste hindren är tid, brist på pengar eller 
brist på användare att samarbeta med. De företag som trots detta satsar på att involvera 
användarna kan utveckla bättre produkter som till större del uppfyller användarnas krav och 
därmed få en ökad försäljning.  

Janhager [17] har delat upp användarna med hjälp av ”User identification”, se bilaga 2, i fyra 
grupper för att identifiera de olika typerna av användarna: ”Primary user”, ”Secondary user”, 
”Side user” och ”Co-user”. ”Primary user” är den person som är tänkt som huvudanvändare av 
produkten, t.ex. föraren av en bil. Personen som är ”Secondary user” använder också produkten 
men inte för i sitt huvudsyfte, t.ex. mekanikern eller bilförsäljaren. ”Side user” är den person 
som på något sätt påverkas av produkten utan att själv ha valt att använda produkten, t.ex. 
personer som bor i närheten av en väg där bilar kör. Den sista gruppen, ”Co-user” är den person 
som samarbetar eller interagerar med primary eller secondary user utan att använda dess produkt. 
När användarna är identifierade analyseras hur användarna använder produkten med hjälp av en 
”Use profile”, se bilaga 2. Där kategoriseras användarna efter hur ofta de använder produkten 
och hur de då använder den. Till slut analyseras hur de olika användarna påverkas av och 
interagerar med varandra med hjälp av ”User relations”, se bilaga 2. Alla dessa olika typer av 
användare har sina önskemål på hur produkten ska utformas för att passa deras behov bäst. 
Genom att strukturera undersökningen av vilka användarna är och vilken relation de har till 
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varandra och till produkten i fråga kan det undvikas att någon användare och dess önskemål 
glöms bort. 

Janhagers studie [17] visar även att det svenska företag hon undersökte fokuserade sin 
produktutveckling mer mot kund än mot användaren. Även fast de testade användargränssnittet 
så hade de svårt att använda sig av resultaten av testerna. Janhager har tagit fram en 
produktutvecklingsmodell där användarens agerande i inte så komplexa användargränssnitt tas 
med som en teknisk funktion, se Figur 7. 

 

 
Figur 7.  En början av en User-technical process för en ugn.[5] 

 

Fördelarna med att ta med användarens agerande som en teknisk funktion är man får en 
helhetssyn på hur målet kan nås. Användarens agerande samarbetar ju med de tekniska 
funktionerna för att uppnå ett mål eller utföra en uppgift. [17] Därmed får användaren 
automatiskt än mer central roll i produktutvecklingen.  

Även Ulrich & Eppinger [15] poängterar hur viktigt det är att analysera användaren av produkten 
och att ingenjörerna och designerna som tar fram produkten måste ha provat på och veta hur den 
ska användas i slutändan. De skiljer mellan kundernas behov och produktspecifikationer. De 
menar att kundernas behov är i stort sett oberoende av vilket koncept som väljs och att ett 
produktutvecklingsteam ska kunna identifiera kundens behov utan att veta hur de ska förverkliga 
dem. Specifikationen däremot beror på vilket koncept som har valts eftersom bl.a. tekniska och 
ekonomiska aspekter påverkar den. Ulrich & Eppinger använder sig av en fem-stegs metod för 
att identifiera kundernas behov. De fem stegen är: 

1. Samla in rådata från kunden. 

2. Översätt data till kundbehov. 

3. Organisera behoven i ordning i primära, sekundära och tertiära behov. 
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4. Bestäm hur viktiga behoven är, relativt. 

5. Reflektera över resultatet av processen. 

Insamlingen av data kan ske genom intervjuer, fokusgrupper eller intervjuer. Längre fram i 
processen kan enkäter via mail eller webbaserade frågeformulär användas t.ex vid utvärdering av 
en produkt, men vid analyserandet av kundbehov är de för oprecisa och ger för lite information. 
När rådatan från intervjuer och observationer sedan ska översättas till kundbehov är det viktigt 
att inte tappa bort någon information. Detta kan undvikas genom att sätta ihop tabeller för varje 
intervju där både vad kunden sagt och vad översättningen till kundönskemål blev skrivs ner. På 
så sätt kan flera personer kontrollera att översättningen har blivit riktigt gjord. Vid 
översättningen är det viktigt att skriva vad produkten ska göra, inte hur den skulle kunna göra 
det. Kraven bör dessutom formuleras med positiva meningar istället för negativa och behoven 
uttryckas som egenskaper som produkten bör ha. Dessutom bör ord som måste och ska undvikas 
för att inte redan nu gradera behoven efter hur viktiga de är.  

Ulrich & Eppinger [15] anser vidare att alla eventuella kundbehov ska ha hittats innan de 
graderas efter hur viktiga de är. När alla kundbehov har listats grupperas de i primära, sekundära 
och tertiära behov. Där de sekundära behoven tillsammans uppfyller det primära behovet. Steg 4 
blir sedan att ranka de olika behoven efter hur viktiga det är. Vid osäkerhet här kan man vända 
sig till kunden igen genom specifika frågeenkäter eller liknande. I slutet av processen analyseras 
resultaten och utvärderas.  

Ulrich & Eppinger [15] går sedan vidare med att översätta sina identifierade kundkrav till 
produktspecifikationer. De definierar en specifikation som något som består av en egenskap och 
ett värde av lämplig enhet. Dessa specifikationer ska sedan i en ideal process följa med 
produkten hela produktutvecklingsprocessen. I verkligheten omformuleras dessa specifikationer 
ofta under processens gång och de slutgiltiga specifikationerna bestäms inte förrän ett 
slutkoncept är valt. 

A. Ulwick [18] menar att genom att endast lyssnar på vilka förslag på lösningar kunden föreslår 
och sedan uppfylla dem blir slutresultatet oftast en produkt utan större säljframgång. Många 
företag satsar stora summor på att ta till vara kunders önskemål men använder informationen på 
fel sätt så att de missar den stora vinsten med att lyssna på sina kunder. Anledningen till att 
kundernas förslag på lösningar till problemet inte ska tas i beaktande rakt av är att kunden inte är 
tillräckligt insatt i problemet. De kan dessutom inte föreställa sig något helt nytt utan vet bara det 
som de själva har upplevt. Dessutom har de ingen kunskap om material, tillverkningsaspekter 
eller marknadsföringsaspekter. Istället föreslår Ulwick att företagen ska ta reda på vad de vill att 
produkten ska kunna göra för dem. Sedan är det upp till produktutvecklarna på företaget att 
uppnå dessa önskningar. Ulwick föreslår precis som Ulrich & Eppinger en metod med fem steg.  

1. Planera resultatbaserade kundintervjuer. 

2. Fånga upp resultaten som behövs. 

3. Organisera resultatet. 

4. Rangordna resultaten efter viktighet och nöjdhet. 

5. Använd resultaten för att få en snabb start på innovationen. 

Vid intervjuerna är det viktigt att välja rätt intervjugrupp. Gruppen ska bestå av personer som på 
något sätt är involverad i produkten. Är intervjugruppen för bred kan det leda till att resultaten 
innehåller för mycket oviktigt information och viktiga detaljer missas. Under intervjuerna bör 
intervjuaren se till att få fram egenskaper och resultat istället för lösningar genom att ställa 
följdfrågor och styra intervjun bort från förslag på lösningar. Efter intervjun sorteras och 
grupperas resultaten upp innan de rangordnas efter både viktighet och nöjdhet. Där nöjdhet är ett 
mått på hur nöjda kunderna är med en befintlig lösning. Om kunderna är relativt nöjda och 
egenskapen inte är allt för viktig är det ingen idé att lägga resurser på att utveckla en ny variant. I 
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slutändan kan resultatet användas för att få en snabb och effektiv start av innovationen. T.ex. vet 
utvecklarna vilka egenskaper och funktioner som ska prioriteras och vilka som kan väljas bort. 
Ulwick menar att på så sätt kan nya outnyttjade marknadssegment att satsa på hittas.  

Det är inte enbart genom de uttalade önskemålen som användare kan hjälpa till att klargöra krav 
på produkten. T. Kelley [3] beskriver hur viktigt det är att ta reda på vilket problem det är som 
ska lösas. Genom att observera de personer som ska använda produkten i dess tänkta miljö kan 
fler outtalade kundönskemål upptäckas. Det viktiga under dessa observationer är att gå in med ett 
helt öppet sinne och utan förutfattade meningar så att observeraren inte färgar sina egna 
observationer. Observatörens roll är inte att döma eller tycka utan att observera och lyssna till 
användarna. Kelley menar att genom att öppna sinnet så kan fler lösningar till ett problem hittas 
och fler möjliga användningsområden för en produkt analyseras. När observationerna och 
intervjuer är gjorda är det viktigt att översätta resultatet riktigt. Kunder säger inte alltid allt de 
vill ha eftersom det i många fall inte vet vad de vill ha. Målet som produktutvecklare är att 
uppfylla kundernas önskemål och samtidigt överträffa deras förväntningar genom att ge dem 
produkter med egenskaper och funktioner de inte ens tänkt på. Vilka dessa extra funktioner och 
egenskaper bör vara kan i många fall härledas från observationerna. 

QFD (Quality Function Deployment) 

För att översätta kundens och marknadens krav till tekniska krav och specifikationer kan olika 
metoder användas. Johannesson et. al. [14] beskriver en av metoderna QFD (Quality Function 
Deployment). QFD används främst för vidareutveckling av existerande koncept och mindre för 
nyutveckling. QFD-metoden består av 4 steg: 

1. Marknadsundersökning 

2. Konkurrentanalys 

3. Identifiering av egna prioriterade utvecklingsinsatser för förbättring av 
marknadsacceptansen 

4. Översättning av kundkrav/önskemål till kvantifierade tekniska specifikationer 

All denna information samlas i en matris, se Figur 8, där samband mellan kundönskemål och 
konstruktionsparametrar anges.  

 

 
Figur 8. Exempel på QFD-matris.[14] 
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Även sambandet mellan olika konstruktionsparametrar dokumenteras genom att sätta ut 
plustecken för positiv inverkan och minustecken för negativ inverkan. Till höger i matrisen kan 
det egna konceptet jämföras med konkurrenternas genom att ange hur väl produkterna uppfyller 
kundkraven enligt en femgradig skala. Resultatet kan användas för att analysera vilka kundkrav 
som konkurrenterna uppfyller dåligt och där det därmed finns utrymme för förbättringar vilket i 
slutändan leder till ökad marknadsandel. QFD-metoden bör inte enbart genomföras som en strikt 
övning utan mer användas som ett stöd för diskussioner under produktutvecklingen. Dessutom 
används QFD-metoden för att få spårbarhet och gör att det möjligt att i framtiden kunna gå 
tillbaka och se på vilka grunder besluten i projektet togs. 

 

3.4. Framtagning av prototyper 

Ordet prototyp används med olika innebörd av olika användare. Ulrich & Eppinger definierar en 
prototyp som ”en approximation av produkten i en eller flera dimensioner av intresse”. [15] På 
så sätt innefattas även skisser, matematiska modeller och simuleringar i begreppet tillsammans 
med helt funktionella testupplagor av produkten. Uppdelningen av prototyper i olika grupper kan 
ske på olika sätt. En vanlig uppdelning är i fysiska modeller och analytiska modeller. Fysiska 
modeller kan användas för att snabbt få en mer konkret bild av produkten, hur den ser ut och 
känns samtidigt som den kan innehålla funktioner som kan testas i verkligheten. En fysisk 
modell används även för att säkerställa att alla i utvecklingsgruppen får samma uppfattning av 
hur långt utvecklingsprocessen har kommit. Då kan prototypen användas som en milstolpe innan 
nästa steg i processen tas. En analytisk modell kan mer användas för att analysera specifika delar 
av produkten istället för att bygga dem i verkligheten. 

En annan uppdelning som Ulrich & Eppinger föreslår är den i fokuserade och sammanslagna 
prototyper. Medan fokuserade prototyper tar upp endast en eller ett fåtal av produktens 
egenskaper täcker sammanslagna prototyperna så många som möjligt, helst alla produktens 
egenskaper. Det är vanligt att ett par fysiska prototyper används för att täcka in en färdig 
produkts alla egenskaper och funktioner. Ofta är då en prototyp som liknar den färdiga produkten 
till utseende, medan den andra illustrerar produktens funktion. Genom att bygga två fokuserade 
prototyper kan utvecklingsteamen fortare få svar på eventuella frågetecken än om en 
sammanslagen prototyp skulle byggas från början. 

Ulrich & Eppinger [15] menar att prototyper i första hand används till att svara på frågorna: 
”Kommer det att fungera?” och ”Hur väl uppfyller produkten kundernas behov?”. När prototyper 
används för att svara på sådana frågor används de i första hand som läromedel. För att 
produktutvecklingsteamet ska lära sig mer om produkten. Det finns dock andra 
användningsområden, se Figur 9. Prototyper kan användas för att underlätta kommunikation 
mellan gruppmedlemmar, uppdragsgivare, leverantörer och andra aktörer inblandade i 
utvecklingen. En fysisk prototyp kan hjälpa till när det är svårt att föreställa sig hur dimensioner 
och annat påverkar produkten. Prototyper kan även användas som integrationstest så att alla 
delar av produkten passar ihop samt som milstolpar i produktutvecklingsprocessen. 

 

 
Figur 9. Användningen av olika typer av modeller. [15] 
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Analytiska prototyper kan användas för optimering av olika parametrar eftersom de tillåter att 
parametrarna ändras på ett lätt sätt. De fysiska prototyperna däremot upptäcker till större del 
oförutsedda händelser och komplikationer. Genom att testa produkten med hjälp av prototyper 
under utvecklingsprocessen kan komplikationer och fel som om de upptäcktes senare i processen 
skulle medfört höga omställningskostnader elimineras i ett tidigare stadium. Antalet prototyper 
som tas fram under en produktutveckling måste även anpassas till kostnaderna för att ta fram 
prototyperna. Är kostnaden för stor satsas pengarna istället på att använda analytiska prototyper 
och på så sätt försöka säkerställa att eventuella fel upptäcks. 

Fast prototyping 

Genom att snabbt bygga enkla modeller som utvärderas av produktutvecklingsteamet och tänkta 
användare tidigt i produktutvecklingsprocessen kan kostsamma felsatsningar undvikas med en 
snabbare och mer kostnadseffektiv produktutvecklingsprocess som följd. C. Snyder [19] 
använder pappersmodeller för att utvärdera koncept innan de vidareutvecklas. Med hjälp av 
enkla pappersmodeller kan många olika problem upptäckas. Bl.a. kan den tänkta produktens 
användaregenskaper testas, dolda användarkrav eller misstolkade användarkrav gällande 
produktens funktionalitet upptäckas. Fast prototyping kan även användas för att se vilken av 
olika konceptidéer användarna föredrar eller för att prioritera olika funktioner. Med andra ord 
kan fast prototyping användas för att besvara allt från övergripande frågor som ”Bygger vi rätt 
produkt?” till detaljfrågor om utformning av knappar och reglage.  

3.5. Konceptgenerering 

Vid en konceptgenerering tas olika förslag fram till lösningar av ett problem. För att undvika att 
fastna i enkelspåriga idéer och få hjälp att komma på fler lösningsförslag och fler varianter på 
lösningar används ofta metoder där idéerna ställs upp i diagram och tabeller. [20] På så vis kan 
olika delar av lösningarna lättare kombineras ihop till en slutlösning.  

Nielsen [21] skriver om hur viktigt det är att alltid börja med att definiera problemet ordentligt. 
Då finns det en tydlig utgångspunkt som gör det lättare att fokusera på problemet och se vilka 
lösningar du söker. När man lyckas att fokusera tanken på ett problem dyker ibland de mest 
otippade lösningarna upp. Nielsen jämför det med när man lärt sig ett nytt ord och plötsligt hör 
det ordet nämnas flera gånger under en och samma dag, medan man tidigare aldrig hade hört 
ordet. Där är det hjärnan som genom att fokusera på det ordet lyfter fram det ur mängden. Det är 
även viktigt att inte fastna i invanda spår utan att tänka ”out of the box” för att se samband och 
lösningar som annars skulle ha missat. Genom att t.ex. använda sig av en mindmap istället för en 
lista för att göra anteckningar om en idé hjälper hjärnan att tänka mer fritt. 

Brainstorming 

En vanlig metod för att starta ett projekt är att använda sig av brainstorming. Nielsen [21] menar 
att idén bakom brainstorming är att skapa en miljö som stödjer och främjar idégenerering och 
kreativa tankar. Under en brainstorming är det viktigt att följa ett antal regler. 

1. Inget kritiserande av idéer – det kan vänta till utvärderingen efteråt 

2. Ju vildare idéer desto bättre – de kan ofta modifieras till något användbart 

3. Många idéer – ju fler desto bättre 

4. Kombinationer och förbättringar premieras – utveckla gärna varandras idéer och 
kombinera ihop dem till nya lösningar 

Det är även viktigt att alla vet vad problem går ut på så att alla har samma bakgrundsinformation. 
Gruppmedlemmarna får gärna ha olika bakgrund och kunskap. Utför brainstormingen i en ostörd 
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miljö så att gruppen kan fokusera på uppgiften. Vidare är det viktigt att ha en ledare som har 
förberett övningen.  

Black box 

En black box används för att fastställa huvudfunktionen som produkten ska utföra [22]. De flesta 
produkter omvandlar på ett eller annat sätt något. Det gäller att rätt funktion utses som 
huvudfunktion för att rätt information ska erhållas senare i utvecklingen, t.ex. när ett funktions-
/medelträd utförs. Det som omvandlas kallas för operand och det är inte alltid självklart vad som 
är operand utan kan finnas flera olika alternativ, se Figur 10. Viktigt är att välja den som är mest 
lämplig att bryta ned i delfunktioner. 

 

 
Figur 10. Två alternativa operander för en lyckstolpsmålningsanordning. [22] 

 

Funktions-/medelträd 

Genom att bryta ner ett tekniskt system i huvudfunktion med underfunktioner som var och en 
kan realiseras med ett medel kan systemet beskrivas som ett funktions-/medelträd [23]. I det 
anger varje medel hur en funktion ska uppnås. Varje funktion kan ha flera alternativa medel för 
att lösa funktionen och varje medel består av underfunktioner. Genom att strukturerat ställa upp 
alla dessa medel och funktioner i ett ”träd”, se Figur 11, fås en överblick över alternativa 
lösningar och idéer. Dessa kan sedan kombineras ihop och sättas ihop till hela konceptidéer. 

 
Figur 11. Funktions-/medelträd där rektangulära fält är medel och de övriga funktioner. De 

skuggade fälten visar en möjlig lösning [24]. 
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Systematisk struktur och formvariation 

När nya koncept utvecklas kan det vara svårt att veta när ett koncept har optimerats klart och om 
alla tänkbara lösningar är funna. Tjalve [23] har utvecklat en metod för att optimera koncept från 
påbörjade konceptlösningar till färdiga koncept. Han menar att en produkt kan beskrivas av fem 
grundläggande egenskaper. Dessa är:  

1. strukturen för hela produkten 

2. formen  

3. materialet  

4. dimensionerna 

5. ytan på varje del  

Genom att analysera varje moment för sig och sedan lägga ihop till en helhet i slutet och se 
till att allt passar ihop fås en optimerad slutprodukt. Strukturvariationen är den som är har 
störst inflytande på produktens form. Här kan varierande placeringar av produktens 
huvudelement undersökas, se Figur 12.  

 

 

 

 

Figur 12. Strukturvariation på baselementen i en dammsugare [23]. 

 

När den optimala strukturen har identifierats fortsätter optimeringen med varje del av produkten. 
Först undersöks vilka funktionsytor produkten har d.v.s. en yta som har en aktiv funktion vid 
användningen av produkten, t.ex. handtaget på en hammare. Därefter kan med hjälp av 
formvariation olika placeringar och utformningar av ytorna provas. Ytorna kan varieras vad 
gäller antal, relativ placering, form/geometri och dimension. Därefter sker samma process med 
variation av material och form. Vid materialoptimeringen är det viktigt att tänka på hur det 
material som sammanbinder funktionsytorna utformas. Det ska vare sig störa produktstrukturen, 
produktens funktion eller användandet av produkten. De områden där material inte kan 
appliceras kallas förbjudna områden och ligger tillsammans med funktionsytorna till grund för 
formvariationerna, se Figur 13. 
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Figur 13. Formvariation på en sprinkler och en gräsklippare [23]. 

 

3.6. Designa produkter för rehabilitering 

Breidegard [25] skriver i sin avhandling om hur arbetet vid framtagandet av nya hjälpmedel för 
personer med funktionsnedsättning går till. Genom att kontinuerligt testa idéerna på användarna 
ser Breidegard vad som fungerar och vad som inte fungerar och därmed behöver justeras eller 
göras om. Vid framtagandet av hjälpmedel för vardag och rehabilitering anser Breidgard att det 
är nödvändigt att produktutvecklaren är närvarande när produkten testas. Endast då kan den 
direkta återkopplingen som fås vid direktkontakt med användaren tas till vara. En vanlig 
renodlad kravspecifikation är då inte tillräcklig för att uppfylla användarens behov. Men trots att 
hjälpmedlet ofta anpassas för en viss användare ska det inte glömmas bort att det är praktiskt att 
utveckla produkten som ett sorts modulverktyg så att funktioner eller delar kan bytas ut för att på 
så sätt lätt kunna anpassa produkten till olika användare. För ofta kan små justeringar göra att 
samma produkt kan användas till många personer med liknande problem. 

Breidegard poängterar även hur viktigt det är att se till att tekniken kan användas av användaren. 
Många hjälpmedel bygger i dag på datorer. Då gäller det att användargränssnittet är så pass 
enkelt att använda och förstå att även personer utan djupare kunskap om datorer kan använda 
produkten. Det är viktigt att produktutvecklingen har människan och dess behov i centrum. Det 
är tekniken som ska anpassas till människan och inte tvärtom. Inom rehabiliteringstekniken 
skulle det inte fungera att anpassa människan till tekniken och dålig konstruerad teknik kan leda 
till onödigt lidande och frustration för patienten. Människan är dessutom ofta oförutsägbar och 
reagerar och gör inte alltid precis det förutspåtts. Detta blir ännu mer uppenbart med 
handikappade och skadade personer. T.ex. hjärnskadade människor, som inte kan tala om vad de 
känner och tänker eller svara på frågor, är svåra att på förhand läsa av hur de ska reagera. Därför 
får man i kravspecifikationen skriva in intelligenta gissningar på vad som kommer att krävas och 
sedan testa, utvärdera och utföra ändringar på produkten. Det är viktigt att den rätta rollen för 
tekniken identifieras. Huvudmålet vid rehabilitering och utveckling av hjälpmedel måste vara att 
personen som använder produkten ska bli bättre eller finna en meningsfull nytta i att använda 
produkten, inte att ta fram nya tekniska lösningar. 



 31 

 

Design för fler istället för några få 

Världens befolkning blir äldre och äldre. För att uppfylla det ökande behovet av hjälpmedel och 
medicinsk teknik skriver Macdonald A.S. [26] att tekniken nu måste komma närmare människan. 
Fram till nu har tekniken anpassats till människorna men det räcker inte längre. För att göra det 
behövs fler personer än bara designers och produktutvecklare tas med designprocessen. 
Därigenom menar MacDonald att hjälp att se nya vinklar av problemet fås. På Ritsumeikan 
University i Kyoto, Japan finns inget eget program för design däremot erbjuds alla studenter att 
ta en kurs i Inclusive Design. Den ger studenter från vitt skilda inriktningar en grund inom 
designprocessen. Den erfarenheten kan hjälpa dem senare i arbetslivet att förstå en 
produktutvecklingsprocess och ha förmåga att komma med synpunkter på den även fast det inte 
är deras huvuduppgift i företaget.   

Goodman, J. et.al. [27] beskriver på ett annat sätt hur man kan tänka för att utveckla produkter 
som passar till så många olika typer av användare som möjligt. Han menar att många företag 
endast riktar in sig på en målgrupp av unga och friska användare. Genom att istället tänka ett 
steg längre och försöka utforma produkterna så att de även passar äldre och/eller handikappade 
personer kan de utöka sitt kundunderlag betydligt. Små förändringar som tydligare knappar, 
större textstorlek och olika struktur eller former på olika delar av produkten kan göra produkten 
mer attraktiv för äldre med nedsatt syn utan att för den del mista de yngre kunderna.  

Kelley, T. [3] skriver om ett tydligt exempel på hur många av dagens vardagliga tekniska 
apparater misslyckas med att vara användarvänliga och enkla att använda. En hotellkedja i USA 
undersökte 150 olika modeller av väckarklockor för att hitta den som mest lättförståelig att 
använda. För en affärsresenär som sover på olika hotell varje natt och oftast behöver komma upp 
på rätt tid på morgonen är det viktigt att väckarklockan är lätt att ställa och pålitlig. Trots att de 
undersökte så många olika modeller hittade de inte en enda som uppfyllde deras krav. Därför 
beslutade de att ta fram en egen modell av en klockradio. De skalade bort alla onödiga detaljer 
och försedda klockan med en enkel grafik och enkla knappar som gjorde det enkelt att ställa in 
alarmet. Dessutom försedde de radion med knappar märkta med musikstilar så att användaren 
utan att veta de lokala radiofrekvenserna kunde få in den typ av musik man gillade. Hotellets 
kunder blev så pass nöjda med den enkla klockan att hotellet fått förfrågan om att sälja klockan 
så att kunden kunde ta med den hem och använda hemma. Detta visar att ibland räcker det att se 
till att grundbehoven är uppfyllda och enkla att använda istället för att lägga till fler finesser och 
detaljer. Det gör även produkten attraktiv för en större målgrupp. 

 

Vikten av användarvänlig utrustning 

Dagens sjukhus och vårdinrättningar är fullmatade med teknisk avancerad utrustning. A. 
Osvalder et. al. [28] menar att detta gör att vårdens kvalitet inte enbart beror på läkarens eller 
övrig vårdpersonals kompetens och skicklighet utan till stor del även påverkas av hur väl 
tekniken används. Personalen har fått en mer övervakande funktion som ställer stora krav på hur 
användargränssnitten av utrustningen utformas. De behöver ha kunskap om hur utrustningen ska 
användas men även hur informationen från den ska kunna utläsas och tolkas. Lysande knappar, 
ljudsignaler och flimrande displayer ska ge personalen den information de behöver för att vrida 
på rätt rattar och trycka på rätt knappar. Ett beslut kan behöva tas på kort tid vilket gör de ännu 
mer viktigt med tydlig information. För att teknisk utrustning ska kunna fungera inom vården 
behöver de uppfylla en del krav. Osvalder. et al. skriver att utrustningarna måste ha hög 
användbarhet. Hon menar att hög användbarhet består av två delar: först nytta som innebär att 
utrustningen innehåller rätt och fungerande funktionalitet, och för det andra användarvänlighet 
som innebär att utrustningen ska vara enkel och säker att hantera för den målgrupp den är avsedd 
för. Om produkten är för komplicerad blir personal osäker och vill eller kan inte använda den. 
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Slutligen kan man påverka hur användaren ser på produkten genom att ändra färg och form på 
produkten. Produkter som ska användas inom sjukvården bör utstråla säkerhet, effektivitet och 
trygghet.  

Osvalder et. al beskriver även hur viktigt det är att hanterandet av produkten ska vara logiskt och 
intuitivt och lätt att lära sig. Vilken användaren är som ska använda produkten behöver även 
beaktas. Ska den användas av t.ex. äldre ställer det särskilda krav på god belysning, tillräckligt 
stor text och symboler medan en produkt för personer med nedsatt muskelstyrka ställer helt 
andra krav på produkten. Bristande användarvänlighet leder till att: 

- Användaren spenderar för mycket tid med fokus på utrustningen. 

- Användaren hanterar utrustningen felaktigt vilket leder till skada för patienten. 

- Användaren blir stressad och osäker vilket minskar vårdförmågan. 

- Användaren kan inte utnyttja teknikens alla fördelar och därför kommer behandlingen 
inte patienten till godo. 

Genom att sjukvården blir mer uppmärksam på vilken typ av utrustning de väljer med avseende 
på användarvänlighet kan framtida användarfel reduceras. 

Lagar och föreskrifter 

Medicinsktekniska produkter ska uppfylla föreskrifterna i socialstyrelsens föreskrifter om 
användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 [29], samt 
lagarna för medicintekniska produkter 1993:876, 1993:584 [30] och även läkemedelsverkets 
föreskrifter LVFS 2003:11, LVFS 2001:7, LVFS 2001:5 [31].  Beroende på hur instrumentet är 
tänkt att användas och vem som tillverkar det klassificeras det under olika kategorier. 
Läkemedelsverket är den myndighet som utövar tillsyn över medicintekniska produkter och 
deras tillverkare medan Socialstyrelsen utövar tillsyn över hur medicintekniska produkter 
används inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen övervakar även de produkter som tillverkas 
inom vården och som endast skall användas i den egna verksamheten. 

3.7. Rehabilitering av knäskador 

Antalet knäskador i Sverige ökar från år till år. Detta är troligen till följd av att allt fler 
människor deltar i fysiska aktiviteter och idrotter av olika slag. [32] 

Hur de uppstår 

Knäskador kan klassificeras som kontaktskador och icke kontaktskador där kontaktskadorna sker 
genom att en idrottare kolliderar med en annan idrottare eller ett föremål, medan icke 
kontaktskadorna ofta sker genom en felaktig landning eller genom finter. Den vanligaste icke 
kontaktskadan sägs vara en kraftig inbromsning med nästan rakt knä där knäet hamnar i ett 
utåtvridet läge vilket leder till att ligamenten i knäet slits av. Se Figur 14 som visar knäledens 
anatomi. Skador på främre korsbandet är tre till fem gånger vanligare hos kvinnor än hos män. 
När det gäller yttre riskfaktorer är det främst friktionen mellan sko och underlag som är viktig. 
Hög friktion antas ge högre risk för skada eftersom foten kan fastna i underlaget vid en plötslig 
rörelse och leda till att knäet vrids till. [33]   
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Figur 14. A: Knäleden framifrån, B: Knäleden bakifrån. [34] 

  Lig. Collaterale fibulare = Laterala (yttre) kollateralligamentet 
  Lig. Cruciatum anterius = Främre korsband 
  Lig. Collaterale tibiale = Mediala (inre) kollateralligamentet  
  Lig. Cruciatum posterius = Bakre korsband 
   

Sporter som är drabbade av många knäskador är handboll, fotboll och skidåkning. Hälften av alla 
menisk- och ligamentskador i knäet är idrottsskador. Vid skidåkning är ett typiskt skadeförlopp, 
se Figur 15a, att skidan fastnar eller att åkaren landar olyckligt eller får tyngdpunkten för långt 
bak på skidorna. När skidan fastnar vrids knäet utåt vilket leder till att mediala (inre) 
kollateralligamentet slits av och menisken skadas. Ibland kan även främre korsbandet slitas av 
men det är vanligare när tyngden fås för långt bak på ytterskidan, se Figur 15b, vilket leder till en 
inåtrotation (eller utåtrotation beroende på skidans position). Hos elitåkare kan skadan ske under 
landningen efter ett hopp, om skidåkarens tyngd kommer för långt bak, se Figur 15c. [33] 

 

 
Figur 15. a: Typisk skademekanism i alpin skidsport; b: Typisk skademekanism hos 

motionärer; c: Skademekanism hos elitåkare som kommer får tyngdpunkten för 
långt bak.[33] 

 

Inom bland annat fotboll, handboll och basket så kan skadan dels ske genom kontakt med 
motståndaren eller genom att idrottaren fintar eller landar på ett olyckligt sätt se Figur 16. [33] 
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Figur 16. Vänster bild: Typisk kontaktskada inom fotbollen som leder till skada på främre 
korsbandet. Höger bild: Skademekanism inom handbollen utan kontakt mellan 
spelarna.[33] 

 

Vilka olika typer 

Den vanligaste typen av knäskador är mediala ligamentskador (inre- sidoledbandsskada). De 
utgör ca. 40 procent av alla knäskador i Skandinavien. Laterala (yttre) ligamentskador är inte lika 
vanliga men betydligt mer komplicerade eftersom den laterala sidan består av flera ligament och 
senor, se Figur 17. 

 

 
Figur 17. Laterala (yttre) sidan av knäleden. [33] 

 

En annan vanlig skada är främre korsbandsskada som har en årlig incidens på 5-10 skador per 
10 000 invånare i Skandinavien. Ofta är det en kombinerad eller totalskada med flera ligament 
helt eller delvis avslitna samt även skador på brosk och ben. Om ett främre korsband ska 
opereras och rekonstrueras beror på hur patienten ska kunna använda sitt knä i fortsättningen. 
Har patienten en lugn aktivitetsnivå så klarar sig den bra utan korsband medan patienter med 
högre aktivitetsnivå behöver operera för att stabilisera knäet. 
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Bakre korsbandsskada är inte lika vanlig och ungefär hälften av skadorna är kombinerade 
skador. Ett vanligt skadeförlopp är att tibia (skenbenet) slås emot en bandysarg eller motståndare 
så att tibia förskjuts bakåt i förhållande till femur (lårbenet) vilket leder till att bakre korsbandet 
slits av. Isolerade skador behöver inte opereras. 

Andra möjliga skador på knäet kan vara skador på menisken, på brosket, att knäet eller 
knäskålen hoppar ur led eller att en fraktur på knäskålen uppstår. [33] 

Vad rehabiliteringen går ut på och vad som är viktigt att tänka på 

En rehabiliteringsprocess går ut på att få tillbaka den skadade till samma aktivitetsnivå som den 
hade innan. Rehabiliteringen kan delas in i tre delar: 

- Akutfasen – där målet är att undvika att skadan vidareutvecklas och den varar i några 
dagar upp till en vecka 

- Rehabiliteringsfasen – där målet är att den skadade ska kunna träna normalt och för fullt 
igen, varar från veckor upp till månader 

- Träningsfasen – där målet är att den skadade får tillbaka sin normala prestationsförmåga, 
det kan ta några veckor till månader  

I rehabiliteringsfasen eftersträvas att se till att patienten får tillbaka normalt rörelseomfång, 
normal styrka, normal neuromuskulär funktion och normal aerob kapacitet. Det viktigaste 
mätinstrumentet för att bestämma träningsmängd och typ under rehabiliteringen är smärta och 
svullnad. En viss smärta kan behöva tolereras men det är viktigt att den eller svullnaden inte ökar 
som följd av träningen. För att återfå samma rörelseomfång som patienten hade innan skadan är 
det viktigt att träna aktivt rörelserna aktivt. I början av rehabiliteringen kan det vara svårt och då 
kan istället passiv träning bli nödvändig eller att träna aktivt med hjälp av en terapeut eller 
apparat. [33] 

För de som inte är idrottsutövare kan rehabilitering vara färdig när patienten är smärtfri, har 
återfått sin normala rörlighet, styrka och neuromuskulära funktion och byggt upp den förlorade 
uthålligheten. För idrottsutövaren kvarstår en, ibland lång, träningsperiod för att komma tillbaka 
till den normala prestationsnivån. [33] 
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4. ANVÄNDARANALYS OCH KRAVSPECIFIKATION 
Kapitlet tar upp arbetet med att ta reda på vilka användarna av instrumentet kan tänkas vara 
och vilka krav de ställer på ett instrument. Dessa krav sammanställs sedan i en 
kravspecifikation. Dessutom beskrivs framtagandet av en checklista för hur en kravspecifikation 
tas fram. 

4.1. Analys av kundönskemål 

För att på ett strukturerat sätt ta reda på vilka krav och önskemål kunderna hade på produkten 
genomfördes en användaranalys. Där undersöktes först vilka som skulle använda produkten och i 
vilken roll, se Tabell 1. Detta gjordes med hjälp av ”User identification” där användarna delades 
in efter vilken typ av användare de var. Förutom de mest uppenbara användarna som är 
sjukgymnaster deras patienter så identifierades andra användare som kommer i kontakt med 
produkten. De använder för det mesta inte produkten i sitt huvudsyfte men har trots detta 
önskemål som behöver beaktas vid utvecklingen av produkten. 

 

Tabell 1.  Användarna grupperade efter typ. 

 

Typ av användare Roll Ex. på önskemål om produkt 

Primary user - sjukgymnast - lätt att använda 
- lätt att flytta omkring 
- lätt att läsa av 
- inte nätdriven 
- 2 plattor som kan flyttas oberoende av 
varandra 
- ergonomiskt utformad 

  - patient - se säker ut 
- kännas bra under foten 
- stabil 
- enkel att förstå/läsa av 
- inte störa rörelsen 
- ren 

Secondary user - reparatör - enkel att byta reservdelar på 
- gå att öppna 

  - städerska - lätt att rengöra 
- tåla rengöringsmedel 

  - försäljare - lätt att demonstrera 
- se tilltalande ut för kunden 

Side user - övrig personal i lokalen - inte avge någon strålning 
- inte avge något störande ljud 
- inte avge något störande ljus/blinkande 
- inte avge någon störande lukt 
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  - övriga patienter i lokalen - inte avge någon strålning 
- inte avge något störande ljud 
- inte avge något störande ljus/blinkande 
- inte avge någon störande lukt 

Co-user - personal och patienter som 
kommunicerar med den som 
använder produkten 

- vara tyst 
- stå still 

 

Vidare gjordes även en ”Use profile”, se bilaga 3 för att analysera hur användarna använder 
produkten. Egenskaper som är viktiga för en användargrupp är kanske helt oviktigt för en annan. 
T.ex. säljaren vill ha en produkt som ser tilltalande ut så att den är lätt att sälja medan utseendet 
spelar mindre eller nästan ingen roll för sjukgymnasterna och patienterna. De är mer intresserade 
av att produkten är lätt att använda och förstå. Städerskan vill ha en produkt som är lätt att torka 
av och teknikern vill ha en produkt som är lätt att felsöka och reparera.  

Till slut undersöktes användarnas relation till varandra, se Tabell 2. Vid de tillfällen när 
produkten ska användas av flera personer samtidigt eller förmedla ett budskap emellan 
användarna ställer de fler krav på produkten. Sjukgymnasten och patienten behöver t.ex. ha 
tillgång till samma mätvärde och den ska vara lätt att avläsa. Vidare är det viktigt att personer 
som befinner sig i samma rum som den som använder produkten inte störs.  

 

Tabell 2. Användarnas relation till varandra. 

 
Relation Personer Viktigt Kommentar 

User with responsibility and 
dependent user 

Sjukgymnast/patient Att både sjukgymnasten 
och patienten kan lita på 
produkten. 

Patienten är beroende av 
att få instruktioner och 
hjälp av sjukgymnasten. 

User who effect another 
person 

Sjukgymnast & 
patient/övriga 
personer i rummet 

Se till att designa 
produkten så att den inte 
"stör". 

Övriga personer påverkas 
av ljud, lukt, ljus eller 
vibrationer från produkten. 

Collaborating user  to the 
same product 

Sjukgymnast/patient Att se till att båda har 
tillgång till samma 
information. 

Både sjukgymnasten och 
patienter behöver avläsa 
resultatet och agera utifrån 
det. 

User with spectators Sjukgymnast/patient Viktigt att inte ha en 
fördröjning för visning av 
mätresultatet och ett enkelt 
användargränssnitt som är 
enkelt att förstå. 

Sjukgymnasten och 
patienten använder 
mätvärdet för anpassa sin 
fortsatta övning. 

Instructor & Learner Sjukgymnast/patient Produkten ska vara enkel 
att förstå och lätt att 
demonstrera och visa. 

När sjukgymnasten inte 
längre behöver stå bredvid 
och instruera är det bra 
om patienten själv kan lära 
sig att använda produkten. 

 

Resultaten av användaranalysen användes senare i produktutvecklingsprocessen vid utformandet 
av kravspecifikationen. Genom att då redan ha strukturerat upp hur och av vem instrumentet 
kommer att användas kan kundkraven lättare identifieras och risken för att krav glöms bort eller 
förbises reduceras. 
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4.2. QFD (Quality Function Deployment) 

Möjligheten för ett nytt instrument, eller en vidareutveckling av StepWiz analyserades med hjälp 
av QFD (Quality Function Deployment), se bilaga 4. Den visade att det finns ett stort 
marknadsutrymme för ett instrument som är flexibelt, ergonomiskt och kompatibelt med andra 
rehabiliteringshjälpmedel. Även portabelhet är en egenskap där det finns stora utrymmen för 
förbättring jämfört med existerande instrument. Varierbara positioner för fötterna vid mätningen 
är den produktegenskap som kan ge både flexibilitet och kompatibilitet samtidigt som det sörjer 
för en god ergonomi. Vidare är det viktigt att hålla ned vikten på instrumentet vilket också 
innebär att hålla ner storleken. Då fås ett instrument som också blir mer portabelt. Både vad 
gäller säkerhet och tydlighet ligger flera av konkurrenterna på en hög nivå, däremot finns det 
mer att önska gällande användarvänligheten.  

De produktegenskaper som har störst inverkan på flexibiliteten är formen på instrumentet och 
om plattorna har varierbara positioner. De egenskaperna är även viktiga för användarvänligheten 
men där spelar även utformningen av displayen en stor roll. Vikten och storleken är de 
egenskaper som styr hur portabelt instrumentet kan vara. Samtidigt inverkar de även på 
ergonomin och kompatibiliteten med andra hjälpmedel. Materialegenskaperna påverkar hur lätt 
instrumentet är att rengöra, hur ergonomiskt det är samt har även visst inflytande över form, 
säkerhet och kompatibilitet.  

Slutsatsen av QFD:n visar på att det finns en god marknadspotential för ett instrument så länge 
kundernas krav på användarvänlighet, flexibilitet och portabelhet uppfylls. 

4.3. Kravspecifikation 

När användaranalyserna och QFD var avslutade började arbetet med att göra en 
kravspecifikation, se bilaga 5. Som underlag användes utöver användaranalyserna intervjuer och 
diskussioner med sjukgymnasterna på Artrokliniken samt observationer och informationssökning 
som gjorts under det inledande arbete av projektet.  

Efter att ett första förslag tagits fram av en kravspecifikation med viktade krav på en skala 1-5 
diskuterades den igenom med handledaren på Artrokliniken. Eventuella otydligheter och 
meningsskiljaktigheter diskuterades och reddes ut. Därefter uppdaterades kravspecifikationen så 
att den motsvarande båda parters krav.   

Instrumentets huvudfunktion består i att visa procentuell fördelning av kroppsvikten på vardera 
ben vid genomförande av rehabiliteringsövningar. På ett instrument som ska användas inom 
vården ställs höga krav på säkerhet. Instrumentet får på inget sätt göra skadan värre utan ska 
underlätta rehabilitering. Därför är egenskaper som att det är stabilt, stadigt och halkfritt viktiga. 
Det ska dessutom se säkert ut så att användaren får en känsla av att det är säkert att använda. Vid 
utformningen bör vassa kanter och utstickande föremål därför undvikas.  

Ett instrument som ska användas av många olika personer ska även vara enkelt att använda. 
Användaren ska på en gång förstå hur instrumentet ska användas och kunna utläsa resultatet utan 
att behöva fundera på hur. Eventuella knappar och reglage bör även de vara utformade så att de 
är intuitiva och enkla att använda.  

Sjukgymnasterna på Artrokliniken betonade vikten av att instrumentet var flexibelt och enkelt att 
starta upp och använda. Blev instrumentet för otympligt eller komplicerat att använda skulle 
ingen orka använda det i längden. De uttryckte även en önskan om att mätvärdet skulle kunna 
döljas för patienten så att de kunde testa om patienten belastade rätt eller inte.  

Eftersom instrumentet ska användas i en vårdinrättning ska det kunna rengöras och även inte 
störa verksamhet som pågår i samma rum samtidigt.  
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Det är dessutom viktigt att få med alla dolda krav i kravspecifikationen. De kraven kan 
upptäckas genom bl.a. observationer. För att få en nöjd kund behöver dessa krav identifieras och 
tillgodoses för även om kunden inte uttalat behovet kommer den att märka när de saknas.  

Den kravspecifikation som upprättades tar inte upp krav som ställs med tanke på ekonomi, 
tillverkning och produktion. Dessa områden ligger utanför omfattningen av examensarbetet. 

 

Checklista för en kravspecifikation 

Samtidigt som arbete med kravspecifikationen genomfördes sammanställdes även en generell 
checklista, se bilaga 6, för en kravspecifikation. I den tas det upp vad som är viktigt att tänka på 
när en kravspecifikation ska sammanställas. Den ger tips på hur kraven bör formuleras och vad 
som kan göras för att undvika att glömma något krav.  

För att kraven i en kravspecifikation ska kunna följas upp och testas är det viktigt att kraven är 
validerbara, om möjligt även mät- och kontrollerbara. Annars är det svårt att vid en senare 
utvärdering av ett koncept säga om produkten uppfyller kraven i kravspecifikationen eller inte. 
För att lättare kunna veta var kraven kommer ifrån och därmed kunna vikta kravet rätt ska 
kraven kunna spåras tillbaka till sitt ursprung. På så sätt kan mer information inhämtas vid behov 
eller kompletterande frågor ställas till rätt person. Ett rätt uppställt krav ska även vara 
lösningsoberoende och unikt.  

Formuleringen av kraven bör tänkas igenom noggrant. Den personen som sammanställer 
kravspecifikationen är ofta väl insatt i produktutvecklingsprocessen och tar saker för självklart 
som i själva verket inte är så uppenbara. Dessutom kan ett ord ha en innebörd för en person och 
tolkas helt annorlunda av en annan. Ska kravspecifikationen lämnas vidare till ett 
utvecklingsteam eller liknande är det ännu viktigare att det är säkerställt att alla förstår kraven på 
samma sätt innan överlämnandet sker. Annars kan resultatet bli en produkt som uppfyller 
kravspecifikationen men inte på det sätt som uppdragsgivaren hade tänkt sig. Kraven ska även 
formuleras så att det är lösningsoberoende och inte kräver en specifik lösning för att uppfyllas. 
Skulle kraven vara för lösningsspecifika redan från början kan det hända att möjliga bättre 
lösningar missas.  

Kravspecifikationen ska om möjligt ta upp krav från alla produktens användare och från dess 
hela livscykel. Vid behov kan flera olika kravspecifikationer ställas upp från olika användare och 
sedan sammanföras till en heltäckande kravspecifikation för hela produkten. Det är lätt att endast 
tänka på de krav som uppkommer vid produktens tänkta användning. Men en produkt genomgår 
betydligt fler livscykelfaser än bara användning. Tillverkning, distribution, underhåll och 
kassering är alla exempel på faser som även de ställer krav på produkten. Samtidigt måste 
gällande lagar, förordningar och testkrav uppfyllas samt de uttryckta kraven från kunden. Det är 
svårt att sammanställa en helt fullständig kravspecifikation men genom att följa en checklista kan 
många fallgropar elimineras. 
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5. KUNDANPASSNINGEN 
Kapitlet beskriver arbete med att anpassa och testa funktionsmodellen av StepWiz samt 
utvecklingen av konceptlösningar för det slutgiltiga instrumentet. 

5.1. Anpassningen av StepWiz 

Fast prototyping och interaktiv design där användarna får vara med och testa och utvärdera 
prototypen i ett tidigt skede kan vara användbara hjälpmedel under framtagningen av en ny 
produkt. Genom att använda sig av olika slags modeller under utvecklingsarbete kan problem 
och möjligheter gällande produktens utformning och funktioner lättare identifieras. Saker som 
kan vara svårt att förutspå eller föreställa sig är lättare att upptäcka i verkligheten. Dessutom får 
alla involverade i projektet en gemensam syn på hur långt projektet har kommit. 

StepWiz användes för att göra en funktionsmodell av instrumentet. Anpassningen av StepWiz 
fokuserades till användargränssnittet. Detta gjordes för att först kunna testa vilka funktioner som 
egentligen behövdes och hur de skulle utformas i det slutgiltiga instrumentet innan stora 
modifikationer av hårdvaran gjordes. Alla överflödiga funktioner släcktes ned och endast 
funktionen med visningen av procentuella belastningen på vardera foten behölls. Däremot 
anpassades användargränssnittet så att olika visningslägen av mätresultatet kunde väljas. På så 
sätt kan ett optimalt visningsläge testas fram. Vidare lades det till en funktion för nollställning 
och färgen ändrades på siffrorna.  

De funktioner som togs bort var följande: 

- Möjlighet till sparande eller utskrift av data 

- Möjlighet till inmatning av patientuppgifter 

- Triggerfunktion för steg  

- Tidmätning 

- All visning av mätresultat utom procentuell belastning 

- Alla valmöjligheter och inställningar förutom val av visningsläge 

 

Kvarvarande funktioner 

Den funktionen som behölls från den ursprungliga StepWiz var den som mäter procentuell 
belastning. Användargränssnittet skalades ner och gjordes så enkel som möjligt med få 
valmöjligheter. Den enda aktiva valmöjligheten var den för olika visningslägen av resultatet, se 
Figur 18. 



 41 

 
 

Figur 18. Val av olika visningslägen. 

 

De tre alternativen som användes var: vertikala staplar, se Figur 19, horisontella staplar, se Figur 
20 och endast siffror, se Figur 21. 

 
 

Figur 19. Visning av vertikala staplar. 



 42 

 
 

Figur 20. Visning av horisontella staplar. 

 

 
 

Figur 21. Visning av endast siffror. 

 

Förutom knapparna för val av visningsläge fanns knapp för att nollställa plattan, för att återgå till 
val av visningsläge och för att avsluta programmet. 

Tester genomfördes sedan med den anpassade varianten av StepWiz i enlighet med en uppställd 
testspecifikation, se bilaga 7, för att säkerställa att de rätta kraven ställts i kravspecifikationen. 

5.2. Utvärderingen av funktionstesterna med Stepwiz 

Den anpassade versionen av StepWiz testades på Artrokliniken på både patienter och 
sjukgymnaster, se Figur 22. Både sjukgymnaster och patienter fick fritt kommentera 
användandet av instrumentet. Deras kommentarer tillsammans med observationen gjorda i 
samband med funktionstesterna utgör underlaget till utvärderingen. 
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Figur 22. Testning av den anpassade StepWiz-plattan på patient på Artrokliniken. 

 

Observationer gjorda under testerna visar på att den mest användbara layouten var den med både 
siffror och vertikala staplar. Staplarna hjälpte till att förtydliga mätresultatet och var även lättare 
att se för dem med lite svagare syn. Layouten med endast siffror skulle behöva ökad storlek på 
siffrorna för att kunna användas av alla patienter. Den tredje layouten med en horisontell stapel 
gav inget mervärde till instrumentet jämfört med de vertikala staplarna utan uppfattades som 
något svårare att uppfatta eftersom den endast visar den övervägande procenten som i de flesta 
fall är relativt liten. De vertikala staplarna uppfattades som mer tydliga och lättavlästa. 

Sjukgymnasterna kommenterade att StepWiz begränsar antalet träningspositioner där den kan 
användas på grund att det är en platta. Det som kunde testas med StepWiz var dels hur jämnt 
patienten stod normalt och hur viktfördelningen blev vid lättare knäböj. Även om knäböj inte 
kunde utföras i full axelbredd gav det ändå en indikation för hur patienten belastade. Det testades 
även att göra armhävningar på StepWiz men även där konstaterades att den begränsade bredden 
på plattan gjorde det omöjligt att genomföra övningarna korrekt. Framförallt uttryckte 
sjukgymnasterna att det var positivt att kunna visa patienterna ”svart på vitt” hur de belastar. För 
även om de hade kunnat säga det innan till patienten så fick patienten en helt annan förståelse när 
denna såg siffrorna och staplarna på skärmen.  

Även patienterna uttryckte positiva kommentarer om att detta instrument skulle kunna förmå 
dem att våga belasta och mer effektivt träna upp sina skador. Genom att kunna utföra övningarna 
och samtidigt se hur de belastade togs rädslan för överbelastning bort. 

En sjukgymnast kommenterade även datorn och sladden mellan datorn och StepWiz och såg de 
som saker som komplicerade användandet av instrumentet.  

Observationer som gjordes under testerna visade även att följande ändringar bör göras: 

- Plattan/plattorna borde ha en märkning för höger och vänster del så att det lätt kan 
identifieras vilken del av plattan som hör till vilken del av displayen. 

- Språket i användargränssnittet bör ändras till svenska, i alla fall för den svenska 
marknaden 

- Texten ”Abort test” bör bytas ut till t.ex. ”Tillbaka” eller ”Layoutval” för att bli mer 
logiskt för en användare att förstå. 
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- En nollställningsknapp bör finnas på varje layout och inte bara innan layoutvalet har 
gjorts.  

 

Både sjukgymnaster och patienter uttryckte en positiv inställning till att i framtiden kunna 
använda sig av ett liknande instrument.  

Genom att lista svagheterna som upptäcktes under funktionstesterna kan vidareutvecklingen 
fokuseras på att bygga bort dessa svagheter och se till att de uppfyller målbilden.  

Kravspecifikationen anpassades efter genomförda tester med att krav på hur långt ifrån som 
mätresultaten skulle kunna läsas av från displayen av en person med normal syn lades till. 
Dessutom lades specifika mått in för hur långt ifrån varandra mätkomponenterna ska kunna 
positioneras.  

 

5.3. Konceptgenerering 

Konceptgenereringen inleddes med en brainstorming på ämnet i allmänt för att få en ingång till 
projektet. Därefter fokuserades konceptgenereringen på det aktuella problemet genom att ställa 
upp en black box, se Figur 23. På så sätt konkretiserades vilket problem som skulle lösas och 
vilka output och input som var inblandade. Fokus lades på outputen och hur den skulle kunna 
uppnås. 

 

 
Figur 23. Blackbox med huvudfunktionen. 

 

Med blackboxen som utgångspunkt fortsatte sedan konceptgenereringen med att ställa upp ett 
funktions-/medelträd, se bilaga 8. Funktions-/medelträdet användes därefter som ett idéträd för 
det påföljande skissarbetet. Olika delar av funktions-/medelträdet kombinerades ihop till olika 
konceptlösningar. 

Efter att ha fått idéer till några konceptlösningar så fortsatte arbetet med hjälp av skissning. 
Genom att skissa ganska fritt öppnas sinnet för mer kreativa lösningar.  

 

Struktur- och formvariation 

För att generera så många olika konceptförslag som möjligt och inte fastna på någon speciell idé 
från början användes metoder för strukturvariation och formvariation. Först identifierades 
funktionsytorna och förbjudna områden, därefter användes strukturvariation och formvariation 
för att hitta olika kombinationer och former på instrumentets delar. Eftersom instrumentet inte 
innehåller så många delar och delarna till största del har stora funktionsytor blev antalet 
strukturvariationer begränsat medan antalet formvarianter blev stort. 

Visa 
procentuell 
belastning 

Input: 
Oinformerad person 

Output: 
Informerad person 

Operand: Person 
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Resultatet av skissningen blev ett antal koncept där de största skillnaderna bestod i utformningen 
av plattorna och displayen samt hur dessa kopplades ihop med varandra. Ett antal av idéerna 
valdes ut till att utvecklas till konceptförslag. 

 

Systemdiagram 

För att enklare få en överskådligbild på vad instrumentet skulle göra gjordes även ett 
systemdiagram, se Figur 24 som visar instrumentets olika funktioner.  

 

 

 

 

Figur 24. Systemdiagram över instrumentets funktion. 

 

5.4. Utvärdering och val av koncept 

Utvärderingen och valet av koncept delades upp i två delar. Dels val av sätt att koppla ihop 
plattorna med displayen, dels val av form på plattorna. Eftersom olika formgivning av elementen 
kan appliceras på alla de olika lösningsförslagen utvärderades koncepten i första hand efter hur 
instrumentets delar skulle kunna kopplas ihop. Det konceptet som valdes kunde sedan formges 
ytterligare så att det uppfyllde kraven i kravspecifikationen. Den tekniska lösningen är samma i 
alla konceptförslag och bygger på tekniken från StepWiz. 

Koncept för ihopkoppling 

Koncept 1 – Trådlös 

En trådlös förbindning mellan de två plattorna och mellan plattorna och displayen gör det möjligt 
att förflytta alla delar oberoende av varandra, se Figur 25. Inom sjukvården kan det dock vara 
riskabelt att använda teknik som sänder ut signaler eftersom de riskerar att störa andra instrument 
i omgivningen. 

 
Figur 25. Skiss över en lösning med trådlös överföring mellan plattorna och displayen. 
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Koncept 2 – Telefonsladd 

Genom att använda kablar av typen telefonlurssladd, se Figur 26, som går att dra ut och sedan 
drar ihop sig något själv förkortas längden av kablarna när de inte används. Risken för 
sladdtrassel är dock stor och trasslet är svårare att reda ut när kablarna är spiralformade redan 
från början.  

 
Figur 26. Telefonlurssladd som återgår till sitt ursprungsläge efter att den har dragits ut. 

 

Koncept 3 – Självupprullande 

Kablarna som förbinder plattorna och plattorna med displayen kan rullas ut och stanna i önskat 
läge tills knappen på spolen trycks in och kabeln rullas ihop, se Figur 27. På så sätt kan längden 
på kablarna regleras samtidigt som risken för sladdtrassel minskas. 

 
Figur 27. Skiss över lösning med självupprullande kablar. 

 

Koncept 4 – Vanliga kablar 

Vanliga raka kablar är en väl beprövad lösning som även är enkel att tillverka och billig. Hakar 
på baksidan av displayen kan användas för att linda upp kablarna på när de inte används. 
Lösningen gör dock inget för att förenkla användningen av instrumentet. Risken för att kablarna 
ska trassla in sig i varandra eller fastna i andra föremål är relativt stor.  

Vald lösning 

Den lösning som valdes att gå vidare med var den med självupprullande kablar. Den lösningen 
medger på ett enkelt sätt variation av avstånd mellan dels plattorna men även mellan plattorna 
och displayen. Den ansågs vara relativt enkel att få till teknisk eftersom lösningen redan används 
på andra produkter som måttband och portabla datormöss. Dessutom är den inte känslig för 
störningar som en trådlös anslutning kan vara.  

Val av form på plattorna 

Det finns oändligt med möjliga formvarianter på plattorna, se Figur 28. Formgivningen av 
plattorna ska hjälpa till att uppfylla kraven i kravspecifikationen. Dessutom ska den inte 
begränsa användningen av instrumentet eller vilseleda användaren. Genom att behålla en neutral 
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form av plattorna kan de användas för olika ändamål och inte endast för fötterna. Designen av 
instrumentet ska göra att det utstrålar en trygghetskänsla till användaren så att denna känner sig 
helt säker när den använder instrumentet.  

 
Figur 28. Formförslag till plattorna. 

 

Vald form 

Den formen som valdes var en avrundad parallelltrapets, se Figur 29. Den avrundade formen ger 
instrumentet en mjuk framtoning samtidigt som det tar bort vassa kanter och annat som kan leda 
till skador. Formen av plattorna tillåter en varierande användning av plattorna eftersom den 
passar både händer, fötter och knän. Formen gör ytan lika användbar som om den var rektangulär 
eller rund men minskar ner behovet av material samtidigt som den ger instrumentet ett mer nätt 
utseende. Dessutom blir formen som en förenklad hand eller fot som leder användaren in på dess 
användningsområde. 

 
 

Figur 29. Slutgiltig form på plattorna. 
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5.5. Vidareutveckling av valt koncept 

Vidareutvecklingen av det valda konceptet bestod av fyra delar. Först behövde 
användargränssnittet anpassas och formges, sedan återstod val av display, formgivningen av hela 
instrumentet samt materialval. 

Utformning av användargränssnitt 

Utformningen av användargränssnittet utgick ifrån att försöka skapa ett så enkelt och logiskt 
gränssnitt som möjligt. Olika förslag togs fram och ett schema gjordes över 
användargränssnittets tänkta funktioner, se Figur 30.  

 

 
 

Figur 30. Systemdiagram över användargränssnittet. 

Utformningen av användargränssnittet styrs till stor del av val av display. Väljs en numerisk 
display blir användargränssnittet enklare med endast ett visningsläge för resultatet, se Figur 31. 
En grafisk display skulle kunna tillåta val av visningsläge eftersom en sådan display även kan 
visa figurer, t.ex. staplar och liknande. 

 

 
Figur 31. Systemdiagram över användargränssnittet utan val av visningsläge. 
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Funktionstesterna som gjordes med den anpassade versionen av StepWiz visade på att staplarna 
hjälpte till att visa mätresultatet på ett tydligare sätt. Vissa patienter tyckte det var lättare att 
koncentrera sig på att staplarna skulle vara jämnhöga istället för att läsa av siffror. Däremot 
ansågs funktionen med en horisontell stapel som onödig och kan därför tas bort. Resultatet blir 
då en grafisk display med två layoutval: endast siffror eller siffror och vertikala staplar. 
Displayen blir därmed lite större än om endast en numerisk display hade valts. Det kan ses som 
både en nackdel och en fördel. Den kommer att ta större plats och vara tyngre men å andra sidan 
blir den lättare att läsa av på avstånd och fler valmöjligheter för att anpassa displayen till olika 
patienters behov finns. Bland annat finns möjligheten att visa stora siffror för patienter med 
nedsatt syn. Valmöjligheterna i användargränssnittet och dess konsekvenser visas i Figur 32. 

 

 

 

 
 

Figur 32. Användargränssnittet och dess visningslägen. 

 

Formgivningen av hela instrumentet  

Efter valet av display, plattornas form och hur delarna skulle kopplas ihop återstod 
formgivningen av slutkonceptet. Plattorna skulle kopplas ihop med varandra och med displayen 
samtidigt som knappar och reglage skulle placeras ut på displayenheten.  

Till slutkonceptet valdes det att koppla ihop plattorna med varandra och endast den ena av 
plattorna med displayen. Anledning var att på det sättet behöver endast en knapp tryckas på för 
att justera positionen på plattorna. På samma sätt behöver endast en kabel justeras när displayen 
ska flyttas. Vid vissa situationer kommer fortfarande bägge kablarna behöva justeras samtidigt 
men antalet sådana situationer minskar med denna placering av kablarna. Dessutom minskar 
risken för hoptrassling av kablarna.  

80:20 

80:20 

Nollställ Tillbaka 

80  20 
Nollställ Tillbaka 

80      20 
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Färgen på instrumentet bör vara neutral och passa in med övriga produkter i sjukhusmiljö. Därför 
valdes en vit grundfärg, men blå och svarta detaljer. Den färgskalan är ofta använd till produkten 
inom sjukhus och ger ett fräscht och säkert intryck. Skulle instrumentet blivit för färgglatt hade 
det inte sett ut som ett seriöst hjälpmedel utan mer som en leksak och hade det blivit för mörkt är 
det svårt att se när det är smutsigt och ger även ett hårdare och mer ovänligt intryck.  

Mitten av plattorna (ståytan) bör sticka upp lite över ramen så att inte de med större fötter råkar 
belasta på ramen istället för på mätdelen av instrumentet. 

Hur knappar och reglage skulle placeras och formges undersöktes även det med hjälp av 
variation av struktur och form, se Figur 33.  

 
Figur 33. Form- och strukturvariation av knapparna på displayen. 

 

Det slutgiltiga valet föll på det konceptet som smälte bäst in med resten av instrumentet, se Figur 
34. Formen på knapparna antyder även hur de ska användas. De pilformade tangenterna används 
för att stega sig mellan olika menyval, och knappen med ”OK” (ska stå på den rektangulära 
knappen mellan pilknapparna) används för att bekräfta valen. Detta är typer av knappar som 
känns igen från vanliga produkter i ett hem som fjärrkontroller, termometrar med mera. 

 
Figur 34. Knapparna på slutkonceptet. 
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Displayen försågs även med en utfällbar del på baksidan så det går att ställa den upp, se Figur 
35. Det gör att displayen antingen kan placeras platt på golvet men även mer upprätt på ett bord 
eller annat för att få upp den i ögonhöjd och göra den lättare att läsa av för patienten och 
sjukgymnasten. 

 
Figur 35. Baksidan av displayen. 

 

Materialval 

Skalet till både displayen och plattorna bör produceras i ett material som är tåligt och lätt men 
samtidigt lätt att hålla rent. ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene) är ett lämpligt material för 
detta ändamål. ABS-plast har en kombination av styvhet, formbeständighet, ythårdhet, 
slagseghet och relativt bra kemikaliebeständighet. ABS-plast är mycket lättbearbetad i de flesta 
tillverkningsprocesser. [35] 

Ovansidan av plattorna behöver tillverkas av ett material som gör att personen som använder 
instrumentet inte glider omkring utan får fäste både för händer och fötter. Även undersidan av 
plattorna behöver ha något slags material som gör att plattorna inte glider omkring på golvet. Till 
detta kan Polyurethane (PU) användas. PU är ett material som är tåligt och kan bearbetas på 
många olika sätt. Det är dessutom tåligt mot kemikalier. För att få fram ett material som passar 
att ha på plattorna kan PU läggas som ett lager på polyestertyg. [35] 

Övriga delar av instrumentet bör tillverkas i så lätta material som möjligt så att instrumentet inte 
blir för tungt och därmed svårhanterligt. Lämplig metall är aluminium som kan kompletteras 
med något slags kompositmaterial. 

 

5.6. Framtagning av fysisk prototyp 

För att lättare kunna utvärdera slutkonceptet togs en fysisk prototyp fram, se Figur 36. Den var 
endast till för att utvärdera utformningen och storleken på instrumentet och hade inga inbyggda 
funktioner. Prototypen var till för att på ett lättare sätt få en känsla för hur en slutprodukt kunde 
se ut. CAD-bilder och andra virtuella prototyper av en produkt har svårt att förmedla rätt känsla 
för storlek och form. 
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Figur 36. Fysiska modellen. 

 

Prototypen tillverkades av lera, skumgummi, papper och plast samt förseddes även med kablar. 
Den gjordes i skala 1:1 och var tänkt att likna det slutgiltiga instrument till det yttre så bra som 
möjligt. Prototypens mått anges i Tabell 3 nedan: 

 

Tabell 3. Prototypens mått 

Del: Mått (mm): 
Plattans bredd 110-175 
Plattans längd 280 
Plattornas totala tjocklek 8 
Bredd på plattornas ram 10 
Tjocklek på plattornas ram 6 
Kablarnas längd 700 
Displayhöljets höjd 105 
Displayhöljets bredd 120 
Displayens höjd 85 
Displayens bredd 110 

 

 

5.7. Utvärdering av fysisk prototyp 

Den fysiska prototypen togs med till Artrokliniken där sjukgymnasten Christina Mikkelsen fick 
ge feedback på hur väl den stämde överens med hennes originalidé samt prova hur den skulle 
vara att använda i verkligheten och vilka eventuella ändringar hon skulle vilja göra.  

Christinas spontana reaktion var att prototypen var precis som hon hade tänkt sig. Plattorna och 
displayen var lagom stora och hon tyckte det var bra att jag hade behållit den grafiska displayen 
med staplarna på, då hon ansåg att den var pedagogisk och lätt att förstå för patienterna. Färgen 
och formen var också bra och neutral som lätt smälter in bland övriga produkter.  

Den sak som hon tyckte behövde ändras var längden på kablarna. De var på modellen ca. 700 
mm långa, men skulle behöva vara 1200 mm långa. 
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5.8. Vad som återstår till färdig produkt 

Anpassning av tekniken från StepWiz 

Det är några steg som återstår till ett färdigt instrument. Först och främst måste den teknik som 
används i StepWiz och som även kan användas i instrumentet anpassas. I dagsläget består 
StepWiz av en stor platta, medan det tänkta instrumentet ska ha två separata plattor för att ge mer 
variationsmöjligheter i användningen. Därmed behöver instrumentet i princip bestå av två 
mindre StepWiz-plattor som kopplas ihop.  

Utöver ändringen på plattorna behöver även dagens visning av mätresultatet på en dator ändras 
till att mätresultatet visas på en display. Därmed behövs en display programmeras och anpassas 
för att användas tillsammans med tekniken från StepWiz. Borttagandet av datorn innebär också 
att strömförsörjningen till plattorna som idag sker genom datorns USB-kontakt behöver ersättas 
med en annan strömkälla. Förslagsvis placeras batterier i displayenheten eftersom tjockleken på 
displayenheten inte är lika begränsad i tjocklek som plattorna.  

 

Ekonomi och tillverkning 

Utöver anpassningen av tekniken från StepWiz till slutkonceptet behöver även 
tillverkningsanalys, produktionsanalys och kostnadsanalys för instrumentet göras. Detta har legat 
utanför ramen för detta arbete och har därför inte genomförts. 

 

Utökad kravspecifikation 

I anslutning till tillverknings och produktionsanalyser behöver även en utökad kravspecifikation 
för de delarna av instrumentets livscykel göras. Inom ramen av detta arbete har endast en 
kravspecifikation inriktad på de primära användarna gjorts.  

 

Modultillverkning 

För att lättare kunna erbjuda instrumentet till en större kundgrupp skulle en slags modulbaserad 
tillverkning kunna utredas. Där instrumentet lätt kan anpassas med de funktioner som beställaren 
vill ha. T.ex. möjlighet att koppla ihop plattorna med en dator och lagra informationen eller 
visning av fler mätvärden efter varandra. Detta skulle kunna vara enklare ändringar i en 
programvara som har samma grund men där funktioner kan läggas till och tas ifrån utefter 
beställarens önskemål.  
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6. DISKUSSION 
I detta kapitel diskuteras resultatet av arbetet. Även kvarvarande frågor och analyser som 
behöver göras tas upp. 

På grund av avgränsningarna för det här examensarbetet finns det flera kvarvarande punkter som 
behöver undersökas närmare innan ett helt färdigt instrument kan tas fram. 

Utformningen av plattorna kan leda till att en minskning av höjd på instrumentet kan göras i 
jämförelse med StepWiz. Eftersom den totala ytan på vilken lasten fördelas blir mindre blir även 
nedböjningen av plattan mindre och den behöver inte ha samma styvhet som en större platta. 
Därmed kan materialets tjocklek minskas och därmed hela plattans tjocklek. Däremot kvarstår 
fortfarande frågan om höjden är den avgörande faktorn vid användandet av instrumentet. Så 
länge instrumentet blir alltför klumpigt och svårhanterligt var egenskaper som flexibilitet och 
säkerhet viktigare. Den viktigaste ändringen som då behöver göras jämfört med StepWiz är att få 
två separata plattor som kan användas i varierande positioner. Detta skulle göra att instrumentet 
kan användas på ett större antal rehabiliteringsövningar. 

Kravspecifikationen för instrumentet bör ses över ytterligare. Vartefter arbetet har fortlöpt har 
det framkommit vilka som var det absolut viktigaste kraven i kravspecifikationen. Detta gör att 
de övriga kraven till viss mån går att prioritera ned. Samtidigt är det viktigt att utgå från de 
viktiga kraven som ställdes i början för att senare i produktutvecklingsprocessen vara tvungen att 
kompromissa på någon parameter. Då kommer slutprodukten åtminstone att uppfylla större delen 
av kraven i kravspecifikationen och inte avvika alltför mycket från de krav som den inte lyckas 
uppfylla. Skulle kraven sänkas redan från början riskeras att slutprodukten endast uppfyller ett 
fåtal av kraven och är långt ifrån att uppfylla de övriga. Dessutom behöver de krav som ställs 
från andra användare än primäranvändare undersökas ytterligare samt även de krav som ställs 
från andra livscykelfaser än användningen.  

Det finns problem med att kontrollera instrumentets noggrannhet. Eftersom det finns många 
olika felkällor i instrumentet är det svårt att veta instrumentets totala noggrannhet. En del av 
problemet kan lösas genom att använda andra sensorer som är mer linjära än de som användes i 
StepWiz. Problemet är då att hitta tillräckligt tåliga sensorer som samtidigt inte är så dyra att 
instrumentets slutpris blir för högt för att göra det attraktivt på marknaden. Eftersom 
noggrannheten på de existerande metoderna som sjukgymnasterna använder idag inte är särskilt 
stor, skulle ett instrument med en noggrannhet i nivå med en enkel badrumsvåg fortfarande vara 
en förbättring. 

Den här konceptutvecklingen har byggt på tekniken som finns i StepWiz. Det kan finnas andra 
möjliga tekniker som skulle kunna vara aktuella att använda i instrumentet. Det utvecklas nya 
tekniker som mäter kapacitansen mellan två tunna skikt som skulle kunna användas för att få ett 
lättare och tunnare instrument.  

Det kan även diskuteras om en grafisk display är nödvändig eller om det skulle kunna räcka att 
använda en enklare numerisk display som endast visar mätresultatet med siffror. Fördelen med 
en grafisk display blir att den kan användas för fler möjliga funktioner på instrumentet. Den 
tillåter en vidareutveckling av instrumentet som inte den numeriska displayen tillåter. Dessutom 
är den grafiska displayen mer lättavläst för fler olika typer av människor. Det kan även tänkas att 
kunden själv får välja vilken typ av display den vill ha, beroende på vilka behov kunden har. Kan 
priset på instrumentet sänkas tillräckligt lågt kan det blir aktuellt för privatpersoner att köpa 
instrumentet som hjälpmedel i den egna träningen i hemmet och då är kanske inte en grafisk 
display det som mest efterfrågas, utan ett lågt pris. 
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Instrumentet kan ha ett större användningsområde än bara rehabiliteringsträning. Även vid 
vanlig träning kan det vara ett bra hjälpmedel för att förebygga skador och felbelastning. 
Dessutom finns det möjligheter att använda det till alla tänkbara situationer när sakers vikt ska 
jämföras eller regleras.  
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7. SLUTSATSER 
I detta kapitel tas det slutsatser upp som kan dras från arbetet beskrivet i tidigare kapitel.  

 

Baserat på resultatet av kundanpassningen och informationen i den teoretiska referensramen har 
följande slutsatser dragits: 

- Behovet och intresset av ett instrument för att mäta relativa belastningen vid 
rehabiliteringträning är stort och ett sådant instrument har en stor potential att bli ett 
välanvänt hjälpmedel inom rehabilitering. 

- För att få fram ett optimalt instrument behöver den existerande tekniken anpassas till 
formen och strukturen på det slutkoncept som tagits fram. 

- Ytterligare undersökningar av möjligheterna att använda annan teknisk lösning än den 
som används i StepWiz bör göras. 

- Det viktigaste för att få sjukgymnasterna att använda ett instrument är att det är lätt att 
använda och inte tar lång tid att plocka fram eller starta upp. Det måste dessutom ge 
patienterna en känsla av att vara säkert. 

- Genom att använda metoder för att identifiera en produkts olika typer av användare 
upptäcks fler användare vilket gör det lättare att samla in krav från alla dessa användare 
och sammanställa dem till en fullständig kravspecifikation.  

- En fullständig kravspecifikation är svår att ta fram men genom att ta hjälp av checklistor 
och tips så kan antal fel minimeras. 

- Vid framtagningen av en produkt som har till mål att hjälpa människor är det ännu 
viktigare än annars att ta med användaren i produktutvecklingen så att produkten i 
slutändan blir sådan att användaren får den hjälp den behöver från produkten. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 
 
Inledande frågor: 

- Namn? 

- År i yrket? 

- Hur uppkom idén? 

- När uppkom idén? 

Instrumentets funktion och användning 

- På vilket sätt vill du att instrumentet ska underlätta arbetet? 

- Vilka skador på vilka kroppsdelar ska instrumentet användas till? 

- Till vilka övningar bör instrumentet kunna användas? 

- Beskriv arbetsgången i dessa övningar? 

- Vilka är de viktigaste egenskaperna? 

- Vilka är de viktigaste funktionerna? 

- Hur behöver resultatet åskådliggöras? 

- Vilken typ av information behöver visas? På vilket sätt? 

- Vilka behöver se informationen? 

- Vilka egenskaper på ett instrument gör att du inte använder det? 

Prestanda 

- Hur stort får instrumentet vara? Vikt, storlek…  

- Hur noggrann behöver informationen vara? 

Utformning och design 

- Vad är viktigt i designen, ska den ”passa ihop” med nåt, smälta in? 

- Vad ska instrumentet utstråla? 

Underhåll och strömförsörjning 

- Hur ska instrumentet rengöras? Med vilka medel? 

- Hur bör instrumentet strömförsörjas? 



 

 

Övrigt 

- Vad använder ni idag för att fylla den här funktionen? 

- Vad fungerar/fungerar inte med den metoden? 

 



 

 

Bilaga 2.  
Jenny Janhagers exempel på User identification, User relations och Use profile 

 

User identification: 
 

 
An illustration of primary user, secondary user, side user and co-user. 
 
Four types of user; the examples are adapted to a car. 

 
 



 

 

User relations: 
The use categories, user’s degree of performance of the categories and examples of extent of 
importance of aspects possibly relevant for the product, due to the categories. 
 
 

 
 

 
 

Use profile: 
 
Primary users’, secondary users’, side users’ and co-users’ relations through the product may be 
based on control, collaboration, performance/demonstration, meeting, prevention and social 
relationships. 



 

 



 

 

 
 



 

 

Bilaga 3. Use Profile 

 
Use Profile

Kategori Sjukgymn. Kommentarer Patient Kommentarer Tekniker Kommentarer Städerska Kommentarer Säljare Kommentarer
Length of use 
and education

Experienced Inte alltid 
specialist, nya 
användare ska 
också förstå

Newcomer Från början iaf Newcomer Experienced Gör ofta, men 
dock ej i sitt 
egentliga syfte

Experienced Måste kunna 
produkten för att 
kunna sälja den

Frequency of 
use

Frequent Varje dag Occasional Under 
träningsperioden

Seldom Endast när den 
är trasig

Occasional Bara när den 
behöver 
rengöras

Seldom Endast vid 
inlärning och vid 
demonstrationer

Influence on 
the choice of 
product

Some 
influence

Vara med och 
påverka men 
antagligen en 
inköpare som 
bestämmer

No influence Inte de som 
köper

No influence No influence No influence Får uppdrag att 
sälja

Influence on 
the use 
situation

Much influence Some 
influence

Kan påverka och 
uttrycka sin 
mening om 
träningen

No influence När den används 
som den ska. 
Däremot mkt 
inflytande när 
den används i sitt 
eget syfte

No influence No influence Inte säljarens 
ansvar längre

Responsibility 
in use

Much 
responsibility

Är den som 
bestämmer och 
säger till 

No 
responsibility

Följer 
instruktioner

Some 
responsibility

Ska se till att den 
fungerar som den 
ska

No 
responsibility

No 
responsibility

Bara visa
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Use Profile

Kategori Sjukgymn. Kommentarer Patient Kommentarer Tekniker Kommentarer Städerska Kommentarer Säljare Kommentarer
Ownership General 

product
Ägs av kliniken General 

product
General 
product

General 
product

General 
product

Social aspects Of little 
importance

Användes som 
arbetsredskap

Of little 
importance

Använder 
produkten för att 
bli bättre och då 
är viljan att bli 
bra större. 
Dessutom i 
"slutet sällskap"

Of little 
importance

Inte teknikerns 
egna produkt

Of little 
importance

Of great 
importance

Vill ha en 
produkt som 
utstrålar något 
bra och ser 
snygg ut --> 
enkel att sälja

Mental 
influence of 
product

User with 
some mental 
influence

Ska vilja använda 
den, tilltalande, 
säker

User with 
some mental 
influence

Måste kännas 
säker att 
använda

User with no 
mental 
influence

User with no 
mental 
influence

User with 
much mental 
influence

Vill känna att det 
är en bra 
produkt som 
han/hon säljer

Cognitive 
interaction

Much cognitive 
interaction

Visar vad 
sjukgymnasten 
vill veta

Much 
cognitive 
interaction

Ger feedback på 
rehab 
övningarna

Some 
cognitive 
interaction

Ger feedback om 
den fungerar

No cognitive 
interaction

No cognitive 
interaction

Inte allmänt

Physical 
Interaction

Some physical 
interaction

Bara patienten 
berör för det 
mesta men 
möjligtvis display 
mm

Much 
physical 
interaction

Fotsulor eller 
annan kroppsdel 
som överför 
kraften

Some 
physical 
interaction

Men behöver inte 
vara ergonomisk

Some physical 
interaction

Men ej på tänkt 
sätt

No physical 
interaction

Inte allmänt
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Bilaga 4. QFD (Quality function deployment) 

 



 

 

Bilaga 5. Kravspecifikation 
 

Produktmål: 
Kravspecifikationen omfattar kundanpassningen av ett rehabiliteringsinstrument. 
 

Huvudfunktion: 
Visa procentuell fördelning av kroppsvikt på vardera ben. 
 

Externa krav Vikt. 

� Instrumentet skall följa socialstyrelsen och läkemedelsverkets regler och lagar 
för medicintekniska produkter. 

o Instrumentet skall ha svensk bruksanvisning 

5 
 

5 

Funktionella krav  

� Instrumentet skall kunna användas för övningar i varierande kroppspositioner 

o Instrumentet skall ha mer än en mätkomponent 

o Instrumentets mätkomponenterna skall kunna förflyttas oberoende av 
varandra 

o Instrumentets mätkomponenter skall kunna placeras minst 2 meter ifrån 
varandra 

4 

5 

3 
 

4 

� Instrumentet skall kunna rengöras 

o Instrumentet skall tåla såpvatten 

o Instrumentet bör tåla desinfektionsmedel 

o Instrumentet skall tåla att torkas av med fuktig trasa på ytmaterialet 

o Instrumentet skall ha elektroniken skyddad från fukt 

4 

3 

2 

4 

4 

� Instrumentet skall kunna underhållas 

o Instrumentet skall kunna plockas isär 

o Instrumentet bör innehålla delar som kan bytas ut vid risk för slitage 

3 

2 

3 

� Instrumentet bör kunna dölja mätvärdet från patienten 

o Instrumentet bör ha varierbar position för visning av mätvärdet 

o Mätvärdet bör kunna placeras 2 meter från mätkomponenterna 

3 

3 

3 



 

 

 

� Instrumentet skall vara ergonomiskt utformat 

o Instrumentet skall inte ha utstickande föremål 

o Instrumentet skall vara skönt att stå på för foten 

o Instrumentet bör vara mjukt format 

o Instrumentet bör inte ha vassa kanter 

4 

3 

4 

3 

 

4 

� Instrumentet skall medge rörelsefrihet vid rehabilitering 

o Instrumentet skall medge full rörelsefrihet för användaren 

o Instrumentet bör ha fastsättningsanordning för kablar 

o Instrumentet skall vara högst 1 cm tjockt 

o Instrumentet bör vara högst 0.5 cm tjockt 

5 

5 

2 

5 

3 

� Instrumentet bör kunna användas tillsammans med andra hjälpmedel 4 

� Mätresultatet skall kunna läsas av på ett avstånd på 1,5 meter av en person med 
normal syn 

3 

Krav på användargränssnitt  

� Instrumentet skall vara enkelt att använda 

o Instrumentet skall ha intuitiva och logiska knappar och reglage 

o Instrumentet skall vara enkelt att förstå 

o Instrumentet skall vara enkelt att utläsa information ifrån 

o Instrumentet skall ha en tydlig grafik 

o Instrumentet bör vara enkelt att slå på och av 

5 

4 

5 

5 

5 

4 

Designkrav  

� Instrumentet skall se säkert ut 

o Instrumentet bör ha en avrundad design 

4 

3 

� Instrumentet skall vara diskret och inte störa omgivningen 

o Instrumentet skall vara strålningsfritt 

o Instrumentet skall inte avge störande ljus eller blinkningar 

o Instrumentet skall vara luktfritt 

4 

4 

4 

4 



 

 

o Instrumentet bör vara tyst 3 

Prestandakrav  

� Instrumentet skall vara enkelt att transportera och förflytta 

o Instrumentet skall drivas med batteri eller kunna laddas 

o Instrumentet skall ha en vikt på max 4 kg.  

o Instrumentet bör ha förvaringsutrymme för kablar 

o Instrumentet bör ha fästanordningar för fristående delar 

4 

4 

4 

2 

2 

� Instrumentet skall kunna användas självständigt utan att behöva kopplas upp 
till annan apparatur 

4 

� Instrumentet skall vara tåligt och stabilt 

o Instrumentet skall tåla belastning på upp till 200 kg 

o Instrumentet bör tåla belastning på upp till 400 kg 

o Instrumentet skall stå stabilt på golv 

o Instrumentet skall stå still 

o Instrumentet skall tåla skor på ovansidan 

o Instrumentet skall ha halkfri ovansida och undersida 

o Instrumentet skall tåla kontakt med bar hud (fötter eller händer) 

4 

4 

3 

5 

4 

4 

5 

4 

� Instrumentet skall ha en noggrannhet på minst +/- 5% 4 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 6. Checklista för kravspecifikation 
 

Allmänt Kommentar: 

� Kraven skall vara validerbara Kraven ska kunna testas i verkligheten för att 
se att kraven uppnåtts. 

� Kraven bör kunna spåras Genom att ursprungskällan till kravet kan 
spåras undviks missförstånd i senare skeden 
av produktutvecklingsprocessen. Dessutom 
kan det hjälpa i prioriteringen av kraven att 
veta vem/vilka som ställt kravet och varför. 

� Kraven skall ha hög abstraktionsnivå, 
dvs. kraven skall vara 
lösningsoberoende 

Kraven ska kunna uppfyllas av olika 
lösningskoncept. 

� Kraven skall om möjligt vara mät-
/kontrollerbara 

Kraven ska vara verifierbara så att de går att 
mäta och jämför med något annat för att se 
till att kravet uppnåtts. Detta ger en objektiv 
bekräftelse på om kravet uppnåtts eller ej. 

� Kraven skall vara icke-redundanta, dvs. 
varje krav skall vara unikt 

Inget krav ska förekomma på flera ställen i 
kravspecifikationen. Detta skulle leda till en 
felaktig viktning av det kravet. 

Formuleringen utav kraven  

� Kraven skall vara entydiga Formuleringen ska vara så tydlig att kravet 
endast kan tolkas på det sätt som är menat. 
Det är här också viktigt att alla inblandade 
har samma syn på vad kravet innebär och 
ger orden som använts samma innebörd. 

� Kraven skall uttrycka vad produkten 
ska göra, inte hur den skulle kunna göra 
det 

För att undvika att få lösningsförslag med i 
kravspecifikationen är det viktigt att 
formulera kraven så att de talar om vad 
produkten ska kunna göra inte ge förslag på 
hur den skulle kunna göra det. 

� Kraven skall uttryckas lika detaljerat 
som personen som uttryckte behovet 
från början 

För att inte förlora information är det viktigt 
att översätta det kunden uttryck till ett 
kundkrav på ett noggrant sätt. Uttrycks 
kravet mindre detaljerat riskeras viktig 
information gå till spillo och det egentliga 
meningen med kravet glömmas bort. Detta 
kan i slutändan leda till en felprioritering av 
kravet. 

� Kraven skall om möjligt formuleras i 
positiva satser, inte negativa 

Genom att formulera kraven som positiva ger 
de fler möjligheter till sätt att uppnå kraven 
istället för att endast uttrycka exakt vad 



 

 

produkten inte får göra. 

� Kraven skall uttryckas som 
produktegenskaper 

Genom att uttrycka kraven som rena 
produktegenskaper förblir kraven 
lösningsoberoende och lösningsförslag som 
kan leda utvecklingen åt ett visst håll 
undviks. 

� Kraven skall listas med endast ett krav 
per mening 

För att kunna få en rättvisande viktning och 
prioritering samt för att kunna lättare 
strukturera och sortera upp kraven ska varje 
kravmening endast innehålla ett krav. 

� Kraven skall formuleras med en 
konsekvent benämning för föremålet 
för kravspecifikationen 

I början av processen bör en benämning av 
föremålet för produktutvecklingen väljas 
(t.ex. produkten, instrumentet) och sedan 
användas konsekvent. På det sättet undviks 
missförstånd och annan förvirring. 

Få med alla krav  

� Ta med de krav som är från början 
givna i uppdraget och ingår i 
förutsättningarna både explicit och 
implicit 

Se till att inte glömma bort de krav som är 
tydligt givna i början av uppdraget eller som 
kan läsas ut från uppdragsbeskrivningen. 

� Ta med de krav som framkommer i 
samband med analys och klargörande 
av uppgiften 

Samla in information och ställ upp de krav 
som upptäcks i samband med analyserandet 
av den informationen och dess betydelse för 
projektet. 

� Ta med de krav som följer som resultat 
av fattade konstruktionsbeslut under 
konstruktionsarbetets gång 

Komplettera kravspecifikationen med krav 
som uppkommer under konstruktionsarbetet. 



 

 

 

� Ta med krav från alla intressenter: 

o Kunder 

o Lagkrav 

o Standarder 

o Tillverkningsorganisation 

o Serviceorganisation 

o Inköpsavdelning 

o Marknadsavdelning 

Det är inte bara kundens krav/önskemål som 
spelar en roll. Alla de personer som kommer 
att ha kontakt med produkten under dess 
livscykel har åsikter om hur produkten bör 
utformas och fungera.  

� Ta med krav från alla olika 
livscykelfaser: 

o Utveckling 

o Tillverkning 

o Kontroll 

o Distribution 

o Användning 

o Underhåll 

o Eliminering 

En produkts livscykel innehåller många olika 
delar. Det är inte bara användningsperioden 
som behöver beaktas. 

Få med krav på alla olika aspekter 
på produkten 

 

� Funktion 

o Syfte med produkten 

o Extra funktioner 

Vad ska produkten kunna göra? Vad är 
produktens syfte? Vilket behov ska produkten 
fylla? 

� Funktionsbestämmande egenskaper 

o Prestanda 

o Geometri 

o Vikt 

o Dimensioner 

o Användning 

Finns det några begränsningar på 
produktens storlek, vikt, dimensioner, m.m.? 



 

 

 

� Brukstidsegenskaper 

o Hållbarhet 

o Livslängd 

o Underhåll 

o Energiförbrukning 

Var ska produkten användas? Finns det 
något i den miljön som kan påverka 
produkten? Eller ställer miljön andra krav 
på produkten? Hur ska produkten 
underhållas? Behöver produkten 
strömförsörjning och i vilken form ska den 
ske? 

� Tillverkningsegenskaper 

o Utrustning för tillverkning 

o Placering av tillverkning 

o Begränsningar av dimensioner 

o Begränsningar av vikt 

o Testning 

o Kvalitetskontroll 

Ska produkten tillverkas med en viss maskin? 
Var ska produkten tillverkas, monteras? Ska 
den monteras klart på ett ställe eller först 
transporteras? Hur ska produkten testas? 

� Distributionsegenskaper 

o Transport 

o Lagerhållning 

o Paketering 

o Montering/Installation 

Vilka krav ställer transportförhållanden på 
produkten? Hur ska produkten transporteras, 
packas, monteras? Var ska produkten kunna 
lagras, vid vilka temperaturer och andra 
yttre förhållanden? 

� Leverans- och Planeringsegenskaper 

o Tillverkningsmängd 

o Tillverkningstakt 

Hur många ska tillverkas? Vilken 
tillverkningstakt behövs? 

� Säkerhet/Ergonomiska egenskaper 

o Ergonomi 

o Säker för användaren 

o Skyddsutrustning 

o Skyddsmekanismer 

Hur ska produkten samarbeta med 
människor? Användargränssnitt? Finns det 
risk för skador?  

� Estetiska egenskaper 

o Estetik 

o Utstrålning 

o Företagsimage 

o Modetrender 

Vilket budskap ska produkten förmedla? Ska 
den passa in i en produktgrupp? Eller passa 
företagets image? Vad behövs för att 
produkten ska tilltala kunderna? 

� Lagegenskaper 

o Gällande lagar 

o Gällande standarder 

Vilka lagar och förordningar måste 
produkten följa? Vilka standarder ska den 
följa? Finns det existerande patent som 
måste beaktas? 



 

 

o Gällande klassificeringar 

o Existerande patent 

� Ekonomiska egenskaper 

o Tillverkningskostnad 

o Driftskostnad 

o Försäljningspris 

o Skrotnings-
/demonteringskostnad 

Vilka kostnader kan tillåtas för produktens 
olika livscykelfaser? Vilken budget kan 
tillåtas? Vilket försäljningspris kan 
produkten tänkas få? 

� Skrotnings- och återvinnings 
egenskaper 

o Återanvändning av 
komponenter/material 

o Separation av delar vid 
kassering 

Ska produkten kunna demonteras och 
återvinnas? Innehåller den material som 
måste tas om hand på speciellt sätt? 

� Ekologiska egenskaper 

o Miljöfarliga material 

o Utsläpp 

o Tillverkningsprocessen 
 

Vilka konsekvenser har produkten för 
miljön? Finns det utsläppsbegränsningar 
som måste uppnås? Vilka material kan inte 
användas? 

 
Listan är en sammanfattning av checklistor av Ullrich och Eppinger [1], Johannesson [2],  
Pahl & Beitz [3], Liedholm [4], Hubka [5] och Pugh [6] tillsammans med egna slutsatser och 
kommentarer. Johannesson beskriver fördelarna med en välgjord kravspecifikation. Den 
leder till kortare utvecklingstid med färre ändringar eftersom alla inblandade är väl medvetna 
vad som gäller. Mindre ändringar ger i förlängningen även lägre utvecklingskostnader. 
Dessutom innebär kravspecifikationen att utvecklingsprocessen dokumenteras och kan tas 
fram och användas vid framtida revisioner av produkten eller som stöd vid framtagningen av 
en ny produkt. 
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metoder för konstruktion och design, Liber, Stockholm 
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[6] Pugh, S. (1990). Total Design: Integrated Methods for Successful Product Engineering, 
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Bilaga 7. Testspecifikation 

 
 Krav: Instrumentet skall/bör: 

 
Testas Testas genom att Varför 

1 � följa socialstyrelsen och 
läkemedelsverkets regler och lagar för 
medicintekniska produkter 

Nej   

2 � ha svensk bruksanvisning Nej   
3 � kunna användas för övningar i varierande 

kroppspositioner 
Ja Använda den både för händer och fötter där 

positionen av plattorna tillåter det, plus 
olika typer av övningar 

Dels för att se hur mycket olika 
variationer av positioner som finns 
med fasta plattor men även för att se 
hur väl den fungerar för att göra de 
olika övningar, vad som skulle 
kunna förbättras 

4 � ha en mätkomponent för varje fot Nej   
5 � kunna förflytta mätkomponenterna 

oberoende av varandra 
Ja Observationer för vilka begränsningar de 

fasta plattorna medför, vid vilka övningar 
de inte kan användas. 

För att se behovet av varierbara 
positioner av plattorna och i vilken 
grad de behöver kunna varieras. 

6 � kunna rengöras Nej   
7 � tåla såpvatten Nej   
8 � tåla desinfektionsmedel Nej   
9 � tåla att torkas av med fuktig trasa på 

ytmaterialet 
Nej   

10 � tåla att torkas av med fuktig trasa på 
ytmaterialet 

Nej   

11 � kunna underhållas Nej   
12 � kunna plockas isär Nej   
13 � innehålla delar som kan bytas ut vid risk 

för slitage 
Nej   

14 � kunna dölja mätvärdet från patienten Ja Genom att dölja mätvärdet för patienten 
genom att vrida bort datorn från patienten 

För att testa i vilken utsträckning 
funktionen kommer att användas, 
om den ger något mervärde till 



 

 

produkten. 
15 � ha varierbar position för visning av 

mätvärdet 
Ja Se krav 14 Se krav 14 

16 � ergonomiskt utformat ??   
17 � inte ha utstickande föremål Nej   
18 � vara skönt att stå på för foten Nej   
19 � vara mjukt format Nej   
20 � inte ha vassa kanter Nej   
21 � medge rörelsefrihet vid rehabilitering Ja Genom att observera hur kablar, dator, 

storlek påverkar användningen. Både för 
sjukgymnasten och patienten. 

För att se var man bäst placerar 
kablar m.m. samt vilka 
begränsningar som finns 
storleksmässigt. 

22 � medge full rörelsefrihet för användaren Ja Se krav 21 Se krav 21 
23 � ha fastsättningsanordning för kablar Nej   
24 � vara högst 1 cm tjockt Ja Observera hur tjockleken av StepWiz 

påverkar användningen av produkten. 
För att se hur viktigt tjocklekskravet 
är och vilka begränsningar som 
uppträder vi tjockare produkter. 

25 � vara högst 0.5 cm tjockt Nej   
26 � kunna användas tillsammans med andra 

hjälpmedel 
Nej   

27 � vara enkelt att använda Ja Genom att observera och svara på frågor 
från användare samt ställa egna frågor till 
användarna. Även observera om datorn 
känns som ett stort hinder. 

För att se vilka frågetecken som 
dyker upp vid användandet? Vilka 
handhavande är svåra att förstå? 
Vilka tecken och funktioner är svåra 
att förstå? 

28 � intuitiva och logiska knappar och reglage Nej?   
29 � vara enkelt att förstå ??   
30 � vara enkelt att utläsa information ifrån ??   
31 � en tydlig grafik Ja Genom att testa olika visningsvarianter av 

mätvärdet. 
För att testa vilket visningsläge som 
är lättast att förstå och vilka 
visningslägen som är värdefulla att 
kunna använda. 

32 � vara enkelt att slå på och av Nej   



 

 

33 � se säkert ut Nej   
34 � ha en avrundad design Nej   
35 � vara diskret och inte störa omgivningen Nej   
36 � vara strålningsfritt Nej   
37 � inte avge störande ljus eller blinkningar Nej   
38 � vara luktfritt Nej   
39 � vara tyst Nej   
40 � vara enkelt att transportera och förflytta Nej   
41 � drivas med batteri eller kunna laddas Nej   
42 � ha en vikt på max 4 kg Nej   
43 � ha förvaringsutrymme för kablar Nej   
44 � ha fästanordningar för fristående delar Nej   
45 � kunna användas självständigt utan att 

behöva kopplas upp till annan apparatur 
Ja Observera hur användningen påverkas av 

att produkten måste kopplas upp till en pc 
För att säkerställa att en lösning med 
pc är utesluten. 

46 � vara tåligt och stabilt Nej   
47 � tåla belastning på upp till 200 kg Nej   
48 � tåla belastning på upp till 400 kg Nej   
49 � stå stabilt på golv Nej   
50 � stå still Nej   
51 � tåla skor på ovansidan Nej   
52 � ha halkfri ovansida och undersida Nej   
53 � tåla kontakt med bar hud (fötter eller 

händer) 
Nej   

54 � ha en noggrannhet på minst +/-5% Nej   
 



 

 

Bilaga 8. Funktions- /medelträd 

 

Visa belastning 

Åskådliggöra 
belastning 

Mäta Jämföra informera Funktioner 

Våg K-platta Sensorer Dator Processor Våg ljus Ljud Vibrationer Bild Display 

Staplar Cirklar Siffror 

Färger 

Börjar 
låta 

Slutar 
låta 

Blinkar Färger Skala Lyser 
vid rätt 

Figur 

Intervaller 

 


