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Varför tillverkar man 
produkter utan att ta 
hänsyn till människan 
som ska använda dem? 
Är det inte konstigt att 
det nästan inte finns 
någon egenskap hos 
tekniska produkter som 
inte går att simulera, 
men ingen vet belast-
ningen på din ryggrad 
när du sitter i din kon-
torsstol? 

Tänk om man kunde slippa ba-
sera sin design utifrån subjek-
tiva utlåtanden om de ergono-
miska förutsättningarna. 
Tänk om man till och med kun-
de slippa tillverka ett dussin 
prototyper för osäkra ergono-
miska experiment. 
Tänk om man kunde simulera 
inte bara produkten utan även 
människan som ska använda 
produkten. Idag kan man fak-
tiskt det. 

Men, låt oss komma in på äm-
net lite från sidan. Inom idrotts-
forskningen har man länge an-
vänt sig av experimentella stu-
dier av människan i rörelse för 
att försöka finna rörelsemönster 
och musklernas arbete. 
Man försöker finna svar på 
varför vissa idrottare presterar 
bättre än andra och varför vissa 
tekniker till synes är bättre än 
andra. Med experimentella me-
toder kan man komma långt, 
men det går att öka insikterna 
ytterligare med hjälp av moder-
na biomekaniska simuleringar. 
Biomekanik är enkelt uttryckt 
Newtons lagar applicerat på 
biologiska system, exempelvis 
människokroppen. 

Simulera med mera
Det går att beräkna vilka musk-
ler som används och hur stor 
kraft de genererar utifrån en 
given kroppsrörelse. 
Fördelen med att använda sig 
av datorsimuleringar är flera. 
Precis som inom traditionellt 
ingenjörsarbete innebär det 
minskad resursanvändning. 
Det samma gäller inom idrotts-
forskningen, att mäta på många 
testpersoner är tidsödande och 
därmed kostsamt. 
Ytterligare fördelar med biome-
kaniska simuleringar är möjlig-
heten att testa nya rörelsemöns-
ter innan de är intränade och 
ställa ”vad händer om”-frågor. 
Att ändra teknik tar tid för en 
idrottare, ofta känns ett nytt 
rörelsemönster ovant och krä-
ver lång tid av träning innan 
det ger resultat i form av ökad 
prestation. 
Givetvis har simuleringar sina 
begränsningar precis som an-
dra metoder. Beräkningen kan 
inte bli bättre än modellen och 
de indata som används. 
Däremot kan simuleringar till-
sammans med experimentella 
undersökningar både inom fy-
siologi och biomekanik ge sy-
nergieffekter för idrottsforsk-
ningen. 

Längdskidåkning är populärt 
och har bra förutsättningar i 
Östersund, exempelvis hölls 
VM i skidskytte i staden vin-
tern 2008. Med tanke på detta 
är det inte förvånande att det 
lokala universitetet har längd-
skidåkning som något av en 
forskningsnisch. 
Vid Mittuniversitetet i Öst-
ersund har en datorbaserad 
biomekanisk helkroppsmodell 
anpassad för längdskidåk-
ning utvecklats med hjälp av 
programvaran The AnyBody 
Modeling System. Denna simu-
leringsmodell visar att det är 
möjligt att förutsäga muskel-
aktiviteten för en viss åkteknik 
och modellen kan användas till 
att besvara flera aktuella fråge-
ställningar inom längdskidåk-
ningsforskningen. Exempelvis 
är det av intresse att veta hur 
stor del av det totala muskel-
arbetet som går till framåtdri-
vande kraft vid stakning. 
Även utrustningen kan studeras 
i sitt sammanhang på ett nytt 
integrerat sätt med hjälp av den 
biomekaniska modellen. Hur 
ska styvhetsprofilen på en skida 
se ut? Hur lång är den optimala 
staven? Ökar prestationsförmå-
gan med nya innovativa stav-
geometrier som ”Kraftstaven” 
från Lerner Innovations? 
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Okej, det är väl bra att idrotts-
forskningen får nya hjälpme-
del men hur drar man nytta av 
biomekaniska simuleringar när 
man ska utveckla en ny produkt 
eller vidareutveckla en befint-
lig? Vårdpersonal knuffar sjuk-
hussängar ofta. Vill man mini-
mera belastningen på kroppen 
ska handtaget placeras högt en-
ligt en simulering av AnyBody 
Technology (det danska företa-
get bakom programvaran The 
AnyBody Modeling System). 

Ett annat exempel från Any-
Body Technology visar hur 
biomekaniska simuleringar kan 
vara till nytta vid utveckling av 
träningsutrustning. Ifall det är 
önskvärt med jämn belastning 
på muskeln genom hela rörel-
sen, ska hjulen placeras excent-
riskt och hur mycket?

Sockertoppen Labs är ett ny-
startat företag avknoppat från 
Mittuniversitetet i Östersund 
och är antagligen det enda före-
taget i Sverige med forskarkom-
petens inom biomekaniska si-
muleringar. Sockertoppen hjäl-
per företag och organisationer 
att ta hänsyn till biomekaniska 
och ergonomiska aspekter, ex-
empelvis vid produktutveckling 
av träningsutrustning. 

Nu har Sockertoppen fler 
strängar än så på sin lyra. 
Grundbulten i verksamheten 
är traditionella simuleringar så 
som hållfasthet och mekanik. 
Exempelvis har Sockertoppen 
ett nära samarbete med Alpina 
fjällräddningen i Östersund, 
en särskild räddningstjänst 
som kallas in då det krävs al-
pinistkunskaper för att nå fram 
till den nödställde. Ofta kan 
alpina fjällräddningsgruppen 
nyttja Polisens helikopter för 
transport till området där den 

nödställde an-
tas vara. Trots 
detta är det van-
ligt med långa 
a n m a r s c h e r 
och viss klätt-
ring innan den 
nödställde hit-
tas. Därför är 
det viktigt att 
räddningsgrup-
pens utrustning 
är lätt och smi-
dig att bära med 
sig. Idag finns 
varken standard 
eller reglemente 
kring utrust-
ningen, till skill-
nad från exem-
pelvis reguljärt 
höghöjdsarbete, 
utan alpina 
fjällräddnings-
grupper världen 
över får själva 
välja utrustning 
beroende på 
lokala förut-

sättningar. I detta samarbete 
utnyttjas bland annat FEM-
simuleringar för att minimera 
utrustningens vikt men ändå 
klara hållfasthetskraven. 

Ett tredje ben i Sockertoppens 
verksamhet som förhoppnings-
vis snart kan erbjudas kunder är 
Direct Digital Manufacturing 
(direkttillverkning i plast och 
metall med hjälp av friforms-
teknik) och Reverse Engine-
ering (digitalisering av fysiska 
objekt) i samarbete Mittuniver-
sitetet i Östersund. 
På Mittuniversitetet pågår 
spännande forskning kring till-
lämpningarna av friformstek-
nik och digitalisering, kolla in 
länken i länklistan. Vi hoppas 
kunna hjälpa till med att föra ut 
tekniken till näringslivet, regio-
nalt och nationellt. 

Sockertoppen kan genom sin 
unika position i gränslandet 
mellan universitet och närings-
liv erbjuda hög akademisk 
spetskompetens inom biomeka-
nik och produktutveckling.

Mera läsning - länklista
AnyBody Technology,  HYPER-
LINK ”http://www.anybody-
tech.com” www.anybodytech.
com 
Arcam,  www.arcam.com 
Computational Biomechanics 
in Cross-country Skiing, av-
handling av Joakim Holmberg, 
Linköpings universitet,  
Direct Digital Manufacturing  
www.miun.se/Mittuniversite-
tet/Nyheter/Press/
Faro, www.faro.com
www.kraftstaven.se
www.sockertoppen.co

FAKTARUTA
Skribenten Joakim Holmberg äger 
och driver Sockertoppen Labs med 
bas i Östersund. Sockertoppen er-
bjuder konsultation och produkt-
utveckling inom mekanikområdet. 
Joakim försöker tjäna sitt levebröd 
på simuleringar och är en ivrig 
förespråkare av fälttester. Speci-
ellt om det krävs bestigning av en 
fjälltopp med skidor på fötterna.  
Skidexemplen i artikeln är från Joa-
kims avhandling som nyligen lades 
fram vid avdelningen för mekanik 
på Linköpings universitet. 
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