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Abstract 
 
Background: It has become more ordinary to use computer in society today. This can affect 

the old as well as the disabled people, which can have problems with the use of the computer. 

There are not many studies that have been conducted about computer aid for arm amputees. 

 

Aim: The goal was to get a better view of unilateral forearms amputee’s situation concerning 

computer use, to find out if there is a need for computer aid for unilateral forearms amputees. 

There are few studies about how the situation for use of the computer is for unilateral 

forearms amputees and what needs they have. 

 

Method:  Three right unilateral forearms amputees were interviewed about how their 

situation is when using the computer. Interviews were transcribed, condensed and coded.  

Categorizes were created of the codes and presented as findings  

 

Findings: The amputees in the study had no need of computer aid. They used their left hand 

and sometimes the prosthesis to help with writing. There was no problem except for writing 

speed. 

 

Own design of a computer aid: The design off the computer aid was an endoskeletetart. It 

has a cable, out to two fingers that creates a flexions moment, so the finger can do a muse 

click. One of the fingers will be able to get in a position to use for typing.  

 

Discussion: The group of respondents included in this study was not optimal. The younger 

generations have maybe a greater need of computer aid and inclusion of younger respondents 

may have given a different result. The need of computer aid maybe is not that great because it 

already works to work at the computer. 

 

Conclusion: Unilateral forearms amputees use their remaining limb to operate the computer. 

This is working well, but the situation can get better. Typing is the biggest issue, because 

respondents experienced reduced writing speed. Computer aid in this study does not add in 

typing speed, but it is possible that it can help unilateral forearms amputees to use the mouse 

and keyboard at the same time. 

 



 

Sammanfattning  

Backgrund: Det har blivit allt vanligare att datorn används i dagens samhälle. Detta är ett 

problem för äldre och funktionshindrade som kan ha svårigheter med att använda datorn. 

Några få studier har gjorts för att utveckla datahjälpmedel för amputerade. 

 

Mål och syfte: Målet är få en bättre syn på hur dataanvändningen fungerar för unilaterala 

underarmsamputerade, för att se om de är i behov av ett nytt datahjälpmedel som är anpassat 

för protesanvändare. Anledningen är att det finns väldigt lite material i dag som säger hur 

dataanvändningen fungerar för protesanvänder och vilka behov de har vid datorn.  

 

Metod: Studien utgjordes av en intervjudel där tre stycken unilateralt högerundersams-

amputerade fick svara på frågor om deras situation vid datorn. Intervjuerna transkriberades, 

skrivs ner till koder, kategoriserades och skrevs in som ett resulterande innehåll. 

 

Resultat: Underarmsamputerade i studien hade inget behov av datahjälpmedel. Man använder 

vänsterhanden och protesen ibland för att hjälpa till i skrivandet. Man upplever inte att detta 

är ett problem förutom att skrivhastigheten kan vara nedsatt.  

 

Egen design av datahjälpmedel: Designen av datahjälpmedlet ska vara endoskeletert och ha 

en vajer ut i två fingrar som skapar ett flexerande moment för att kunna användas vid 

musklickning. Det kan också användas att skriva med då fingret går att sätta ut i ett ändläge, 

så att skrivandet underlättas. 

 

Diskussion: Gruppen av intervjupersoner som deltog var inte optimal. En yngre generation 

kanske har ett större datahjälpsmedel behov och om studien haft yngre deltagare hade det 

kanske lett fram till ett annat resultat. Behovet av datahjälpmedel kanske inte är så stort för 

det fungerar att arbeta med datorn. 

 

Slutsats: Unilateralundermsamputerade använder sin kvarvarande hand för att använda 

datorn. Detta tycks fungera bra, men kan förbättras. Skrivandet är det största problemet för det 

upplevs nedsatt. Datahjälpmedlet i studien hjälper inte till med ökad skrivhastighet Fördelarna 

med hjälpmedlet är att det troligen kan hjälpa protesanvändare att använda musen och 

tangentbordet samtidigt.  



 

Ordlista 

 

Emg - Electromyography  

MCP - Metacarpophaladeal 

PIP - Proximal interphalangeal 

DIP - Distal interphalangeal 
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Introduktion 

Människans tekniska utveckling har gjort att mångas liv och arbetssätt har ändrats de senaste 

åren. Sedan datorn uppfanns har den blivit till en stor tillgång, där allt fler blir beroende av 

datorn. Datorn har blivit till en del av det samhälle vi lever i idag, med snabb kommunikation, 

bankärenden och många andra användningsområden. En kanske positiv del för många, men 

inte för alla. Det drabbar framförallt de äldre, vars generation inte har lärt sig användandet av 

datorn. Det drabbar även de funktionshindrare vars situation kan hindra dem att använda 

datorn eller inte har samma förutsättningar att bruka datorn. 

 

Datahjälpmedel används av personer som idag har någon typ av funktionshinder. 

Datahjälpmedel är ingen nyhet och en del utveckling har gjorts inom detta område. I dag finns 

det väldigt lite datahjälpmedel som är anpassat för armprotesanvändare. Det är viktigt att 

utveckla ett datahjälpmedel för armprotespatienter för att underlätta deras situation. Det är 

även viktigt att ta reda på hur situationen är för unilateral underarmsamputerade vid datorn 

och om de klarar av att använda datorn eller om det finns ett behov av någon nytt hjälpmedel. 

 

 Målet med denna studie är att få reda på om unilateral underarmsamputerade användare 

klarar av att använda datorn eller om de är i behov av datahjälpmedel. Studien syftar även till 

att kunna ge förslag på en design på ett specialanpassat datahjälpmedel för unilateral 

underarmsamputerade.  
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Bakgrund 

Dataanvändningen 

Enligt Davalli, Sacchetti & Pacetti (2003) så används datorn i dag huvudsakligen för arbete, 

spelande, utbildning, informationssökning och kommunikation med andra. Datorn har blivit 

extremt lätt att använda tack vare mer och mer arbetsvänligt grafiskt gränssnitt. Det krävs 

varken stor fysisk ansträngning, kontinuerlig planering eller särskilda färdigheter. Men det är 

dock vissa saker som krävs för att man skall kunna kommunicera med datorns inputdata 

nämligen att kunna hantera mus och tangentbord. Mauri et. al. (2006) beskriver att det 

vanligaste sättet att kommunicera med en dator är via tangentbord, datamus som man 

använder för att mata in data och en dataskärm för att få ut data visuellt. Användning av dessa 

verktyg kräver ett visst mål av fysisk aktivitet av användaren. Något som kan vara självklart 

för vissa, men för andra som saknar den finmotorik som kan krävas för att använda datorn blir 

det ett problem.  

 

Finmotorik kan saknas vid födelsen eller försvina efter en olyka. En tänkbar situation för 

personer som kan ha problem med datoranvändandet är de som saknar en hand. Denna 

situation kan försvåra arbetet vid datorn och de kan vara i behov av extra hjälp. En sådan 

hjälp kan vara att använda ett datahjälpmedel, om man inte klarar av att använda mus och 

tangentbord. Vid användning av datahjälpmedel så används någon kroppsdel som kan röra sig 

för att kunna interagera med hjälpmedlet ex. foten, huvudet eller en stump. Mauri et. al. 

(2006) nämner några olika datahjälpmedel som kan användas av funktionshindrade. Som 

exempel så använder en del spakar, joystick, eller trackball, headpointer och eyetracking. 

Tack vare dessa hjälpmedel får många extra hjälp med att använda datorn.   Vissa 

datahjälpmedel kan fungera riktigt bra för en del och vara revolutionerande inför deras 

möjligheter att använda datorn. Dessa hjälpmedel är anpassade efter vissa typer av behov och 

kvarvarande funktioner.  

 

Det har gjorts några få försök att utveckla datahjälpmedel som kan tänkas användas speciellt 

av armprotesanvändare. En sådan studie är av Choi & Kim (2007) där man satte fyra emg 

(Electromyography) - sensorer på underarmen. Genom att spänna musklerna i underarmen så 

kunde de styra muspekaren på en dataskärm. Med hjälp av ett framtaget mjukvaruprogram 

kunde de styra olika funktioner.    
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De nämner också att alla som deltog i studien upplevde värk i underarmen under själva 

experimentet och att det krävdes stora muskelanspänningar för att röra muspekaren. Man tror 

att muskelanspänningen kan påverkas vid en längre tids användning.  Detta kan vara ett 

tänkbart hjälpmedel för armprotesanvändare som kan vara vana användare av emg - sensorer. 

Dock måste muskelstyrkan finnas kvar i underarmen för att kunna ge signaler till emg - 

sensorerna. De gjorde tester på hela underarmar, vilket kan påverka funktionen för 

protesanvändare som kan ha en del muskulatur som kan vara skadade, ha atrofierats eller där 

det saknas muskelgrupper efter amputationen De nämner också i Choi & Kim (2007) att de 

tyckte att emg- signalmätningssystemet bör bli mer utvecklat, så att de bättre kan ta upp små 

rörelser.  

 

Amputerade kan ha atrofier som kan göra det svårare att ge signal till sensorerna än vad en hel 

frisk underarm kan. Ett annat sätt för armprotesanvändare är som i Carrozza et. al. (2005) där 

man utvecklat ett specialgjort inlägg som är känsligt för tryck. Då kan man med fotens hjälp 

styra armprotesens rörelse vilket skulle kunna ge en möjlighet att kunna använda en 

proteshand vid dataarbete. Detta är ett system som troligen kommer att göra det mer enkelt att 

göra finmotoriska rörelser med en proteshand. De vill göra vidare forskning för att se hur man 

kan agera med en datamus osv. 

 

I en fallrapport Hung & Wu (2005) så har de tillverkat ett specialanpassat hjälpmedel för en 

bilateralt humersusamputerad. Detta hjälpmedel användes som ett alldagligt hjälpmedel med 

en rad olika specialgjorda funktioner som pinnar, gafflar osv. Med detta hjälpmedel kunde 

personen efter sex veckor använda sina pinnar för att skriva på tangentbordet och använde 

sina fötter för att styra musen. Tack vare det kan nu personen jobba inom Internethandeln. Ett 

bra exempel på att man med små hjälpmedel kan få en bilateral armamputerad att använda 

datorn. Man kan däremot tänka sig att det skiljer sig mycket mellan bilaterala 

humerusamputerade och unilateral radius-ulnaamputerade.  
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Motorstyrda händer 

Dagens proteser besitter inte de finmotoriska rörelser som krävs för att använda datormusen 

och tangentbordet. Som nämns i Potratz et. al. (2005) så har många av dagens proteshänder 

tre fingrar, vanligtvis tummen, pekfingret och långfinger. Dessa har två eller tre frihetsgrader 

och drivs av en motor. Ringfingret och lillfingret är inte finger på protesen utan finns som en 

kosmetisk handske man drar över protesen. Dessa händer är utformade för cylindriska grepp. 

Rörelsemönstret är det samma, enda skillnaden i grepp och funktion kan urskiljas genom 

olika storlekar och positionering av grepp. Händerna har ett begränsat användningsområde, 

där det är svårt att göra finmotoriska saker.  

 

Arbetsmarknaden 

I Datta, Elvarajah & Davey (2004)  så gjorde de en undersökning om hur många av dem som 

blev övre extremitetsamputerade som lyckades komma tillbaka till arbetsmarknaden. 73% av 

deltagarna återvände till arbetsmarknaden vilket stöder att övre extremitetsamputerade inte 

hindras att återvända till arbetsmarknaden för sitt funktionshinder. De nämner att deras 

resultat stöder resultatet i  ”Mikstein et. al. (1985)” en rapport där  89% av de amputerade 

återvänder till jobben efter amputation, men typiskt är att man måste byta arbete. De visar i 

Datta, Elvarajah & Davey (2004) att bara 6,6% återvände till sina gamla jobb  på grund av 

amputationen, 66,6% bytte jobb. Förlust av den dominanta handen påverkade inte att kunna 

återvända till arbetsmarknaden, något som också bekräftas i tidigare studier. Bara 15 % 

använde sin protes i sitt arbete, vilket är lägre än tidigare studier har visat, troligen så beror 

det på att bara övre extremitetsamputationer var med i  Datta, Elvarajah & Davey (2004) 

studien.  

 

I Heiden et. al.. (2005) menar man att Sveriges användning av datorn sker både i hemmet och 

på arbetsplatsen. Detta betyder troligen att man använder datorn mer i dag än vad man har 

gjort förut. Hur mycket man använder datorn är troligen mycket personligt beroende på om 

man behöver den i sitt arbete eller har intresse för det. 
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Tid vid datorn 

I Taylor (2007) tittade man på hur mycket datorn används i 95 organisationer över hela 

världen. De använde ett dataprogram som räknade ut hur mycket tid som tillbringades vid 

datorn, hur många timmar man använde datamusen, tangentbordet osv. De fick fram att inom 

de 95 organisationerna använde man datorn 12,4 timmar och musen 6,9 timmar i veckan. Man 

gjorde ungefär 7400 klickningar och 23800 tangentryckningar. Man kunde också se att det 

skiljde sig från land till land, att man i Storbritannien använde datorn i snitt 16,8 timmar i 

veckan när t.ex. Norge hade i snitt 10 timmar i veckan. Dessa resultat kan skilja sig eftersom 

man inte riktigt är säker på om alla organisationer har samma arbetstimmar och om några har 

mindre arbetstimmar där de kan sitta vid datorn. 

 

Man tyckte att resultatet som man fick fram var ovanligt lågt, man hade förväntat sig att 

dataändvändningen skulle vara högre.  De nämner att en komplikation att tänka på är just att 

användandet av datorn har ökat i hemmet och man inte vet hur mycket man använder datorn 

hemma till jobbaktiviteter eller till personliga ändamål. 

 

Enligt Heiden et. al. (2005) så säger Wigaeus Tornquvist et. al.. (2000) att nästan 90% av alla 

kontorsarbetande i Sverige arbetar med visuellt skärmarbete. Vilket kan innebära att det är 

viktigt för protesanvändare att det ska fungera bra och att man kan klara av de olika 

uppgifterna som krävs vid en dator trots sitt funktionshinder.  

 

Mängden armprotesanvändare 

The National Amputee Statistical Database för amputerade i Storbritannien redovisade 1999-

2000 att det var 5443 amputerade som blev skickade till ortopedteknisk avdelning i 

Storbritannien. Utav dessa var det 254 st (4,7%) som var överextremiteteramputerade 

Elvarajah & Davey (2004). Liknade resultat fast högre antal har man fått fram i  Wright et. al.. 

(1995) där 300 personer med större amputationer undersöktes i Storbritannien och 23% av 

dessa amputationer involverade  en överextremitet. Det är inte så många som är 

armamputerade i världen och det är ännu färre som använder proteser. Enligt artikel Cupo & 

Sheredos (1998) använder 50 % av  armamputerade protes, medan ca 75% av dem som har 

amputerats på de nedre extremisterna. Därför kan efterfrågan av nya produkter eller 

hjälpmedel vara relativt liten.  
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Mål och syfte 

 

Målet med denna studie är att få en bättre bild av hur det fungerar för unilateral 

underarmsamputerade när de använder datorn och hur de gör när de använder datorn. Detta 

för att få reda på om det finns ett behov av datahjälpmedel som är anpassat för 

protesanvändare och vad som skulle behövas förbättras. Studien skall också utarbeta ett 

förslag på ett alternativt datahjälpmedel för just unilateral underarmsprotesanvändare, för att 

kanske kunna förbättra dataanvändningen och deras livssituation.  

 

Det finns idag enligt författaren inget datahjälpmedel som är anpassat för just armamputerade 

och som är anpassat för just protesanvändningen. Kan faktum med, att det inte finns 

tillräckliga hjälpmedel, göra att amputerade inte klarar av vissa kontorsarbeten. Kan deras 

livssituation vara påverkad av att dataanvändningen inte är så effektiv eller inte alls som 

protesanvändaren önskar? Behövs det då ett nytt datahjälpmedel?   

 

Forsknings fråga 

Har unilaterala högerunderarmsamputerade problem med att använda datorns olika funktioner 

och utrustning, såsom datamus och tangentbord? 

Påverkar situationen deras möjligheter att kunna jobba med kontorsarbete vid datorn?.  

Finns det ett behov av ett nytt datahjälpmedel för protesanvändare? 
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Metod 

 

Denna studie undersökte datoranvändning och behovet av datorhjälpmedel för 

armprotesanvändare. Intervjuer av unilateral underarmsamputerade gjordes och en analys av 

den insamlade datan gjordes.   Med hjälp av resultatet av analysen ändrades och förbättrade 

en design ide av ett datahjälpmedel för underarms amputerade 

 

Intervjupersoner 

I denna studie deltog tre stycken personer som blev intervjuade, alla tre intervjupersonerna 

gav sitt medgivande att delta i studien efter att de fått muntlig information om studiens syfte . 

De som deltog var en kvinna och två män. Alla tre hade en höger underarmsamputation. 

Medelåldern på personerna var 54,6 år, med en variation från 47 till 64 år. En hade fötts utan 

kroppsdel (dysmeli) och två var traumatiskt amputerade efter att ha råkat ut för en olycka. En 

jobbade som ekonom och arbetade med datorn på jobbet, en jobbade på en äventyrsbana och 

använde inte datorn i jobbet och den tredje var pensionerad men hade använt datorn i jobbet. 

Två utav intervjupersonerna använde kosmetikprotes och en använde myoelektrisk protes 

samt protes med vajersystem. 

 

Personer som blev inkluderade i studien: skulle kunna använda datorn, använda en höger 

underarmsprotes, vara över 18 år, kunna förstå och göra sig förstådd, kunna fatta egna beslut 

rörande om de ville delta eller inte. Personer inkluderades inte om de hade någon annan 

amputation som exempel vänstersidig amputation, bilateral amputation eller en amputation 

över armbågsleden.  

 

Med hjälp av en ortopedingenjör som jobbar med armproteser i Göteborg, rekryterades två 

armamputerade till studien . Ortopedingenjörer skulle ta kontakt med tänkbara 

intervjupersoner för att sedan vidarebefodra information om vilka som kunde tänka sig att 

delta i studien. En utav de intervjuade möttes under praktikperioden och blev tillfrågad om 

han/hon skulle kunna tänka sig att ställa upp i intervjustudien efter att fått tillstånd av de 

verksamma ortopedingenjörerna på den ortopedtekniska avdelningen.  
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Datainsamling  

Intervjufrågorna blev utformade för att få fram bakgrundsinformation om datahjälpmedel och 

hur det fungerar att arbeta vid datorn i dag. Frågorna har diskuterats med handledaren. Efter 

diskussioner kom det fram intervju guide som användes för alla intervjupersonerna . Se 

intervju guidens som bilaga 1. Intervjuerna gjordes under april månad, det första 

intervjutillfällena utfördes i ett patientrum på en teknisk avdelning i samband med att en 

protesutprovning utfördes. De andra två gjordes hemma hos respektive intervjuperson. 

  

De som deltog fick svara på frågor om hur de använder protesen, om de är i behov av ett 

datahjälpmedel och hur det skulle fungera. Även frågor ställdes som fokuserade på hur man 

använder datorn som amputerad, vilka sätt man använder datorn, vad som upplevs svårt och 

om de upplever ett behov av mera hjälp. Intervjun gick till så att frågan ställdes och personen 

som intervjuades fick svara så bra han/hon kunde på frågorna. Allting blev inspelat på en 

bandspelare för att senare kunna transkriberas.  

 

Dataanalys 

Innehålls analys av det transkiberade materialet gjordes  enligt Graneheim & Lundman (2003)  

All information på banden skrevs ner i ett Word dokument. Olika personer blev markerade på 

så sätt att man fick olika skrivstillar. Normal skrivstil fick de som intervjuades och kursiv stil 

fick intervjuaren. Texten skrevs i en löpande text, och allt som hördes i bandspelaren skrevs 

ner. En extra koll gjordes för att se att inget var fel eller missuppfattats efter transkriberingen. 

 

Texterna från transkriberingen delades in i små stycken då intervju personen börjar prata om 

något nytt, så blev det ett nytt stycke. Dessa förkortades så att ingen dubbelinformation, 

repetition, kommentar, läten osv fanns med. Efter det så skrevs förkortningar av styckena om 

till koder, som representerar kärninnehållet i respektive text stycke. Graneheim & Lundman 

(2003) menar att reducering av referat ger minskning av storleken. Det antyder inget ting om 

kvalitén av texten, vilket som ett fortast steg i analys processen. De föredra att referera till 

processen av minska texten som nedskärning,  för att bevara kärninnerhållet. Tre exempel 

visas i Tabell 1. där kan man se hur man förkortar transkriberingen till koder, utan att förlora 

kärninnerhållet. 
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Koderna blev sedan indelade i olika kategorier. Exempel på hur kategroidseringe ser ut visas i 

Tabell 2. Detta gjordes i samverkan med handledaren så att inte bara en persons syn skulle bli 

avgörande vid kategoriseringen.  Graneheim & Lundman (2003) säger att ingen data relaterad 

till målet ska bli utfryst pga brist på kategorier. Dessutom ska ingen data falla mellan två 

kategorier eller passa in i mer än en kategori. Koderna som hade delats in i kategorier skrevs 

om till text som summerade vad som sagts. Citat användes för att summera eller exemplifiera.  

Ett  genomgående tema framkom i datan under analysen.  

 

Tabell: 1 Visar hur transkriberingen ner till koder gick till.  

Transkribering Förkortning Koder 

”Finns det något tillfälle då du inte 

kan använda armprotesen?  Ja det 
är ju finmotorik. Finmotoriken ja.  

Finns det något stans som du 

skulle vilja använda armprotesen 

som du inte kan i dag?  Ja, med 
allting så vill säga (haha) där finns 
det ju ingen begränsning. Nä” (B). 

Vad kan du inte använd din protes? 
Finmotoriken. 
Vart skulle du vilja använda 
protesen mera. Ja, med allting, 
finns inga begränsningar (B). 
 

Vill använda protesen mer överallt, 
men kan inte använda nu protesen 
till finmotorik (B). 
 

”Till vilka ända mål använder du 

datorn? Det är mest att betala 
räkning gå in och titta, att surfa lite 
då, det är väll dom grejerna 
framför allt. Leta lite efter grejer å 
titta på v75 och sånt mm.. 

Använder eller i ditt fall använde 

du datorn i dit i ditt arbete?  Ja 
tidigare så använder jag ju datorn i 
mitt arbete, då satt jag vid datorn i 
stort sätt hela dagarna” (A). 

Vilka ändamål använder du datorn 
till? betala räkningarna, surfar, 
tittar på v75 ovs. 
Har du använt datorn i ditt jobb? Ja 
och då satt jag i stort sätt hela 
dagarna (A). 
 

Använder datorn till att betala 
räkningar surfa osv. Jobbade innan 
med daton dagarna i ända (A). 
 

”Skulle du vilja göra något vid 

datorn i dag bättre än vad du gör.  
Nä inte på grund ut av att jag har 
protes (inte) det är liksom inget 
hinder, att jag kan gör det jag 
behöver göra. (m..) så det är det 
inte” (C). 

Skulle du vilja göra något bättre än 
vad du kan i dag vid datorn? Nä 
inte på grund av protesen, det är 
inget hinder för mig (C). 

Behöver inte göra några 
förbättringar för sitt handikapp vid 
datorn (C). 
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Tabell: 2 Visar hur kategoriseringen gick till.  

Koder  Kategorisering 

Använder protesen så gott som dagligen i 10-12 timmar (B). 

Använder protesen mycket, men vill använda den på fler ställen (C). 

Använder protesen dagligen i , tio timmar om dagen. Lättare att inte använda protesen på 

fritiden (A). 

 

Daglig 

användningen av 

armprotesen med 

vissa undantag 

Det fungerar bra att använda daton i dag. Behöver inte använda något datahjälpmedel (C). 

Fungerar så bra i dag så behöver inte datahjälpmedel på protesen, tack var sin skriv teknik 

(C). 

Har inte använt ett datahjälpmedel det fungerar i dag, men inte bra (A). 

Använder inget datahjälpmedel och har inga möjliga idéer på förbättringar. Vill kunna 

skriva snabbare och tror att protesens datahjälpmedel kan underlätta (B). 

 

Behovet av 
datahjälpmedel 
 

 

Etiska aspekter 

Alla i studien fick muntlig information om målet med studien och att det var frivilligt att 

delta. Man kunde när som helst avbryta och behövde inte meddela av vilken andledning man 

inte längre ville delta. Information gavs också att alla personliga eller identifierbara uppgifter 

inte skulle nämnas i studien.  

 

Förkunskaper 

Har en påbörjad ortopedteknisk utbildning och har läst en del om armproteser och om 

tillverkning. Kontakter med en ortopedingenjör som är verksam i Göteborg med armproteser 

och min handledare som har varit verksam på Lunds ortopedtekniska avdelning.    
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Resultat 

 

Resultatet kom fram genom analys enligt  Granemhem & Lundam (2003) Koderna som redan 

var indelade i categorier efter innerhållet i dem, blev granskade och samanfattade. Citat 

används av intervjupersoner för att konkretisera texten. Intervjupersonerna har blivit indelade 

i A, B och C för att hålla intervjupersoner anonyma, men även för att lättare följa med i vems 

åsikter som citeras. I Tabell 3 så visas kategorierna som skapades. 

 

Tabell: 3  Kategorier indelning 

Protes vall och deras problem 

Daglig användningen av armprotesen med vissa undantag 
 
Användningen av datorn påverkat hur man tycker det fungerar vid datorn 
 
Amputationen påverkar inte datorns anpassningar eller arbetsställning 

Skriver med en hand 
 
Behovet av datahjälpmedel 
 
 

Protes vall och deras problem  

En av intervjupersonerna upplevde att funktionen var viktig för val av användningen utav  

protesen, när de andra två upplevde att tyngden var viktig att undvika. En av intervjupersonen 

hade vant sig vid nuvarande protes och en annan hade haft problem med signalgivningen till 

proteser och tyckte att vajersystem inte var intressant.  

 

”Jag har använder kosmetisk (arm protes), också när jag inte har tillgång till myo 

elektrisk det vill säga när jag är ute i skogen…. Då använder jag vajer (annars använder 

jag emg)” (B). 

 

Ingen av intervjupersonerna hade några större problem med fantomsmärtor eller stump- 

problem. Rörelseförmågan kunde vara ett hinder, men man upplevde det snarare det som en 

begränsning. Beroende på vad man gör under längre tid eller vid fysisk aktivitet som innerbär 

lång och hög belastning, så kan en av de intervjuade upplevde att man kunde få ont, en annan 

kunde uppleva en känsla av illamående och den tredje upplevde en somnande känsla.  
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” Ja det beror på, vad jag gör för någonting, vad jag jobbar med så att säga. Om jag 

jobbar fysisk då kan det bli sådana rörelser så att det blir för hög belastning  mot huden 

då, som kan det skava  lite gran.   Annars så har jag oftast  inte ont utav det när jag rör 

på mig och så. Men det är det är ju ett hårt materiell, det trycker och det skaver. Och 

min hud blir lite irriterad av materialet men det är tydligen inte mycket att göra något 

åt” (C). 

  

Daglig användningen av armprotesen med vissa undantag 

Protesanvändningen kan skilja sig från 10 timmar om dagen till nästan hela dygn mellan de 

intervjuade personerna. Man använder proteserna i de allra flesta dagliga situationerna, men 

använder de inte vid vissa ända mål som finmotoriska, fritiden och fritidsaktiviteten som tex. 

gympa och bada. 

 

” På fritiden när jag inte ska göra något speciellt brukar jag inte använd (protesen) då 

kan de vara i visa lägen lättare att inte ha den men i storsätt dagligen” (A). 

 

Användningen av datorn påverkat hur man tycker det fungerar vid datorn 

Två av de intervjuade använde/använder datorn i sitt jobb dagligen, annars så använder man 

datorn för att skriva, man letar fakta, surfar och betalar räkningar. Det skiljer sig en del på hur 

mycket man använder datorn, allt från varannan vecka till dagligen i arbetet. Det är bara en 

som känner en önskan att förbättra sin effektivitet vid datorn. 

 

”Jag har ju använt (datorn) betydligt mer förr, i dag är jag ju data ovan. Det kanske blir 

är en gång var fjortonde dag (som datorn används). Men är för att betala räkningar och 

sånt” (B). 

 

 De andra två intervjupersonerna tycker att det fungerar skapligt vid datorn. Användningen av 

datorn verkar inte vara så vikig, för man skulle klara sig utan datorn utan att det skulle 

försämra deras livs situation.   

 

” Jag har levt utan datorn, jag är så gammal så jag klarar mig utan” (C).  
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Amputationen påverkar inte datorns anpassningar eller arbetsställning 

Man har inga problem att byta mellan musen och tangentbordet. Eftersom man inte använder 

något annorlunda tangentbord eller mus så kan man byta mellan olika datorer för man 

använder den tillförlitliga handen 

 

”Att växla mellan två olika datorer. Ja det är inga större problem efter som jag inte 

använder några speciella hjälpmedel. Så det fungerar” (A). 

 

Intervjupersonerna har inga problem med att styra musen för man använder vänsterhanden. 

Man kan inte använda protesen för att använda musens och dens funktioner. 

 

”Flytta (musen) skulle jag väll klara av, men inte gör några kommandon med den” (B). 

 

Intervjupersonerna upplever också att man har en bra arbetsställning vid datorn och att 

armprotesen inte är något hinder för en arbetsställning vid datorn. 

 

”(Försämrad arbetsställning) Nej inte på grund ut av att jag har protes, det är liksom 

inget hinder, att jag kan gör det jag behöver göra” (C). 

 

Skriver med en hand 

Alla intervju personer säger att det tar längre tid att skriva, och att deras skrivhastighet är 

nedsatt. Man tror att det tar längre tid att skriva än normalt och detta beror på att det tar längre 

tid att skriva med en hand. 

 

” Vissa moment kan ju ta längre tid. Det är lite beroende på då vad man gör för något 

och hurdant tangentbord, jag måste ju flytta handen mellan olika funktioner på 

tangentbordet som man kanske inte skulle göra på samma sätt om man hade båda 

händerna. Ja siffrorna ligger oftast till höger på ett tangentbord och de använder inte 

jag utan jag ändvänder de som ligger där uppe. För att de är lättare att komma åt och 

då har du ju en förflyttning på ett annat sätt än om du har en hand. Så att det kan ju ta 

längre tid” (C). 
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De använder vänsterhanden för att styra musen och skriva på tangentbordet, man använder 

även ibland protesen som hjälpmedel för att trycka ner några extra tangenter. De upplever 

inget större problem med att de skriver långsammare.  

 

”Nej jag klara det trycka (på tangentbordet), antingen om jag använder en hand eller 

om jag även använder protes, i vissa lägen kan det vara lite långt i mellan. Annars så 

klara jag mig med en hand, det är inga större problem det är det inte” (A). 

 

En av de intervjuade använde sig av en speciell skrivteknik, och ibland även sin protes vid 

vissa knapptryckningar. Den intervjuade upplevde att det inte var problem att skriva på 

tangentbordet.  

 

”Nej jag använder inga hjälpmedel alls. Mer än det vanliga som tillhör en vanlig dator. 

Jag jobbar med dator med vänster hand och jag har lärt mig en fingersättning på 

tangentbordet. Jag kan hjälpa till med protesen vid vissa knapptryckningar och så men 

jag använder den inte utan jag jobbar helt med vänster” (C). 

 

Man upplever att det viktigast och största problemet är just skrivhastigheten. Det är det man 

skulle vilja ändra på och bli bättre på. 

 

Behovet av datahjälpmedel 

Man är inte i behov av ett datahjälpmedel utan man tycker att det fungerar att använda datorn. 

En tyckte att det inte var några problem tack vara sin protes, sin skrivteknik och en tyckte det 

fungerar att använda datorn. Man har inte heller testat att använda datahjälpmedel, en ut av de 

intervjuade har testat att använda fingervalls men var inget för honom, tror att ett 

datahjälpmedel anpassat för protesanvändare kan hjälpa. 

 

”(Protesdatahjälpmedel) Det skulle ju underlätta. Ja med skrivande och allt ihop. 

Dubbelkommando och allting det är ibland svårt att räcka över hela tangentbordet då. 

självklart” (B). 
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Två stycken tyckte att det kanske skulle vara intressant att använd ett protesanpassat 

datahjälpmedel men vet inte hur stor nytta de skulle ha av det. 

 

”Intressant är det men jag vet inte hur stor nytta jag skulle ha ut av det, men det är ju 

intressant ju” (A). 

 

De här två skulle också i sådana fall vilja styra protesen med emg och hoppas kunna bli 

snabbare skrivare med det. Den resterande vet inte vad han/hon skulle vilja styra hjälpmedlet 

med och är inte så intresserad av det.  

 

Tema 

Unilaterala amputerade använder sin friska hand för användning av datorn.  
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Egen design på datahjälpmedel 

 

En del av syftet med denna studie var att lägga fram ett förslag på ett datahjälpmedel som ska 

vara anpassat för unilateralunderarmsamputerade. En grundidé fanns redan innan studiens 

start och med hjälp av analysen av intervjuerna har lösningar och förbättringar diskuterats för 

att försökta att tillfredsställa underarmsamputerades behov.  

 

Protesändringar 

Moderna proteshänder har i dag ofta två fingrar och en tumme som rör sig i en cylinders 

greppform Potratz et. al.. (2005). Denna rörelse är inte utformad att användas med datormus 

eller tangentbord. Det behövs då en ändring av fingerrörelsen så att den efterformar hur en 

vanlig hand utför en musklickning. Det är ingen stor rörelse som krävs för att lyckas använda 

musens knappar. Så fingrarnas positioneringen är viktigt som att tummen är med 

retroppositionerad än dagens händer. Det är nödvändigt att få pekfingret och långfingret i 

utsträckta lägen för att kunna greppa om datamusen. 

 

I en artikel av Doshi, Yeh & Lebanc (1998) sägs att en del armprotesanvändare föredrar att 

använda lätta proteser. Vikten kan skapa problem att använda hjälpmedlet, så hjälpmedlets 

funktioner måste väga över besväret att använda hjälpmedlet. Rörelsemönstret måste ändras 

från ett grepp till att kunna göra flekterande rörelser med pekfinger och långfingret..  

 

Design mål 

• Få en efterliknande knapprörelse för datamusanvändning vid fingeranvändning 

• Grepp som är anpassat och går att anpassa efter normal datamus. 

• Göra en lättviktig hand 

• Ändringsbara positionsmöjligheter för pekfinger för användning som hjälp för 

tangentbordsanvändning. 

• Användas både för vajer och emg 
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Fingrarnas funktion 

Pekfingret och långfinger ska vara uppbyggda på ett liknade sätt som nämns i Doshi, Yeh & 

Lebanc (1998) där de hade ett endoskelitärt finger som det går en kabel igenom som 

efterliknar den egna sena i fingret. Fingrarna var också utformade att böja sig i 

metacarpophaladeal (MCP), proximal interphalangeal (PIP) och distal interphalangeal (DIP) 

lederna. När det drars i kabeln så skapas en flekterande rörelse i fingret som trycker ner 

musknappen. Detta ska då kunna göras med el motorer hjälp eller med vajersystem. Se bild 1, 

som illustrerar pekfingrets funktion, när den används till musanvändningen. När man slutar 

dra i kabeln så extenderas fingret tillbaka med hjälp av fjädrar som ska efter likarna fingrets 

egen extensorer funktion.  Fingret ska vara i en extenderad grundposition i ett passivt läge, för 

att bättre passa musen. 

Bild: 1 Vid en signal kommer motorn att drar i vajer, detta kommer att skapa ett flekterande 

moment. Som gör det möjligt att klicka på musen. 
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Pekfingret ska gå att lägga i ett ändläge och låsas fast där. Detta för att underlätta skrivande 

och användning vid tangentbordet. Denna funktion kan användas som ett extra finger vid 

skrivande eller för vissa kommandon som kräver att man trycker ner flera knappar samtidigt. 

Som visas i bild 2, så kan fingrets sättas i de två olika positioner beroende på om man ska 

använda datamuen eller tangentbordet. 

 Man behöver inte göra en aktiv rörelse för att hålla eller att få finger i denna position, utan 

den ska fastna i ett hack och vara där tills man drar i vajern igen. 

 

 

Bild: 2 När en signal håls inne under en lägre tid ska det gå att låssa pekfingret i ett ändläge 

som ska användas för att skriva på tangentbordet med. 

 

Tummen ska vara gjord i ett mjukt material som sitter fast med en fjäder. Denna fjäder har 

som funktion att man kan öppna greppet lite så att det formar sig efter datamusens form. 

Grepp är mellan tummens  ring, lillfingrat som håller musen så att man kan lyfta musen för att 

enklare kunna styra musen på dataskärmen. Det är även en nödvändighet för att på ett enkelt 

sätt kunna byta mellan musen och tangentbordet. Som visas i bild 1 och 2 så är tummen mer 

retroppositionerad, detta gör det enklare att få ett grepp runt datamusen. 
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Ringfinger och lillfinger ska inte ha någon funktion förutom att hjälpa tummen att forma det 

grepp som behövs för att kunna passa musens form. Fingrarna ska också vara gjorda i ett 

mjukare material så att de kan formas lite men inte så mycket att de inte kan skapa greppet 

med tummen 

  

Vajer system och elektriskt system 

Eftersom man bara behöver dra i vajern så kan man använda både vajersystem och elektriska 

motorer till detta datahjälpmedel. Vid vajersystem så är det bara en förlängning av vajern som 

går igenom fingret upp till selen. Vad som krävs är en sele med två vajrar så man kan operera 

både med pekfingret och med långfingret.  

 

Vid elektrisk system så behövs det små motorer som kan dra i vajern vid signal från emg – 

sensorerna. Ett förslag till dessa kanske kan vara piezo* motorer som är små och kan dra i en 

vajer så att flexionsrörelse skapas. För att de är små och lätta så blir handen lättare. 

 

Vikten 

Proteshanden ska vara gjord i lätt material. Fingerns uppbyggnad ska vara gjord i plast som är 

lätt, men inte så hållbart för tryck och belastning. Handen kommer ju inte att vara skapad för 

stora tryck eller hög belastning så det behövs inte så starka material i handen. Problemet kan 

vara att all utrustning med elektriska motorer väger en del.  

 

                                                 
* PiezoMotor Uppsala AB, som har specialiserat sig på att bygga små motorer. De har en motor som kan dra en 
vajer fram och tillbaka som kan passa till detta ändamålet, för att skapa ett flekterande moment av pekfingret 
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Diskussion 

 

Diskussion metod 

Målet med studien var att få en syn över hur det fungerar för unilateral underarmsamputerade 

vid datorn. Vilket behov som finns, om de har behov av hjälpmedel och om det behövs 

specialgjort hjälpmedel. Graneheim & Lundman (2003) säger att kvalitativ forskning är 

koncept med  pålitligheten, tillförlighet, överförbarhet, har blivit använt för att beskriva olika 

aspekter av trovärdighet ut av studien  

 

Tillförlitlighet tycker författaren att lyckades uppnå trots lite kunskap inom området innan 

studien började. Tillförlitligheten styrktes genom att följa de uppgjorda intervjuguide och 

ställa de frågor som behövdes för att lyckas med att nå målen. Det som uppfattades under 

intervjuerna, var att en del frågor gav samma svar flera gånger om. Frågor om datahjälpmedel 

var inte användbara för att påverka resultatet i slutändan. Inte någon av de intervjuade 

använde några datahjälpmedel men om de hade använt några skulle troligen frågorna om 

datahjälpmedel varit mer användbara. Strukturen på frågorna kan förbättras. De kunde ha 

varit i en annan ordning, så att en mer diskuterande intervju kunnat uppnås. För att få en bättre 

intervju kunde man ha tränat mer på hur man gör en intervju och testat frågorna innan för att 

få en mer diskuterande intervju. All transkribering och kodning gjordes på egen hand och 

detta kan ha påverkat om intervjuerna tolkats på felaktigt sätt som kan sänka studiens 

tillförlitlighet. Kategoriseringen och hur detta material skulle granskas gjordes tillsammans 

med handledaren. Därför blir risken att det uppstått ett fel vid kategoriseringen mindre, som 

stärker studiens tillförlitlighet. 

 

Graneheim & Lundman (2003) säger att trovärdigheten inkluderar också frågan av 

överförbarhet, vilket refererar till om resultatet kan bli överförd till andra grupper och 

kontexter. För att kunna bedöma överförbarheten så är det värdefullt at ge en klar och tydlig 

beskrivning av kultur och miljö, beskrivning av deltagarna. Intervjuguiden utformade frågor 

runt dataanvändningen och dataanvändningen skiljer sig inte runtom i värde, det ökar studiens 

överförbarheten. Noggrann beskrivning av deltagarna och miljö som även det stärker 

överförbarheten i denna studie. 
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Eftersom en intervjuguide användes under intervjuerna ökar den pålitligheten i studien. I 

metoden beskrivs de olika stegen vilket gör det möjligt att följa metodens och analysens gång, 

detta stärker också pålitligheten i studien.   

Intervjuer gjordes på intervjusvarens modersmål svenska och det minskar risken för språkliga 

fel gällande förståelsen. En noggrann koll gjordes att allt som hade sagts under intervjun blev 

rätt nedskrivet, denna kollen gjordes två gånger för att säkerställa att inget saknades.  

  

Studiens antal intervjuade underarmsamputerade är för litet för att kunna säga att 

intervjustudien är mättad. En studie är mättad där man intervjuar så många att fler intervjuer 

inte ger någon mer information, och att saker och ting upprepas.  Denna studie innerhöll bara 

tre stycken personer som intervjuades och detta enligt författaren är en för liten mängd för att 

med säkerhet kunna säga att studien är mättad, för att kunna få en helhetsbild över hur det är 

för höger unilateralunderarmsamputerade vid datorn. Åldersskillnaden var också en faktor 

som kunnat påverka resultatet. Åldersdifferensen var från 47 till 64 år. Personer under 18 år 

valdes bort för att underlätta, så att det inte behövas ha med målsmans underskift för att få 

delta i studien vilket svaghet och minskar pålitligheten i studien. Ett annat resultat hade 

eventuellt uppnåtts om det varit fler deltagare och att ålderskillnader varit större.  

 

Bilaterala och över- armbågsledamputerade bort, för att bilateralamputerades dataanvändning 

troligen kan skilja sig för de har ingen frisk hand att styra musen och skriva på tangentbordet 

med. Även över armbågsledamputerade saknar troligen den rörlighet som kan behövas för att 

hantera en datamus med protes, som ökar tillförlitligheten för att intervjupersoner skulle vara 

av samma grupp och att resultatet inte skulle ändra bra a för att gruppens innerhåll består av 

olika typer amputationer. Det hade troligen inte påverkat om även unilateral 

vänsterunderarmsamputerade hade deltagit i denna studie, för de använder troligen datorn på 

samma sätt som de som deltog i studien. Anledningen att de inte deltog var att författaren 

stirrade sig blind på att datamusen i huvudsakligen är anpassad för högerhandsanvändning 

och trodde att högerarmsamputerade kan ha ett större behov av datahjälpmedel. 
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Etisk överväganden 

Innan intervjun började gavs muntlig information om hur intervjun skulle gå till, varför 

studien görs, vilka mål studien har, hur man kan komma i kontakt med författaren, vad 

frågorna ska handla om och att det är frivilligt att delta i studien. All detta gjordes innan 

intervjun började för att få en bekräftelse av deltagaren att vilja delta i studien.  

Etiskt godkännande av studien gjordes av hälsohögskolan i Jönköping. 

Det är inte möjligt att identifiera eller hitta några personuppgifter på de som varit med i 

studien. 

 

Diskussion resultat 

 

Skriver med en hand 

Alla av de intervjuade skrev med vänsterhanden och upplever att deras skrivhastighet är ned- 

satt. Detta beror på, som intervjupersonerna säger, att det tar längre tid att skriva med en hand. 

Trots att man upplever att man skriver långsammare så upplever man att det inte är ett större 

problem. Man skulle gärna vilja förbättra sin skrivhastighet, en av de intervjuade personerna 

använde en speciell handteknik för skrivningen som på sikt med lite träning kan hjälpa till att 

öka skrivhastigheten. Intervjupersonerna tog även hjälp av protesen för att underlätta med 

olika kommandon och tangenttryckningar på tangentbordet.  Detta kan lösas genom att ha ett 

mindre tangentbord för att enklare kunna nå alla tangenter med en hand.  

Intervjupersonerna känner inget behov av datahjälpmedel, detta kan ha hindrat utvecklingen 

av datahjälpmedel för underarmsamputerade. Två av intervjupersonerna tyckte att det kanske 

skulle vara intressant med ett datorhjälpmedel, men vilken nytta de skulle ge för 

intervjupersonerna vet de inte. Det är kanske så deras behov av datorhjälpmedel inte är så 

stort, då de har en fungerande hand . I Choi & Kim (2007) gjordes en studie på hjälpmedel 

med emg – sensorer som sattes på underarmen.  Ett kanske nytt sätt att hjälpa protesanvändare 

att styra muspekaren på datorn men som i denna studie så var behovet att kunna öka 

skrivhastigheten. Vilket är synd att Choi & Kim (2007) inte verkade ta hänsyn till vilka behov 

de amputerade har, som kommer använda hjälpmedel. Samma sak kan gälla för denna 

studiens design av datorhjälpmedel för unilaterala underarmsprotesanvändare. Det kanske är 

ett nytänkande som kan fungera bra för dem som behöver använda tangentbord och mus 

samtidigt, men vilken nytta den skulle ge till att öka skrivhastigheten, som deltagarna i denna 

studie upplevde nedsatt, är svårt att säga. 
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Kontors jobb och dataanvändning 

Av de tre intervjuade så använde en datorn i sitt arbete och en hade gjort så innan pensionen. 

Detta kan ju visa att amputerade klarar av att jobba med datorn trots sin förlorade kroppsdel. I 

Heiden et. al.. (2005) så sades att bara 6,6% återvände till sina gamla jobb. Pga. detta låga 

procentantal så kunde det vara så  att amputerades situation kunde påverka möjligheten att 

jobba med kontorsarbete och att man kanske blev tvungen att byta jobb. Det kunde också varit 

så, att det inte fanns tillräckligt med bra datorhjälpmedel ute i dag så att underarmsamputerade 

inte skulle kunna ha datajobb och därför de låga antal amputerade som återvänder till sitt 

gamla arbete.  

 

90% av Sveriges kontorsarbeten är databaserade enligt Heiden et. al.. (2005). Denna studie 

stöder att unilateralt underarm amputerade klarar av att använda datorn och också arbetar med 

detta. Detta visar att personer som blir amputerade kan återvända till sina gamla kontorsjobb 

och inte behöver byta jobb.  

Olika faktorer påverkar hur mycket man använder datorn, om man har den i jobbet eller har 

ett stort dataintresse. Intervjupersonerna använde datorn allt från dagligen i arbetet till 

varannan vecka. Enligt Taylor (2007) så användes datorn 12,4 timmar och musen 6,9 timmar i 

veckan. Användningstiden mellan underarmsamputerade och det normala medelvärdet skiljer 

sig inte så mycket, utan mer om man jobbar med det eller har intresse för datorn.  

 Det kan även troligen vara att det kan finnas en skillnad i datoranvändningen mellan den 

åldergrupp som deltog i studien och en yngre åldergrupp. Denna generation har växt upp med 

datorn och kan ha ett större behov av datorn än vad de som var med i studien hade. 

 

Generations skillnader 

Vilken generation man tillhör kan påverka vilka krav man har på datoranvändningen, vill man 

bara kunna skriva och surfa så kanske man är nöjd med sin situation. Däremot om man vill 

kunna spela dataspel med vänner, chatta eller programmera, något som kan vara troligare i 

den yngre generationen så kommer kraven på datahjälpmedel att öka. 

Unilateral underarmsamputerade har inga problem med att styra musen för man använder den 

kvarvarande handen. Däremot när man måste göra något med tangentbordet och musen 

samtidigt kan det bli problem. En kanske inte så jättevanlig situation förutom i dataspelen, där 

man väldigt ofta måste använda både mus och tangentbord samtidigt. 
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Diskussion design 

Designen av datorhjälpmedlet i denna studie har utvecklas att ha funktionen för unilateral 

protesanvändare. Det skall vara möjligt att använda datorhjälpmedlet för att styra musen och 

den kvarvarande handen för att använda till tangentbordet. Detta illustreras i bild 3, som ska 

efterlikna hur datahjälpmedlet ska användas.  Enligt Potratz et. al.. (2005) så har dagens 

proteshänder oftast ett cylindriskt grepp. Denna greppfunktion kan troligen inte användas för 

att styra musens funktioner. Samma sak gäller kosmetiska händer som inte har en funktion 

som kan styra musen. Detta bekräftas av intervjupersonerna i denna studie som säger att de 

inte kan använda musen med proteshanden och därför har problem att använda mus och 

tangentbord samtidigt. 

 

Bild 3: Illustrerar användningen utav datahjälpmedlet. 

 

Ett av det mest utstående för detta datahjälpmedel är som i Doshi, Yeh & Lebanc (1998) att 

det har fått en realistisk fingerrörelse tack vara fingrarnas uppbyggnad att kunna böja vid 

MCP, PIP och DIP. Detta får fingrarna att efterlikna den flexionsrörelse i fingret som många 

använder när de sitter vid datorn. Greppet som är ändrat från moderna proteshänder med deras 

cylindriska grepp till ett som är utformat att passa efter musens form är enklare att använda 

till musen, men den har ju förlorat sina fördelar med greppfunktionen att hålla saker.  
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Detta gör att detta hjälpmedel bara kan användas till dataanvändningen, vilket skapar ett 

problem för protesanvändarna för de måste ha en hand för att greppa och en annan vid 

dataarbete. Vikten är en svår och viktig del för handprotesen. Fingrarna håller nere vikten för 

de är inte gjorda av tunga metaller utan av plast. Däremot så kommer ju elektriska delar i 

handen att väga en del som gör att handen blir tung och kanske jobbig att använda, kanske 

framförallt vid skrivandet. För vajersystem så kommer vikten att vara mindre. 

 

Fjäderfunktionen i tummen kan kanske fungera på ett riktigt bra sätt, men det kan också skapa 

en del problem att flytta från musen till tangentbordet. Det kan finnas stor risk att musens 

form gör det antingen svårt att lyfta musen utan att den halkar ur greppet eller svår att trycka 

in i rätt position eller få av  datahjälpmedlet från musen, när man ska använda tangentbordet.  

 

Pekfingrets ändläge som ska användas för skrivande kan vara mycket användbart för en del 

kanske men kan upplevas meningslöst för en del andra. Det är svårt att få fingret i detta läge 

utan att behöva använda den kvarvarande handen eller avancerad elektronik.  Det kan också 

bli problem när man fått fingret att fastna i ändläget att sedan kunna få fingret ur ändläget. 

Hur man ska få denna funktion att fungera bra, kan vara svårt att göra 

 

Datahjälpmedlet är utformat att bara passa underarmsamputerade. Armbågsleden är ett krav 

för att kunna rör musen vertikalt, om man saknar armbågsleden kommer man troligen att ha 

problem med att styra musen. 

 

Markanden är en viktig del för att man ska utveckla nya produkter, finns det inget behov eller 

marknad så är det svårt att få fram en produkt som säljer. Behovet som redan har diskuterats 

är litet. Marknaden är svår att tolka,  i Datta, Elvarajah & Davey (2004) så fick man mellan 

1999-2000 i Storbritannien fram att 4,7% var överextremiteteramputerade.  Liknande fast 

högre fick man fram i Wright et. al.. (1995) där 23% av 300 amputerade var överextremitet- 

amputerade. Det skiljer sig mycket beroende på vilken avdelning som användes att studera 

eller om de är specialiserade på armproteser. Det har också visats enligt Cupo & Sheredos 

(1998) att bara hälften av armprotesanvändare använder proteser. Siffror som är svåra att 

tolka efter som det kan skilja mycket mellan olika länder. Det som visas är ju att inte så 

många är armamputerade och med det gör det att markanden för en produkt för 

datahjälpmedel inte är stor.   
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Vidare studier och utveckling av datahjälpmedel 

Vid en fortsatt studie skulle det vara på ett större antal amputerade för att kunna för en bättre 

syn på deras situation vid datorn och känna att studien blir mättad. Den skulle också vara 

indelad så att man tittar på den större gruppen av amputerade för att se skillnaden mellan olika 

amputationsnivåer, jämföra behovet av datahjälpmedel och om användningen av datorer 

skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Mer träning på hur man gör en intervju och test 

frågorna innan för att en mer diskuterande intervju bör göras.  

 

En vidareutveckling kan vara att datahjälpmedlet ska fungera som en extra hand man har 

hemma, så att man inte behöver ha en till protes utan bara behöver byta hand när man ska 

använda datorn. Ett vidare system att gå är att koppla in så att protesen får en inbyggd mus. 

Då kan man aktivera denna funktion så att emg – sensorerna fungerar direkt som 

musklickningar och att muspekaren rör sig efter protesens rörelser.  
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Slutsats 

Unilaterala underarmsamputerade använder sin kvarvarande hand för att kunna skriva på 

tangentbordet och för att använda datamusen. Detta upplevs inte som några problem, bara att 

skrivhastigheten är nedsatt. Något som man skulle vilja bli bättre på. Man tar även hjälp av 

protesen för att trycka ner knappar på tangentbordet.  

 

Designen på datahjälpmedlet hjälper inte till så mycket med att förbättra skrivhastigheten, 

största fördelen är troligen att den kan göra att både mus och tangentbord kan användas 

samtidigt av unilateralunderarmsamputerade. 

 

Att utveckla ett nytt datahjälpmedel för protesanvändare skulle inte bidra med mycket när 

behovet inte är så stort och att antalet som använder inte är så många. Dok vet inte man inte 

behovet av datahjälpmedel, hos den yngre generationen. 
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Bilaga 1 

Intervju guide: c-arbete datahjälpmedel, protes musen 
 
Jag ska göra en studie där jag ska göra en prototyp på ett alternativt datahjälpmedel som är 
anpassat för armprotesanvändare. Där det är väldigt viktigt för mig att få reda på olika saker 
om amputerade användning utav datorer.  Om man har några önskemål, tankar, idéer, problem 
men framförallt hur man använder datorn.   
Så jag kommer att ställer några frågor till dig, som handlar lite om din backgrund. Hur mycket 
du använder datorn, till vilka ända mål man använder datorn, om man tjänner sig hindrad av 
data användning, om man använder några data hjälpmedel och vilket, om något som du skulle 
vilja gör som du inte kan i dag. Om man har vissa tekniker och funktioner vid datorn.  
 
Självklart så kommer alla uppgifter om vem som deltar att inte vara med i studien och man få 
ta del av det resultat jag kommer fram till. Du kan när som häls ta gå ur studien utan att säga 
vilken anledning att inte vilja delta i den längre. 
 
Vild du fortfarande delta i denna studie? (Vid ja stata bandspelaren nu) 

Frågor ? 
 
Bakgrunds frågor 
1Namn: 
2Man/kvinna: 
3Ålder: 
4Job/studier: 
5Amputations nivå/ vilken arm: 
6Vilka olika typer av armproteser har du använt/kosmetik/vajer/EMG/ingen alls: 
7Vilken typ av armprotes använder du i dag: 
 
Forsknings frågor: Få reda på vad som gör att personen inte använder sin protes, få fram 
vilka av orsakerna är som gör att man kan tänka sig att inte använda hjälpmedel 
Mål: Målet är att ta reda på vad som kan påverka användandet av datahjälpmedlet och se om 
det ens är nödvändigt att gör ett för det kanske blir inte använt: 
 
8När använder du armprotesen/i vilka situationer: 
9Hur många timmar om dagen kan det röra sig om: 
10Varför har du valt bort att använde de olika sakerna som tex(vajer /EMG/kosmetik/inget. 
al.ls): 
11Får du någon ont ut av att använda protes/varför då/vart: 
12Känner du armprotesen hindrad din rörlighet: 
13Känns armprotesen tung/hindrad det dig att använda den: 
14Lider du ut av fantomsmärtor: 
15Har du några stump problem: 
16Har du en bra arbetsställning vid datorn: 
17Blir du tröt ut av att spänna musklerna i protesen: (bara för emg) 
18Blir du tröt ut av att använda vajern: (bara för vajer system) 
19I vilka tillfällen kan du inte använda din armprotes: 
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20Finns det någon stans som du skulle vilja ha mer användning av din armprotes: 
21Fungerar det bra att använda datorn i dag: 
22Upplever du dig att du skulle klara av att inte använda datorn i dag: 
23Skulle du kunna göra något som du inte kan vid datorn i dag: 
24Använder du ett data hjälpmedel/eller klarar du dig utan: 
 
Forsknings frågor: För att se vilket erfarenhet och känslor man har för datahjälpmedel.  
Mål: Målet är att ta reda på hur bra dagens hjälpmedel är i dag och hur man känner sig med 
dom. Att plocka ut en del bra funktioner och få bort dåliga funktioner. 
 
25Har du testat/Använder du några datahjälpmedel, tangent bord, möss: 
 26Vilken typ då: 
 27Hur fungerar den: 
 28Vad fungerar bra/dåligt: 
2Vad är viktigast med ett datahjälpmedel, så att det skulle fungera bäst för dig: 
30Önskemål på olika funktioner till ett datahjälpmedel för att göra det bättre: 
31Skulle ett handprotes datahjälpmedel vara intressant för dig varför/varför inte: 
   
Forsknings frågor: Få reda på om hur läget ligger till i dag, om man kan använda datorn. 
Vilka svårigheter det innebär. Olika problem med dataanvändningen. Vad datorn använd till. 
Mål: Målet är att se vad som kan förbättras om det kan förbättras. Hur en situation ser ut i dag 
och hur man handskas med den. Vilka olika metoder man har vid datorn. Vad som upplevts 
svårt, som kan användas som tekniska lösningar. 
 
32Hur mycket använder du datorn i dag:  
33Skulle du vilja kunna använda datorn mer effektivt än vad du kan i dag:  
34Vilka är de tre största problemen med data användningen: 
35Använder du protesen vid datorn/har du testat hur/ gick det:  
36Hur använder du tangentbordet/Hjälpmedel, fungerar det bra/fungerar dåligt, är svårt att 
göra: 
37Hur använder du data musen/Hjälpmedel, fungerar det bra fungerar dåligt, är svårt att göra: 
38Hur upplever du att bytet från en dator till en annan fungerar, behöver du göra några byten 
mellan datorer: 
39Har du problem att styra musen över dataskärmen/på vilket sätt då: 
40Har du problem med att håla ner musknappen/dubbel klicka på en ikon, dra ett 
föremål/målarpensel över skärmen:  
41Skulle du klarar av att lyfta musen med armprotesen/behöver du göra det i dag: 
42Upplever du att det är svårt att skriva på tangent bordet/på vilket sätt då:  
43Inverkan mellan tangentbordet och data musen, att växla mellan dessa hur fungera det: 
44Vilka ända mål använde du datorn till: 
45Använder du datorn inom arbetet/skola/ varför, varför inte:  
46Tror du att saker tar längre tid vid datorn att göra för att du är amputerad, varför/ varför 
inte: 
47Vilket sätt skulle du vilja styra datahjälpmedel i armprotesen med/ vajer eller EMG: 
 

 

 


