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Abstract 

This report describes the development process of exercise equipment to perform squats and jump 
squats in a Smith machine. The project was commissioned by Daniele Cardinale at the Swedish 
Sports Confederation - exercise physiology laboratory in charge of training equipment and 
methods for assessment of physical status development. 

Squat trains six major muscle groups at which are important to develop strength and power in 
common people and athletes. Performance of squats is not difficult itself, but can lead to serious 
injuries due to incorrect execution techniques. A problem is the over load on neck vertebrae 
provided by the barbell. Pain and feeling of discomfort may distract the performer's focus and 
execution technique, thus increasing the risk of back and neck vertebrae injuries. Therefore, the 
aim of the thesis was to develop a prototype that reduces this local overload of the neck.  

Benchmarking was conducted in order to identify and analyze existing training equipment based 
on its properties. The work resulted in a shoulder support prototyping of steel and two concepts 
of protective pads in the form of three-dimensional CAD - models with unique features. 

The new changing load patterns given by the shoulder support, generated an interesting question 
during the presentation of the thesis. The issue is recommended as a starting point in the next 
stage of the prototype development. 
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Begreppslista 

BACK SQUAT (BS)  = KNÄBÖJ MED SKIVSTÅNGEN PLACERADE PÅ TRAPEZIUS 

FRONT SQUAT (FS)  = KNÄBÖJ MED SKIVSTÅNGEN PLACERADE PÅ AXLARNA/BRÖSTET FRAMFÖR HUVUDET  

JUMP SQUAT ( JS)  = BACK SQUAT MED HOPP S.K. EXPLOSIVA KNÄBÖJ 

LOADED JUMP SQUAT  = ETT HOPP EFTER EN KNÄBÖJ MED YTTERBELASTNING 

DELTAMUSKEL(DELTOIDEUS )  = SKELETT MUSKEL SOM OMGER AXEL 

EMG  = ELEKTOMYOGRAFI  

KNÄBÖJ I  SM  = KNÄBÖJ MED EN SKIVSTÅNG FÄSTAT I EN VERTIKAL RÖRELSE BANA 

KNÄBÖJ MED FRIA VIKTER  = KNÄBÖJ MED EN SKIVSTÅNG SOM BALANSERAS AV UTÖVAREN SJÄLV 

KTP  = KVINNLIG TESTPERSON 

MTP  = MANLIG TESTPERSON 

S/SST  = STÖDJANDE SKIVSTÅNGSTÅNG 

SM  = SMITHMASKIN 

SQUAT  = KNÄBÖJ  

SST  = SKIVSTÅNG 

SST/H  = SKIVSTÅNGSHÅLLARE FÖR S/SST 

SSTD  = SKIVSTÅNGSDYNA  

TP  = TESTPERSON 

TRAPEZIUS ELLER KAPPMUSKELN  = TAR HAND OM AXELNS POSITIONERING 

WBB  = WEIGHT BAR BRACKET, FÄSTE FÖR SM SKIVSTÅNG SKRUVADE TILL EN VERTIKAL SKENA I STOMENS 
FRAMDEL I SMITHMASKIN CYBEX 5000 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Människans grundläggande behov att må bra och vara frisk har blivit en stark trend, där rätt 

kost och träning förblir en livsstil för många. I dagens samhälle har styrketräning på gym 

blivit allt vanligare för både män och kvinnor, och ofta ersätter andra motionsaktiviteter 

(Söderström 2000). Träningslokaler har expanderad under de senaste åren för att möta det 

ökande behovet och intresset av styrketräning. Dock, finns det risker för allvarliga 

kroppsskador om man inte tränar på rätt sätt. Många styrketräningslokaler har instruktörer 

som hjälper dig med en säker träning, men det har öppnats flera gym utan personal. Många av 

dessa gym är öppna dygnet runt och har lokaler utan bemanning beroende på efterfrågan av 

låga priser och flexibla träningstider . Det brukar finnas övningsinstruktioner i bild och text på 

maskinerna men det är inte tillräckligt då flera faktorer kan påverka en riskfri styrketräning. 

Risken för kroppsskador ökar vid s.k. flerledsövningar som t.ex. i back squatövningen som 

beskrivs i denna rapport. Det finns studier som visar att en rätt position och rätt teknik är 

faktorer som direkt påverkar risken för skada och en annan undersökning visar att även var 

femte idrottare utövar back squatövningen fel trots att de är erfarna utövare av styrketräning 

(Faigenbaum, 2000). Därför kan det vara lättare att hjälpa åtgärda en rätt kroppsposition vid 

övningen med hjälp av ett lämpligt träningsredskap än att öka individens stabilitet och 

rörlighet som beror på personliga förutsättningar och hälsotillstånd. 

1.2. Problemdefinition  

Utförande av back squat (knäböj) i en Smithmaskin medför att skivstången med yttre 

belastning hålls uppe av nacken/axlar med ett litet stöd av armar och händer som håller längst 

skivstången. Skivstången ger en lokal belastning som kan orsaka smärta på nack- och 

ryggkotor samt handleder utsätts för en ansträngande ledposition.  

1.3. Målformulering 

Övergripande målet med examensarbetet var att vidareutveckla ett koncept av 

nackkotsavlastande träningsredskap vid utförande av back squat (BS) och jump squat (JS) 

dvs. explosiva knäböj i en Smithmaskin.  

För att åstadkomma huvudmålet skulle följande delmål utföras: 

1. Att ta fram ett koncept som ska minska det lokala trycket på nackkotan orsakad 

av skivstången.  

2. Att omplacera handgrepp beroende på konceptens konstruktion. 

3. Att tillverka och utvärdera en prototyp mot de befintliga lösningarna som en 

bar skivstång, Manta Ray och Skyddsdyna. 
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1.4. Avgränsningar 

 Projektet omfattade 15 högskolepoäng. 

 Prototypen ska konstruerades för, och monterades på en speciell modifierat 

Smithmaskin Cybex 5000 som fanns på arbetsplatsen. 

 Utvecklingsarbetet gäller endast BS och JS övningar. 

1.5. Lösningsmetoder  

Avsnittet beskriver tillvägagångssätt som planerades i den initiala fasen av projektet. För mer 

information se avsnitt 3.3 samt avsnitt 7.2.  

En litteraturstudie planerades för att bekanta sig med de nya ämnen och skaffa förståelse för 

övningarna BS och JS, samt tillfredställa behovet av inhämtning av ny kunskap om anatomi, 

för att förstå övningarnas beskrivningar i litteraturen. Sjukgymnaster och/eller personalen på 

Bosön skulle intervjuas om djupare insikt blev nödvändig.   

En webbaserad benchmarking skulle ge en bild av produkter som redan finns på den 

internationella marknaden. Produkterna skulle analyseras för att undersöka vilka problem som 

de löser, samt vilka faktorer i deras konstruktion som bidrar till förbättringar av BS utförande. 

Pga. informationsmängden på internet kan reliabiliteten av undersökningen variera beroende 

på t.ex. val av sökorden.  

Manta Ray (MR), skivstångsdyna (SSTD) och skivstången (SST) planerades att jämföra mot 

varandra i syfte att skaffa sig kunskap om skillnader i storleken av kontaktytan mellan 

träningsredskapen och kroppen för att se hur belastningen på kroppen fördelas. Den tänkta 

metoden för att göra detta var att ta ett färgavtryck av MR, SSTD och en bar SST på en tygbit 

som skulle placeras på nacken och axlarna. Metodens validitet ansågs vara hög utan att testa 

metoden tidigare eftersom färgavtrycket blir speglingen av kontaktytan.  

Idégenerering skulle ske med brainstormingmetoden, för att ta fram olika konceptförslag på 

problemlösningen, och en Pughs matris för att välja ett slutgiltigt koncept.   

För att utvärdera prototypen skulle både objektiva och subjektiva metoder användas i syfte att 

kunna koppla samman och jämföra testpersonernas subjektiva upplevelser med resultaten av 

objektiva metoder (metodtriangulering). De tänkta subjektiva metoderna var kroppskartor och 

Borgs RPE – skalan samt två objektiva, EMG och Tekscan. Både EMG och Tekscan används 

bredd inom forskning och produktutveckling av olika slag. Därför kunde utrustningens 

reliabilitet värderas högt. Med EMG utrustningen skulle muskelspänningar mätas för att se 

vilka skillnader finns det i muskelaktiveringen beroende på träningsredskapen. Därför, tycktes 

utrustningen vara absolut relevant och valid för dessa syften. Följande dataprogram skulle 

användas: Photoshop för bildbehandling av fotografier och skisser, 3D cad-program 

Rhinoceros 4.0 för att illustrera konceptet som en tredimensionell modell. 
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Figur 1.  Smithmaskin. 

1 

2 

3 

4 
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Figur 3. Mekanismdelen. 

Figur 2.  
BS-position. 

2. Nulägesbeskrivning 

2.1. Idrottsfysiologiska laboratoriet  

Examensarbete genomfördes på Riksidrottsförbundets idrottsfysiologiska laboratorium på 

Bosön som är Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum. Laboratoriet erbjuder tester och 

träningsrådgivning för specialförbund (SF). Laboratoriet och SF genomför tillsammans 

forsknings- och utvecklingsprojekt och sprider såväl egna som andras forskningsresultat samt 

utbildar ledare och aktiva i egna nätverksträffar. 

Examensarbetet genomfördes på en styrketräningsmaskin s.k. Smithmaskin Cybex 5000. 

Smithmaskinen har redan modifierats under tidigare utvecklingsprojekt som drevs av 

utvecklare Daniele Cardinale och som också är grundare till det koncept som 

vidareutvecklades i detta projekt.  

2.2. Dagens Smithmaskin  

Smithmaskiner skiljer sig lite från varandra i utseende och den tekniska 

lösningen beroende på tillverkaren och märke, men grundprincipen är den 

samma (fig. 1). En Smithmaskin (SM) är en styrketräningsmaskin för 

övningar som knäböj, explosiva knäböj och bänkpress med en skivstång, 

dock ingick inte den sist nämnda övningen i examensarbetets omfattning. 

Skivstången i SM förs vertikal i en låst rörelsebana som hålls av 

maskinens stabila stomme (stålkonstruktionen i fig.1 och fig.2 nr 5). Detta 

ger förutsättningar till säkrare träning eftersom det förhindrar att utövaren 

ramlar baklänges om den lyfter på fel sätt eller inte är tillräckligt stark för 

att balansera tyngden (Cardinale D., 2011).  

Maskinen som användes i detta examensarbete dvs.  

Cybex 5000 (se bilaga 1), har speciella steg (fig.2, nr 1,  

ifylld med orange) som går längst hela stommen, och där 

stången kan fästas med hjälp av en krok (fig. 2, nr 2, ifylld 

med röd) oavsett höjden/positionen som utövaren befinner  

sig i. Att skivstången (fig. 2, nr 4, ifylld med grå) är låst i en 

vertikal bana gör att man kan och vågar lyfta 

mer utan risk att stången tappas eller rullas 

av axlarna pga. den ökade tyngden. Det ger 

även en möjlighet till att placera fötterna 

längre fram och träna squat i andra positioner 

genom att luta sig mot skivstången som 

stödjer kroppen (fig. 3). En låst skivstång ger 

möjlighet till mer skyddad och självständig 

träning för både nybörjare och erfarna.  
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3. Teoretisk referensram  

Avsnitt 3.1 innehåller fakta om utförandeteknik vid back squat (BS) samt 3.2 övningens  

nack- och fördelar. I avsnittet 3.3 tas upp utbildningens ämnesområden som tillförde 

kunskaper och färdigheter nödvändiga för genomförande av produktutvecklingsprojekt 

beskrivet i denna rapport. 

3.1. Back squat (BS) – utförande och teknik  

3.1.1. Fria vikter 

Skivstångens placering 

Skivstången kan placeras på två olika sätt, på trapezius som i fig. 4 eller på deltamuskeln och 

trapezius (som styrkelyftare) som i fig. 5 (Delavier F., 2006). Sättet på vilket stången placeras 

på påverkar ryggen, höftvinkel och lutningen av överkroppen som visas i fig. 6 och fig. 7. 

(Rippetoe, Kilgore, 2007 ). 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Teknik vid utförandet 

Greppa SST med ett bekvämt avstånd mellan händerna, dra armbågarna bakåt och placera 

fötterna ungefär axelbred. Ta ett djupt andetag (för att bröstkorgen inte ska sjunka), spänn 

buken, svanka ryggen lite genom att tippa bäckbenet framåt (Delavier F., 2006) och titta uppåt  

(spänd mage och att titta uppåt hjälper ryggen att hålla sig rakt). Håll en stabil och säker 

ställning och börja böja på knäna för att gå ner på huk tills dina ben blir minst parallella mot 

golvet. Utför rörelse kontrollerat och aldrig runda av ryggen för att undvika skador. Efter att 

du når önskade djup börja sträcka ut benen och rätta upp överkroppen för att återgå till  

Figur 4. Placering - trapezius. Figur 5.  Placering - SST på 
deltoideus och trapezius. 

Figur 7.  SST på deltamuskel och 
trapezius.  

Figur 6. SST på trapezius.  
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utgångs position, andas ut. (Delavier F., 2006). När du börjar lyfta (resa dig uppåt), se till att 

du lyfter rätt dvs., att höfterna och axlarna rör sig uppåt samtidig som i fig. 8 och inte  

som i fig. 9. 

När squat med fria vikter utförs är det viktigt att kroppens och SST: ens tyngdpunkt faller 

mellan framfoten och hälen. Detta innebär att utövaren måste balansera med hjälp av 

överkroppen för att hitta rätt läge (Biskarini A. m fl., 2011) . 

3.1.2. Smithmaskin  

Att utföra back squat i en Smithmaskin (SM) bygger också på att gå ner på huk och fokusera 

på att bra utförandeteknik. Skillnaden i att utföra back squat eller loded squat jump i en SM 

är, att skivstången är monterad i en bärande ställning och kan föras upp och ner vertikalt. 

Ställningen som begränsar skivstångens rörelse till bara den vertikala, ger utövaren möjlighet 

till att flytta i andra läge än som i back squat med fria vikter. Detta ger potential till  

att utföra övningen i flera olika ställningar beroende på utövarens kroppsförutsättningar  

(Cardinale D., 2011). 

3.1.3. Explosiva knäböj  

Explosiva knäböj s.k. loaded jump squat är 

ett hopp efter en knäböj med ytterbelastning. 

Utövaren börjar med böjda knän som visas i 

fig. 10, bild 1 för att kunna sträcka ut de 

explosivt och hoppa upp med SST och vikter. 

Utövaren måste vara särskild försiktigt och 

försöka dämpa stötkraften för att landa mjukt 

ner på golvet med böjda knä och att inte låsa 

de (fig. 10, bild 4) (Cardinale D., 2011). 

  

1 2 3 4 

Figur 10. Loaded Squat Jump av D. Cardinale. 

Figur 9.  Fel teknik.  

 

Figur 8.  Rätt lyftteknik.  
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3.2. Back squat - fördelar och risker  

Övningen tränar sex stora muskelgrupper 

samtidigt (fig.11) som är viktiga för 

kroppens balans och kroppens hållning. 

De musklerna är gluteus s.k. sätesmuskler 

som hjälper att sträcka och föra låret utåt, 

framsida av lårmuskler s.k. quadriceps 

femoris, lårets insida, magmuskler, 

hamstringarna på lårets backsida och 

ländryggens muskler (Delavier F., 2006).  

Det har länge diskuterats om vad som är 

mest optimal, BS med fria vikter eller 

BS i en SM. Anhängare av fria vikter 

påstår att det är flera stödmuskler som tvingas att involvera vid den fria rörelsen, SM:s 

anhängare påstår att risken för att lyfta fel minskar tack vare den låsta rörelsebanan. I 

december 2009 har en undersökning med hjälp av elektomyografi (EMG) gjords för att 

jämföra muskelaktivitet och därmed vad som är mest optimal under de två olika BSs 

utförandet. Följande muskler undersöktes av EMG (nästkommande muskelgrupper beskrivs i 

bilaga 2: tibialis anterior (pretibliaramuskulaturen), gastrocnemius (yttre vadmuskel), vastus 

medialis och vastus lateralis (stora lårmuskeln), biceps femoris (hamstringsmuskulaturen), 

lumbar erector spinale (de raka ryggmusklerna) och rectus abdominus (de raka bukmusklarna). 

EMG visade signifikant högre aktivitet vid fria vikter (FV) i yttre vadmuskeln, 

hamstringsmuskulaturen och vastus medialiso och inga signifikanta skillnader mellan FV och 

SM i de andra undersökta musklerna. Resultatet visade att det kan vara mer positiv att utföra 

BS med FV för de personer som vill stärka vadmusklerna, hamstringsmuskulaturen och vastus 

medalis dvs. quadriceps, vilket innebär att BS i en SM fortfarande jobbar för den allmänna 

kroppens stabilitet som är övningens huvudsyfte (Schwanbeck, Chilibeck, Binsted, 2009).  

Övningen visade sig också ha en stor betydelse vid knärehabilitering (Escamilla R.F., 2001) 

och är även bra för hjärt- och kärlsystem, samt öppnar bröstkorgen (Delavier F., 2006).   

Trots övningens stora fördelar för kroppens stabilitet och skaderehabilitering finns risker för 

skador under övningens utförande. Riskerna beror inte på själva övningen i sig, men kan vara 

konsekvensen av utövarens okunnighet. De vanligaste riskorsakerna är: felaktig teknik, 

trötthet, överdriven träning samt om knäna och/eller nedre delen av ryggen utsätts för stora 

krafter, större än utövarens rörelseorgan är van vid (Biskarini A. m fl. 2011). Till riskfaktorer 

som inte direkt beror på utövarens okunskap tillhör skivstången (STT) som används för att 

kunna öka tyngder. Samtidigt är det lätt att felplacera SST på den övre delen av kroppen som 

kan leda till allvarliga skador på nackkotor, axlar och även huden genom att trycka lokalt på 

de kroppsdelarna som illustreras i fig. 12 och 13. Bilderna illustrerar också vad menas med 

lokala trycket. Vi kan tydligt se att kroppens olika förutsättningar kan ge besvären på olika 

delar av kroppen - även om stången placerades på samma höjd fick kvinnorna blåmärken på 

olika ställen längst stången beroende på skillnader i kropps- och skelettuppbyggnaden. 

Figur 11.   Involverade muskler.  
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Vikternas tyngd måste höjas för att kunna öka effektiviteten av träningen eller 

rehabiliteringen (McKean, Dunn, Burkett, 2010), men samtidigt förknippas tyngdökningen 

med ett ökat tryck på de ömtåliga kroppsdelarna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppsdelarna är särskild utsatta vid loaded squat jump där krafter från SST mot kroppen 

ökar markant så fort fötterna kommer i kontakt med golvet efter hoppet, även om man 

minskar krafterna genom att böja knäna efter landningen. Smärta gör att fokus på utförandet 

lätt flytas till det känsla av obehag, och utövaren koncentrerar sig inte längre på själva 

tekniken som är den främsta nyckeln till en riskfri övning. Varför det är mycket svårare att ha 

en rätt teknik vid utförandet av loaded squat jump är att stången lyfts inte ifrån axlarna/nacken 

men lyfts uppåt med skivstången vilande kvar på axlarna/nacken. Därför, en förändrad fokus 

kan leda till plötslig rubbning i kroppens balans och leda till skada (Cardinale D., 2011). 

Övningen involverar flera leder som höft, knä och fotled samtidigt, vilket gör det svårare att 

ha kontroll över ryggen och inte svanka för mycket (Alonso J., 2011). 

Förutom de tidigare nämnda lederna belastas även hand- och axelled eftersom utövaren måste 

hålla i skivstången även om den sitter i en låst rörelsebanan i en SM. Hur ansträngande och 

obekvämt för leder det känns beror på individuella kroppsförutsättningar, rörlighet, flexibilitet 

och stabilitet (Cardinale D., 2011). Att detta är ett problem tyder även mängder av 

diskussioner som kan läsas på bloggar och flera olika forum. Här följer ett exempel:  

”… det kändes som om armarna skulle gå ur led och handlederna skulle mosas. Det kändes 

även som om jag inte hade hållit emot så hårt med armarna/händerna så skulle stången falla 

ner på svanken och mosa hela mig. … fick en känsla av att jag höll hela stången med armarna. 

… jag har en tidigare handledsfraktur som gör handleden ännu skörare.” (Kolozzeum). 

3.3. Metoder 

Benchmarking av träningsredskap vid BS och FS  

”Benchmarking är en metod för att systematiskt lära av goda förebilder. Syftet är att få insikt 

och kunskap som omsätts till effektiva förbättringar i den egna verksamheten.” (Göteborgs 

Universitetet). 

Under senaste åren har styrketräning blivit alltmer populärt vilket lett till ett enormt utbud av 

styrketränings accessoarer. Därför, var en undersökning av vad den internationala marknaden 

Figur 12 . Hudskador orsakade av 
skivstång vid BS (skulderblad). 

     

 

Figur 13. Hudskador orsakade 
 av skivstång vid BS (kotan). 
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erbjuder idag nödvändig. Dels för att undvika att konstruera en lösning som redan finns, och 

dels för att hämta inspiration, insikt och kunskap om existerande lösningar på problemet. 

Benchmarking utfördes via internet som var den mest lämpliga verktygen för att arbeta på ett 

tidseffektivt sätt med låga kostnader och samtidigt nå tillverkare och produkter som säljs 

världen över via internetbutiker. 

Brainstorming  
Metoden går ut på att flera koncept i form av skisser tas fram utan att kritisera eller bedöma 

förslagen. Detta är mycket viktigt för den skapande kreativiteten som är betydelsefull under 

utvecklingen av produkter. I vanliga fall är det flera personer som skissar samtidigt för att 

senare presentera visioner för varandra. Sedan, antingen väljs det att bygga vidare på 

varandras koncept eller att det väljs ett par stycken som modifieras och framställs, för att 

slutligen få ett hanterbart antal komplexa koncept (Ullman 2010). 

Metoden användes två gånger under arbetets gång. Först vid framtagningen av koncepten för 

axelstödsmonteringen, och sedan för att ta fram olika förslag för montering av stånghållare 

(avsnitt 5.2). 

Pughs matris 

Pughs matris används som hjälpverktyg vid konceptval där de olika koncepten jämförs mot 

varandra. Kriterier som anses viktiga sätts upp och viktas med siffror mellan ett och fem. Ett 

koncept väljs som referens och sätts till noll. Alla koncept värderas utifrån uppsatta kriterier 

genom att få ett minus- eller plustecken, alternativt noll i fall om de är likvärdiga med 

favoriten. Slutligen multipliceras plus eller minustecknet med kriteriets viktning för att sedan 

summeras. Konceptet som har fått högsta poäng vinner, dock kan man välja ett annat koncept 

än den som Pughs matris pekar på. Det egna valet motiveras under matrisen som en 

kommentar. 

I projektet användes Pughs matrisen två gånger. Först vid konceptval gällande monteringen av 

axelstöd (bilaga 5) och sedan vid val av monteringssätt för skivstångshållare (bilaga 6).  

Mätningsdon  

Cybex International som tillverkade Smithmaskinen ville inte lämna ut måtten på SM:s delar. 

All mått som behövdes för att kunna dimensionera delar i valda koncepten behövdes mäta för 

hand med följande metoder och redskap: 

1. Skjutmått användes framför allt för mätning av snäva dimensioner som skruv- och 

bulthål och även för att bestämma stigningen på skruvar som visade sig ha en 

amerikansk standard. Visa prototypdetaljer som t.ex. klämringar tillverkades speciellt 

för att passa SM Cybex 5000. Detta innebar att det inte fanns någon standard mått, 

vilket gjorde att skjutmåttet var ett perfekt redskap för att dimensionera detta.  

Mått från olika prototypsdelar behövdes även för 3d-modulering av skyddskuddar. 

2. Måttband var användbar vid dimensionering av större längder som t.ex. skivstång. 

3. Vinkelmått för lutningsmättingar. 
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Färgavtryck  

Arbetsplatsen disponerade med Manta Ray (MR) (avsnitt 4.2.3), en produkt som används vid 

BS. Principen som den bygger på är fördelningen av krafter över en större yta än bara en bar 

skivstång. För att mäta skillnader i kontaktytans storlek under BS med MR och SST, valdes 

det att testa en metod som gick ut på att ta ett avtryck med hjälp av fingerfärg på en tyg bit.  

För detta ändamål användes: plastfolie, fingerfärg och tunna vita fragment av bomullstyg.  

Plastfolie användes för att lindra in både MR och skivstången och för att skydda mot 

permanenta missfärgningar på produkter. Sedan målades MR och skivsången med fingerfärg 

för att ta avtryck på tyget som lagts på testpersonens övre del av ryggen. 

Tekscan. F - Scan®System 

Tekscantekniken omfattar fyra olika områden: sensorteknik, datainsamling, databearbetning 

och analys av data. F – Scan är ett mätsystem som kan känna av och analysera krafter som 

uppstår mellan t.ex. människokroppen och ett föremål, t.ex. när vi håller i en penna, sitter på 

en stol och dylik. Tekniken används utbredd vid produktutvecklingen för att optimera 

produkternas utformning och komfort vid användning. Den används även för att diagnoserna 

och upptäcka gångrubbningar eller utvärdera och bedöma resultatet efter en fotoperation där 

sensortekniken är inbakade i en skosula (Tekscan, Inc.). 

Elektromyografi (EMG) 

EMG används för att registrera den elektriska muskelaktiviteten genom att mäta 

spänningsskillnaden mellan två punkter, på eller i muskeln. Mätningarna görs med hjälp av 

ytelektroder som placeras på huden eller med en nålelektrod som sticks in i muskeln. 

Signalerna kan sammanställas i datoranalyser för att kunna studera både muskelaktiviteten 

och aktivitetsförändringar i muskeln.  När muskeln kontraheras registreras de elektriska 

signalerna. Metoden används för att bedöma effekten i arbetsställning, arbetsplatsens och 

arbetets utformning (Bohgard M., m fl. 2008). 

Fotografering 

Med hjälp av en kamera kan enskilda faser under knäböjens rörelseomfång fotograferas. 

Bilder på back squat - utövaren i Smithmaskinen med och utan prototyp kan användas för att 

se och mäta skillnader i kroppens olika ställningar beroende på redskapen vid övningen. Med 

hjälp av goniometer kan vinklarna mätas och jämföras mot varandra för att se om prototypen 

bidrar till en bättre kroppshållning och därmed en rätt teknik vid utförande av övningen. 

Kroppskartor 

Förnimmelse av ansträngning, obehag, besvär och smärta bedöms av personer genom att 

markera på en skiss av människokroppen var förnimmelse känns. Olika starka förnimmelse 

kan markeras med t.ex. olika färgnyanser eller med olika tjocka markeringslinjer: ju starkare 

obehag desto tjockare markeringslinje. Metoden skulle vara särskild bra för att se skillnader i 

bedömningar av det lokala trycket och belastningen i handleder. En kroppskarta se bilaga 3. 

Borgs RPE – skala 

RPE står för Rating of Perceived Exertion och är en skattningsskala för bedömning av 

upplevd ansträngning. Skalan utvecklades för dynamisk arbete och har använts i många 
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studier t.ex. vid bedömning av träning, ergonomisk belastning och rehabilitering. Skalan är 

graderad från 6 till 20 och till varje siffernivå tillhör en s.k. verbalt ankare som beskriver 

ansträngningsnivå med ord. Verbala ankare anpassades för att ge siffervärden som ökar linjärt 

med intensitetens stimuli (Osvalder, Rose, Karlsson 2008). 

Båda metoderna användes tidigare under kursen Ergonomi i produktutvecklingen. Det var 

betydelsefullt att kunna prova metoderna tidigare eftersom erfarenhet i rutiner ger goda 

förutsättningar för ett bra resultat. Man måste vara tydligt med hur man beskriver 

instruktionerna så att testpersonerna oberoende av deras förmåga kan förstå. Detta har stor 

inverkan på resultatens noggrannhet särskild för en subjektiv metod.  Borgs RPE - skala finns 

i bilaga 4. 

Tekscan, EMG, kroppskartor och Borgs RPE – skala som beskrevs i detta avsitt skulle 

användas för utvärdering av prototypen i slutliga fasen av examensarbete. Oplanerade 

händelser under projektets gång gjorde att metoderna inte kom till nytta. Varför de beskrevs i 

avsnittet trots allt, är att de tas upp i diskussions kapitel (avsnitt 7.2), där nya förutsättningarna 

för vidareutveckling av prototypen diskuteras.  

3.4. Ämnesområde från utbildningen. 

Produktutveckling är en komplex process vilken normalt involverar specialister från olika 

kompetensområden. Förutom bred kompetens är praktik och erfarenhet att driva projekt, ett 

nyckelord för ett lyckat resultat.     

Maskinteknik med inriktning innovation och design, omfattade ett brett spektrum av 

ämnesområden avseende tekniska perspektiv och designaspekter.  Därmed var utbildningen 

källan till en värdefull kunskap och gav nödvändiga förutsättningar för genomförande av ett 

produktutvecklingsprojekt på ett vetenskapligt och ingenjörsmässigt sätt. Utbildningens 

kurser berörde läroämnen som industridesign, ergonomi, datorbaserade designverktyg, 

ekonomi, mekanik, konstruktion, materiallära och projektering.  

Dock, skulle inlärda kunskaper och verktyg inte varit så värdefulla, om utbildningens 

betydande del inte skulle bedrivits i form av olika projektarbetet där teorier och kunskaper 

kunde tillämpas direkt i praktiken. De praktiska delarna av utbildningen var mycket viktiga 

moment för att lära sig identifiera problem samt översätta kundönskemål till mätbara 

parametrar och lämpliga kriterier för koncepten. Lärdomar och erfarenheter från dessa projekt 

gav också en djup förståelse för vad en problemställning innebär och hur de olika 

problemlösningarna kan hanteras med hjälp av: 

 Vetenskapliga – och ingenjörsmässiga metoder för både konceptframtagning som 

koncept- och prototyputvärdering. 

 Lämpliga designmetoder, skisstekniker och presentationsmetoder. 

 Metoder för framtagning av prototyper. 

Användarfärdigheter av databaserade designverktyg gav erforderliga kvalifikationer i 

utvecklingsarbetet från idé till prototyp. Träningen i användningen av designverktyg som 
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CAD - program för 3D – modulering samt dataprogram som Photoshop och Illustrator hade 

en avgörande roll i koncept och prototyputvecklingen.  
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4. Förstudie 

Förstudien bestod av en litteraturstudie och webbinformationsgranskning som användes  

i kapitel 1, 2 och 3. Avsnitt 4.2 redogör för en benchmarkingstudie som genomfördes för att 

granska befintliga träningsredskap samt 4.3 beskriver en testning av en färgavtrycksmetod.  

4.1.  Litteraturstudie och webbinformationsgranskning  

Litteraturstudie gjordes för att hämta in ny kunskap om träningsmetoden BS och JS, 

människans anatomi samt undersöka vad det sägs om dessa ämnen på vetenskaplig nivå. 

Kunskapen behövdes för att skaffa sig förståelse för mekanismer och tekniker som gäller vid 

utförande av BS och JS. I detta syfte har böcker och vetenskapliga artiklar om ämnet 

granskats. De flesta böcker fanns tillgängliga på Bosöns fysiologiska laboratorium medan 

veteskapliga artiklar hämtades från PubMed och Scopus.  

Internet var en rik och lättillgänglig källa för att komma i kontakt med utövaren av BS på 

olika platser i världen, och få en överblick på de problemen som de kämpar med, under och 

efter sina träningspass. Utövarnas perspektiv var viktigt att ha, för att se om det kan finnas 

flera problem än de som redan finns definierade i litteraturen.   

4.2. Benchmarking 

Examensarbetets fokus var att ta fram ett koncept för ett nackkotsavlastande redskap vid 

utförande av BS och JS i en Smithmaskin. Trots detta togs det med i undersökningen även 

produkter för träning av front squat (FS) pga. den gemensamma problem som övningen 

innebär i båda utföranden dvs. den lokala belastningen.   

I avsnitten 4.2.1 till 4.2.5 presenteras fem olika träningsredskap i bild och tillhörande 

funktionsbeskrivning, som är en sammanfattning av producentens och/eller butikwebbsidans 

ansvariga. Egenskaper av respektive produkt sammanställdes i en tabell i avsnitt 4.2.6 som 

ger en bra översikt över produkternas egenskaper. 

Fortsättning på sidan 14.    
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4.2.1. Barbell Pad (BP) - Skyddsdyna till skivstång 

 

 

 

 

 

 

Funktion och fördelar enlig olika webbförsäljarna: 

 Skydd för nacken och axlarna vid träning med skivstång och tyngre vikter 

 De flesta produkter som hittades under webbsökningen hade använt sig av ett 

kardborrband för att snabbt kunna trä dynan på skivstången. Varianter med dragkedja 

eller bara ett snitt längst cylindern förekom också.  

 Skumplasten med hög densitet som BP är tillverkad i, förekommer i klädsel av olika 

material från nylon till olika sorters läder.  

 BP förekommer i olika länger och tjocklekar beroende på tillverkaren. Tillverkarna 

påstår att ju längre och tjockare skumplasten är, desto bättre skydd för nacke och axlar 

den ger. 

 

4.2.2. The Squat Sponge Barbell Cushion (SSBC) 

 

 

 

 

 

 

Funktion och fördelar enligt säljare (http://www.squatsponge.com): 

 Ger extra komfort för övre och nedre ryggen. 

 Består av en formgjuten tjock skumplast av varierande tjocklek och densitet. 

 I mitten av cylindern har materialet räfflads för bättre anpassning till ryggens 

nackkotor.  

 Squat Sponge glider inte åt sidorna efter att den sätts fast på skivstången. 

The Squat Sponge jämför också sin produkt med de vanliga BP som följer nedan: 

Figur14.   Barbell Pad – skyddsdyna. 
                   

Figur 15.  The Squat Sponge Barbell Cushion.  
                    

                                                                                

                                         ,  

 

http://www.squatsponge.com/
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"Typiska skivstångskuddarna är 14" till 16 "lång och omslutna med ett nylontyg, 

har en 2,5" diameter, och är bara 0,5"tjock. Squat Sponge är 18 " lång, har en 

3,5" diameter och är 1,25" tjock.”( www.squatsponge.com) 

Företaget påstår även att de s.k. vanliga dynorna är mindre hålbara pga. att nylontyget inte 

håller som de visar i figuren bredvid: 

 

                                                                      

 

                                                                                        

Undersökningen på olika webbforum visade att det finns en hel del nackdelar med 

skyddskuddar. Användarna skriver att det gör ont ändå, att de får skador av huden på 

nackkotan och att dynan glider lätt rund stången som leder till att hela SST lättare kan glida av 

axlarna. 

 

4.2.3. Manta Ray (MR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion och fördelar enligt Advanced Fitness, Inc. (www.adfit.com):  

 Förhindrar stången från att rulla av axlar/ trapezius och därför underlättar för armarna 

som inte behöver hålla i stången lika kraftig.  

 Att hitta centrum på skivstången är inte längre ett problem eftersom när du har snäppt 

MR en gång håls den på plats. 

 Skärandekrafter från stången som klämmer muskler, avlastas tack vare att det lokala 

trycket delas upp med hjälp av den utökande ytan.  

Figur 17.  Manta Ray. 

Figur 16.  The Squat Sponge Barbell Cushion (vänster),  Barbell Pad (höger). 

http://www.squatsponge.com/
http://www.adfit.com/
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 Skivstången vilar inte längre på deltamuskeln eller drar armarna bakåt. Detta 

eliminerar en stor del squat relaterad axelstress. 

 Manta Ray tar bort den skärande ont från din nacke så att du kan koncentrera dig på 

rätt teknik under utförandet av övningen (http://www.adfit.com/mantaray/using.html 

och alla punkter ovan i punktlista).  

 MR är tillverkad i polyuretan och dess tjocklek är tillräckligt för att kunna 

distribuera/dela upp krafterna över MRs ytan (www.adfit.com/mantaray/qa.html) .  

 MR överför all tyngd till trapezius utan att involvera axlarna (shoulder caps). MR 

baseras på en enkel princip av fördelade krafter där krafter delas upp över en yta som 

är 1600 % större än en kontaktyta vid en bar skivstång.  

 MR passar alla kroppsstorlekar och kroppsformer genom att ha en längd på ungefär 

12,5 inch, eftersom MR vilar bara på trapezius passar den för vilken trapezius som 

helst (www.adfit.com/mantaray/index.asp och punkten ovan).  

 

4.2.4. Sting Ray (SR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funktion och fördelar enligt säljare (www.adfit.com):  

 Redskap för front squat. 

 Avbelastar nyckelben genom att skapa avstånd mellan skivstången och nyckelben. 

 Ger möjlighet att lyfta tyngre vikter. 

 Ger enkel kontroll över skivstången utan att stressa handleder, armbågar eller axlar. 

 Ett säkrare och naturligare läge för hålning av överarmsbenet. 

 Förhindrar skivstången från att glida mot halsen eller framåt. 

 

Figur 18.   Sting Ray (front squat). 
                    

http://www.adfit.com/mantaray/using.html
http://www.adfit.com/mantaray/qa.html
http://www.adfit.com/mantaray/index.asp
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4.2.5. Squat Harness (SH) 

   

 

 

 

 

 

Funktion och fördelar enligt säljaren (http://www.irongladiators.com):    

 Redskap för front squat. 

 Tränar dina ben till full potential och utveckla effekten av träningen utan risken att 

tappa skivstången eller inte kunna lyfta den alls. 

 Ingen mer axelsmärta. 

 Direkt teknikanpassning. 

 25 mm skumplast som skyddar nyckelben. 

 

4.2.6. Sammanställning av funktioner 

För att få bättre överblick och förståelse för vad alla ovan nämnda redskapen gör för nytta, 

jämförs produkterna i en tabell och analyseras utifrån deras funktion och konstruktion. 

 
Tabell 1.  Sammanställning av produkternas funktioner. 

 
FUNKTION MR BP SSBC SR SH 

1 Skyddar nackkotan/nacken/nyckelben × × × × × 

2 Avlastar helt nackkotan/nyckelben   × ×  

3 Skyddar axlar  × × ×  

4 Avlastar axlar helt ×    × 

5 Belastningen fördelas över en större yta × × × × × 

6 Belastningen ”delad på två”    × × 

7 Alltid lokaliserad i mitten av stången ×  ×   

8 Förhindrar stången från att glida av  ×   × × 

 

Sammanställningen av funktionerna visade tydligt att alla produkter för back squat skyddade 

nackkotan, fördelade belastningen över en större yta och skyddade eller helt avlastade 

axlarna. Att förhindra stången från att rulla av den övre delen av ryggen var en viktig funktion 

som bara åtgärdades av MR och båda produkter för front squat, dock är det ointressant för 

detta arbete då SST är fastmonterad i SM:en. En intressant lösning hade SR och SH,  

där krafterna delades upp över en större yta och ”delades på två” dvs. belastningen 

Figur 19.  Squat Harness.  
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fördelades över båda axlarna precis som ryggsäckars axelband gör och som detta 

produktutvecklingsarbete utgår ifrån. 

4.3. Färgavtryck  

Metoden skulle användas för att undersöka hur stora skillnader finns i kontaktytorna mellan 

skivstång och Manta Ray (MR) samt undersöka komforten vid användningen. Eftersom 

metoden inte var testad tidigare i detta sammanhang, behövdes det kontrollera om metoden 

kunde användas som utvärderingsmetod i ett senare skede av projektet. 

Stång och Manta Ray lindades in med en vanlig plastfolie för att undvika färgfläckar på 

produkter som skulle målas med fingerfärgen. För att få avtryck på kontaktytan, lades ett vitt 

tyg på testpersonernas nacke och axlar för att sedan få färgavtryck på tyget.  

Det var två testpersoner (TP), en man och en kvinna som deltog i förstudien. Olika kön valdes 

för att kontrollera om MR verkligen är optimal för alla ryggstorlekar och former.  

Innan testerna började utförde varje person ett godtyckligt antal knäböj med hjälp av MR  

för att bekanta sig med utrustningen. Redan då visade det sig att produkten inte gjorde 

övningen behagligare som man förväntade sig efter tillverkarens försäkringar. Tvärt om, 

upplevde man mer tryck mot nackkotan och att en större yta tryckte hårdare mot trapezius, 

och axel i kvinnligt försök eftersom hon hade betydligt mindre axelbredd. Under själva 

avtrycksmomentet, skulle TP:en bara trycka ner SST med MR ned mot axlarna och 

överkroppen. 

Färgavtrycksmetoden visade sig att ha mycket dåligt resultat, och därför bestämdes det att  

ta in Tekscan – utrustningen och använda den under användartester. Förslaget på att  

använda sig av Tekscan – utrustning ansågs högt lämpligt eftersom, det är en välbeprövat  

och känd teknik som används bredd inom produktutvecklingen. Mer om Tekscan i  

avsnitt 3.3 samt 7.2, och för läsning om färgavtrycksmetodens resultat, analys och utvärdering 

hänvisas till bilaga 9. 

 

  

Figur 20.  Från vänster Manta Ray KTP, mitten skivstång MTP, höger MR med plastfolie. 
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5. Framtagning av koncept 

Detta kapitel beskriver genomförande stegen vid konceptframtagningsprocessen för axelstöd 

och dess montering samt redovisar de framtagna koncepten. 

5.1. Genomförande av konceptframtagningsfasen 

Grunden till konceptframtagningen var idén om axelstödet och benchmarkingen som tillförde 

nyttig kunskap om funktionaliteten hos befintliga träningsredskap (avsnitt 4.2). Efter analysen 

av benchmarkingens produkter och samtalet med idégrundaren Daniele Cardinale valdes det 

att axelstödskonstruktionen ska hålla för jump squat utan extra vikter, samt utrustas med ett 

lämpligt skyddskuddssystem.  

Axelstöd (fig. 21) var den första fysiska modellen i konceptframtagningsfasen. Modellen 

byggdes av två metallrör på 500 mm var, fyra klämringar med gummibeläggningar samt 

rörisolering av skumplast. Gummibeläggningen var viktigt för att förhindra glidningen runt 

skivstången. Klämringarna hopfogades med en bult som skapade ett lite längre avstånd mellan 

axelstöd och skivstången än det var planerad från början (fig. 21, nr 4, röd inringning). 

Avståndet skapade bra förutsättningar för huvudet som kunde vilas på skivstången och 

nackkotor kunde avlastas helt (fig. 21, nr 3). Den positiva bieffekten inspirerade senare 

framtagningar av koncept för både axelstödskonstruktion och skyddskuddar. 

Konceptframtagningen för monteringen av axelstödet skedde i två steg. I det första steget har 

fyra koncept A, B, C och D för axelstödsmontering tagits fram (se avsnitt 5.2.). Val av 

konceptet skedde med uppdragsgivaren och med hjälp av Pughs matris (bilaga 5). Lösningen 

från Koncept D valdes för prototyptillverkningen. Konceptet bestod av tre delar som  

skulle sammanfogas med varandra och med Smithmaskinen (SM). Delen som kallas 

Figur 21.  Axelstödsmodell. 

1 2 

4 3 
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skivstångshållare (avsnitt 5.2, Koncept D) krävdes en ytterligare monteringslösning, eftersom 

den skulle sammanfogas med Smithmaskinens del s.k. WWB. Förslag 1 valdes även i detta 

fall med hjälp av Pughs matris (bilaga 6).  

5.2. Koncept för axelstödsmontering  

Koncept för form och montering av axelstöd (AS). 

Examensarbete utfördes av en student, och eftersom det var viktigt för brainstormingens 

slutliga resultat att kunna bolla idéerna, konsulterades framtagna koncept med en kunnig 

person inom konstruktionsområde samt uppdragsgivaren. Det kan urskiljas fyra steg i 

brainstormingprocessen: framtagning av konceptskisser, konsultation med konstruktionskunnig, 

sammanställning av alla förslag till fyra koncept samt en diskussion med uppdragsgivaren.   

Elementet som i alla koncept kallas skivstång är en original skivstång tillhörande SM Cybex 

5000.  

Koncept A 
Koncepten består av fyra olika delar: 

   skivstång (SST) 

   axelstödet som består av två halvor  

   fyrkantig kloss med en urfräsad, rund profil  

   handtag  

Axelstödet består av två halvor med utfrästa profiler. Halvorna ska skruvas ihop med hjälp av 

två skruvar för att klämmas ihop runt den fyrkantiga klossen och SST:en. Det finns två 

utfäsningar för skruvar. En för att ge plats till den fyrkantiga klossen och de sista två för att ge 

plats för handaget och bulten som ska hålla den på plats.  

Den fyrkantiga klossen med en urfräsad rund profil är svetsad på skivstången och är inte 

avtagbar. Fyrkantiga formen ska förhindra glidningen runt stången under squat övningarna 

medan glidningen av hela axelstödet (AS) i sidled motverkas av klämfunktionen.  

Handaget sitter mellan axelstödshalvorna och dess längd kan regleras med hjälp av en bult 

som går igenom den översta halvan ner i hantaget. Handtaget kan förlängas eller förkortas 

genom att lyfta upp bulten och skjuta det in eller ut. När önskade önskad längd ställs in 

förhindras bulten att glida ur axelstödet.    

Koncept B 
Koncepten består av sex delar: 

   skivstång (SST) 

   fyrkantig kloss 

   klämram  

   gänga 

   axelstöd  

   bultar 
Figur 23.  Koncept B. 

    Figur 22.  Koncept A. 
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Den översta delen av skissen presenterar en stålkloss svetsat på en skivstång. Klossen har två 

hål borrade i en horisontell position. 

Bilden under består av tre delar. En klämram i två delar med två gängade skruvhål för att 

kunna skruva ihop klämramen på den fyrkantiga klossen. Bultar som sticker ut som ska passa 

in i klossens hål, axelstödet svetsade mot den ena delen av klämramen. 

Funktionen med klossens kvadratiska form är att motverka glidningen runt stången under 

utföranden av squat övningen, medan bultar ska förhindra glidningen i sidled. 

Koncept C  
Koncepten består av fyra delar: 

   skivstång (SST) 

   axelstöd (AS) 

   förstärkande/stödjande klämremsor 

   stödjande skivstång 

 

Axelstödet är böjt med 90º vinkel och har en speciell formad ändelse som trycker mot 

skivstången under övningen. En stödjande skivstång fixerar AS i vertikalled med hjälp av 

speciellt utformade klämremsor som även förhindrar glidningen i sidled genom att spänna AS 

mellan båda stängerna. Den stödjande skivstången sitter i ett spår på AS undersida som 

motverkar glidningen mellan dem. 

Konstruktionen är lätt att montera på och av genom att ta loss klämremsorna. En ytterligare 

fördel med lösningen är att det går att ställa in olika avstånd mellan två axelstöden. 

Koncept D 
Konceptet består av fem delar: 

   skivstång (SST) 

   stödjadne skivstång (S/SST) 

   axelstöd 

   skivstångshållare (SST/H) för S/SST   

   WBB (Wight Bar Bracket) 

 

Axelstödets ändelse i vertikalled är fastklämd på skivstången och håller det på plats både i 

sid- och vertikalled nedåt. 

En stödjande skivstång är monterad i en skivstångshållare under SST, för att ta mot krafterna 

under squat övningarna och förhindra glidningen rund SST. SST/H skruvas fast i 

originaldelen av SM Cybex 5000 s.k. WBB som sitter kopplad i en vertikal skena och glider 

upp och ner under maskinanvändningen.  

Lösningen ger en möjlighet för avståndsjustering mellan axelstöden och demontering av 

konstruktionen vid behov utan att förstöra den orginala SST. 

Figur 25.  Koncept D. 

Figur 24.  Koncept C. 
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Koncept för form och monteringssätt av skivstånghållare (SST/H). 

SST/H som skulle sammankoppla axelstödskonstruktionen med WBB krävdes framtagningen 

av en ytterligare lösning som presenteras i tabell 2. För bättre förståelse hur en WBB ser ut se 

tabell 2, kolumn WBB frontsida eller fig. 3, nr 3.  

Tabell 2.   Skivstångshållare. Från vänster: WBBs framsida, Förslag1, Förslag2, Förslag3. 

WWB frontsida Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

    

 
Längre upp i bilden finns 
två silvriga muttrar från 
skruvar som 
sammanfogar WBB och 
den vertikala skenan som 
gör att SST kan glida upp 
och ner. Längst ner ser vi 
två hål efter uppskruvade 
skruvar.  
 
Delar i Förslag 1–3 med 
siffra 1 representerar 
WBB från sidan; delar 
med siffra 2 är avtagbara; 
delen nr 3 tre i Förslag är 
svetsad i WBB. Alla delar 
har samma godstjocklek 
som WBB. 
 

 
Del 2 är skruvad mot 
nedre delen av WWB.  
(två skruvar) 

 
Del 2 är skruvad med 
både nedre och högre 
delen av WWB. 
(fyra skruvar) 
 

 
Del 3 är svetsad mot 
WBB; del 2 skulle fästas 
på skivstången  och 
klämmas mellan del 1 
och 3 som skulle   
förhindra del 2 från att 
glida runt. 

 

Förslag 1 valdes att gå vidare med, men behövdes modifiera pga. en bromskedja och de höga 

tillverkningskostandena. Orsaken till den höga kostnaden var den kurviga formen som skulle 

fräsas manuellt och beställas i mycket låg volym som två delar. Modifieringen av 

skivstångshållaren ledde till att Koncept D också behövdes modifieras. Modifieringsförlopp 

redovisas i bilaga 10. 
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6. Resultat 

Kapitlet redovisar resultatet av axelstödsframtagningen (avsnitt 6.1) samt resultatet av  

CAD – modellering av skyddskuddar (avsnitt 6.2). 

6.1. Prototyp – stålkonstruktion och kartongmodell 

Stålkonstruktionen består av fem delar: två axelstöd AS 

bestående av två hopsvetsade stänger, en i horisontellt 

läge HL (fig. 26, nr 2) och en i vinklat läge VL, 27º mot 

den horisontella (fig. 26 nr 1), en stödjande stång S/SST 

(fig. 26, nr 3) och två skivstångshållare SST/H (fig. 28). 

Alla stänger är fyrkantiga rör av stål i storlek 30×30 

och godstjocklek 2 mm. VL avslutas med en fyrkantig 

hylsa för att kunna trä den på S/SST (fig. 27, A). Hylsor 

har vingskruvar för att spänna fast AS mot S/SST. HL 

avslutas med en halv klämring(fig. 27, B) för att kunna 

klämma fast den mot SST som sitter i SM.  

 

Innan montering av stålkonstruktionen på SM:en måste SST/H (fig. 28) skruvas fast i WBB 

(tabell 2, s.23). SST/H är byggd av två 2 mm tjocka, fyrkantiga stålplattor. Plattorna är 

svetsade mot en stålkloss som är den delen där två skruvhål går igenom för att sammanfoga 

hållaren med WBB och SM:en. Hylsan som går igenom båda plattorna (fig. 28) har två 

funktioner. Den ska hålla S/SST på plats och samtidigt förstärka stålplattornas stabilitet.  

Innan prototypritningarna lämnades in till tillverkningsföretaget byggdes en kartongmodell. 

Kartongmodellens syfte var att visualisera konstruktionen som helhet, för att kunna titta på de 

estetiska aspekterna som storleken och formen, samt för att bestämma hur långt ut den lutande 

konstruktionsdelen ska nå, för att skapa goda handgreppsförusätningar (röda markeringar i 

fig. 29). Varför måtten inte kunde bestämmas på 

ett mer metodisk sätt var, svårigheter i att mäta 

vissa Smithmaskinsdelar exakt pga. inte alla 

delar gick att skruva isär. Modellen bygdes  

i en tjockare kartong och monterades på 

Smithmaskinen med hjälp av en träskivstång och 

tejp. 

Figur 29.   Kartongmodell. 

Figur 26.   Prototyps stålkonstruktion.  
 

 

2 

1 

3 

Figur 27.   Hylsa (A), Klämring(B).  

B A 
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6.2. Skyddskuddar  

Två förslag till skyddskuddar ritades I Rhinoceros. Kuddset 1 med skyddande funktion som 

visas i fig. 30, 32 och 33 samt Kuddset 2 med en avlastande funktion som presenteras i fig. 

31, 34, 35 och 36. Det finns stora perspektivbilder som tydligt visar skyddskuddarnas form 

och därmed funktion. Perspektivbilder finns i bilaga 7 för Kuddset 1 och i bilaga 8 för 

Kuddset 2. 

Kuddset 1 – skyddande funktion. 
Kuddset 1 skyddar axlar och nacken från stålkonstruktionens hårda stål tack vare tjocka 

skyddskuddar. Gul markering i bild till väster och fig. 32 visar den specifika formen som 

skapades för den speciella nack- och axelutformningen som markerades med streckat gul linje 

i samma figur i bilden till höger. 

Figur 28.   Skivstångshållare för stödjande stången. 

Figur 30. Kuddset 1 - skyddande funktion. Figur 31.   Kuddset 2 – avlastande funktion. 
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Kuddset 1 består av: 

 Två axelskydd (fig.33, bild till vänster). 

 Nackskydd av tre delar (fig. 33, bild till höger) för att kunna lätt anpassa längden till 

axelstödsavstånden, dvs. det går lätt att ta bort två yttersta delar om man skulle vilja 

minska avståndet mellan axelstöden och tvärt om man skulle vilja öka avstånd. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuddset 2 – avlastande funktion. 
Kuddset 2 skyddar axlar och helt avlastar nacken (fig. 34, röda pilen). Avlastningen är möjligt 

tack vare extra tjocka axelskyddskuddar och en tunnare skydd (fig. 34, 35) fäst på skivstången 

(fig. 34, mörklila färgen) som skapar avståndet och gör att ingen kontaktyta uppstår mellan 

SST och nackkotor . 

 

 

 

 

 

 

Figur 33.   Axell- och nackdyna. 

Figur 34.   Avlastade avstånd i Kuddset 1. Figur 35.   Skyddande   
                   skivstångsisolering. 

Figur 32.   Nack- och axelanpassning. 
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Kuddset 2 består av: 

 Två axelskyddskuddar. 

 En tunnare skivstångsisolering i fall utövarens nacke skulle komma i kontakt med den 

delen av skivstången.  

Kuddset 1 och Kuddset 2 är försedda med små (fig. 36) skydd som ska fästas på de lutande 

balkarna (avsnitt 6.1, fig. 26, nr 2) i stålkonstruktionen. Detta för att motverka slagsskador om 

huvudet skulle komma i kontakt med dem. 

 

 

 

 

 

 

Delar från fig. 36 och axelkkydskuddar i båda kuddset ska ha en kardborreband som ska hålla 

kuddarna fast mot stålkonstruktionen och även ge förutsättningar för en enkel demontering 

eller byte av kuddar om man så önskar. 

  

Figur 36.    Skydd för lutande balkarna. 
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Figur 37. Förbindelse   
mellan klämringarna. 

Figur 38.  Avlastade   
nackkotzonen. 

7. Diskussion 

7.1. Produkt  

Axelstödsmodell 

En fysisk modell av axelstödsidén behövdes för att testa den fysiska uppfattningen av 

axelbelastningen och därmed skapa goda förutsättningar inför konceptframtagningen av 

skyddskuddar.  

Vid framtagning av AS visade det sig att skruven som skulle sammanfoga 

klämringarna behövdes förkortas. Det gick inte att förkorta den så mycket 

som det hade planerats, därför monterades AS med den skruvlängden  

som fanns för att bara testa själva sammankopplingssättet. Skruven (fig. 

37, röda inringningen) skapade avstånd mellan nackkotzonen och 

skivstången (fig. 38, röda riningen) och därmed avlastade nackkotorna 

helt. Lösningen på belastningsproblemet kom som en positiv bieffekt av 

klämringarnas sammanfogandeskruv. Den positiva bieffekten var ett av de 

fenomen som brukar inträffa när tankar, idéer och skisser överförs till en 

fysisk modell, och som alltid är lika roligt att upptäcka i en levande 

produktutvecklingsprocess.    

Vid de första informella testerna av modellen, har studenten och 

uppdragsgivaren konstaterat en skild begreppsuppfattning gällande knäböj 

och krafter som konstruktionen skulle utsättas för. Detta ledde till att nya 

koncept och lösningar för AS behövdes ta fram. Trots det, blev den 

positiva bieffekten en inspirationskälla vid senare konceptframtagningar. 

En till, positiv konsekvens i samband med skilda uppfattningar var, att det 

nya framtagna koncept för AS, skapade potential för design avtvå par 

multifunktionella skyddskuddar, som kan tillfredställa behov bland flera 

användare. 

Prototyp   

Prototypens konstruktion gjorde att krafternas riktning från skivstången 

mot kroppen ändrades. Den förändrades snett nedåt på överkroppen till 

vertikalt nedåt.  Eftersom flera leder involveras i utförandet gjorde de 

snett nedåtriktade krafterna det mer ansträngande att kunna hålla balansen 

och använda rätt teknik samtidigt. Förändringen av krafternas riktning 

samt krafternas fördelning över axlarna skapade bättre förutsättningar för 

skickligare kontroll och utförandeteknik av BS och JS. 

Prototypens konstruktion gav även bra förutsättningar för handgreppsomplaceringen, som 

kunde flyttas framför bröstkorgen, (röd markering, fig. 39). Handgreppet framför bröstkorgen 

minskade besvär och ansträngning i hand- och axelleden. Vältränade personer utryckte en 

positiv förändring i att nå bättre kroppsstabilitet och sammanhållning, som jämfördes med 

kroppshållningen vid boxning.  

2 

1 

Figur 39.   Axelstöd.  
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Figur 41.  Kuddset1.  

 

Figur 42. Kapmuskler.  

Interaktionen mellan prototypen och Smithmaskinen (SM) under JS 

visade att skenor som sitter i SM:s stomme (fig. 40, nr 5 stomme) och 

ansvarar för skivstångens (SST) upp- och nerrörelse blev lite svajiga. Ju 

längre bort från SST:en utövaren ställde sig, desto större vrid moment 

och svängningar blev det. Orsaken till det blev sammankopplingen 

mellan WBB (fig. 40, nr 3) och skivstångshållaren (fig. 28, avsnitt 6.1). 

Sammanfogningen orsakade förflyttningen av belastningen till en 

kortare sträcka på skenorna, än WBB utfördes utan prototypen. Detta 

kan åtgärdas genom att sätta ihop även den högre delen av hållaren med 

skenor.  

Efter redovisningen diskuterades möjligheter till andra konstruktionslösningar som t.ex. att ett 

par axelstöd skulle monteras med hjälp av kraftiga klämringar. Idén fanns med i de första 

ritningarna, men lämnades efter att inte tillräckligt kraftiga klämringar hittades.  Spåren efter 

idén finns kvar i Koncept A och B (avsnitt 5.2) och anledningen till varför de inte har valts, 

var att de krävdes en permanent sammanfogning med skivstången. Denna typ av 

sammanfogning var inte optimal av två skäl: omöjlighet till att byta den originella SST:en 

som var speciellt anpassade för SM Cybex 5000, samt behovet av avståndsjustering mellan 

axelstöden.  

Skyddskuddar  

Skillnaden mellan de två designversionerna av 

skyddskuddar presenterade i avsnitt 6.2, ligger i 

dynornas funktion. Kuddset 1 fick sin skyddande 

funktion genom att täcka både SST:en och 

axelstöden, som ledde till en ökad kontaktyta  

i jämförelsen med endast en bar SST. Det som  

är innovativt och utmärker Kuddset 1, är den 

ergonomiska anpassningsformen (fig. 41, höger bild, gul makering) för 

den böjda mjuka linjen som går längs nacken och sträcker sig ut mot 

axlarna (fig. 42 gul markering). Formen skyddar även mot klämrisk 

som skulle kunnat uppstå mellan kuddens nack- och axeldel (fig. 41, 

vänster bild) om kudden avsedd för axel skulle designas i form av 

cylinder. Det kanske kan upplevas som onödigt med tanke på att 

kuddarna har en viss mjukhet, men beroende på utövarens 

muskelstorlek och andra fysiska förutsättningar, skulle en sådan 

utformning kunnat orsaka obehag och hudirritation. 

Kuddset 2 är inspirerad av den positiva bieffekten från 

axelstödsmodellen (fig. 38). Kuddarnas utformning avlastar 

nackkotszonen helt (fig. 43, vita pilar) utan att utövaren behöver 

ställa sig längre bort från SST:en som skulle öka belastningen på 

SM:ens skenor. Denna modell har mycket enklare form som skulle 

ha varit en fördel vid tillverkningen med vattenskärningsmetoden, 

Figur 43.   Kuddset 2. 

 

 

 

 

 

 

Figur 40. WWB. 
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som var metoden rekommenderad av tillverkare.  

I samband med redovisningen togs det upp en intressant frågeställning om påverkan på 

kapmuskeln (fig. 42, svart streckad markering) och framförallt muskelns fäste, pga. det 

förändrade belastningsmönstret. Åhöraren med bakgrund i sjukgymnastik menade att 

muskelns fäste (fig. 42, röd markering) kan påverkas negativ av de höga och upprepande 

krafterna från axelstödet. Belastningen kan ha störst betydelse under framförallt landningen 

vid JS om inget inbromsningssystem blir kopplat.  

7.2. Metod 

Benchmarking 

Internet och sökmotorn Google valdes som verktyg vid benchmarking. Fördelar med 

verktyget är tillgänglighet och effektivitet, men att söka på internet har också sina nackdelar, 

som att hitta rätt information i den enorma informationsmängden. Orsaken till att metoden 

valdes trots dess nackdelar berodde på begränsad tid och projektets budget samt att 

sökningarna skulle utgå från träningsredskapen som idag används på arbetsplatsen. 

I slutet av examensarbete hade studenten tagit del av information, om hur sökresultatet styrs 

och påverkas av de tidigare sökningar som genomförts på en dator. Alla sökningar utfördes 

från studentens bärbara dator vilket innebär att resultaten av benchmarking kunde blivit 

annorlunda, om sökningarna skulle utföras från en annan dator. Detta i sin tur påverkar 

undersökningens pålitlighet som minskar i detta fall. För att öka reliabiliteten skulle 

sökningarna ha genomförts från olika datorer för att sedan jämföra resultaten, och vid en stor 

resultatvariation sammanställa sökresultaten, eller fundera över ett annat sökverktyg. 

Sökningarna utgick från namn på träningsredskapen som redan fanns på arbetsplatsen dvs. 

Marta Ray och Barbell Pad, vilket ökade reliabiliteten i jämförelse om de första sökorden 

skulle ha varit t.ex. träningsredskap vid BS. Träningsredskap vid BS är ett mycket mer 

övergripande uttryck i jämförelsen med ett konkret namn på ett träningsredskap, och chansen 

för att få sökresultaten mer spridd vid sökningen på två olika datorer måste öka vid det mer 

övergripande uttrycket.  

Färgavtryck 

Metoden visade sig ha en låg reliabilitet pga. tygets och plastfoliens reaktion mot rörelse 

under back squat. Tyget skrynklades när testpersoner skulle lyfta armarna för att greppa 

skivstången och kunde därmed kunde inte ge den faktiska bilden av kontaktytan. Plastfolien 

som tycktes ha bra fästegenskaper för att linda in redskapen, flyttade på sig lätt och var 

särskild besvärlig att använda på MR som hade krokiga former och plastfolien höll inte tätt 

mot den buckliga ytan. För att nå bättre resultat fanns det planer på att testa avtryck direkt på 

huden. Idén lämnades eftersom användningen av sensortekniken och Tekscan föreslogs 

istället. 

Tyger med färgavtrycken fotades och en bildanalys finns i bilaga 9 som beskriver skillnader 

mellan olika avtrycksmönster. Under analysen noterades att även färgmängden samt tiden 
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mellan färgapplikationen och avtrycken bör kontrolleras noga om avtrycken på huden skulle 

genomföras.  

Tekscan 

Rekommendationen om Tekscan kom från en person som hade erfarenhet av utrustningen. 

Studenten gjorde en undersökning om metodens möjligheter och den visade sig ha en bred 

tillämpning inom flera olika discipliner vid produktutvecklingen, och därmed en stor 

pålitlighet, som var viktigt för prototypsutvärderingen. Programvara med tillhörande 

sensorunderlag, hade möjlighet att spela in och registrera kraftstorlekens förändringar samt 

kontaktytans storlek under hela rörelseomfånget både i bild och i siffror. Det skulle ha varit 

utmärkt data att jämföra med resultaten från subjektiva metoder. Jämförelserna kunde leda 

till intressanta observationer mellan användarnas subjektiva upplevelser och data från 

Tekscan.  

Kalibreringsförsök (fig. 45, fig. 44) visade att det blir svårt att 

genomföra tester i rörelse eftersom de tillgängliga sensormaterialen 

hade för liten känslighet. Därför provades tester statiskt. Det provades 

med olika underlag och tyngder, men resultatet blev inte 

tillfredställande för utvärderingens pålitlighet och därför skulle bara 

EMG användas som objektiv metod. 

Lärdomen från denna erfarenhet är att inte förlita sig på de bästa 

och/eller mest användbara metoder och tekniker innan de testas för det 

specifika fallet. 

Utvärdering av prototypen 

Prototypen skulle utvärderas mot befintliga träningsredskap med avlastande egenskaper. 

Planerade formella användartester genomfördes inte pga. oväntade händelser som orsakade att 

skyddskuddar inte kunde tillverkats inom projektets tidsram. Trots detta, kan ett resonemang 

kring de planerade subjektiva (SuM) och objektiva metoderna (ObM) föras. 

Vid feedback på produktens användbarhet är SuM mycket viktiga eftersom produkten ska 

skapas för användaren och inte utvecklaren. Samtidigt som SuM är mycket värda vid 

produktutvecklingen ger de ofta låg generaliseringsbarhet. Skärskild om det är få testpersoner 

som ska delta i studien. Framtagen prototyp ska kunna användas av en bred användargrupp, 

från utövare med låg eller ingen träningsvana till äldre och idrottare. Därför, om produkten 

skulle utvecklas vidare med syfte för försäljning, kan en större användarstudie behövas 

genomföras.  

Utvärderingar av SuM påverkas av utövarnas personliga upplevelser. Därför är resultaten 

beroende av individuella faktorer som t.ex. träningsvana och allmän kondition, uthållighet 

mot fysisk ansträngning som kan ha med ålder och/eller skelett- och muskelproblem att göra. Inte  

minst personliga värderingar i vad utövaren tycker är komfortabel påverkar resultaten. Därför 

en enkät skulle vara en bra komplettering till kroppskartor och Borgs RPA – skala.   

Figur 45.  Tekscan. MR.  

Figur 44.  Tekscan. SST. 
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SuM är trots allt mycket viktiga eftersom det är användaren som står i fokus och ObM är 

nödvändiga för att se till att användaren inte utvecklar en skada vid användningen av produkten.  

Invändningen om eventuella hälsorisker vid kapmusklernas belastning gör att undersökningen 

av kontaktytans storlek och kartläggning av hur krafterna fördelas över ytan inte är det 

viktigaste i första hand. En ny viktig fråga angående den nya situationen är om den ObM:en 

EMG är en lämplig metod för att undersöka den påverkan som sker i musklernas fäste.  

Orsaken till att det är viktigt att utvärdera prototypen med både SuM och ObM är att se om 

t.ex. Kuddset 1 skulle visats sig vara favoriten för testpersonerna, skulle det inte behöva 

innebära en säker träning i fortsättningen, vilket kan ObM: er hjälpa att utreda.  

7.3. Process 

Ett utvecklingsprojekt, är en levande och interaktiv process som oftast involverar flera 

samarbetspartners. Detta gör processen känslig och utsatt för oplanerade händelser som kan leda till 

förändringar och fördröjningar. I detta avsnitt beskrivs situationer som haft inflytande på 

arbetsprocessen. 

Begreppsuppfattningar och måländringar  

Ungefär i mitten av projektet har studenten och uppdragsgivaren konstaterats att de hade olika 

uppfattningar om back squat och krafter som prototypen skulle hålla för. Målen med 

examensarbetet omformulerades och projekt riktades mer mot konstruktionsarbete. Varför 

skilda uppfattningar inte fångades upp tidigare, kunde varit kommunikationen mellan 

studenten och uppdragsgivaren. Uppdragsgivaren hade lång erfarenhet och var djupt insatt i 

pågående arbete, medan studenten hade nybörjarsyn på begreppen och det arbete som utfördes 

på arbetsplatsen. Studenten och uppdragsgivaren hade sin bakgrund i olika kunskapsområden. 

De såg exempelvis på gruppmåldefinitionen FÖR ALLA utifrån varsitt perspektiv.  Prototypen 

skulle utformas FÖR ALLA dvs. från idrottare till gemene man. För studenten som skulle 

genomföra en formstudie, innebar det en produktutveckling som ska passa alla kroppsformer 

och längder. Uppdragsgivare tänkte på att själva konstruktionen skulle hålla upp till 200 kg 

belastning. Varför det skulle fungera för så höga vikter var, att en idrottare behöver utveckla 

sin explosivitet. Detta effektiveras genom att höja vikternas tyngd. 

En annan faktor som kunde ha haft ett inflytande på situationen, och som är viktigt att  

nämna i kommunikationssammanhang var språkliga aspekter, som att både studenten och 

uppdragsgivaren hade svenska som andra språk. Det ska absolut inte tolkas som en ursäkt, 

men ska påpeka vikten av en tydlig och noggrann kommunikation i mångkulturella projekt.  

Målformulering  

Målformuleringsprocessen, förmodligen kunde ha sin inverkan på varför de skilda 

begreppsuppfattningarna inte fångades i förstudiefasen. I början av examensarbete fanns inga 

bestämda mål och avgränsningar för projektet. Mål- och delmålsformuleringar blev därmed 

en del av examensarbetets process som pågick ett tag parallellt med projektet. 
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Budget  

Uppskattningen av projektkostnader i initiala fasen av projektet var ganska svåra att 

genomföra pga. framtagningen av koncepten var ett av stegen i examensarbetet och inte en 

färdig produkt som kunde utgås från vid budgetplaneringen. Budgeten var också rörlig under 

den största delen av arbetsprocessen och det var inte heller den mest optimala situationen för 

kostnadsuppskattningen. Finansieringssättet ledde till en idé för att använda sig av återvunnet 

material och minska beroende av rörlig budget. Tanken var bra ur ett miljövänligt perspektiv, 

men inte ur ett tidsperspektiv, eftersom sökningen efter ett lämplig återvunnet material visade 

sig vara väldigt tidskrävande. Dock, har delar av den första modellen byggts av återvunnet 

stålrör.  

Företagskontakter 

Under arbetets gång var studenten i kontakt med olika tillverkningsföretag. Alla företag 

förutom det som skulle tillverka skyddskuddar, var mycket öppna och tog studentens 

frågeställningar och beställningar på allvar. Skyddskuddtillverkaren lämnade återbud i sista 

stund som bidrog till att användartester inte kunde genomföras inom examensarbetets tidsram.  

Konsekvenser  

Det visade sig att följden av förhindrade formella användartester kommer ha en positiv 

betydelse både ur den ekonomiska aspekten samt utifrån produktutvecklingens nytta. 

Frågeställningen som kom fram efter arbetets framläggning gör att onödiga tillverkningskostnader 

kan undvikas om det nya belastningsmönstret visar sig ha negativ inverkan på kappmusklernas 

fäste.    

Ovan beskrivna situationer blev till nyttiga lärdomar och erfarenheter som kan med framgång kan 

nyttjas i framtida kommunikationer med människor och företag. Det var också en värdefull 

lärdom i kommunikationens nyanser, inte minst på grund av studentens kulturella bakgrund.  
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8. Slutsatser 

Framtaget axelstödskoncept resulterade i tre huvuddelar. En metallkonstruktion av axelstöd 

och två par skyddskuddar i form av tredimensionella CAD – modeller med varsin unik 

funktion.   

Axelstödskonstruktionen tillsammans med Kuddset1 minskar den lokala belastningen genom 

att fördela belastningen över axlarna. En speciell utformad övergång mellan skyddskuddarnas 

delar ska öka komforten och fördela belastningen även över nacken. Prototypen och  

Kuddset 2 avlastar nackkotor helt genom att belasta endast axlarna med hjälp av varierande 

kuddtjocklekar. 

Prototypens konstruktion ger också goda förutsättningar till handgreppsomplaceringen som nu 

kan flyttas framför bröstkorgen och placeras i förlängningen av axelstödens horisontella 

stänger. Dock, exkluderas inte möjligheten till handgreppet i ursprungliga lägen längs 

skivstången, om användaren skulle föredra detta. 

Tillverkningen av skyddskuddar förhindrades av en oväntad händelse och ledde till att 

formella användartester inte kunde genomföras inom projektet. Dock, genomfördes en 

informell testning i samverkan med laboratoriets personal som gav den första feedbacken på 

interaktionen mellan prototypen och Smithmaskinen i rörelse. 

I samband med examensarbetets framläggning ställdes en fråga om, hur det förändrade 

belastningsmönstret kommer påverka kappmusklernas fäste. Frågeställningen belyser en ny 

och viktig aspekt vid vidareutveckling av produkten samt minskar vikten av tidigare 

planerade undersökningar.  

Åhöraren som ställde frågan hade bakgrund i sjukgymnastik, vilket tydligt understryker 

vikten av och fördelar med arbete i tvärvetenskapliga grupper. 
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9. Rekommendationer 

I detta kapitel föreslås rekommendationer avseende prototypens vidareutveckling samt en ny 

frågeställning uppkommen i samband med examensarbetets framläggning. 

9.1. Vidareutveckling 

Prototypen har en stor potential och det finns många möjligheter till vidareutvecklingen, både 

avseende nya målgrupper och konstruktion som tillverkningsmaterial. Nedan följer förslag till 

nya utmaningar: 

 Utveckling av axelstödskonstruktion avseende ett lättare konstruktionsmaterial och ett 

mer flexibel monteringssätt. Ett förslag kan vara utvecklingen av Koncept A eller 

Koncept B i form av en ”snap - on” fästfunktion med hjälp av klämanordningen som 

kan stå mot de höga vridkrafterna.  

 Utveckling av kraftfull klämanordning.   

 Utveckling av ett ergonomiskt och estetiskt tilltalande handtag. 

 Utveckling av en lämplig anordning för handikappade som saknar övre extremiteter. 

Anordningen ska uppfylla armarnas och händernas funktion och därmed hjälpa hålla 

axelstödet mot kroppen för att motverka att utövaren tappar kontakt med maskinen 

under träningen. 

9.2. Ny infallsvinkel 

Den nya infallsvinkeln gör att det är mindre viktigt med tester över kontaktytans storlek. 

Frågeställningen angående hälsoriskerna som kan uppstå vid axelbelastningen gör att en  

ny diskussion om metoduppläggningen och nya syften för prototyputveckling och 

prototyputvärdering bör tas upp på nytt. 
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Figur 18. Sting Ray (front squat). 
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Figur 19. Squat Harness.  
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Figur 41. Kuddset1. Vänster: utan anpassningsform, röd markering (Ilona Jastrzebska). 
                 Höger: med ergonomiska anpassningsformer, gul, streckad (Ilona Jastrzebska). 
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A 1 

Smithmaskin Cybex 5000  

(källa: Cybex Plate Loaded, Owner’s and Service Manual,Strength Systems) 

 

 

 

 

  



 

II 

 

A 2 

Muskler. 

1

. 
tibialis anterior 

Funktion: Flekterar och supinerar fotleden.  

Övrigt: Tibialis Anterior har sitt namn efter sin placering på kroppen. Tibia 

heter benet den sträcker sig över och Anterior betyder framför, muskeln framför 

smalbenet på svenska. Dess funktion är att dra foten uppåt och rotera den inåt. 

Det är via den här muskeln man kan få behinnesmärtor när man springer i nya 

skor eller på ovana underlag. (http://www.dintraning.se/muskel/45/M.-Tibialis-

Anterior.html ). 

2

. 
gastrocnemius 

Funktion: Flekterar foten och flekterar knäleden.  

Övrigt: Gastrocnemius är den yttre av de två vadmusklerna. Den träder från 

ovansidan av knäleden ned till hälbenet vilket betyder att den både sträcker 

foten och att den böjer i knät. Gastrocnemius fäster i hälbenet via den största 

senan i kroppen, Achilles-senan. (http://www.dintraning.se/muskel/43/M.-

Gastrocnemius.html ). 

3

. 

vastus 

medialis 

vastus lateralis 

 

Funktion: Extenderar knäleden, flekterar höften.  

Övrigt: Quadriceps har sitt namn efter sitt utseende. Quadri betyder fyra och 

ceps betyder huvud. Den fyrhövdade muskeln på svenska. Ett av dessa huvuden 

är Rectus Femoris. Quadriceps sträcker knät rakt och i den stora senan som 

sträcker sig över knät ligger knäskålen 

inbakad(http://www.dintraning.se/muskel/42/M.-Quadriceps.html ). 

4

. 
biceps femoris 

Funktion: Flekterar i knäleden och extenderar i höftleden.  

Övrigt: Biceps Femoris, Bi betyder två, ceps betyder huvud och Femoris heter 

lårbenet som muskeln träder över. På svenska blir det lårbenets tvåhövdade 

muskel. Den ingår i en grupp muskler som är mer kända som Hamstrings. Här 

ingår också Semimembranosus och Semitindinosus. Dess funktion är att föra 

benet bakåt och att böja i knäleden. (http://www.dintraning.se/muskel/39/M.-

Biceps-Femoris.html ). 

5

. 

lumbar erector 

spinae 

Funktion: Extenderar och säkrar columnas uppräta ställning och balans.  

Övrigt: Erector Spinae är en av alla de muskler som ingår i det system av 

muskler som gör att vi människor kan gå på två ben. Erector betyder rak och 

spinae betyder ryggrad. Med andra ord; Den raka ryggraden. 

(http://www.dintraning.se/muskel/1/M.-Erector-Spinae-grupp.html ). 

6

. 

rectus 

abdominus 

Funktion: Ventralflekterar ryggraden och är s.k. Défense Musculaire; 

skyddsmuskelatur för buken.  

Övrigt: Rectus Abdominis betyder den raka bukmuskeln. Den urspringer från 

vårt bäcken och fäster i bröstkorgen. Dess funktion är att böja kroppen framåt 

och skydda de ömtåliga inre organ som vi bär i bukhålan. Rectus Abdominis 

förväxlas lätt för att vara den muskeln som är bra för vår rygg. Den muskeln 

man tänker på då är Transversus Abdominis 

(http://www.dintraning.se/muskel/14/M.-Rectus-Abdominis.html ). 

 

  

http://www.dintraning.se/muskel/45/M.-Tibialis-Anterior.html
http://www.dintraning.se/muskel/45/M.-Tibialis-Anterior.html
http://www.dintraning.se/muskel/43/M.-Gastrocnemius.html
http://www.dintraning.se/muskel/43/M.-Gastrocnemius.html
http://www.dintraning.se/muskel/38/M.-Rectus-Femoris.html
http://www.dintraning.se/muskel/42/M.-Quadriceps.html
http://www.dintraning.se/muskel/41/M.-Semimembranosus.html
http://www.dintraning.se/muskel/40/M.-Semitendinosus.html
http://www.dintraning.se/muskel/39/M.-Biceps-Femoris.html
http://www.dintraning.se/muskel/39/M.-Biceps-Femoris.html
http://www.dintraning.se/muskel/1/M.-Erector-Spinae-grupp.html
http://www.dintraning.se/muskel/13/M.-Transversus-Abdominis.html
http://www.dintraning.se/muskel/14/M.-Rectus-Abdominis.html
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A 3 

Kroppskarta. 

Ref. Bohagard M. m fl., Arbete och teknik på människans villkor, Prevent, Stockholm 2008 
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A 4 

Borgs RPA – skala 

Ref. Gunnar Borg, 1970, 1985, 1994, 2006. 
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A 5  

Pughs matris – val av axelstödsmontering 

Ref. Ilona Jastrzebska 

 

 

 

 

Koncept A Koncept B Koncept C Koncept D 
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A 6 

Pughs matris – val av skivstångshållare. 

Ref. Ilona Jastrzebska 

 

 

Förslag 1 Förslag 2 Förslag 3 

   

 

 

PUGHS MATRIS 

 

 

 

 

 

  



 

VII 

 

A 7 

Perspektivbilder för kuddset_1. Skyddande funktion. 

Ref. Ilona Jastrzebska 
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A 8 

 

Perspektivsbilder för kuddset_2. Avlastande funktion. 

Ref. Ilona Jastrzebska 
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A 9 

Bildanalysen från test av färgavtrycksmetoden. 

MANTA RAY (MR) 

Avtryck A i fig. a till höger gavs av en manlig testperson (MTP), avtryck B av en kvinnlig 

testperson (KTP) och skillnader i färgintensiteten kunde orsakats av olika faktorer: 

 Skillnader i muskel-/kroppsformen mellan MTP 

och KTP. 

 Kraftstorleken som utvecklades under försöket, där 

testpersonen (TP) fick trycka skivstången med 

MR mot kroppen . Ju mindre färgintensitet desto 

mindre kontaktkraft mellan kroppen och MR.  

 Olika mängder av fingerfärg på MR under 

försöken, alternativt olika väntetider mellan 

färgsättningen och avtrycken så att färgen hann 

torka ut lite, eller både och. 

 

 

 

 

SKIVSTÅNG (SST) 

Avtryck 1 (AV1) och 2 (AV2) i fig. b till höger, 

kommer ifrån MTP och en bar skivstång. Det 

gjordes två försök pga. att stången gleds av 

axlarna. AV2 i fig. b är lite längre än AV1. Detta 

berodde på tyget som drogs ihop när TP lyfte 

händerna för att greppa i SST. Det är också varför 

AV2 har vita mellanrum – det vita mellan de röda 

är den ihopdragna delen. Även här ser vi att 

tjockleken på AV2 är större än man har förväntat 

sig från en SST på 25 mm i diameter. Vid AV1 har MTP känt glidningen av stången men 

trotts detta AV2 skiljer sig inte så mycket på bredden. Det som syns är att AV2 är mer 

jämnbrädd längs kontakt ytan. 

AV3 gavs av KTP. Det som är annorlunda mot de två tidigare avtrycken i fig. b, är precis som 

vid Manta Ray dvs. färgintensiteten. Eftersom man ser liknande mönster kan man påstå att 

orsaker till intensitetsskillnader är samma som i försöket med MR.  

Betydliga breddskillnader mellan AV3:s mitt och dess ändelser kan bero på att KTPen var 

mindre i axlarna både bredd – och muskelmässigt. Det är som om man skulle trycka med en 

tumme på en kudde (tränade muskler med volym) och senare med samma tumme på ett bord 

(platta otränade muskler).  

  

Fig. a. Färgavtryck från Mnta Ray. 

 

Fig. b. Färgavtryck från skivstången. 

AV2 

AV1 

AV3 
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Fig. g. Modifierad 
version av Skiss 6 

A 10 

Modifieringar 

Det visade sig att stånghållaren (SST/H) behövdes modifiera. Vid 

mätningar för måttsättningen av Koncept D, kom det fram att en 

bromskedja som monterades i ett tidigare utvecklingsprojekt missades 

vid framtagningen av koncept. Kedjan befann sig precis under och över 

SST:en (fig. c, nr 1, röda markeringen) och kunde inte förflyttas. 

Modifieringen grundade sig på omplaceringen av hålets position i 

SST/H:en så att stödjande SST (fig. c, nr 2) kunde gå förbi bromskedjan. 

Modifieringar beskrivs nedan. 

Hålet förflyttades åt höger och uppåt jmf med Förslag 1 i 

tabell 2, för att gå om bromskedjan, uppåt för att skapa  

precis så mycket utrymme som behövs för att ge plats åt  

axelstödet som skulle monteras mellan SST och S/SST.  

På detta sätt kunde krafterna ta ut varandra och lösa problem 

med axelstödets glidning runt stången.  Röda inringningar i 

fig. d och fig. e pekar på sammanfogningssätt som vissas i fig. f. 

Under skissprocessen testades även att förflytta stånghållaren uppåt dvs. 

till övre delen av WBB (fig. e). Skissen resulterade i att det skedde en 

ytterligare modifiering. 

Efter att stånghållaren flyttades till den övre delen av 

WBB ansågs det att det fanns möjlighet för ännu större 

avstånd mellan stängarna som gav förutsättningar för att 

få fram funktionen från den första axelstödsmodellen 

(avsnitt 5.1). Avståndet skapades genom att förflytta 

hålet både mer uppåt och mer till höger. Denna lösning 

skapade förutsättningar för att vila huvudet som i det 

första modellen. 

Stånghållaren skulle framställas som en solid form av stål med 

godstjocklek på 16 mm. Röda markeringen i fig. g visar den krokiga 

formaen som med sambad med godstjockleken innebar att formen måste 

fräsas till. Företaget som skulle tillverka stånghållaren beräknade 

kostnaden till en summa som var alldeles för stort i jmf till budgeten. 

Därmed skedde en ytterligare omkonstruering av stånghållaren som var 

anpassad till en biligare tillverkning. Resultatet blev en liten kloss med 

två hål för att skruva ihop den med WBB, och två plattor svetsades på 

klossen med var sitt hål för att kunna montera in den stödjande stången 

(fig.h). Eftersom det var enkla fyrkantiga former behövdes det inte längre avancerad fräsning 

för hand och kunde istället tillverkas på ett företag utan avancerade CNC - maskiner.  

Fig. f. Rör- 
koppling    
 

Fig. c. Bromskedja (1),    
    stödjande stång (2). 

Fig. h.  
Skivstångshållare. 

 

Fig. e. Förflyttningen till 
övre delen av WBB. 

 

F 

Fig. d. Förflyttning till 
            höger. 
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