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Sammanfattning 
Ländryggen är det medicinska namnet på ryggens nedre del, ungefär från revbenen 
till höften.  

Ont i ländryggen kan oftast behandlas bra hos en osteopat eller eventuellt hos en 
kiropraktor eller naprapat.  

En vanlig behandling de gör då, är att de sträcker ut ländryggen på personen i 
fråga. Detta för att ländkotorna i ländryggen ska sträckas ut och få avlastning. 
Genom att dra ut ländryggen ökar cirkulationen och belastningen minskar. 

Dessvärre är det dyra besök det handlar om och man får ofta långa väntetider för 
att få komma dit. Ett besök räcker heller inte, utan det handlar om återbesök ett 
antal gånger. 

Många människor drar sig därför för att gå och har då också kvar smärtan en 
längre tid.  

De produkter som finns för privat bruk idag, för att sträcka ut ländryggen, är 
antingen dyra, klumpiga eller känns osäkra.  

Detta projekt handlar om att utforma en ryggsträckare som kan göra 
utsträckningen säkert, enkelt och vara billigare än de dyra produkter som finns 
idag.  

Produkten ska vara för privatpersoner, för användning i egna hemmet, för att 
kunna bestämma själv när och var de vill sträcka ut ländryggen. 

Detta är en möjlighet till självhjälp, mestadels för de som arbetar med tunga lyft 
som får ont i ländryggen. 
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Summary 
Lumbar spine is the medical name of the lower back, stretching from the ribs to the 
hips.  
Pain in the lumbar spine can usually be treated by an osteopath or possibly by a 
chiropractor or naprapath.  
A common manipulation, is stretching the lower back of the person. This is to get 
the lumbar vertebrae of the lumbar spine stretched and get discharged.  
Unfortunately, it is expensive visits involved and you often have to wait to get 
there. One visit is also insufficient, you probably have to revisit a number of times.  
Many people are reluctant, therefore, to go over there and has since also left the 
pain for some time.  
The products that are available for private use today, to stretch the lower back, is 
either expensive, bulky, or feels insecure.  
Therefore, this project is about designing a product that can do this safely, easily 
and be cheaper than the expensive products available today.  
It should be for individuals in their own homes, to get to decide when and where 
they want to stretch the lower back.  
This is an opportunity to help themselves mostly for those who lift heavy things 
that produces pain in their lumbar spine.  
By stretching the lower back, it will increase circulation and reduce congestion. 
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Förord 
Nya kunskaper inom området ergonomi, tillsammans med anatomi och till och med 
psykologi har tillkommit. 

Sammanhanget kring dessa ämnen har lett till en helt ny förståelse för hur kroppen 
kan reagera och hur olika vi alla är. 

Jag vill tacka mina handledare; Bo Löfgren, Katinka Kundler och Lena Lorentzen för 
hjälpen med mitt examensarbete.  
 
Bo har hjälpt mig igenom tankar och funderingar kring hur projektet ska läggas upp 
och hur jag skulle gå vidare. 
Katinka har, med tacksamt ivrigt engagemang, gett mig alla de kunskaper som 
behövs i områden jag själv inte kan lära mig, på denna korta tid.  
Lena har hjälpt mig med att hålla ihop hela projektet med kommentarer och 
pushning igenom det. 
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1 Inledning 
 

1.1 Projektets bakgrund 
 
Uppåt 80 procent av världens befolkning har eller får någon gång under sin livstid, 
problem med sin rygg. Det kan vara allt ifrån ett litet enstaka problem som bara 
håller i sig i en vecka till ett kroniskt besvär som håller sig kvar resten av livet.  
Idag vet man inte med säkerhet vad alla besvär beror på, därför att människors 
kroppar reagerar olika på olika saker.  
Medan en person får ont av ett specifikt lyft, kan en annan person göra detta lyft 
utan något problem.  
Det man vet idag är att det kan påverka ryggen negativt vid en dålig livsstil; 
exempelvis ett stressigt jobb, en vardag med många tunga lyft, en icke 
samhörighetskänsla, stillasittande arbete framför en dator och mycket annat.  
För att förebygga de ryggbesvär som uppstår, finns det vissa saker man kan göra 
för att hjälpa.  
Däribland kan man behöva sträcka ut ländryggen, så att ländkotorna får sträckas ut 
och slappna av efter allt tryck som de utsatts för under dagen.  
Det man kan göra som privatperson, för att få hjälp med detta, är att boka en tid 
hos en osteopat eller eventuellt hos en naprapat eller kiropraktor, som kan sträcka 
ut ländryggen. Dessa besök kostar dock ganska mycket och många privatpersoner 
får gå utan hjälp pga. att de inte har råd eller att de inte har tid.  
Dessutom finns det även en viss skepticism till dessa yrken.  
Många privatpersoner vet helt enkelt inte att deras smärta kan lindras, eller 
försvinna, tack vare ett sådant besök.  
Viktigt att sägas är att om man känner av smärta i ryggen, är alltid ett första 
läkarbesök viktigt att göra. Oftast är det simpla problem som smärtan beror på, 
men det är viktigt att veta med säkerhet, att det inte är något allvarligt. Vid 
allvarligare problem, kan en utsträckning av ryggraden skada mer än hjälpa. 
 
De produkter som finns idag är dyra. En vippbräda exempelvis kostar ca 10 000 
kronor, om det är en säkrare och bättre sort. De som är enklare gjorda och har en 
mindre säkerhet kan kosta ca 4000- 5000 kronor.  
 
Olyckor har hänt, där en produkt har gjort det värre istället för att hjälpa och dessa 
produkter känns osäkra för en person att göra själv. 
Katinka berättade om kunder till henne som ramlat av en vippbräda och gjort sig 
illa och jag är säker på att det finns fler historier som förklarar fler olyckor med 
sådana produkter. 
Dessa dyra produkter är det alltså inte vanligt att någon privatperson köper, utan 
används av de som manipulerar ryggar och har det som yrke.  
Detta innebär en stor efterfrågan av just en billigare, enklare och säkrare produkt, 
som en privatperson kan ha hemma och förebygga sina ryggproblem. 
 
Katinka Kundler jobbar som osteopat, med verksamhet i Visby, tillsammans med en 
kollega.  
Hennes idé om att det skulle behövas en produkt som sträcker ut ländryggen på 
hennes kunder, berättade hon om på mitt besök.  
Många människor betalar dyra pengar och lägger ned tid på att besöka henne. 
Detta var en intressant idé och med hjälp av henne och Lena Lorentzen (professor 
och industridesigner) påbörjades mitt examensarbete, med att få fram ett koncept 
på en ryggsträckare.  
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Eftersom det är så viktigt med avslappning vid denna sortens utsträckning, så är 
det viktigt att användaren känner sig lugn och säker på att produkten gör sitt jobb.  
Musklerna som sitter i ländryggen behöver slappna av för att man ska kunna 
sträcka ut ländkotorna. 
Spänner sig användaren, så tar det längre tid för ländkotorna att sträckas ut och 
det är då också risk att användaren inte vill använda produkten. Detta eftersom 
användaren inte kommer att märka en förbättring, fastän han/ hon tror att det görs 
rätt.  
En sådan risk får inte finnas. 
Många människor känner igen sig i att de övningar som man blivit tillsagd att man 
ska göra varje dag, två gånger om dagen,, inte blir gjorda.  
Delvis pga. att det kräver engagemang från personen i fråga, extra tid utsatt två 
gånger om dagen och att man verkligen märker vilken skillnad det gör. (Detta är 
bara exempel på antal gånger man ska utföra övningarna. Många människor får 
självklart olika sorters övningar, i olika antal utföranden.) 
 
 

1.2 Problemformulering 
Hur bör en produkt utformas, som kan sträcka ut ländkotorna på ett ergonomiskt 
sätt?  
Denna produkt ska även vara ekonomiskt försvarbar och fungera för hemmabruk, 
för enskild person. 
 

1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete, är att konstruera ett koncept på en produkt, som 
kan sträcka ut ländkotorna på ett säkert sätt.  
 

1.4 Avgränsningar 
En exakt beräkning av hållfastheten kommer inte att göras. 
 
 

1.5 Kravspecifikation uppställd enligt mig 
 

• Säker. (Produkten ska inge en säkerhetskänsla vid användandet.) 
• Tekniskt säker. (Ingen risk för rekyl.)  
• Enkel att förstå. 
• Lätthanterlig 
• Billigare än de produkter som finns. 
• Produkten ska vara för hemmabruk. 

 
 

1.6 Lösningsmetoder 
I detta projekt är Bo Löfgren, Lena Lorentzen och Katinka Kundler handledare.  
Bo är lektor i industriell design. 
Lena, professor på mittuniversitetet, skall vara ett bollplank åt mig i projektet.  
Katinka är osteopat D.O. sedan många år tillbaka och ska även hon vara en hjälp i 
projektet, för att kunna se hur det skall utformas och fungera.  
Se information om Osteopati i appendix, 7:2. 
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Först behöver jag samla information om hur kroppen är uppbyggd och hur man 
med en ergonomisk utformning kan konstruera en tilltänkt produkt.  
Genom intervjuer, diskussioner och tester, framförallt med Katinka Kundler, som 
kommer att ge mig tips på hur jag ska gå tillväga. Även studerande av ergonomi, i 
en informationshandling och läsning av litteratur. 
 
När jag ska testa eventuella funktionsmodeller, så har Katinka en kundgrupp som 
jag kan använda för det. Denna kundgrupp kan jag besöka och testa funktions- och 
testmodeller på, samtidigt som Katinka är med och diskuterar nya förslag och 
möjligheter på framtida prototyper. 
Blir det inte möjligt att kunna göra en riktig prototyp, så ska ett noga uträknat 
koncept utarbetas och sedan, så gott som det går, testas för att se hur det skulle 
kunna fungera i verkligheten. 
 
Möjligheten för framtida försäljning av färdig produkt finns, genom Katinka Kundler. 
Skulle detta bli en möjlighet efter projektet, så är det även då bra om jag kan visa 
prototyp på ett fungerande koncept.  
 
 

1.7 Tidsplanering 
Enligt designprocessen 
Fas 1; Problemanalys, vecka 13.  
”Vilka kroppsdelar utsätts för utsträckning? Hur många människor har dessa 
problem? Hur gör Katinka när hon sträcker ut ryggen på sina kunder? ” Osv.  
De viktigaste basfrågorna tas upp genom Katinka, internet eller andra kontakter jag 
har.  
Fas 2; Faktainsamling, vecka 14- 16. 
Resten av viktiga frågor tas upp på samma sätt. Besök hos Katinka för att få se när 
hon sträcker ut ryggen på sina kunder. Ska få testa själv hur det känns när hon gör 
det med. Fotografering och notering av tillvägagångssättet.  
Fas 3; Genomförande, vecka 16- 19. 
Skissande, eventuella prototyper och testande av dessa prototyper. Mer 
fotograferande när testerna tas, för att ta reda på ändringar som måste göras i 
prototyper. Mer skissande och uträkningar.  
En bra mejlkontakt hela tiden, med Lena och Katinka, så de är med under hela 
projektets gång.  
Fas 4; Resultat, vecka 19-21. 
Framskridande uträkningar, skisser, rapportskrivande och annat, ska nu göras. 
Färdigställande av projekt; vecka 21- redovisningen vecka 23. 
Färdigställande av fas 4.  
 
 
I slutet av varje fas, ska ett mejl skickas ut till både Katinka och Lena, för 
att de ska veta hur långt i projektet jag kommit. Tid ska då finnas för 
ändringar i det jag gjort. 
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2 Faktainsamling 
 
Efter min noga uträknade tidsplan och projektbeskrivning blivit godkänd, började 
faktainsamlingen. Det blev bestämt datum och tider till möten med handledarna Bo 
Löfgren och Katinka Kundler och en naprapat, Eddie Dubrehed, leg Naprapat på 
Ryggakuten i Visby.  
Jag ville besöka Eddie och diskutera som jag gjorde med Katinka, för att få klarhet i 
hur olika naprapater och osteopater jobbar. Även för att få testa en vippbräda, som 
han jobbar med.    

                                       
Lena Lorentzen (som jag bara kommer att ha mejl- och telefonkontakt med under 
projektets gång), bestämde datum för genomgång av hur projektet framgår. Hon 
kom med förslag på hur jag kunde ändra lite i tidsplanen, så att jag får mer tid för 
genomförandet, istället för faktainsamlingen. Detta är en fas som behöver vara 
ganska lång, eftersom det under tidens gång kommer att behöva göras många 
funktions- och testmodeller.  
 
 

2.1 Marknadsundersökning 

2.1.1 Produkter på marknaden 

Det första som undersöktes, var vilka produkter som finns nu och för- och 
nackdelar med dessa.  
På olika bloggar, rapporter, i tidningar och andra ställen man hittar på internet, 
fanns flera åsikter och fakta om dessa produkter.  
 
En vippbräda, som testades hos naprapaten Eddie, verkar vara den vanligaste 
produkten som man använder för att sträcka ut ländryggen och därigenom också 
ländkotorna. 
Det märktes direkt att man spände hela kroppen när man använde den. Man hade 
en rädsla för att ramla ur den under användandet. Det är förståeligt att människor 
bävar inför att använda denna metod.  
Fötterna var det enda som höll mig ”hängande”, vilket var svårt att lita på att de 
skulle orka hålla kroppen uppe. Det är antagligen en vanesak att kunna känna sig 
säker hängande i denna produkt. 
Som nämnts förut, så finns det en enklare variant av vippbrädor och även en lite 
mer avancerad variant, som är säkrare. Den sistnämnda är en sådan jag fick testa 
hos Eddie. Denna vippbräda kunde man styra själv, dvs. det fanns knappar vid 
handtagen som man kunde trycka på, för att höja och sänka bänken själv. Vid vissa 
lägen låste sig bänken, så att det inte fanns en risk att man utan förvarning skulle 
vippa bakåt eller tillbaka. Detta gav mig en viss känsla av säkerhet, i att jag kunde 
kontrollera bänken själv på detta sätt. Men det var likväl svårt att ha känslan av att 
något kan gå fel eller att man gärna ville ha någon som står bredvid och kan hjälpa 
till om det händer något. 
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Andra produkter som finns på marknaden som ska göra att man slipper få ont i 
ländryggen, är exempelvis; 

• Stolar som är ergonomiska och formade på ett sådant sätt som får en kropp 
att sitta rätt. 

• Bord med rätt höjd- inställningar, så man sitter ergonomiskt och därmed 
utan överbelastning på ryggen. 

• Kuddar som man lägger i stolar, oftast för att få till den svankade 
sittställningen som behövs för att sitta ergonomiskt. 

• Elektroder man sätter i ländryggen, som ska hjälpa till att få starkare 
muskulatur runt ländkotorna. 

• Ländryggsbälte. 
• Madrasser. (Även sådana med spikar.) 
• Läkemedel. (Tabletter, krämer och spray.) 

 
 

2.1.2 Läkemedel 

Ibland kan man behöva ta läkemedel för att slippa sin smärta.  
Om man inte fått speciella recept på läkemedel, kan exempelvis paracetamol ta 
bort det mesta av smärtan.  
Hjälper inte detta, kan man få en bättre effekt av läkemedel med 
antiinflammatoriska egenskaper.  
Men man ska alltid rådfråga en läkare eller Apoteket före man tar några läkemedel. 
 
Det är dock lätt att bli fast i vanan at ta läkemedel som tar bort smärtan, så man 
glömmer bort besvären man har och därmed gör förvärrade saker/ rörelser. 
Men det är viktigt att förstå att det inte är bra för kroppen att ständigt ta tabletter.  
Risken finns att besvären bara blir värre och att man då tar mer och/ eller starkare 
läkemedel för att inte ha ont.  
Detta blir en ond cirkel och kan sluta i ett beroende av läkemedel och stora skador i 
kroppen. 
 
I appendix finns en intressant artikel med, om hur vanligt det blivit nu för tiden 
med att människor tar smärtstillande läkemedel. 
 
 

2.2 Målgrupp 
Målgruppen är vuxna som har ont i ländryggen. Undantag är om man är 
stelopererad, har diskimplantat eller om man har lätt att få eller redan har, 
kotfrakturer. Då kan en utsträckning försämra istället för att förbättra.  
Alla människor reagerar olika på vad som händer med deras ryggar och kroppar, 
därför är en mer specifik målgrupp svår att uppskatta. 
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2.3 Två olika tankar om utsträckningen 
 
1. Katinka 
De första frågorna som ställdes till Katinka, se appendix, 7:6, blev besvarade. 
Bland annat fick jag då svar på vilka som använder produkterna, hur de används, 
varför osv. 
På mitt första besök hos Katinka, fick jag ställa frågorna och studera hur hon 
sträcker ut ländryggen på sina kunder. Det togs många kort och diskuterades hur 
och varför hon gjorde som hon gjorde.  
Hennes sätt att sträcka ut ländryggen var med en slags fingertoppskänsla. Hon 
berättade att en maskin inte kan känna av hur man ska dra ut ryggen rätt eller när 
man måste sluta sträcka ut den. Risken för rekyl är stor, om man inte sakta och 
säkert släpper utsträckningen. 
Enligt Katinka finns det inga hemmaövningar man kan göra, eller träningsförslag, 
som gör samma jobb som hennes egna sätt av utsträckning. 
 
 
 
 
2. Eddie 
Vid besöket hos Eddie fick jag testa en vippbräda och diskutera runt den.  
Eddie hade även en bänk som han kunde höja på mitten, där han ibland sträckte ut 
ländryggen på kunder. Fötter och överdelen av kroppen spänns först fast och sedan 
höjer han mittendelen av bänken, för att sträcka ut ländryggen.  
Även Eddie fick svara på de frågor jag ställt till Katinka i början. 
 
 

2.3.1 Skillnader 

Skillnaden i hur olika Katinka och Eddie jobbar, blev väl dokumenterat. 
Katinka ansåg att man inte kunde göra denna utsträckning utan hjälp av en annan 
person, vilket Eddie ansåg var möjligt.  
Han visade mig en övning som han säger till personer med behov, att göra hemma 
själva. Denna övning innebar att lägga sig på en bänk med överkroppen och hänga 
ned benen bredvid. Det krävdes dock rätt andning, avslappning i rätt muskler och 
en bra koncentration ca 10 minuter. Detta var enligt Eddie en bra övning, som 
gjorde precis den stretchning som behövdes.  
När jag testade denna övning, hade jag stora svårigheter med att få jämvikt i 
kroppen och att lyckas hålla mig kvar på bänken. Mina kläder gjorde att jag gled av 
bänken och min rygg klarade inte att slappna av. Detta gjorde mig skeptisk till 
denna övning, vilket ledde till att jag diskuterade övningens funktion med Katinka.  
Det tillgodoser inte vårt projekts kravspecifikation, ansåg hon. 
Eftersom musklerna inte kan slappna av i denna position och det inte blir någon 
större kraft för att sträcka ut kotorna, blir det inte samma sak.  
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2.4 Anatomi 
Litteraturen som berättar om ryggens funktion, uppgifter och problem studerades. 
Detta för att lättare kunna förstå hela processen. 
Källor som använts finns i referenslistan, under rubriken ”Hemsidor” och 
”Litteratur”. 

2.4.1 Uppbyggnad 

Ryggraden är uppbyggd av kotor som ligger ovanpå varandra, med s.k. diskar 
emellan varje kota. Dessa diskar fungerar som skyddande stötdämpning, vid 
belastning och olika böjningar av ryggraden. 
På båda sidorna av kotorna finns leder som även de bidrar till stabilitet och 
rörlighet. Lederna kopplar samman kroppens olika skelettdelar. 
Mellan kotorna finns strama band av bindväv och längs ryggraden finns korta 
muskler. 
Utanför de korta musklerna finns ytterligare, längre och större, muskler. 
All denna uppbyggnad gör att ryggraden håller sig upprätt, stabil och tålig mot 
mycket. 
 
 
 

 
 
 

2.4.2 Problem 

Smärta i ryggen kan klinga bort efter bara några dagar eller vara kvar som en 
kronisk smärta resten av livet. 
Ländryggen är det område i ryggen som oftast blir drabbat.  
Om smärtan är begränsad till nedre delen av ryggen, kallas detta lumbago 
(”ryggskott”).  
Tre olika diagnoser som är de mest vanliga för ländryggen är: 

• Smärttillstånd i ländryggen, bl.a. ryggskott. (Ryggskott är kroppens sätt att 
skydda sig själv, genom att krampaktigt spänna musklerna, för att skydda 
sina vitala organ.) 

• Diskbråck, inklusive ischias- smärta.  
• Spinal stenos och andra typer av åldersförändringar i kotpelaren. 
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Ryggsjukdomar kan komma akut eller gradvis. Smärtans intensitet varierar mellan 
olika personer.  
 
Även ryggmuskulaturen kan ge upphov till smärta när den får spänna sig extra 
mycket för att reflexmässigt skydda skadade eller degenererade områden. 
 
Vid utsträckningen krävs det att användaren har en känsla av avslappning, 
säkerhet och att det ska vara rogivande. 
Eftersom musklerna i ryggen (erector spine och latissimus dorsi) måste slappna av 
vid utsträckningen, är denna känsla viktig. Känner man stress, oro och spänner sig, 
så kommer aldrig produkten att fungera. Kroppen stoppar denna utsträckning av 
sig själv i så fall, genom att spänna just dessa muskler. Detta gör kroppen för att 
skydda sig själv, eftersom den inte är van vid sådana utsträckningar.  
 

2.4.3 Typ av besvär 

Det är inte alltid som smärtan känns av exakt där problemet sitter. 
Ibland kan det stråla ut en smärta mot exempelvis en arm eller ett ben. Sådana 
besvär kan betyda att en nerv är klämd, kanske för att en disk är skadad.  
 
Den vanligaste orsaken, som Katinka behandlat mest, är en ensidig belastning i 
ryggen, som ger en för stor kompression mellan ländkotorna. 
Irriterade muskler i sig kan generera smärta till andra områden och då är det ofta 
lättbehandlat. 
(Musklerna gör inget av sig själva, de anpassar sig bara hela tiden.) 
 
Besvären kan komma som värk, trötthet eller hugg med olika styrka. 
Trötthet och värk kan komma från orsaken av att musklerna ständigt arbetar över 
sin fysiska förmåga, utan återhämtning. 
Huggsmärtor däremot orsakas mestadels av att en redan irriterad och smärtkänslig 
struktur direkt provoceras vid en given belastning eller rörelse. 
 
Man ska dock uppmärksamma vissa varningssignaler, som kan betyda att 
allvarligare fel kan ligga bakom besvären. 
Exempel på dessa varningssignaler är; 

• Plötslig nacksmärta kombinerad med kraftig huvudvärk, yrsel eller 
illamående. 

• Ryggsmärta i kombination med besvär från mage, tarm eller könsorgan. 
• Smärta i kombination med feber, infektion eller efter kraftigt trauma. 
• Tillstånd där kraft eller känsel påverkas. 
• Tillstånd där det är omöjligt att finna ett smärtfritt läge. 

( Varningssignaler, hämtat ur boken ”Ryggens pussel”, 
 av Björn Hjortstad, 2007.) 

 
Om dessa varningssignaler visas, ska man kontakta läkare. 
 
Oftast försvinner ryggbesvär inom en vecka, men ibland kan de vara kvar längre. 
Ibland händer det att den skarpa smärtan försvinna mer och mer, men att en lokal 
trötthet eller stelhet finns kvar. 
 
Om besvären kvarstår kan det leda till att kompensationsmekansimer i kroppen 
börjar verka. Dessa kan skapa negativa sidoeffekter. Exempelvis förstärks 
ofördelaktiga rörelsemönster, smärtsinnet får lättare att generera smärta, det 
psykiska välmåendet och sömnen försämras. 
Tillsammans utgör dessa symptom risker för att få ont på nytt, samtidigt som 
risken ökar för att kroniska besvär uppstår. 
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Med andra ord är det viktigt att hitta orsaken till besvären så fort som möjligt. 
Detta för att slippa värre besvär och att det uppstår igen. 
 
 
 
 

2.4.4 Smärtmekanismer 

Rent definitionsmässigt så måste inte smärta bero på en konkret vävnadsskada. 
Beroende på exempelvis vår kulturella bakgrund och uppväxt, så reagerar vi olika 
på smärta.  
Processen genom en tids smärta är dock oftast likadan; 
 
”I inledningsskedet av akut smärta dominerar den faktiska smärtan. När smärtan 
övergår till kronisk, minskar betydelsen av den rent konkreta smärtan och i gengäld 
får uttryck som rädsla, ilska och oro en allt större betydelse. I förlängningen 
påverkas även vårt beteende, eftersom vi undviker aktiviteter som förknippas med 
smärta eller obehag.” 

(citat från ”Ryggens pussel” av Björn Hjortstad, 2007) 
 
 

2.4.5 Ledsmärtor 

 
”En led ger upphov till smärta, när gränsen för ledens normala rörelseomfång 
överskrids.  
Smärtan tillsammans med översträckningen aktiverar i sin tur omkringliggande 
muskler för att skydda leden. De strukturer som genererar smärta är framförallt 
ledkapslar och ligament. Om leden av någon anledning är svullen, minskar ledens 
rörlighet, eftersom den inneslutna vätskan rent mekaniskt utgör ett hinder. En 
annan faktor är att svullnaden i sig medför att ledens mekanoreceptorer redan i 
viloläget är aktiverade. Därmed utlöses smärta och muskelaktivering även vid små 
rörelseutslag.  
Om det även pågår en inflammatorisk process i leden, förändras även 
mekanoreceptorernas funktion. Från att enbart registrera rörelse och belastning 
utlöser de istället smärta. När leden är svullen, leder detta även till att de muskler 
som verkar över leden får en försämrad förmåga att utveckla kraft. Orsaken ligger 
återigen hos ledkapselns mekanoreceptorer som via nervsystemet hämmar 
aktiviteten i berörda muskler.” 

(citat från ”Ryggens pussel” av Björn Hjortstad, 2007) 
 

 

2.4.6 Orsaker 

Ryggbesvären orsakas sällan av sjukdom, utan av en, eller samverkan av flera, 
orsaker. 
Eftersom alla människors kroppar reagerar olika på en och samma uppgift, så är 
det ofta svårt att veta exakt orsak till varför man får ont. 
Man kan däremot säga att det finns flera orsaker som kan orsaka problemen i 
ryggen och smärtan. 
Exempel på dessa orsaker är; 

• Stress 
• Låg kontroll 
• Tungt eller stillasittande arbete 



16 
 

• Tidigare besvär 
• Fysisk inaktivitet 

 
 
 

2.4.7 Åtgärder 

Vanliga exempel är; 
• Att träna upp sin rygg, så att stabiliteten och styrkan finns där, gör ryggen 

mer tålig för påfrestningar. 
• Vid stillasittande arbetsställningar, ska man ta pauser och röra på sig, så att 

man inte sitter i samma ställning hela tiden. Detta kan ”låsa fast” vissa 
leder, så att de blir ömma. 

• Stressa inte. En liten mängd stress kan vara bra för kroppen, medan en 
större mängd kan få en person att spänna sig och bli stel och få ont.  

• Ligg i en anpassad säng, med rätt kudde. 
• Stå med växlande tyngdpunkt. 
• För att undvika ryggbesvär som uppstår pga. utförda tunga lyft är variation 

ett nyckelbegrepp. 
• Undvik upprepande vridmoment av bålen, eftersom detta kan orsaka 

problem i framförallt ländryggsområdet. 
 
 
Vår fysiska träning bör innehålla moment för både stabilitet, kondition, styrka och 
rörlighet.  
Men om besvär redan uppstått ska man rådfråga först och fokusera på de områden 
där behovet är störst. 
 
Det sägs också att rökning och exempelvis dålig sömn kan bidra till problem och 
smärta i ryggen, men inga bevis finns för detta.  
 
Ett vanligt fel människor gör, är att de tror att de ska röra sig så lite som möjligt 
om de fått ont i ryggen. Om man väl fått ont, ska man ändå försöka röra på sig så 
gott det går, så att kroppen håller igång och inte blir stel. 
Detta gäller dock inte om man fått annan ordination av läkare.  
 
 

2.4.8 Behandlingstekniker 

Vid smärta i ryggen borde alltid en läkare uppsökas först, för att denne ska kunna 
se om det är ett allvarligt fel eller inte. Det är oftast vid röntgen som man hittat de 
fel som finns i ryggen.  
Annars kan exempelvis en osteopat se vissa problem som finns i kroppen, som inte 
en läkare är utbildad till att se.  
Ibland kan en sjukgymnast ge enkla övningar till en person med ryggbesvär, som 
sedan tillfrisknar helt av detta. 
Vid långdragen smärta kan felet ligga psykiskt. Detta kan ibland botas med kognitiv 
beteendeterapi, dvs. psykologiska behandlingsmetoder. 
 
Ofta använder man en kombination av olika behandlingstekniker, när man som 
osteopat eller naprapat behandlar sina kunder. Allt utifrån hur just den kundens 
kropp har behov. 
Några av dessa tekniker är; 

• Manipulation innebär en återställning av en leds och/ eller ligaments 
normala rörlighet. Det används för att åstadkomma en separation av 
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ledytorna och/ eller ligamenten.  
Tekniken har positiva effekter på såväl smärta som rörlighet. 

• Massage har positiva effekter på kroppens smärtkontrollerande mekanismer. 
Möjligen är det även bra för musklernas elasticitet och cirkulation.  

• Muskeltöjning syftar delvis till att förbättra muskelns elasticitet, vilket i sin 
tur leder till förbättrad ledrörlighet. 

• Muskelpressur används för att ta bort lokala, muskulära smärttillstånd. 
(Triggerpunkts- behandling.)  

 
 
Vid långvariga besvär har människan omedvetet ofta kompenserat smärta och 
stelhet med ett förändrat rörelsemönster eller med förändrad koordination.  
Därför läggs fokus ofta på att försöka få tillbaka denna normala, motoriska 
möjlighet som man haft innan. 
 
 
Det finns även något som kallas tractionsbehandling.  
Denna innebär att man får ligga på en så kallad sträckbänk, där kotorna dras isär 
så att diskerna avlastas och cirkulationen kommer igång.  
Detta används ibland av exempelvis naprapater och kiropraktorer.  
Dock ska man tänka på det som sagts tidigare angående sträckbänkar och dess 
”fara”. 
 
Akupunktur är även det en behandling som hjälper mot bland annat ryggont.  
Då sticker man in nålar i speciella punkter i kroppen, för att stimulera kroppen att 
läka sig själv. 
Akupunktur har använts i över 2000 år och det kan verka skeptiskt för vissa, men 
fungerar verkligen. 
 
Det finns ett utdrag på en notis från en person som sökt behandling för just 
ländryggen. I detta fall fungerade behandlingsmetoden bättre än vad som kunnat 
förväntas. 
Se appendix, 7:1. 

2.4.9 Reaktioner på behandling 

Det är vanligt med reaktioner som uppstår efter man har blivit behandlad. Särskilt 
efter första behandlingen.   
En del känner sig bara lite ömma medan andra får riktigt ont.  
Just det området som blivit behandlat, kan kännas värre efter en behandling, vilket 
är normalt. 
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2.4.10 Operation 

I första hand behandlas ryggsmärta inte med operationer eller liknande ingrepp. 
Men om smärtan håller i sig och ingen annan behandling hjälper, kan det vara att 
måste. Detta för att slippa leva med en konstant smärta, eller för att inte tillståndet 
ska förvärras. 
 
En steloperation innebär att en person får en bentransplantation mellan två eller 
flera kotor, så att de växer ihop och rörligheten mellan dem upphävs. 
Transplantationen kan kombineras med att kotorna fixeras med skruvar och 
metallslag. 
 
 

  
 
 
Om en mindre del av ryggraden fixeras efter t.ex. ett ingrepp, medför det att nära 
liggande områden kompenseras med en ökad rörelseförmåga. I stort innebär det 
att en generellt god rörlighet kan bibehållas, men istället uppstår ofta smärta i det 
område som får störst belastning. 
Därför är det viktigt att man följer de instruktioner man får, på att träna och bygga 
upp kroppen på rätt sätt efter operationer.  
Återbesök och eventuell röntgenkontroll sker efter några månader, för att se till att 
operationen varit lyckad. 
 
Risker finns, som alltid med operationer, men de är ganska små.  
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3 Idégenerering 
 
Genom att skissa idéer redan vid faktainsamlingen, visade dessa skisser på 
problem som behövdes lösas. Problem som bara Katinka kunde förklara hur de 
behövde lösas och vad man behövde tänka på. 
De första skisserna visade förslag på hur man kunde göra produkter utifrån vad 
både Katinka och Eddie diskuterat tidigare.  
Bland annat kom frågor om det krävs ryggläge, böjda ben, armar fria, handstyrka 
för att dra manuellt och om utsträckningen måste ske åt ett och samma håll eller 
inte. 
Detta fick diskuteras med Katinka, för att få produkten så säker som möjligt. 
Vidare diskuterades vilka krav produkten måste uppfylla och känslan produkten ska 
kunna ge användaren.  
 
 

3.1 Tankar om tekniken i produkten 
Även gamla och gravida människor ska kunna använda denna produkt. Därför 
krävs det att man inte är tvungen att ha särskilt stor styrka eller böjlighet, för att 
kunna använda produkten. Den ska fungera för alla som hör till målgruppen. 
Rekyl är det viktigaste att tänka på. Det får inte uppstå efter utsträckningen. Rekyl 
är när man dragit ut en sak en viss tid, så när den släpps tillbaka för fort, kan den 
dras ihop för fort och då till och med mer än vad den dragits ut. (Jämför med den 
bakåtriktade rörelsen som bland annat märks när man avfyrar ett eldvapen.) 
När ländryggen dragits ut en viss tid ska den sedan sakta släppas tillbaka, så det 
inte är risk för rekyl, som i värsta fall skulle kunna orsaka exempelvis diskbråck. De 
som redan har diskbråck behöver denna utsträckning mer än andra, så en rekyl får 
inte uppstå. 
För att kunna dra ut ryggen först, till att sedan sakta släppa draget, kom idén fram 
att testa tekniken som används i en domkraft.  
Denna hydraulik var intressant att tänka sig att använda i produkten, eftersom den 
kan pumpas upp av användaren i egen takt. Vid färdigt användande kan sedan 
användaren sakta släppa ut visst mycket luft (eller eventuell vätska) i taget, så att 
en rekyl inte uppstår. 
 

3.2 Konceptförslag 
En fråga var om produkten skulle konstrueras så den står löst, av sig själv, eller om 
den måste spännas fast i väggen, sängen eller liknande.  
Eftersom det blir ett ganska hårt drag som krävs för att kunna sträcka ut 
ländryggen, märktes det att många tester behövdes göras, innan en slutgiltig 
lösning kommer fram. 
Katinka berättade vilken skillnad det är för henne att sträcka ut en muskulös, stor 
man gentemot att sträcka ut en ung, slank tjej. Tjejen, med lätt kroppsvikt, är 
enklare att sträcka ut, än den muskulösa, stora mannen. 
Det krävs ibland ganska mycket kraft för att man ska kunna få alla muskler runt 
om ländkotorna att slappna av. 

3.3 Brainstorming 
 
De första idéskisserna togs fram, se appendix, 7:7. 
Dessa skiss- idéer visades upp för Katinka på ett möte, för att få respons.  
Det viktigaste var att få svar på de frågor som uppkommit under skissandets gång.  
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Se appendix, 7:6:4.  
Sammanfattning från detta möte: 

• Att ligga på golvet var det bästa förslaget, på rygg med böjda ben.  
• Inget tjockt underlag ska vara under användaren. Detta för att användaren 

ska kunna ha rätt liggande ställning hela tiden, utan att sjunka ner i 
exempelvis en madrass. 

• Vid drag vid låren, ska dragkraften vara riktad rakt fram över låren. Inte 
snett uppåt eller nedåt. 

• Om ett band ska användas på låren för att dra, så är det bra om det är 
vadderat. Detta för att inte användaren ska behöva få ont av trycket.  

• Fötterna är den enda kroppsdelen som ska vara fast i samma läge hela 
tiden. Resten av kroppen kommer att förflytta sig under dragets gång. 

• Utsträckningen drar ut ländryggen mellan 2 mm- 1 dm, beroende på vilken 
användare det är.  

• Tekniken i ”handpumpen” är ett bra förslag som skulle kunna testas mer. 
• Man ska inte ligga på halt underlag vid de utdragningar som görs, eftersom 

det då kan hindra utdragningen. 
 
 

3.4 Första koncepten uppdelat i produktens delar 
Första koncept på produktens utformning och delar lades fram. 
 

 
 
Koncept 1 för produktens placering: produkten sitter fast i väggen. 
Här dras lårbandet från en fast punkt i den väggfästa produkten. Detta håller 
produkten på plats och väggen kan även ge stöd åt fötterna. 
En nackdel är dock att bandet fästs långt bort från låren, vilket kan leda till att det 
glider av vid utdragandet. Dvs. bandet glider upp mot knäna när det börjar 
sträckas, pga benens vinkel snett uppåt. 
Kraften i bandet går här horisontellt i riktning mot produkten och väggen. Här 
behöver dock inte produkten att stå emot all kraft, eftersom väggen är en stark 
motkraft. 
Denna idé valdes bort eftersom den är fastsatt i väggen, vilket förhindrar 
kravspecifikationens punkt, att den skulle vara portabel. 
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Koncept 2 för produktens placering: produkten är lös och sitter framför 
användaren. 
Denna placering har samma avstånd som i koncept 1, men skillnaden är att den är 
lös. Den ska kunna stå självt på en yta och dra i lårbandet. 
Kraften i bandet går horisontellt i riktning mot produkten. Här måste produkten 
däremot vara stabil nog för att klara dragkraften utan att välta. 
Detta koncept valdes att gå vidare med, eftersom produkten är portabel och än så 
länge uppfyller kravspecifikationens bestämmelser. 
 
 
 

 
 
Koncept 3 för produktens placering: Produkten är lös och sitter vid användarens 
knän. 
Denna produkt är, som i koncept 2, en lös produkt. Skillnaden är att den är 
placerad närmare stussen. Detta gör bandets längd mindre och ger en mindre 
glidrisk upp mot knäna, vid utdragandet.  
Även här går kraften horisontellt, i riktning mot produkten. Här är bandets längd 
dock mindre, vilket i sin tur antagligen kräver mer kraft vid utdragandet. 
En risk med detta koncept är att det är svårare att anpassa för olika stora 
kroppsformer. 
Även detta koncept valdes att gå vidare med, eftersom även den uppfyller 
bestämmelserna i kravspecifikationen. 
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3.5 Produktens stöd och fotstöd 
 

 
1.                                                                              2. 

 
Koncept på produktens eventuella stöd:  

1. Stöd underifrån. 
Ett litet underlag som är fästat i produktens botten, för att den ska stå 
stadigt. Storleken på stödet får fastslås längre fram i projektet, eftersom det 
beror på hur resten av produktens delar ska se ut. 
Detta underlag kan även användas som fotstöd.  
Denna idé valdes att jobba vidare på. 

 
2. Stöd från kanterna. 

Två stöd som är fästat ungefär vid produktens mitt, som ska hindra 
produkten från att välta vid användandet. 
Dessa stöd är dock antagligen i vägen för benen och kräver mer material vid 
tillverkandet. Därför valdes denna idé bort. 
 

 

 
1.                                                    2.                                             3. 

 
Koncept fotstöd (för koncept 2; ”Produkten lös framför användaren”, se 3:4.) 

1. Foten sticks in i produkten genom en öppning i den undre delen. Denna 
utformning gör att inget extra material krävs, vilket skulle göra produkten 
både billigare och lättare. 
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Detta koncept var ett av de som valdes att gå vidare med. 
2. Foten sticks in i ett extra stöd, som sticker ut från produkten. Två olika 

former ges här förslag på, en kantig och en rundad. Detta bara för att visa 
möjligheter som finns. 
Det krävs dock extra material för att utforma dessa fotstöd, vilket var en av 
anledningarna till att detta koncept valdes bort. En annan anledning var att 
stödet skulle vara i vägen för kroppen och även tvinga lårbandet att bli 
längre pga det längre avståndet mellan produkt och lår. 

 
3. Foten sticks in i öglor på tillhörande underlag.  

Detta koncept valdes också att gå vidare med. Detta pga. det mjuka band 
som skulle kunna användas här, istället för ett lika hårt material som 
produkten är gjord av. Eftersom produkten redan har ett möjligt underlag, 
så är det enkelt att sätta fast fotremmar i detta. Möjligheten finns att kunna 
justera dessa fotremmar, beroende på fötternas storlek. Även det var en 
anledning till valet av fortsättning. 

 
 
 
 

 
1.                                                          2.                                          3. 

 
Koncept fotstöd (för koncept 3; ”Produkten lös och sitter vid användarens knän”, se 
3:4.) 

1. Något slags fotstöd som sticker ut från produkten. 
Detta koncept innebär att det behövs mer material vid tillverkningen och att 
den blir mer avancerad att göra antagligen, jämfört med koncept 2 och 3. 
Därför valdes detta koncept bort. 

2. Band som sitter över foten, på ett underlag. 
På samma sätt som nämnts innan, kan man här fästa fötterna direkt i det 
underlaget som antagligen kommer att finnas där. 
Även här är tanken att fotstöden ska vara gjorda i annat material än resten 
av produkten. Detta för att materialkostnaden då förmodligen minskar och 
fötterna får ett mjukare stöd. 
Det valdes därför att jobba vidare med detta koncept. 

3. Band som sitter över foten, utan underlag. 
Detta koncept hade en stor fördel eftersom fotfästet sitter fästat direkt i 
pelaren. Det innebär att inga extra delar behövs för att fästa fötterna, 
förutom bandet som fotfästet är tänkt att vara gjort av. 
Detta koncept valdes därför att jobba vidare på. 
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Ett möte med Katinka sammankallades igen, för att gå igenom de koncept som 
gjorts. 
Vid detta möte var det inga direkta frågor som ställdes, utan diskussioner kring 
vilka förslag som skulle fungera och varför. 
Här kom det fram en viktig kunskap om hur kroppen fungerar med sina ”tillhörande 
hävarmar”.  
För att kunna fortsätta med produkten behövdes analysera hur benet jobbar som 
hävarm, vid en liggande position med böjda ben. 
Enkelt förklarat kan man säga att ju högre upp på benet dragkraften befinner sig, 
ju högre upp på ryggen skulle det då sträckas ut. 
 

 
Ju längre upp mot knät man drar kraften, ju längre upp i ryggen dras kotorna ut. 
 
 
 
 

3.6 Band 
Tanken på att använda band till produkten blev en idé att jobba vidare på. 
Företaget CRESTO Safety AB har flera olika säkerhetslinor och selar som blev 
inspiration till detta. Deras broschyr ”Fallskyddssystem” visar på flera sådana 
existerande produkter.  
Se appendix, 7:12. 
 

 
 
Förslag på hur banden skulle kunna placeras. 
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Dessa 2 förslag ansåg Katinka skulle ha störst chans att fungera vid utdragandet. 
 
 
Om produkten skulle bestå av enbart band, så behövs en punkt att dra dem ifrån. 
För att dra i bandet, behöver man sätta fast det någonstans.  
En tanke var att fästa det på en dörr, antingen på handtaget eller på dörrens 
undersida. 
Denna idé kändes dock lite svår att jobba vidare på, eftersom produkten även ska 
kunna användas även där det inte finns dörrar, eller dörrarna ser annorlunda ut.  
Det horisontella draget som uppstår i användandet, har inte samma höjd som 
något de flesta har i hemmen. Därför blev fortsättningen i projektet att integrera 
banden i något fastare material, som bildar en självstående produkt. 
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Ett försök att integrera banden i en självstående produkt.  
 
Sidodelarna är tänkta att vara i ett kompakt och stabilt material, medan undre 
delen ska kunna vara i ett mjukare material.  
De båda sidodelarna behöver vara stabila för att hålla emot kraften i draget vid 
användandet. 
Underdelen ska hålla ihop sidodelarna och göra användandet mer bekvämt. 
 
Positiva egenskaper med denna idé; 

• ger stöd vid trycket som blir vid utdragningen 
• är lätt att få ”platt” vid borttagande, genom att sidorna trycks ihop och 

botten då inte är i vägen pga. dess mjuka material. Se pilarna nedanför för 
lättare förståelse av hur den fälls ihop. 
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• kan hängas upp och på så sätt hängas undan om man vill 
• har flera steg att sträcka ut ryggen på. Dvs. man kan fästa bandet i flera 

olika höjder i produkten. Beroende på storleken på kroppen och vilken del 
av ryggen man vill sträcka ut.  
Pilen nedanför visar ungefär var fästpunkterna, som här är svartmarkerade, 
sitter. 

 
 
 
 

• justeras lätt med användarens händer i ett bra läge, där man kan nå 
enkelt. Pilen nedanför visar var draganordningen ska sitta. 

 

 
 
 
 
En av frågorna var om fötterna räcker som mottyngd, när bandet på låren börjar 
dra? 
Detta behövde man testa för att kunna få svaret, se appendix, 7:8.  
Efter diskussioner med kunniga personer inom ämnet och en enkel testmodell som 
utgångspunkt, så kom några förslag fram. 
Fötterna skulle antagligen inte räcka till som mottyngd. Alltså behövdes det något 
slags stöd, som mottyngd.  
 
Bilder på var stöden i triangeln skulle kunna sitta finns i appendix, 7:9.  
 
Ytterligare tester och diskussioner gjordes och ett förslag, som funnits med tidigare 
i processen, kom upp igen. 
Detta förslag innebar att en ”botten” på produkten skulle sättas fast. En botten som 
ligger ända upp vid en viss gräns på ryggen, som då kroppens tyngd håller fast.  
 
Eftersom det handlar om så många krafter som uppstår vid dragmomentet och det 
är så stor skillnad på vilka användarna är, så är det omöjligt att räkna ut exakta 
mått på exempelvis krafter och vinklar. Därför spelar testerna stor roll för att kunna 
räkna ut detta. 
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3.7 Sammansättning av koncepten 

3.7.1 Del 1. 

För en mer estetisk och enkel form, testades att ta bort ena sidan av triangeln. 
Denna sida kändes inte som att den skulle vara nödvändig att ha kvar. Dels för att 
kunna göra den lättare och även för att man eventuellt skulle kunna ”platta till” den 
vid borttagandet av produkten. Se förklaringen för förra skisserna. 
Eventuellt skulle vinkeln som är mellan de kvarvarande sidorna behövas jämnas ut 
och göras större, för att den ska klara belastningarna. 
Fler tester skulle visa om denna tanke skulle fungera i verkligheten eller inte.  
 

 
1. Triangeln med borttagen sida. Pilen visar vinkeln som nämns i texten ovanför. 

 
En idé om man skulle vända triangeln så att vinkeln hamnar vid fötterna 
diskuterades.  
 

 
2. Omvänd triangel med pil som visar var fotstödet skulle kunna integreras i produkten. 
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Detta för att den undre sidan då skulle hålla emot trycket bättre och även för att 
man då kan integrera fotstödet i själva vinkelns linje i produkten.  
Det var dock inte en idé att fortsätta med, pga. att bandet som ligger över benen 
lätt glider av då. Det berodde på att avståndet från låren till produktens sidostöd 
var för långt. Eftersom lårbandet inte sitter fast i låren, gör då draget att det glider 
av benen pga. benens lutning. 
 
 
Alltså fortsatte testerna av triangel nummer 1 istället.  
Information om hur tekniken i produkten skulle kunna se ut togs fram. Många 
diskussioner och idéskisser lades fram för att försöka hitta den enklaste, billigaste 
och lättaste tekniken. 
 
 
Materialfrågan kom upp, eftersom produkten kräver ett starkt material som håller 
för alla drag och tryck som uppstår vid användandet. 
De första förslagen var; 

• Trä 
• Metall 
• Eventuellt plast 

 
 
Banden som ska användas var svåra att från början veta exakta tjocklekar och 
mått på.  
Dragband och andra band testades under tiden för att se vilka som passade bäst. 
Även låsfunktioner och spärrar som man använder vid andra tillfällen som skulle 
kunna användas här. 
Dessa spärrar eller låsfunktioner behövs för att stoppa risken för rekyl vid 
användandet. 
 
Bilder och namn på de tekniska produkter som kom som förslag, finns i appendix, 
7:12. 
 
När bandet på produkten ska dras åt med handkraft så behövs en ergonomisk 
lösning på hur detta ska göras.  
Samtidigt måste det bestämmas, hur tekniken inne i produkten ska vara och var 
dessa delar ska sitta. 
Se appendix sid.  
 
För att produkten inte skulle välta vid användande, så kom det fram att det 
antagligen behövs ett slags underlag, eller stöd, under kroppen.  
 

         
Pil som visar hur produkten skulle kunna välta.           Förslag på underlag, eller stöd.  
 
Problemet var att veta hur långt upp detta stöd skulle behöva sitta och vilken del 
av kroppen som är tung nog att hålla fast produkten. 
En testmodell gjordes för att se detta. 
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Testmodell som undersöker var underlaget behövs.  
 
Underlaget i detta test hade en bra extra funktion tack vare ytans friktion. Denna 
funktion medförde att fötterna inte glider undan lika lätt pga. friktionen. 
För att inte användaren ska känna av underlaget så krävs det att plattan antingen 
når ända upp till huvudet eller att den slutar vid svanken. Detta för att man vid 
svanken inte känner av underlaget, pga. just svankens böjning. Det krävs att 
materialet har en tunn tjocklek, så att inte höjdskillnaden mellan golvet och 
underlagets höjd är för stora. 
 
Testerna och Katinkas svar, visade att stussen och axelpartiet är kroppens tyngsta 
delar. 
Alltså behöver underlaget finnas under någon eller båda av dessa kroppsdelar. 
 
Vid diskussioner om hur tekniken i produkten skulle se ut, bestämdes att ta bort 
förslaget om att kunna höja och sänka bandet.  
De kontaktpersoner jag pratat med om hur produkten skulle fungera, hade alla 
svårt att tänka sig hur detta skulle fungera. Inte utan att merkostnader skulle 
uppstå. 
För att hålla sig till de punkter som finns i kravspecifikationen, bestämdes alltså att 
denna extra funktion skulle tas bort. Detta för att det skulle krävas mer material 
och en då större produkt. Det skulle leda till att den skulle bli dyrare, tyngre och 
även svårare att förstå. 
För att användaren ska vilja använda produkten så ofta som det behövs, krävs det 
att den är lättanvändbar. Är den tung, stor och otymplig, är risken att användaren 
hellre inte använder produkten. 
 
Dessa slutsatser ledde till nya skisser, där även stödet under överkroppen lades till 
på idéerna. 
 
Aluminium blev förslaget på nästa idé. Fördelarna med aluminium är dess lätta vikt, 
hållbara material och enkelhet till att göra aluminiumprofiler.  
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3.7.2 Del 2. 

 
Exempel 1. Halv bottenplatta. 
 
Detta underlag avlastar både stussen och axelpartiet, vilket håller den liggande i 
samma position tack vare friktionen mellan golvet och underlaget.  
Fördelen med det halva underlaget är att det är mindre mängd material än i ett helt 
underlag. Detta minskar tyngden och materialkostnaderna. 

 
Exempel 2. Hel bottenplatta. 
 
För att vara helt säker på att hela kroppen får samma underlag och att man slipper 
skarvar mellan sig och golvet, testades en hel bottenplatta.  
Som teknik för att dra åt lårbandet, valdes snäckväxlar, se appendix, 7:12. 
Pilarna visar var snäckväxlarna och ”stavarna” till snäckväxlarna skulle sitta, 
integrerade i sidodelarna.  
Denna bild visar de ungefärliga måtten de skulle behöva ha.  
Tanken var att snäckväxlarna skulle vara fästade i ”stavarna” som sitter vertikalt 
uppåt från snäckväxeln mot sidodelens översta del.  

Skruvens 
placering 
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Dessa ”stavar” skulle då lårbandet sitta fast i och rullas upp på vid snurrandet av 
snäckväxeln. Det skulle behövas en snäckväxel med tillhörande stav, på var sida 
om stussen. Detta så att man med båda händerna kan dra åt lårbandet.  
Dessa snäckväxlar skulle enligt mina kontaktpersoner på Swedrive AB, se 
referenslistan, sid. 55, passa bra för mitt syfte att ta bort risken för rekyl. Andra 
personer som diskuterat projektet med mig, har alla hållit med om att snäckväxlar 
verkar vara det mest passande.  
Detta för att en snäckväxel omvandlar kraften så den blir mindre, vilket gör det 
lättare för handsvaga personer att dra upp lårbandet. En annan fördel är att den 
inte snurrar tillbaka till sitt första läge, när skruven släpps. Användaren kan dra upp 
lårbandet lätt, sedan släppa skruven utan att den rullar tillbaka och när 
utdragningen är färdig kan man sakta skruva tillbaka växeln till utgångsläge igen. 
 
 
Svar från kontaktpersoner kunniga inom området aluminium och snäckväxlar, 
ansåg dock inte att dessa idéer var fullt möjliga. Om produkten skulle vara billig i 
produktion vill säga.  
Det visade sig att ett verktyg som skulle ta fram bottenplattan i aluminium skulle 
kosta 50- 60 000 kronor. 
Snäckväxlar visade sig vara alldeles för dyra med, så de blev uteslutna också. 
Eftersom det skulle behövas två snäckväxlar, en på var sida om stussen, skulle 
produktionspriset bli för högt. 
 
Den nya idén blev en funktion som inte har en aluminiumbottenplatta eller 
snäckväxlar.  
Detta för att hålla sig till kravspecifikationen att den ska vara billig att tillverka.  
Nu kom idén att produkten ska ha dragband som spänns fast med vanliga spännen. 
Alltså kan användaren dra åt bandet säkert, men får sakta släppa det tillbaka, för 
att inte rekyl ska uppstå. En rekyl innebär, som nämnts tidigare, att ryggen då vid 
släppet av bandet, dras ihop ännu mer än den dragits ut.  
För att de som har svagare armar ska kunna hålla i bandet säkert, sätts det på två 
spännen. Detta extra spänne minskar risken för rekyl, men tar då lite längre tid att 
använda.  
 
Materialet var fortfarande tänkt i aluminium eller eventuellt i trä. Plast skulle bli för 
dyrt att använda, eftersom det antagligen inte skulle göras en massproduktion av 
denna produkt. 
 
Eftersom alla människor har olika kroppsbyggnader, så valdes idén om att kunna 
ha bandet i olika höjder.  
Nu blev en enkel lösning gjord istället för en tekniskt avancerad.  
Bandet dras runt en ”rulle”, för att det ska vinkla sig rätt från spännet till bältet. 
   
För att hålla bandet i olika höjder dras det igenom utformningar som håller det i 
rätt höjd.  
 
Första skisser på detta gjordes. 
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3.7.3 Del 3. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Spännband 
ligger över 
lårens framsida, 
in i hålrummen i 
pelarna och ut 
och ned på de 
sluttande 
sidodelarna.  

Pilarna visar var spännena 
sitter, som bandet går 
genom. 
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3.8 Material och tester 
Med Maria Brunskog (Dept for Intergrated Conservation Senior lecturer, Head of 
programme, på Högskolan på Gotland) diskuterades vad för slags material som 
skulle användas i produkten. Ett starkt förslag blev att använda lameller i antingen 
björk eller bok. 
Eftersom plast är dyrt, tungt och skulle antagligen behöva armeringar för att hålla, 
så blev det bortslutet. 
 
Fördelarna med trä är bland annat; 

• Det är tillgängligt överallt. 
• Har många miljöfördelar. 
• Är lätt i vikt. 
• Starkt material. 
• Kan göras väldigt elegant. 
• Är billigast av de material som finns. 

 
 
Komprimerat trä (kryssfaner) som är skiktlimmat skulle kunna användas, om det är 
gjort i bok. Dessa s.k. lameller blir fina på utsidan och mindre känsliga när man gör 
hål. 
Björk passar tyvärr inte lika bra för detta, men det är lätt att få en bra yta, 
formbeständigt och lika starkt som bok.  
För att skydda hålen som då skulle behövas göras i produkten, kan man göra så 
kallade bussningar. Dvs. kanter runt hålen som skyddar mot slitage.  
Maria kom även med förslaget att använda kallskum, med ett ungefärligt mått på 
4-5 mm, på bottenplattan. Detta för en mjukare yta.  
Kallskum är billigt och kan limmas direkt på ytan, se appendix, 7:13.  
 
Det som krävdes nu var att testa och se hur bottnen skulle utformas för att inte 
produkten ska välta när dragbandet börjar dra. 
Tre testmodeller gjordes för att undersöka vad som var nödvändigt på produkten 
och om man tänkt rätt i processens gång. 
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3.8.1 Fullskaletest nr 1. 

 

  
Test av band över- och under fötterna, som stöd.  
Bräda under ländryggen som stöd så den inte ska välta. 
 
Detta test visade tydligt att banden inte räcker som stöd för produkten. 
Vid utdragandet förflyttade sig hela produkten uppåt och tippade samtidigt över. Se 
de gröna pilarnas riktning.  
Brädan under svanken trycktes mot övre delen av ryggen och räckte därför inte 
som stöd för produkten. 
Bandets drag går här snett nedifrån produktens kanter. Detta visade hur viktigt det 
är att bandet ska dras horisontellt. Inte som i detta test, eftersom kravet var att 
utdragningen sker rakt fram. Den röda pilen visar hur kraften går här. 
Varken stussen eller axelpartiet har ett underlag, vilket borde ha utnyttjats som 
stöd.  
Känslan av att man var ”instängd” med stussen i produkten uppkom här. 
Vid denna liggande position lades märke till att sidodelarna inte syns. Användaren 
måste sträcka upp överkroppen för att se var banden sitter. Detta var ännu en 
stark anledning till varför sidodelarna valdes bort. 
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3.8.2 Fullskaletest nr 2 

 

  
Test att ha en bottenplatta i produkten och även att ha produkten åt andra hållet, så det blir ett starkare 
fotstöd. 
 
Här vilar stussen på underlaget, vilket håller produkten på plats vid utdragandet. 
Fotstödet gav användaren en säker känsla av att fötterna spjärnade emot trycket 
från underlaget. Detta trots att användaren inte tryckte ned fötterna.  
Draget sker här horisontellt korrekt, vilket avgjorde att pelaren med bandet måste 
vara rak. 
Även i detta test märktes hur svårt det var att se sidodelarna i produkten. Däremot 
hade användaren här en större fri yta för händerna, eftersom de vinklade 
sidodelarna nu var bortvända.  
Känslan av att stussen skulle vara ”instängd” i produkten försvann dessutom här.  
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3.8.3 Fullskaletest nr 3 

 

   
Test av en pelare som drar ett band mellan benen, där fötterna är fastsatta. 
 
 

 
Test av produkten utan bottenplatta. 
 
 

 
Test av produkten med bottenplatta. Här även test av talja som teknik.  
Fler bilder på tester, se appendix, 7:8- 7:11. 
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3.9 Anmärkningar 
En tidigare idé, att ha en pelare nedanför fötterna, som håller i utdragningen. 
Då hela kraften dras genom pelaren, måste dess material vara stabilt. 
Materialkostnaden kan däremot sjunka ifall en pelare behövs, istället för två. 
 
Den ergonomiska utdragningen visades i detta test.  
Istället för att inte fullt se sidodelarna i de andra testerna, är det här fullt synligt. 
 
Möjligheten fanns att kunna trä på lårbandet innan man lägger sig i produkten. 
Detta även i ett stående läge, vilket underlättar för människor med exempelvis just 
ryggproblem. Det leder till att de inte behöver böja sig och spänna kroppen för att 
fästa bandet. 
 
Denna konstruktion gav en mer lättsam och enkel känsla än vad de andra gjorde. 
Detta pga. att användaren inte har något bredvid sig. Produktens pelare finns 
istället framför fötterna, där den inte stör utdragningen. 
 
Bottenplattan behövdes i denna konstruktion, som stöd under stussen och fötterna. 
 
En viss längd på sidoplattorna krävdes, för att ta emot kraften vid utdragningen. 
Detta för att konstruktionen inte ska välta vid användandet. 
 
Bandet över fötterna valdes bort och istället verkade den undre fotplattan räcka 
som fotstöd. Användarens fötter ska med hjälp av detta kunna ligga stilla under 
utdragningens gång. 
 
Katinka nämnde tidigare att det inte stör utdragningen, om en lina eller ett band 
förs mellan låren. Emellertid krävs det att benens mellanrum helst är mindre än 2 
cm. Dessa mått kan en lina eller ett band hålla. 
 
Lårbandets friktion mot användaren räcker för att bandet ska vara kvar, utan 
glidrisk.  
 
Taljan kändes som en smart lösning för att minska kraften i draget. Placeringen av 
taljan på pelaren var bra, eftersom den då varken är synlig eller i vägen för 
användaren. Exempel på talja, se appendix, 7:12. 
 
 

3.10 Sammanfattning av testerna 
Testerna visade att en bottenplatta var nödvändig, eftersom produkten annars 
glider mot användaren. 
Det visade även att man måste ha ett hårt material under fötterna, eftersom 
bandanordningen som testades inte höll emot trycket. 
 
Nu kunde man se de nödvändiga funktioner och ytor som behövdes på produkten. 
 
Testen visade att produkt nummer 3 var bättre än nummer 1 och 2. Anledningarna 
till det var; 

• Det krävs mindre material, vilket gör produkten billigare. 
• Sidodelarna är inte i vägen vid användandet. 
• Man kan använda sig av stålrör som helt enkelt punktsvetsas, för en otroligt 

bra stabilitet. 
• Användaren kan använda båda händerna till ett drag istället för två, vilket 

gör det lättare i vikt. 
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• Användaren ser själva draganordningen mycket bättre och kan då känna sig 
säker på att han/hon gör rätt. 

• Sättet man drar på blir mer ergonomiskt, eftersom armbågarna gärna stöter 
i golvet vid användandet av produkt nummer 1 och 2. Vid användandet av 
produkt nummer 3 använder man båda händerna tillsammans framför 
kroppen, vilket är en mer ergonomisk lösning. Man har då armarna fria i 
luften och kan dra repet mot kroppen utan att stöta i armarna i golvet. 

• Produkt nummer 1 och 2 var svårare att anpassa efter olika storlekar på 
användarna. Detta pga. det stora glappet som blir mellan stussen och 
sidodelarna. 

• I produkt nummer 3 använder man ett band som drar exakt där man vill på 
höfterna. 

• Det behövs inget fotstöd som reglerar fötterna till rätt position, vilket 
medföljer att fötterna kan vara på samma ställe för alla sorters användare. 

• Vid användande av stålrör är det enklare att kunna dela upp produkten i 
bitar, så att den är lättare att plocka undan.  

 
Vid användande av trä är risken större att konstruktionen inte håller. 
Produkt nummer 1 och 2 skulle bli för tunga i stål. 
 
Eftersom trä inte skulle klara av denna nya konstruktion, så blev det nu klart att 
man skulle använda sig av stålrör som eventuellt bockas och svetsas ihop. 
Detta gör produkten mycket billig och säker. Inte bara i konstruktionen utan även i 
känslan av säkerhet, av användaren. 
 
 
En noggrann titt på de hemmagym som finns nu var en bra inspirationskälla. 
Särskilt produkten ”Abilica Slider” från företaget Abilica Online Sverige AB; 

    
 
Dess sätt att ”paketera” sin produkt gav idén till att ha en höj - och sänkbar pelare 
och att se hur man kan använda materialet. 
 
Nya skisser togs fram på olika utformningar till det som nu var de slutgiltiga 
idéerna. 
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4 Utveckling av valda koncept 
Det slutgiltiga konceptet konstruerades och diskuterades sedan igenom med 
Katinka. 
Första skissen på slutkonceptet, med alla de funktioner och former som ska ingå; 

 
Denna skiss visar hur tekniken i produkten skulle kunna se ut. Med taljor på baksidan av produkten dras 
lårbandet och andra änden av linan från samma håll. 
Pelaren är höj- och sänkbar, för att passa alla användares storlekar. Detta återger den idé som funnits 
tidigare, om att kunna ha bandet i olika lägen. 
Pelaren visas här i det översta läget och lårbandet är inte med på skissen.  
 

  
Linan som sitter fast i lårbandet leds genom ett hjul, aningen längre ned än den andra linan. Detta för 
att användaren ska kunna ha lårbandet fäst långt ned och dragbandet fäst mer passande för händernas 
drag. Pilen visar vilken lina som sitter i lårbandet. 
På detta sätt ses skillnad på linorna lättare och användaren kan enkelt lyfta linan i- och ur den spärr som 
sitter placerad där. 
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Här visar pilarna ungefärlig skillnad på linornas höjd.  
Den undre pilen visar lårbandets position och den övre pilen visar dragbandets. 
 
Som ett billigt, vadderat band som ska sitta runt låren används material som kallas 
”collarn cuff”, se appendix 7:12.  
Det är något som man använder inom vården till bland annat clavicelbrott och när 
man behöver fixera armen/ axeln i ett visst läge.  
Detta band fästes ihop med ett brett kardborreband, så att benen inte ska glida isär 
vid draget. 
 
Under användaren läggs en ”matta” av kallskum, som då ger friktion mellan 
användaren och golvet/ produkten, men också ett mjukare underlag. 
 
Fötterna ligger stilla tack vare fotstödet som är vinklat uppåt och har ”mattan” på 
sig. 
 
Stolpen är höj och sänkbar pga. en skruv som skruvar åt den i rätt läge. 
Detta gör det möjligt att ha ena plasthjulet slipper ligga i en skena och man kan 
höja och sänka till en precis höjd.  
Taljan är inte i vägen för upp- och nedsänkningen, eftersom det bara är att dra i 
repen så att de kommer i rätt höjd.  
 
Valet av teknik blev att använda en talja som leds så många varv som behövs runt 
plasthjul.  
En karbinhake fäster lårbanden i repet som går till taljan. Repet dras sedan med 
mindre kraft tack vare taljan, och fästs i en clamcleat som då spärrar draget. 
Eftersom spärrarna som skulle kunna spärra bandet känns för dyra och avancerade 
för denna produkt, räknar man nu med att användaren ska (genom den 
underlättande taljan) klara hålla emot och minska risken för rekyl. 
 
För att kunna räkna ut hur taljan skulle behöva se ut, fick man först ta reda på hur 
stor kraft man använder i draget, hur långt man ska förflytta stussen och vilken 
skillnad man vill att taljan ska göra. 
Katinka demonstrerade med hjälp av en kraftmätare, hur mycket kraft hon 
använder vid de allra tyngsta utdragningarna och vid en lättare utdragning. 
Krafterna var mellan cirka 10- 20 kilo.  
Som Katinka nämnt förut, drar man ut ländryggen mellan cirka 2- 10 cm, alltså är 
det så långt stussen kommer att förflyttas. 
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Taljan blev bestämt ska minska draget med cirka två tredjedelar av kraften. En 
tredjedel av maxkraften på 20 kilo är cirka 6,6 kilo. Det valdes som en bra 
kraftminskning för användarna.  
 
 

  
Uträkning av taljors funktion, där jag räknat ut maximala kraften. 
Den inramade taljan är den som minskar kraften med en tredjedel, vilket ska användas i projektets 
produkt. 
 
 
Med hjälp av Anita Kullström, se referenslistan, sid 55, klargjordes det hur taljan 
skulle se ut och varför den skulle se ut så.  
 
Det beslutades att pelarens topp måste ha en någorlunda friktionsfri yta med 
rundade hörn. Linorna som glider över den får inte få friktion och då göra draget 
tyngre. Inte heller får de skavas mot kanten, så att risken finns att de kan slitas 
sönder. 
Istället för att fästa ett annat material på toppen valdes att sätta dit två plasthjul 
som linorna kan rulla på. Exempel på passande hjul är formpressade nylonhjul, som 
valdes till denna produkt. Då har hela hjulet samma billiga material och man slipper 
använda något glidskikt för att minska friktionen till bandet. 
Silikonspray och eventuella andra material skulle kunna sprayas på, men det är 
dyrare. Ytlagret håller inte heller lika länge utan skulle i så fall behöva sprayas 
ytterligare gånger.  
 
 
Katinka fick se skisserna och modellen för att avgöra om produkten skulle fungera i 
verkligheten. 
En förminskning på produktens bredd gjordes, vilket Katinka ansåg inte skulle 
påverka funktionen. Detta leder till mindre materialkostnader, mindre vikt och 
lättare att lyfta bort produkten. 
För att testa om fötternas vinkel i fotstödet kan påverka utdragningen testades på 
en av Katinkas kunder. Skillnaden på om fötterna var vinklade uppåt eller om de 
stod plant mot golvet, märktes då. Draget blev av vinklade fötter, inte lika effektivt. 
Det beror på att benens hävarm, som nämnts tidigare, förflyttas.  
Om enbart tårna böjs uppåt lite har däremot ingen betydelse för utdragningen.  
Det bestämdes att det skulle vara en plan yta under fötterna, men med en liten 
upphöjning längst fram. Detta för att tårna skulle kunna sättas mot denna kant och 
ge lite motkraft.  
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”Mattan” som är mellan produkten och kroppen ger tillräcklig friktion för att 
fötterna inte ska förflyttas. 
Om användaren känner att fötterna likväl gider med framåt i draget, kan skor 
användas. Enkla skor som exempelvis används till gymnastik eller som inneskor. 
Detta ger mer friktion och ett ytterligare stöd för fötterna. 
 
Att dra linan själv med båda händer och sedan spärra den i en clamcleat menade 
Katinka var en bra idé. 
Clamcleaten verkade dock lite riskabel att använda i denna produkt. Detta då 
användaren skulle få svårt att fästa linan i den, utan risk att den glider ur. 
I utbyte valdes ett skotlås som spärr, som har en mindre risk för att släppa linan. 
Skotlåset har ytor som fäster repet hårdare och håller det låst, så man måste lyfta 
på linan för att den ska lossna.  
Skälet till detta val berodde på kravet att minska risken för rekyl. 
 
 
I ett samtal med Henrik Wikström, se appendix sid. , bestämdes det vilken slags 
lina som skulle användas i denna produkt. 
Beslutet blev ”flagglina”, som är tunn, behagligt greppvänlig och billig, se appendix, 
7:12. 
Denna lina är gjord i polyesterull och förslaget var att använda den i tjockleken 5 
mm, vilket håller för cirka 700 kilo.  
En 4 mm lina håller för 400 kilo, men är inte skön att dra i. Det finns även 
exempelvis tjocklekar på 6, 8 och 10 mm.  
En skön greppbar lina ska antagligen vara 10- 15 mm, men de valdes bort. Dels för 
att de är dyrare men också för att de gör att taljan och hjulen i produkten måste 
göras större pga. dess tjocklek. 
Normalpris på dessa 5 mm linor är 4 kronor/ meter, för slutanvändare och går att 
köpa exempelvis i alla båttillbehörsaffärer.  
Den kan levereras i hel rulle eller färdigkapad till rätt längd. 
För att få ett bättre grepp kan användaren slå en eller flera knutar på linan. På så 
sätt görs också produkten mer personlig för användaren. Man kan enkelt se vid 
nästa utdragning var knoparna sitter och märka om det gjorts en förbättring i 
utdragandet. Om ryggen kan dras ut lite längre vid nästa användning, så är det 
vanligtvis en positiv förbättring.  
 
För att produkten inte ska repa underlaget den står på, ska små gummiunderlag 
sitta fast undertill. 
 
 
En liten testmodell i mindre skala gjordes, för att se hur produkten skulle kunna se 
ut. Denna modell visade 3 ändringar som behövdes göras; 

1. Skala ner produktens underdel både på bredden och längden. 
2. Sänka ner kortsidorna på pelarens övre del, så att banden kan glida där 

utan att de skaver mot kanterna. 
3. Förkorta pelarens höjd, eftersom den i skisserna är anpassad efter en 

ganska stor man. Den behöver kortas ned så den passar de kortare och 
smalare användarna med.  
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Pilarna visar var man fick göra en nedsänkning på kortsidorna, för att bandet inte skulle skavas där. 
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5 Resultat 
 

 
Produkten uppdelad i dess tre delar; Stommen, underlaget och lårbandet. 
Underlaget är en kallskums - skiva som är klädd med ett textil överdrag. Denna textil ger bra friktion, så 
att användaren har ett ytterligare skydd mot glidrisken. 
Lårbandet är här avbildat som ett runt band, eftersom en klar formgivning av det kräver mer tester 
innan det bestäms.  
Linorna som sträcker sig ut från produktens pelare visar var man drar i den övre linan och den undre 
sitter i lårbandet.  
Exakta mått på produkten finns i appendix, 7:14. 
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Produktens pelare nedsänkt till lägsta läget. 
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Produktens pelare upphöjt till översta läget. 
En skruv på ena sidan av pelaren fäster fast pelaren i rätt höjd. 
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Närbild på hjulen och spärren på pelaren. 
Denna bild visar hur den undre linan går genom ett hjul till lårbandet. Detta för att man inte ska blanda 
ihop linorna. Även för att den övre linan automatiskt behöver sitta högre upp för att man ska nå den. 
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Baksidan, där taljan sitter kommer att se ut ungefär så här.  
Linan dras igenom taljan, från lårbandet till användarens händer, som drar i linan. 
När pelaren höjs och sänks påverkar det inte taljans längd, eftersom linan dras genom hjulen. 
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Sidovy på användandet. Pilarna visar hur bandet dras. 
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En bild på hur användaren kan sitta och ta på sig lårbandet. 
Här ser man att det kan vara lättare att ta på sig det utanför produktens yta.  
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Slutligen en miljöbild, där man ser produkten användas. 
Man ser hur enkelt det skulle vara att stoppa undan produkten någonstans i hemmet, pga. dess storlek. 
Då slipper användaren att ha den stående på golvet, väl synlig, hela tiden. En del användare vill inte 
visa att de har ett slags ”hjälpmedel” hemma. 
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Ett förslag på tillhörande bruksanvisning, som följer med produkten. 
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6 Slutsats
 
Med hjälp av flera olika tester och långa diskussioner med inblandade, blev 
konstruktionen av ryggsträckaren ett färdigt koncept. 
 
Produkten inger en trygghet och personlighet och känns både stilren och passande för de 
flesta.  
 
Detta skulle kunna bli en framtida produkt, om mer erfarna yrkespersoner skulle gå 
igenom produktens konstruktion.  
Detta för att kunna beräkna krafter, moment och andra nödvändiga uträkningar för en 
fullständigt säker, fungerande produkt.  
Ingenjörer, ergonomer, osteopater och/ eller andra kunniga inom alla produktens 
områden, behöver utvärdera konstruktionen för exakta uträkningar. 
 
Ett exakt pris på en framtida konstruktion kan inte ges. Dock verkar det inte överstiga 
gränsen på 1000 kronor som försäljningssumma.  
 
En framtida produkt skulle kunna ha vissa extra funktioner. Dessa är inte uträknade nog 
här, utan kräver en fortsatt studie av konceptet. 
Dessa funktioner är exempelvis; 

• En avtagbar pelare, för att lättare kunna ställa undan produkten. 
• En hel madrass, som täcker hela kroppen, istället för den som nu bara täcker 

underkroppen. 
 
En mer exakt formgivning av bandet är ett fortsatt arbete att göra. Det krävs fler tester 
för att utforma det. 
 
 
 

6.1 Min personliga analys 

Detta projekt har gett mig kunskaper i både ämnena anatomi, ergonomi och teknik.  

Samspelet emellan dessa ämnen har varit frustrerande, eftersom de ibland krockat med 
varandra. Därför att produktens försäljningspris skulle vara ca 1000 kronor, blev det 
svårt att välja rätt teknik som håller ett lågt pris.  

Idégenereringens faser har pga. detta inte riktigt slutat vid fasens slut, utan jag har fått 
gå tillbaka till olika faser flera gånger. Detta för att kunna blanda de idéer jag haft och på 
så sätt komma fram till bästa lösningen. 

 
Samarbetet med Katinka har varit den största hjälpen i projektets gång.  
Diskussioner med henne om funktioner, säkerhet och användandet av produkten har 
varit långa och många.  
 
Slutkonceptet är en produkt som jag ser en ljus framtid för och hoppas kunna jobba 
vidare med. 
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8.1 Ett typiskt patientfall 

 

Erik, 76 år  
 
Erik sökte mig för värk i båda benens insida som var bättre på natten och sämre av att sitta 
och gå. Det hade hållit på mer eller mindre i flera år, men nu hade det blivit mycket sämre 
efter en tur i skogen med snöskotern. Han körde fast och fick lov att lyfta loss den. Knäna var 
det ständig värk i och enligt röntgen utslitet så det skulle han få leva med. Dessutom ont i 
ländryggen med hugg.  
 
Diagnos: Efter manuell undersökning av ländryggen kunde jag konstatera att det inte förelåg 
några snedställningar eller låsningar. Däremot fanns en hel del spänningar och det gjorde bl a 
att ländryggen inte kunde gå isär (= vila) på natten, utan spänningarna förvärrades hela tiden. 
Den sjukgymnastiska behandlingen han fått hade endast gett ringa lättnad.  
 
Behandling: Genom att värma upp ländryggen ordentligt samt massera den och sträcka ut 
den i en maskin avsedd för detta blev han successivt under 5 behandlingar återställd. 
Dessutom blev knäna betydligt bättre. Han kunde med glädje återgå till sin skogsavverkning.  

 
http://www.otterskog.com/index.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.2 Osteopati 
 

Med osteopati behandlar man; 
 

•                  Rygg- och nacksmärta 
• Ledbesvär 
• Huvudvärk och migrän 
• Cirkulationsbesvär 
• Whiplashskador 
• Matsmältningsproblem 
• Återkommande bihåle- och öronproblem 
• Oregelbunden mens och mensvärk 
• Astma och andningsproblem 
• Stress, depression och trötthet 
• Koncentrationssvårigheter hos barn 

 
                      mm. 

 
 
Utdrag från Osteopatklinikens broschyr; 
 
”Osteopati är den ursprungliga formen av vad som brukar kallas manuell medicin.” 
 
”Svenska osteopater studerar i fem år vid skandinaviska osteopatskolan i Göteborg och läser 
även traditionell medicin i tre år. De är organiserade genom Svenska Osteopatförbundet.” 
 
”I osteopat- och medicin utbildningen ingår kurser i anatomi, fysiologi, patologi, obstetrik, 
geriatrik och pediatrik, vilket i stort sett motsvarar de två första åren på läkarlinjen. Elevklinik 
under handledning börjar i årskurs tre.  
 
”Eventuella belastningar som kroppen är utsatt för begränsar den självläkande förmåga som vi 
alla har i våra kroppar. För att påverka detta använder sig osteopaten av det intima 
förhållandet mellan kroppens inre och yttre strukturer, och på det sätt vilket hela kroppen 
fungerar. Även om ordet Osteopati närmast kan översättas till ”medkänsla med benlidande”, 
så är osteopati inte bara fokuserad kring det mänskliga skelettet. 
En osteopat ser sambandet mellan strukturella obalanser och störningar i kroppen. Orsaker 
kan vara förslitningar och stress. Det kan även uppstå skador i en nyligen inträffad olycka eller 
i en tidigare händelse som satt spår och som kan ge symptom i kroppens alla delar och organ. 
Det kan störa det centrala nervsystemets kommunikation med de olika kroppsdelarna, vilket 
väsentligt påverkar kroppens förmåga att fungera optimalt.” 
 
”Alla organ är direkt eller indirekt upphängda på ryggraden och hur den fungerar påverkar hela 
vår kropp.” 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

8.3 Svenskar tar allt fler värktabletter 

2009-05-27Svenskarna tar mer och mer receptfri värkmedicin. Men värktabletter som nyligen 
släppts receptfria har haft svårt att etablera sig. 

Förra året köpte genomsnittssvensken receptfria värktabletter för nästan 16 dagars bruk, 
enligt försäljningsstatistik från Apoteket AB. Det motsvarar en ökning med 30 procent jämfört 
med 1999. 
 
En del av ökningen kan förklaras av ett ”tuffare” samhälle med högre förekomst av 
stressrelaterad värk i rygg och nacke, jämfört med 1990-talet. Det menar Kerstin Bergström, 
apotekare och ansvarig för det receptfria sortimentet av smärtläkemedel på Apoteket AB. 
 
– Detta ser vi när vi över tid undersöker olika symtom i befolkningen, säger hon. 
 
En annan förklaring är att fler typer av värktabletter nu säljs receptfritt jämfört med tidigare – 
glukosamin, naproxen, nabumeton, diklofenak och sumatriptan har alla tillkommit på senare 
år. 
 
– Innan glukosamin klassades som läkemedel såldes det i hälsokosthandeln. När det gäller det 
läkemedlet jobbar också läkemedelskommittéerna med att öka den receptfria försäljningen på 
bekostnad av receptförskrivning, säger Kerstin Bergström. 
 
Samtidigt menar hon att försäljningen av vissa av de nya receptfria läkemedlen inte nått upp 
till förväntningarna.  
 
– Det tydligaste exemplet är nabumeton som började säljas receptfritt 2006. I dag är 
försäljningen försumbar, vilket är förvånande mot bakgrund av att läkemedlet har fördelen att 
det bara behöver doseras en gång per dygn. Motsvarande resonemang gäller till viss del också 
för naproxen, som har två doseringstillfällen, säger Kerstin Bergström.  
 
– Jämfört med för tio år sedan finns ett helt annat utbud i dag. Det kan lätt bli splittrat för 
kunderna. Jag tror att både apotek och företag inte lyckats fullt ut med att förklara för- och 
nackdelar med olika preparat för kunderna. 
 
Jan Hasselström är distriktsläkare vid Storvretens vårdcentral i Tumba och har forskat på 
behandling av smärta i primärvården. 
Enligt honom är minskningen av acetylsalicylsyra den viktigaste trenden i försäljningen av 
receptfria värkläkemedel. 
 
– Visserligen har acetylsalicylsyra en rätt kraftig smärtdämpande effekt, men biverkningssidan 
med ökad risk för magblödning är klart sämre jämfört med andra alternativ. Därför är det bra 
att användningen minskar, säger Jan Hasselström.  
 
Den regionala försäljningen var högst i Värmlands län och lägst i Kronobergs län. I de bägge 
länen såldes per invånare receptfri värkmedicin för 20 respektive 13,7 dagars bruk år 2008. 
Den höga siffran i Värmland kan delvis förklaras av gränshandel från Norge. 

För detaljerad statistik över användningen av receptfria värktabletter, se Dagens Medicin nr 
22/09. 



 

Carl-Magnus Hake 
carl-magnus.hake@dagensmedicin.se 
 
Hämtat från: 
http://www.dagensmedicin.se/dagensapotek/nyheter/2009/05/27/svenskar-tar-allt-fler-
var/index.xml

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

8.4 Produkter på marknaden 
 
 

 
Vippbräda, som ex Eddie Dubrehed använder. 
 

Stöd för ländryggen, att ha mellan stolsryggen och länden. 
 

Företaget Salli’s  sadel stol. 
 
 
 

Bälte med spikar. 
 
 



 

8.5 Förklaring av arbetsmoment 
 

Detta sätt arbetar Katinka på när hon drar ut ländkotorna på sina kunder.  
Katinka sitter på kundens fötter, för att de ska vara i ett låst läge och inte förflytta 
sig under dragets gång. 
Hennes händer och underarmar läggs på kundens lår och dras mot Katinka, i ett 
horisontellt drag ifrån handplaceringen. 
Efter många års erfarenhet känner Katinka hur hårt hon ska dra och när hon dragit 
färdigt. 
Detta moment tar ca 10 minuter. 
 
 
 
 
 

Här visas hur man kan placera händerna högre upp mot knäna så att draget blir 
därifrån. Utsträckningen i ryggen sker då längre upp mot skuldrorna. 
Detta förklaras som benets hävarm, sid 23 i rapporten. 
 
 



 

8.6 Frågeformulär 
 
 

8.6.1 Frågor till Katinka och Eddie. 

 
1 Använder du en apparat eller ”egen kraft” för att sträcka ut 

ländryggen? 
 

2 Finns det i så fall nackdelar med apparaten/ att sträcka ut själv? 
Fördelar? 

 
 

3 Är det vanligt att privatpersoner köper hem produkter för att sträcka 
ut ländryggen? 
 

4 Tror du att privatpersoner skulle köpa en sådan produkt? I så fall, 
vilket pris? 

 
 

5 Vilka krav krävs för att en ny produkt ska fungera? 
 

6 Hur mycket tar du betalt för att sträcka ut ländryggen? 
 

 
7 Hur lång tid tar det? Hjälper det inte om man gör det för kort tid? 

Kan det skada om man gör det för länge? 
 

8 Tror du det är möjligt att privatpersoner skippar ett nödvändigt besök 
hos dig pga. pengabrist och/ eller tidsbrist? 

 
 

9 Finns det någorlunda enkla övningar att utföra hemma för att slippa 
komma till dig och sträcka ut ländryggen? Fungerar vanliga stretchövningar? 
 

10 Finns det någon sjukdom/ åkomma man kan ha som förhindrar att 
man kan sträcka ut ländryggen? 

 
 

11 Finns det en möjlighet att göra enklare övningar oftare, istället för 
just den stora utsträckningen du gör? För att slippa göra den stora 
utsträckningen alltså. 
 

12 Vore det bättre att ha en produkt som gör lättare övningar flera 
gånger eller ska det vara för just den stora utsträckningen du gör, mer 
sällan? 

 
 

13 Hur ofta ska man sträcka ut ländryggen? Finns det en gräns för 
förslitningsskador eller annat? 
 

14 Behöver kroppen vara varm för att man inte ska sträcka sig i en 
muskel eller dylikt? 

 
 



 

15 Är det skillnad på hur män och kvinnors ländryggar behöver sträckas 
ut? Reagerar man olika? 
 

16 Kan äldre människor ha svårare att sträcka ut ländryggen? Kan de få 
skador av det? 

 
 

17 Behöver produkten vara väldigt precis i sin utsträckning? 
 

18 Kan även överböjliga personer sträcka ut ländryggen? 
 

 
19 Kan andra delar i kroppen påverkas negativt eller till och med göra 

ont vid utsträckning? 
 

20 Vilken är den egentligt stora målgruppen? Kan även barn behöva 
sträcka ut ländryggen? 

 
 

21 Vad gör att man behöver sträcka ut ländryggen? Arbetsskador, 
förslitningsskador, tungt fysiskt arbete, stress, oro mm.? 
 

22 Är det när man har ont i ryggen som man behöver sträcka ut den, 
eller ska man vänta tills det onda är över? 
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8.6.2 Katinkas svar 

 
1. Egen kraft. 

 
2. Fördelar med att sträcka ut den själv. Viktigt att man kan sträcka ut den inom 

”the comfort zone”. Apparater känner inte av på samma sätt när det drar ut 
ryggen rätt och hur länge man behöver vänta för att det ska bli klart. Det beror 
mycket på hur musklerna är runt om kotlederna. Produkterna som finns använder 
inte kroppen som motvikt och kan göra ont. Jag har varit med om att personer 
har ramlat av en vippbräda. 

 
3. Nej. Exempelvis vippbrädor kostar 25 000 kronor, vilket är alldeles för dyrt. 

 
4. Ja. De skulle lätt kunna lägga ut ca 1000 kronor på en sådan produkt. Antagligen 

mer med. 
 

5. Rekyl är jätteviktigt! När ländryggen dragits ut en viss tid ska den sedan sakta 
släppas tillbaka, så det inte är risk för rekyl. Exempelvis diskbråck. De med 
diskbråck behöver denna utsträckning mer än andra, så en rekyl får inte uppstå. 

 
6. 650 kronor. För en genomsnittssvensson behövs mer än bara själva 

utsträckningen. De behöver mjukas upp i musklerna runt om för att de inte 
krampaktigt ska göra det svårare med utsträckningen. Annat som behöver göras 
med kroppen samtidigt kan förekomma med. 

 
7. Cirka fem minuter på exempelvis Therese, medan en muskulös stor, man kanske 

behöver ha 10-15 minuters utsträckning. Man måste få musklerna att slappna av 
för att kunna sträcka ut ländryggen. Det får inte vara för kort tid, för då retar det 
bara ländryggen, utan att det hjälper. Cirka fem minuter minimum i alla fall vid 
utsträckning. Som osteopat känner man när utsträckningen är klar, men är 
svårare för en produkt. 

 
8. Absolut! 
9. De är inte lika effektiva och fungerar bara vid lättare problem med ländryggen. 

 
10. Om man är stelopererad, har diskimplantat eller om man har lätt att få eller redan 

har, kotfrakturer.  
11. Nej. 

 
12. Det ska vara för den utsträckningen jag gör. 

 
13. Ofta. Exempelvis lantbrukare som har större tunga lyft och belastningar på 

kroppen, kan göra det varje kväll. Det finns ingen risk för förslitningsskador. 
 

14. Nej. 
 

15. Män är oftast mer ”kompakta” i kroppen. Kvinnor är mer överrörliga, eftersom de 
ska kunna föda barn och sådant. Men det ska inte finnas olika varianter av den 
nya produkten, för kvinnor och män. 

 
16. Är man som sagt benskör, är det en anledning att inte använda denna nya 

produkt. 
 

17. Ja. Men det kan vara bra att kunna röra den lite åt sidan, eftersom den då 
stretchar ut musklerna erector spine och latissimus dorsi, som annars är svåra att 
komma åt. Så det är inge fara om produkten kan dras lite åt sidan.  

 



 

18. Ja. Är man överrörlig så är man ändå inte överrörlig på stället i kroppen där man 
har problem.  

 
19. Nej. 

 
20. Ingen specifik målgrupp. Barn, nej. 

 
21. Ja, men inte vanligt att psykisk ohälsa kan få ländryggen att dra ihop sig. 

(Våldtäktsoffer däremot har en tendens att göra detta.) Tung belastning är 
däremot väldigt vanligt. 

 
22. Man kan dra ut den även när man har ont. Men jag tycker att man alltid ska kolla 

med en läkare först vad det är, innan man använder den nya produkten. Man vet 
aldrig om det kan ligga ett latent problem eller annat i kroppen, som gör att man 
får ont eller kan få i framtiden. 
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8.6.3 Eddies svar 

 
1. Jag använder en traktionsbänk, ”egen kraft”, hemråd eller en lösning med band 

på behandlingsbänken med kyfosering av bänken som ger en traktionseffekt.  
 

2. Jag ser inga nackdelar med att behandla med traktion, men egen-traktion med fel 
indikation kan ge smärtor om man har låsningar, låga diskar är den rätta 
indikationen för traktion.  

 
 

3. Nej inte länden men nacken finns det produkter till.  
 

4. Om den är effektiv och har bra kvalité. Kanske runt en tusenlapp 
 

5. - 
 

6. En behandling kostar 500 :-  
 

7. En behandling är 45 min, själva traktionen är kanske 10-15 min. det tar en stund 
för kroppen att slappna av så det ska inte vara för kort tid. Jag tror inte att det 
skadar att göra det längre tid men det beror mest på i vilket skick diskarna är.  

 
8. Ja  

 
9. Som jag visade dig är det en enkel övning att få traktionseffekt med, 

stretchövningar kan räcka till viss utsträckning men har patienten 
låsningsproblem eller t.ex. triggerpunkter så räcker det oftast inte med att bara 
töja.  

 
10. Låsningar är ett exempel där man kan få ont av traktion, benskörhet kan vara en 

kontraindikation 
 

11. Ja  
 

12. Svår fråga, det måste vara individuellt. Men jag tror på att hellre göra det oftare 
än för sällan.  

 
13. Traktion ger inga förslitningsskador. Det som påverkas är, som vi pratade om, 

proprioceptionen och att därav kan man känna sig instabil direkt efter en traktion. 
 

14. Det är alltid bra att värma upp musklerna innan men om traktionstekniken är 
skonsam så tror jag inte att det behövs.  

 
15. Tror inte det förutom att kvinnor ofta kan vara mer svankryggiga än män och 

därav kan det vara av intresse att jobba med den problematiken också och 
kanske en annan form av traktion. Som du såg på traktionsbänken kan man ligga 
både på mage och rygg med lätt böjda ben och det kan vara snällare mot en 
utökad svank.  

 
16. Beror nog mest på tekniken att sträcka ut.  

 
17. Det är alltid viktigt att vara precis men jag är inte säker på vad du menar med 

det, är det segmentellt eller i vilken vinkel eller hur menar du?  
 

18. Ja 
 

19. Om du har problem med blodtrycket kan det vara obehagligt att hänga upp och 
ned. Som vi sa ger låsningar också en negativ effekt ofta vid traktion.  

 



 

20. Menar du åldersgrupp, patientgrupp yrkesgrupp…. osv. Barn kan behöva sträcka 
ut ryggen också.  

 
21. Säker kan allt det du räknade upp vara en orsak till att få indikation för att 

sträcka ut ryggen, den viktigaste orsaken är dock att du vill ha en avlastning av 
diskarna mellan kotorna.  

 
22. Det beror på hur ont och vilken som är orsaken. 

 
 
 

2010.04.05 
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8.6.4 Frågor och svar från Katinka, genomförandefasen 

 
1. Är det bra/ skönt att ha någon slags madrass under sig, om man ligger på 

golvet när produkten används? 
 

2. Är det ytterst viktigt att benen ska vara böjda vid utsträckning? 
 

3. När man sträcker ut ryggen, går dragkraften rakt fram, snett uppåt eller 
snett nedåt? Spelar det någon roll? 

 
4. Är det viktigt att det inte blir ett tryck på lårmusklerna vid utdragning? 

(Frågar eftersom de personer jag testat att dra ut ryggen på, båda känt att 
det gjort ont på låren när jag med egen kraft dragit ut ryggen.)  

 
5. Känner man själv när utdragningen är klar, eller behövs en viss tid 

(förslagsvis en timer) för att visa detta? 
 

6. Räcker det att fötterna är det enda som är fast mot marken, eller behöver 
någon annan kroppsdel vara det med? 

 
7. Hur långt kan en rygg sträckas ut? Alltså, hur långt förflyttas rumpan från 

början av utdragningen tills det är färdigt? 
 
 
 
 
 
Svar: 

1. Det ger bäst effekt på golvet, utan madrass. Vissa människor kanske inte 
klarar av det, men de flesta gör det och det ger bäst resultat.  
Däremot ska man tänka på att inte ligga på ett halt underlag i alla fall, 
eftersom det är nödvändigt att axelpartiet ligger någorlunda stilla på 
golvet. 

 
2. Ja. 

 
3. Rakt fram. Det spelar roll, men det jag ska göra produkten för är för att 

sträcka rakt fram. 
 

4. Det onda kan bero på att man håller för långt upp på låret eller håller lite 
fel, så att det klämmer till på låret. Men det är en bra idé att ha en 
vadderad sak som drar på låren. 

 
5. Jag får återkomma med det svaret, tills jag har testat själv.  

 
6. Ja, det är bara fötterna som ska vara fast. 

 
7. Från ca 2 mm till 1 dm. Det beror helt på vilken person man sträcker ut 

ryggen på och hur hoptryckt den är. 
 
 
 
 
 
 

22.04.2010 
Visby 
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8.7 Första idéskisserna 

 
 
 
Produkt som sitter fast i väggen.  
Hur viktigt är det med böjda ben? 
Blir det samma ”drag” om man har bandet vid vaderna istället? 
 

 
 

 
 
En madrass eller dylikt, med skena under användaren. 
Hur får man bandet på benen att ligga kvar, utan att det dras längre upp på benen? 
Fungerar ett drag med bandet runt vaderna istället för låren? 
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Från Eddies sätt att tänka: 
Underlag som höjs på mitten, för att sträcka ut ryggen på detta sätt. 
Här kom tanken med pumpen upp. 
Kan man sträcka ut ryggen så här utan att det kan ta skada? 
Slappnar musklerna av? 
 

 
 
 
Självstående produkt.  
Skulle det fungera om produkten helt enkelt böjs bakåt, eller hur blir dragets riktning då? 
 

 
Förslag på handpumpar till produkten, vid hydraulisk teknik.  
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Idé på ett spänne i midjan man drar åt själv för att sträcka ut ryggen. 
 

 
Litet underlag som sitter i ett slags benskydd.  
Behövs stöd vid sidorna/ sidan? 
Hur sätts fötterna i? 
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8.8 Tester av dragets position 
 
 

Enkla tester för att se åt vilket håll kraften går och hur den påverkas av kroppens delar. 
 

 
1. Ett band ersätter Katinkas sätt av utdragningen. Här går kraften horisontellt 

mot vänster. 
        

 
2. Ett test för att se vad som krävs för att dra ut ryggens övre del. Benens 

hävarm undersöks, se sid. …………………………….. 
        

 
3. En försök att se om draget sker i samma horisontella plan, men längre åt 

vänster. Alltså runt vaderna. 
Detta visade sig inte fungera på samma sätt som vid det riktiga utdragandet, 
alltså blev detta bortslutet. 
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Tester av hur produktens sidor ska vara vinklade för att draget ska hamna rätt. De röda 
pilarna visar vart den felaktiga kraften går och de gröna pilarna visar var den rätta 
kraften ska gå. Den sista bilden är en korrekt utdragning, vilket därför bara visar en grön 
pil. 
 

 
1. Bandet dras snett nedifrån. 

 
 

 
2. Bandet dras snett nedifrån, lite högre upp än förra. 

 

 
3. Bandet dras från den raka pelaren i ett perfekt horisontellt läge. 

 
 
Slutsats: Draget måste ske från en eller flera raka pelare, så att det har riktningen 
horisontellt i draget. 
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8.9 Var stödet ska sitta 

 

 
Pilarna visar var stöden i kommande exempel ska sitta. 

 
 Utan stöd ser sidodelarna ut så här. Någonstans mellan sidodelarna behöver stödet 
vara, för att hålla isär de och även hålla ihop dem. Stabiliteten behöver ökas, då 
sidodelarna är så smala. Den kan ökas genom ett eller flera stöd.  
 
 

 
Stöd 1. Detta stöd är placerat precis där stussen är placerad. Alltså kan inte detta stöd 
finnas här. 
 
 

 
Stöd 2. Ett fotstöd kan vara en fördel i denna konstruktion. Fötterna kan då öka chansen 
at produkten hålls stilla vid användandet. 
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Stöd 3. Knäna är placerade där stödet är placerat här, alltså valdes detta förslag bort. 
Längre ner på produktens sidor kan inte stödet fästas heller, eftersom benen löper längs 
dess sidor. 

    
Stöd 4. Detta stöd hamnar mellan stussen och fötterna. Därför är detta en möjlig plats 
att ha stödet fästat.  
 
 



78 
 

8.10 Tester av bandet runt låren 
 
 
 

              
Här testas olika sätt att kunna använda lårbandet på.  
Det märktes hur viktigt det är att bandet är bredare än här och vadderat. Annars 
klämmer de åt benmusklerna vid utdragandet. De röda punkterna visar ungefär var 
bandet kan göra ont, dvs. på båda sidor av kroppen. 
Dessa två bilder visar ett test av om enbart ett band skulle kunna räcka som en produkt. 
Dock ansågs inga lösningar vara tillräckligt bra. 
 
 
 
 
 
 

                        
 
 
 
Detta är de senaste testerna av hur lårbandet ska sitta i produkten med enbart en 
pelare. 
Första tanken var att använda två öglor som vardera ben sattes in i. Dessa skulle hålla 
kvar bandet i rätt position, utan att det glider av benen. 
Dock visade testet att benen automatiskt glider isär varandra vid utdragandet. Alltså 
satte man fast en spärr mellan öglorna för att hålla ihop benen. Pilen visar var spärren 
skulle sitta. 
Även här märktes vikten av att använda vadderade, mjuka band. 
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8.11 Tester av handåtdragning 
 

 
En ”snurrande” funktion på sidan, med hjälp av ett hjul. 
Denna åtdragning är mer ergonomiskt bekväm än de andra två. Detta pga. att handleden 
hålls rak hela tiden och greppet runt hjulet är naturligt. 
 

 
En ”snurrande” funktion på framsidan, med hjälp av ett hjul. 
Här böjs både fingrarna och handleden vid snurrandet. Användaren har mindre kraft i 
detta åtdragande än i förra. 
 

 
En vridande funktion på sidan, med hjälp av en liten vev. 
Även här böjs både fingrarna och handleden. Mindre kraft i åtdragandet finns också här. 
 

 
Ett litet test på hur långt upp och fram man kan sträcka armen innan det blir ett jobbigt 
läge. 
På denna bild ser man exempelvis en vev som sitter för högt upp på produkten. Detta 
gör att testpersonen måste spänna överkroppen och dra sig uppåt, för att nå. Det 
orsakar spänningar som inte ska finnas vid användandet. Alltså krävs det att 
draganordningen måste sitta närmare överkroppen. 
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8.12 Olika förslag på tekniska produkter 
 

                               
Sträckare.                                            Kullagrat block med rep 
 
 
 

                                   
Genomskärning av en snäckväxel.                        Clamcleat.               
Funktionen av en snäckväxel. 
 
 
 

                                          
En taljas uträkning av krafter.                        Bombroms. 
 
 

                          
Knap.                                         Vinschavlastare. 
 
 
 

                      
 
Glidlås.                       Quadra.              Vadderat bälte eller band runt låren. 
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Produkter från CRESTO .                          Gymmaskiner och dess utrustningar. 
 
 
 
 
 
 
 

             
Collarn cuff. 
 
 
 
 
 

 
Skotlås/ Skotråtta.                          
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Olika sorters flagglina. 
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8.13 Kallskum 

 

Polyeter – Kallskum: 

• Egentligen samma material med skillnaden att kallskum har en mer oregelbunden 
samt större och kraftigare cellstruktur vilket gör att den har mer kraft att skjuta 
tillbaka en tyngd med (jämför med en hundrameterslöpare som har kraftiga 
explosiva ben). Polyeter är i regel ett behagligare skum att ligga på då det 
avlastar jämnare med sin fina cellstruktur. Samma volymvikt ger samma livslängd 
(det är en myt att kallskum är bättre, då de som regel har högre volymvikter har 
de också bra livslängd). Båda materialen är helt allergineutrala och kan användas 
direkt mot huden.  

Allmänt om volymvikt: 

• Volymvikt är ett mått på hur mycket 1 m3 skum väger. Ju tjockare cellväggar ett 
skum har desto tyngre blir skummet. En tjockare cellvägg ger ökad livslängd. En 
hög volymvikt betyder alltså en lång livslängd. En tung person måste välja en 
madrass med en högre volymvikt. 

Allmänt om hårdhet: 

• Ett skums hårdhet mäts i Newton. Rekommenderad hårdhet för en madrass ligger 
på 100-160 Newton. Ju högre Newton desto hårdare skum. Vad som är rätt i det 
enskilda fallet är högst individuellt. En del människor vill ligga hårt, andra mjukt. 
En tumregel är dock att en tyngre person ska välja ett hårdare och/eller tyngre 
skum.  

Madrassen luktar? 

• Skummet och textilierna har som nytt material en viss lukt. Denna försvinner 
efter några dagars användande. Man kan påskynda ”avluktningen” genom vädring 
och/eller rulla ihop den kraftigt ett par gånger så att man får luftväxling i 
materialet.  

Brinner skumplast? 

• Ja, all skumplast brinner, dock olika fort. Vill man ha något som är bättre mot 
brand skall man välja kallskum som har tillsatt flamskydd. Denna brinner då så 
länge man eldar på den. Tar man bort brandkällan så slocknar den direkt eller 
inom kort. En polyeter har inga tillsatser och det gör att den är sämre ur 
brandsynpunkt. Dock klarar samtliga madrasser i DrömVilla-sortimentet minst 
cigarett-testet.  
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Allergi och skumplast? 

• Polyeter och kallskum i dagligt tal, skumplast, är ett allergineutralt material som 
används till massor med produkter som kräver hudkontakt. Du finner skumplast i 
madrasser, möbler, bilar, tvättlappar, svampar, plåster, kläder osv. Det är ett 
mycket neutralt material där kvalster eller bakterier inte kan livnära sig på 
skumplasten. Regelbunden vädring/tvätt rekommenderas alltid för lång livslängd. 

 

 

  Hämtat från www.skumplastboden.com  
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8.14 Formritning 

 
 
Formritning på produkten.  
Pelarens mått är vid högsta och lägsta läget. 
 
 

 


