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Förord 
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gång. Slutligen vill vi även tacka vår handledare Martin Bergman som har väglett 

och stöttat oss under projektet. 
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Sammanfattning 
Projektet har genomförts i samarbete med företaget Turon MedTech i Varberg, 

som tillverkar stereotaktiska instrument för bröstbiopsi till vårdgivare över hela 

världen. Projektet handlar om att ta fram ett koncept på en infästning som kan 

tillämpas på en mammografiapparat, där företagets biopsiinstrument sedan fästs 

på och genom detta underlätta användandet för personalen som arbetar med 

biopsiinstrumentet. 

Examensarbetet baseras på Fredy Olssons metod för principkonstruktion och 

primärkonstruktion. Genom skiss och idégenering har projektmedlemmarna tagit 

fram ett flertal konceptförslag som matchar kravspecifikationen och övriga 

riktlinjer, projektgruppen väljer sedan ut tre konceptförslag som går vidare. Med 

hjälp av programvaran CATIA V5, har projektmedlemmarna tagit fram 3D-

modeller av de tre konceptförslagen som FEM-analyser utförs på i programvaran 

SimSolid. Därefter utvärderas de tre koncepten och ett slutligt koncept väljs.  

Projektmedlemmarna har utfört en undersökning av material och 

tillverkningsförslag, för att se vad som är lämpligt för konceptet som valts ut. 

Projektet resulterade i en 3D-Modell, tekniska ritningar och en 3D-printad 

prototyp av konceptet, som kan nyttjas för vidareutveckling och optimering av 

lösningen. För visualisering, har projektmedlemmarna tagit fram renderade bilder 

på det valda konceptet som har utförts i programvaran Keyshot 8. 

 

  



 
 

Abstract 
The project has been carried out in cooperation with the company Turon MedTech 

in Varberg, who produces stereotactic instruments for breast biopsy for caregivers 

worldwide. The project is about developing a concept on an attachment that can 

be applied on a mammography device, where the company’s biopsy instrument is 

then attached to and through this ease the use for the staff who works with the 

biopsy instrument. 

The thesis is based on Fredy Olsson’s method for principle construction and 

primary construction. Through sketch and idea generating, the project members 

have produced several concept proposals that match the requirement specification 

and other guidelines. The project group then selected three concept proposals to 

move forward with. With help of the software CATIA V5, the project members 

have developed 3D models of the three concept proposals which performs FEM 

analyzes on, in the SimSolid software. The three concepts are then evaluated and 

a final concept is chosen. 

The project members has done a study and discussion of materials and 

manufacturing proposals, to see what is appropriate for the selected concept. 

The project resulted in a 3D model, technical drawings and a 3D-printed 

prototype of the concept, which can be used for further development and 

optimization of the solution. For visualization, project members developed 

rendered images of the selected concept that has been performed in the Keyshot 8 

software.  
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1. Introduktion 
 

1.1  Bakgrund 
Mammografi är en metod som används för att göra allmänna bröstkontroller på 

kvinnor. I Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 40 till 74 års ålder regelbundet 

undersökningar med mellanrum på 18 till 24 månader. En 

mammografiundersökning kallas för Screening. 

Bröstcancer är en av de vanligaste cancersjukdomarna hos kvinnor och är ett 

problem för människor över hela världen. I dagsläget finns inget botemedel mot 

bröstcancer men det går att motverkas genom riskreduktion i form av 

behandlingar. Enligt forskning av Cathy Coleman, är mammografiundersökningar 

den mest effektiva metoden för att upptäcka bröstcancer i ett tidigt skede och 

tidiga upptäckter leder till minskad dödlighet i bröstcancer. 

Coleman berättar även att framtiden ser ljus ut, efterom forskningen går framåt 

med nya upptäckter och framgångar av forskare inom ämnet. (Coleman, 2017) 

Mammografi är en undersökning av brösten med hjälp av röntgen, 

röntgenundersökningen utförs med en speciell teknik som ger detaljrika bilder. 

Läkare kan med hjälp av undersökningen lättare ta reda på vad som är orsaken 

bakom besvär i brösten. Om något avvikande uppkommer i röntgenbilderna, görs 

ytterligare undersökningar för att ta reda vad som skapat förändringen i bröstet. 

En metod som används för ytterligare undersökningar är biopsi. Med en 

biopsiundersökning tas cell och vävnadsprov från bröstet med hjälp av en nål. 

(Mammografi, 2019) 

Cytoguide är ett instrument som ofta används vid mammografiundersökningar när 

biopsiprover behöver utföras. Instrumentets uppgift är att rikta in en biopsinål, för 

att provet ska tas på rätt ställe. Instrumentet kan justera positionen av nålen i X, Y 

och Z led. (Cytoguide, 2019) 

I dagsläget sitter instrumentet fastskruvad på en kolfiberlåda som sedan träs på 

kolfiberbordet som används vid röntgenundersökning. Lösningen med 

kolfiberlådan har beskrivits som otymplig, inte fullt stabil och företaget vill därför 

ersätta den existerande lösningen. Eftersom instrumentet arbetar med hög 

precision, behöver infästningen till instrumentet vara stabil och ska inte vara 

flexibel. Samtidigt ska lösningen inte vara krånglig vid av- och påtagning av 

instrumentet, för personalen som arbetar med instrumentet. 
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1.2  Företagspresentation 
Turon MedTech är ett svenskt medicinsk teknologiskt företag. Företaget är en 

självständig leverantör av stereotaktiska instrument för bröstbiopsi. 
Turon MedTech är skaparen bakom världens första automatiserade 

positioneringsinstrument för bröstbiopsi, instrumentet heter Cytoguide och 

används inom mammografi. Företaget bygger på långsiktig tänkande, erfarenhet, 

expertis och flexibilitet. De bedriver sin verksamhet genom hög kundservice, 

snabb leverans och nära relation till sina kunder samt leverantörer. Turon 

MedTech är stationerade i Varberg. (Turon MedTech, 2019) 

 

1.3  Syfte och mål 
Syftet med projektet är att ta fram ett infästningskoncept som ska göra det enkelt 

att ta av och på företagets biopsiinstrument från mammografiapparater. 

 
Målet är att ta fram ett koncept som teoretiskt sätt underlättar användandet av 

biopsiinstrumentet. För att sedan ta fram en 3D-modell i Catia V5 för 

visualisering av konceptet och verifiera att lösningen uppfyller de givna kraven. 

1.4  Problemdefinition och frågeställning  
När Cytoguiden används i dagsläget sitter den fastskruvad på en kolfiberlåda, som 

sedan sätts fast på mammografiapparaten vid användning. Detta har beskrivits 

som inte tillräckligt stabilt och otympligt, eftersom instrumentet flyttas runt för 

hand. 

Arbetets fokus kommer att grunda sig i att ta fram ett koncept som ska göra att 

användningen av instrumentet blir smidigare än vad det är i dagsläget. 

• Hur ska projektgruppen gå tillväga för att göra det lättare att förflytta 

instrumentet? 

 

• Hur löser projektgruppen att instrumentet ska vara smidigt att fästa för 

personalen? 
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Avgränsningar 

Projektet kommer enbart fokusera på att ta fram en konceptlösning som företaget 

kommer att kunna gå vidare med vid senare tillfälle. Hur infästningen sedan fästs 

mot mammografiapparaten, kommer projektgruppen enbart att ge förslag till hur 

den skulle kunna fästas. Projektgruppens fokus kommer ligga på själva 

infästningen för biopsiinstrumentet. Eftersom företaget har berättat att de vid ett 

senare tillfälle måste gå igenom med kund om vilka möjligheter som finns att 

ändra på deras mammografiapparat, för att eventuellt tillämpa infästningen. 

1.6 Insatser i examensarbetet 
Projektet har utförts i grupp av två studenter på maskiningenjörsprogrammet. 

Arbetsfördelningen har fördelats lika mellan studenterna och båda har varit 

involverade i alla delar under projektets gång. 

2. Teoretisk referensram 
2.1  Infästningar 
Karaktärisering av en infästning innebär oftast en form av montering av en 

mekanisk sammanslutning, exempelvis en maskin, möbel eller någon annan 

produkt som är monterbar. De äldsta metoderna för att beskriva infästningar, 

handlar om hur montering och utvecklingen gick till. Exempelvis genom att delar 

monterades med mer utarbetade verktyg eller att strukturer enklare fäster sig 

naturligt med varandra, genom att skapa en mekanisk hopsättning. I dagens 

samhälle har processer, utveckling och teknologi för montering av olika produkter 

växt i full fart. Bland annat på grund av implementering av detaljkonstruktion, 

tillverkning och att montering utförs på bättre sätt. Genom bra och smarta 

infästningar, ökas möjligheterna att utföra bättre och mer noggrannare arbeten. 

Detta har lett till att företag kan arbeta på ett effektivare sätt, som sparar mycket 

tid och pengar. Sammanfattat är en infästning något som håller en del eller en 

produkt på plats med hjälp av någon form av låsningsmekanism, en speciell 

design eller en blandning av de båda. (Messler, 2006) 

2.1.1 Skruvförband 
Skruven är ett av de vanligaste maskinelementen. I konstruktioner förekommer 

maskinskruven väldigt ofta, den finns överallt. Den håller ihop alla möjliga 

konstruktioner som till exempel bilar, tvättmaskiner och flygplan. Skruven 

utvecklas konstant för att klara av krävande konstruktioner och för att bli billigare. 

Det finns oerhört många skruvar ute i världen idag och dessa är ofta kritiska för 

att en maskin ska fungera. En skruv är ofta belastad av olika krafter. Vanligast är 

att en dragkraft påverkar skruvförandet, men det förekommer även att 

skruvförbandet belastas av tvärkrafter. När en skruv brister, sker bristningen där 

skruven är som svagast och var detta kommer att ske är svår att förutse. Mer 
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förkommande är att skruven brister vid den första gängan, som oftast tar upp den 

största belastningen. 

Många skruvförband är förspända med ett avsett åtdragningsmoment och detta är 

för att övervinna friktionen, vilket gör att glidning inte sker. Åtdragningsmoment 

används även för att uppnå en kraft som gör att det blir tätt mellan delar som är 

monterade och även för att bygga upp en kraft i förbandet, som säkerställer att det 

inte lossnar. När ett skruvförband blir förspänd innebär det att skruv och mutter 

får en kraftöverföring mellan varandra. När skruvförbandet dras åt, förlängs 

skruven medan muttern trycks och förkortas. I samband med att skruvförbandet 

utsätts för åtdragningsmoment och kraft byggs upp i förbandet, skapas en 

spänning i skruven. Spänningen i förbandet får inte bli för stor, eftersom 

skruvförbandet då riskerar att gå sönder (Olsson K.-O. , 2015) 

2.1.2 Sprintar 
En sprint är ett fästelement som ofta är tillverkad i metall eller plast, den används 

för att ansluta två eller flera komponenter med varandra. En sprint kan i de flesta 

fall avlägsnas utan verktyg och är ofta dimensionerade på ett sätt, att vid 

påfrestning skydda andra komponenter. Sprintar kan också användas för att 

skydda en användare från att aktivera någon av systemets funktioner. Genom att 

sprinten först måste avlägsnas innan funktionen kan utföras, exempelvis 

förekommer detta bland annat med användning av säkerhetssprintar på 

brandsläckare och handgranater. (Olsson K.-O. , 2015) 

2.1.3 Snäppförband 
Ett snäppförband är ett smart sätt att sätta fast saker mot varandra. Beroende på 

designen av snäppfästet, kan det antingen vara ett permanent fäste eller löstagbart 

fäste som lossas med hjälp av antingen en kraft eller med hjälp av verktyg. Vad 

som krävs för att lossa på snäppförbandet beror helt på dess design och vilken 

uppgift fästet har.  

 

Snäppfästen kan tillverkas i många olika material som till exempel trä och i olika 

sorters metaller, men oftast tillverkas snäppfästet i plast, på grund av dess goda 

elasticitet. God elasticitet gör det möjligt att snäppa fast och av fästet utan att det 

sker någon deformation i materialet. (Klahn, Singer, & Mirko, 2016) 
 

2.2 Lagar 
För kraven som ställs på medicintekniska produkter gäller föreskrifterna från 

Läkemedelsverket samt lagen (1993:584) i Sverige. Produkter inom mediciniska 

industrin, som ges ut på marknaden måste vara lämpliga för sin uppgift. 

Produkten anses lämplig om den uppnår prestandan som tillverkaren avsett samt 

när den uppfyller de höga kraven som finns gällande skydd för liv, personlig 

säkerhet och hälsa för patienter, användare och andra. Innan en medicinteknisk 

produkt kan säljas på marknaden och tillämpas inom vården, har tillverkaren 
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ansvaret att CE-märkning av produkten skett enligt läkemedelverkets föreskrifter 

(LVFS 2003:11). Bruksanvisning ska även finnas med på svenska språket. 

(SWEDAC, 2019) (Läkemedelsverket, 2019) 

 

I Lagen (1993:584) finns de allmänna bestämmelser och krav på både den 

medicintekniska produkten och på tillverkaren, kraven behandlar främst 

säkerheten på produkten men även administrativa krav som gör det möjligt att 

spåra och följa upp produkten. (Lag (1993:584) om medicintekniska produkter, 

2019) 

Produktsäkerhetslagen (2004:451) innehåller skyldigheter som företagen måste 

följa för att kunna säkerhetsställa och förhindra att produkter eller tjänster som 

företaget erbjuder, inte innebär någon risk för hälsan. (Produktsäkerhetslagen 

(2004:451), 2019) 

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:1), vid användning av medicinska 

produkter av hälso- och sjukvårdspersonalen, ska de medicinska produkterna 

kontrolleras innan de används på patienter. Kontroll ska utföras enligt 

tillverkarens givna instruktioner, om sådana finns. Föreskriften beskriver även att 

den som tillför en medicinsk produkt till en patient ska identifiera behovet och 

ansvara för att produkten motsvarar behovet. (Socialstyrelsen, 2019) 

 

2.3 Material i medicinsk utrustning 
Metaller förekommer ofta inom medicinska produkter, en av de mest 

förekommande metallerna inom medicinska produkter är rostfritt stål. 

Anledningen till detta är för dess goda mekaniska egenskaper. Det är ett starkt 

material och det finns goda möjligheter till rengöring, detta är en viktig faktor när 

produkten befinner sig i en medicinsk miljö och kommer i kontakt med 

människor. 

Det finns även möjligheter att återvinna rostfritt stål och är viktigt för att få en 

hållbar utveckling i samhället. Rostfritt stål finns uppdelade i olika grupper, 

gemensamt för alla är huvudelementen järn och stål. Förutom krom och järn kan 

stålet innehålla många olika legeringstillsatser, med syftet att förbättra stålets 

korrosions- och mekaniska egenskaper. Rostfritt stål kan med sin mikrostruktur 

fördelas i fem huvudgrupper, austenitiskt, martensitiskt, ferritiskt, duplex och 

utskiljningshärdat. 

För att rostfritt stål inte ska vara magnetiskt, ska materialet tillhöra gruppen för 

austenitiskt rostfritt stål. (Grantadesign, 2019) (Materials Science in Medical 

Device Manufacturing, 2019) 
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2.4 Finite Element Method  
Den här metoden används frekvent vid hållfasthetsanalyser för att säkerställa att 

konstruktioner håller för de krafter de är avsedda för. Metoden kallas ofta för 

FEM och står för Finite Element Method. Metoden blev mer känd under 1960-

talet och har sedan dess använts allt mer. Idag är det ett av de viktigaste verktygen 

för att beräkna konstruktioner av olika slag. Metoden har under åren utvecklats 

för att kunna lösa mängder av varierande och komplexa beräkningar inom flera 

sorters områden. I dagsläget är det möjligt att göra väldigt precisa simuleringar på 

komplicerade modeller direkt från olika CAD-program. (Olsson K.-O. , 2015) 
 

2.5 Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att få fram idéer. Metoden bygger på att personer i 

större eller mindre grupper. Med ett definierat tema använder sitt kreativa 

tänkande för att generera idéer som löser problemet. När en session har utförts, 

görs en utvärdering av de idéer som tagits fram. De idéer som anses bäst, går 

sedan vidare till nästa steg där de kan utvecklas vidare. (Wikberg Nilsson, 

Ericsson, & Törlind, 2015) 

2.6 Metodundersökning 

Efter undersökningen stod det klart att metoden som ska användas som grund för 

projektet är Fredy Olssons metoder Princip- och primärkonstruktion, detta är en 

metod som har använts i tidigare kurser, under utbildningen och passar bra för just 

detta projekt. Metoden behandlar de olika stegen inom produktutveckling. (Olsson 

F. , 1995)  

2.7 Feleffektanalys 
Feleffektsanalys även kallat FMEA, är en systematisk metod för att förutsäga 

möjliga konceptsvagheter, utvärdera konsekvenser och genom poängsättning 

bedöma hur bra ett koncept är. Metoden visar även var allvarliga brister finns och 

hur stora riskerna är att de förekommer. Förutom att få ett mått på hur bra eller 

dåligt ett koncept är, erhålls även information om vilka delar som eventuellt kan 

behöva förbättras och hur det kan åtgärdas. (Bergman & Klefsjö, 2012) 
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2.8 Människa-maskinsystem 
Människa-maskinsystem handlar om människor och teknik som samspelar med 

varandra. För att systemet ska uppfylla sitt mål, måste systemet vara brukbart. 

Detta delas upp normalt upp i två kategorier, den ena delen handlar om att 

tekniken ska vara funktionell och klara av de uppgifter den är tänkt för. Den andra 

delen handlar om användarvänlighet. Användarvänlighet innebär att tekniken som 

används ska vara tillräckligt enkel att använda för målgruppen, samtidigt som den 

är säker att använda. Idealt sett ska tekniken vara tillräckligt simpel för att 

personerna som använder tekniken inte ska behöva tänka när de utför sin uppgift. 

Att tekniken ska vara säker för målgruppen att använda, handlar om att förhindra 

att en skada inträffa när uppgiften utförs. (Prevent, 2015) 

3. Metod 
 

3.1  Produktdefinition 
Projektgruppen började med att definiera produkten 

genom att använda sig av Fredy Olssons metod. 

Undersökning om vilka användningsområden samt 

vilka uppgifter produkten kommer att ha, vilken 

miljö den kommer att befinna sig i och vilka som 

kommer att komma i kontakt med produkten. 

(Olsson F. , 1995) Informationen samlades in genom 

ett möte, mejlkontakt och ett besök hos 

uppdragsgivaren och personalen på Turon MedTech.  

Eftersom projektet innefattar en produkt som 

kommer att befinna sig inom en medicinsk miljö, 

kompletteras Fredy Olssons metoder med eventuella 

inslag vid behov, från Boken Biodesign The Process 

of Innovating Medical Technologies (Cambridge 

University Press, 2015) 

3.2  Produktundersökning och kriterieuppställning 
Projektgruppen inledde med att ta reda på relevant information för projektet. 

Informationen som har togs fram, gav senare grunden för den teoretiska 

referensramen.  

En marknadsundersökning av existerande lösningar utfördes. Lösningarna är 

väldigt varierande eftersom företagets olika kunder har egna anpassade lösningar. 

För att inspektera de existerande lösningarna besökte projektgruppen kundernas 

hemsidor för att se hur deras nuvarande lösningar ser ut. 

Figur 1: Flödesschema 
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Genom kontakten med Turon MedTech, fick projektgruppen den relevanta 

informationen som behövdes för att kunna ta fram de krav och önskemål på 

koncepten som togs fram. När kraven och önskemålen var satta, upprättades en 

viktning av kriterierna enligt Fredy Olssons metod. Viktning gick till genom 

poänggivning för de olika kraven och önskemål som ges på följande sätt. 

Om K2 är viktigare än K1 ges 2 poäng. 
Om K2 är lika viktig som K1 ges 1 poäng.  
Om K2 anses vara mindre viktigare än K1 ges 0 poäng. 
Poängen adderas ihop vågrätt och lodrätt för att får reda på vilka krav som är 

viktigast. (Olsson F. , 1995) 

3.3  Framtagning av konceptförslag 
För att komma igång med skiss- och idégenering för hur lösningen skulle kunna 

se ut och fungera, använder projektgruppen sig av metoden brainstorming. 

(Wikberg Nilsson, Ericsson, & Törlind, 2015) Genom metoden genererades ett 

antal lösningsförslag. Projektgruppen valde sedan ut tre idéer som gick vidare till 

nästa steg, för vidareutveckling. Vidareutveckling av de tre förslagen utfördes 

genom att de olika delarna av konstruktionen definierades mer utförligt och 

bestämning av vilka komponenter som ska användas, för att hålla instrumentet 

och infästningen på plats. 

För att bestämma komponenterna som ska användas i konceptförslagen, utfördes 

en grundlig undersökning av vad som existerar på marknaden. Efter 

undersökningen fördes en diskussion om vilka komponenter som ska väljas och 

skapas. (Olsson F. , 1995) 

Materialet valdes genom en undersökning av material som är vanliga och 

lämpliga, enligt de riktlinjer som finns för miljön som konceptet kommer befinna 

sig i. Med hjälp av programvaran CES EduPack 2018 som består av en bred 

materialdatabas, kunde material och dess egenskaper urskiljas. 

Projektmedlemmarna utförde även en undersökning av tillverkningsmetoder som 

är lämpliga för bearbetning av komponenterna utifrån materialvalet. Detta 

moment genomfördes med hjälp av programvaran CES EduPack 2018. 

(Grantadesign, 2019) 

3.4  Granskning av konceptlösningar 
Analys av de tre förslagen som gick vidare utfördes i programvaran SimSolid som 

kan analysera komplexa delar och större konstruktioner, mjukvaran eliminerar 

geometrisk förenkling och ingrepp som är de två mest tidskrävande och 

expertisomfattande uppgifterna för analysprogram. (Altair, 2019) 

Modellerna som skapades i CATIA V5 importerades sedan in i analysprogrammet 

SimSolid för att kunna utföra analyser på modellerna. Vid utförande av analyser 

på infästningarna, för att se om de håller för krafterna som respektive koncept kan 

tänkas utsättas för. Skapades utöver konceptets modell, en modell av företagets 
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instrument och en supportplatta, som simulerade att infästningen var fastspänd. 

När modellerna var i analysprogrammet, la projektgruppen ut de villkor som 

programvaran skulle förhålla sig till när analysen utförs. Villkoren som 

projektgruppen valde att programmet skulle ta hänsyn till var materialvalet som 

gjorts. Friktionsytorna som kommer i kontakt med varandra fick ett specifikt 

friktionstal för materialet att förhålla sig till. Krafter placerades på 

biopsiinstrumentet i X-Y och Z-led, för att simulera var spänningarna hamnar i 

modellen. Krafterna som placerades ut är 3 gånger större än de tänkta fallet. Detta 

ger en säkerhetsfaktor på 3, för att säkerställa att konstruktionen håller för de 

laster den kan tänkas utsättas för. Åtdragningsmoment på skruvförbanden 

användes för att simulera ett verklighetstroget skruvförband. 

Åtdragningsmomentet som applicerades är enligt de rekommenderade värdena för 

rostfria skruvförband. (Nordic Fastening group AB, 2019) 

 

3.5  Utvärdering och konceptval 
De tre konceptförslagen som har genererats och analyserats, utvärderades utifrån 

den uppsatta kriterieuppställningen med hjälp av en viktningsmatris, där 

koncepten poängsattes utifrån hur bra de uppnår kraven. Utvärderingen 

genomfördes för att kunna välja lösningen som var lämpligast bland de tre 

koncepten. Efter att de bäst lämpade konceptet valts, togs en prototyp fram med 

hjälp av 3D-printer för att utvärdera användarvänligheten och se vilka 

förbättringsmöjligheter som finns för konceptet. För att utföra utvärderingen togs 

ett frågeformulär fram. Studenter som inte hade någon tidigare information om 

projektet, fick testa funktionaliteten av konceptet och under tiden besvara frågorna 

i formuläret. I testet ingick det att hämta biopsiinstrumentet för att sedan förflytta 

den till infästningen och sätta fast den. Därefter lossa instrumentet och ställa 

tillbaka instrumentet på ursprunglig plats. Detta för att simulera hur det skulle gå 

till på en mammografiavdelning. Under tiden skulle studenterna besvara följande 

frågor: 

1. Var lösningen enkel att förstå hur den fungerar? 

2. Var biopsiinstrumentet enkel att sätta på och låsa? 

3. Var det lätt att ta av biopsiinstrumentet? 

4. Kändes lösningen stabil? 

5. Var skenorna på biopsiinstrumentet i vägen vid förflyttning? 

6. Övriga synpunkter?  

En feleffektsanalys (FMEA) utfördes för att förutsäga möjliga risker, utvärdera 

riskernas konsekvenser och föreslå åtgärder som bör genomföras vid inträffande. 

(Olsson F. , 1995)  

För att få ett översiktligt kostnadsunderlag för vad produkten skulle kunna kosta 

att ta fram, tog projektgruppen kontakt med ett flertal företag.  
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3.6  Presentation av vald konceptlösning 
För att presentera det slutgiltiga konceptet, importerades 3D-modellen av 

konceptet som skapades i programvaran CATIA V5 in i Keyshot 8, för att kunna 

skapa en bra visuell bild av det slutgiltiga konceptet. Utöver konceptets modell, 

importerades även en förenklad modell av en mammografiapparat in i Keyshot för 

att på ett smidigt och visuellt sätt, visa hur projektgruppens konceptförslag skulle 

kunna se ut i verkligheten. För att få bra bilder användes olika funktioner i 

programmet, bland annat applicering av material, ljussättning, bakgrund samt 

andra egenskaper som renderas till realistiska produktbilder. (Keyshot) 

4. Resultat 
 

4.1  Produktdefinition 

4.1.1 Produkt 

Konceptet som tas fram är tänkt att ersätta den nuvarande kolfiberlådan som 

instrumentet Cytoguide är fäst på. Konceptet ska underlätta användandet av 

instrumentet för sjukhuspersonal som utför biopsitester på patienter, genom att 

vara smidig att fästa på mammografiapparaten och ta av. Den bör även vara enkel 

att förflytta. 

4.1.2 Miljö och människa 

Konceptet kommer befinna sig inomhus i sjukhusmiljö, på 

mammografiavdelningen. Detta gör att konceptets material måste vara godkänt för 

sjukhusmiljö och hålla för det riktlinjer som finns gällande produkter inom den 

miljön. 

Konceptet kommer att komma i direkt kontakt med många människor. Personer 

som monterar fast konceptet på mammografiapparaten och personalen som ska 

bruka instrumentet, kommer i kontakt med konceptet när de fäster på och av 

instrumentet från infästningen. 

Eftersom personalen på avdelningen kommer att ta av och på instrumentet 

dagligen, är det viktigt att konceptet är enkelt att förstå, samtidigt som det är 

smidigt att använda. 

4.2  Produktundersökning och kriterieuppställning 

4.2.1 Existerande lösningar 

För att se existerande lösningar besökte projektgruppen företagets hemsida. 

Projektgruppen gick sedan vidare till kundernas hemsidor för att utforska 

kundernas egna specifika lösningar, för att se hur instrumentet fäster mot 

respektive mammografiapparat. För att få en bättre visualiserad bild och förståelse 

av lösningarna, besök företagens hemsidor och (se bilaga 2).  
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Planmed 

Instrumentet sätts fast med hjälp av en förlängd arm på övre och undre sidan av 

mammografi apparaten. Innan instrumentet kan fästas på mammografienheten, 

måste tryckplattan tas bort från mammografiapparaten. När instrumentet fästs på 

apparaten, har den en egen separat tryckplatta som justeras innan biopsin kan 

utföras. (Planmed Mammography, 2019) 

 

Adani 

Företaget använder en stödarm som monteras fast på båda sidor av 

mammografiapparaten, som manuellt måste låsas fast för att sedan kunna sätta på 

instrumentet, som har en egen låsbar tryckplatta som monteras på. Innan 

instrumentet kan fästas på apparaten, tas tryckplattan som utför biopsin bort från 

mammografiapparaten. (Adani Mammography, 2019) 
 

Siemens 
Instrumentet monteras fast på en kolfiber låda som träs på mammografiapparaten, 

två sprintar låser fast kolfiberlådan på mammografiapparaten. Tryckplattan som 

sitter på mammografiapparaten måste först tas bort innan kolfiberlådan kan sättas 

på. (Siemens Mammography, 2019) 
 

Medi-Future 
Instrumentet monteras fast på en kolfiberlåda som sedan träs på 

mammografiapparaten. Tryckplattan på mammografiapparaten tas bort innan 

kolfiberlådan monteras på. (Medi-Future Mammography, 2019) 
 

Fler kunder 

Med brist på information och visualisering om hur instrumentet fästs på 

mammografiapparaten hos dessa företag, har projektgruppen valt att nämna dessa 

kunder enbart vid namn, Philips och Allengers.  
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4.2.2 Kriterieuppställning 

Förklaringar krav och önskemål 

K1: Konceptet kommer att befinna sig i sjukhusmiljö och kommer i direkt kontakt 

med människan vid användning. Med hänsyn till föregående, är det viktigt att 

materialen som används inte skadar människan på något sätt. 

K2: Material som används till infästningen får inte vara magnetiskt, anledningen 

till detta är för att det inte ska kunna störa eller påverka röntgenundersökningen. 

K3: Arean på instrumentets undersida som är tillgänglig är 95x115mm, höjden att 

tillgå är 50 mm. 

K4: Instrumentet uppgift är att rikta in en nål för att ta ett biopsiprov. Därför är 

det viktigt att lösningen inte är flexibel, det innebär att instrumentets position inte 

får ändras. Lösningen måste vara stabil så att positionen vid lätta tryck från sidan 

inte ändras, Infästningen ska även klara av en tyngd på 10 kg ovanifrån. 

K5: I dagsläget är instrumentet fastskruvad på en kolfiberlåda som sedan träs på 

mammografiapparaten när en biopsi ska utföras. Detta har beskrivits som 

otympligt och inte fullt stabil, lösningen ska innebära att kolfiberlådan försvinner. 

K6: Eftersom instrumentet riktar in en nål vid biopsiprover, får inte avståndet från 

instrumentet framsida till kolfiberbordets slut ändras. 

K7: Instrumentet används dagligen, därför är det bra om lösningen inte är för 

komplex. Den ska vara lätt att förstå och använda, både för personalen och 

patienten. 

Ö1: Vikten på lösningen får gärna väga mindre än den befintliga lösningen med 

kolfiberlådan som väger 1,5kg. 

Tabell 1: Kravspecifikation 
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4.2.3 Viktning av krav  
De krav som fick högst viktfaktor var K1, K2 och K6, på grund av att om inte 

dessa krav uppfylls så kommer inte konceptet att fungera. Alla kraven är viktiga 

för att konceptet ska kunna användas på ett bra sätt, men vissa krav är mer viktiga 

än andra, även om de det inte skiljer mycket (se bilaga 3). 

 

• K1 måste vara uppfyllt, annars kan inte konceptet användas, då den inte 

följer de lagkrav och riktlinjer som finns för produkter inom sjukhusmiljö. 

• K2 måste uppfyllas, eftersom materialen som används i konceptet inte får 

störa röntgenutrustningen på mammografiapparaten. 

• K6 är viktigt för att instrumentet ska kunna utföra sin uppgift på ett bra 

och säkert sätt. 
 

4.3  Framtagning av konceptförslag 
I brainstorming processen genererades en rad olika lösningsförslag, (se bilaga 4). 

De tre bästa koncepten valdes ut och vidare utvecklades. 

Infästningarna för de tre koncepten som tagits fram, har utformats för att passa 

instrumentet och dess låsningar. Designen på infästningarna är utformade för att 

inte störa instrumentets funktioner. 

• Koncept 1, Skruvlåsning  

I konceptförslag nummer ett, förs instrumentet in i infästningen med hjälp av t-

spår som monterats fast på undersidan av instrumentet. Spårens funktion är att de 

låser fast instrumentet i sid- och höjdled. På sidorna av instrumentet och 

infästning skapas skruvutrymme för att instrumentet ska kunna fixeras med hjälp 

av skruvar, som skruvas in för hand på de båda sidorna, detta leder till att 

instrumentet blir helt fixerat. För visuell bild av koncept och dess komponenter 

(se bilaga 5). 

• Koncept 2, Snäppfästelåsning 

I konceptförslag nummer två, förs instrumentet likt föregående koncept in med 

hjälp av t-spår in i infästningen. På bakre sidan av biopsiinstrumentet och 

infästningsbordet monteras en snäpplåsningsfunktion fast, som gör de möjligt att 

låsa fast instrumentet i sista ledet. För visuell bild av konceptet och dess 

komponenter (se bilaga 6). 

• Koncept 3, Sprintlåsning 

I konceptförslag nummer tre, förs instrumentet in via t-spår som i de två 

föregående koncepten för att låsa på sid- och höjdled. På infästningsbordet skapas 

utrymme för att skenor som monteras fast på sidorna av instrumentet, skenorna 

har hål i sig som gör det möjligt att låsa fast instrumentet med hjälp av sprintar på 

respektive sida. För visuell bild av konceptet och dess komponenter (se bilaga 7). 
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• Förslag till hur infästning fästs mot mammografiapparaten 

Förslag på hur infästningen kan fästas mot mammografiapparaten, har endast 

tagits fram för att kunna visualisera hur infästningen skulle kunna fästas mot en 

mammografienhet. Detta är endast förslag på grund av att mammografienheter 

kan se olika ut och företaget måste diskutera med sina kunder, för att se vilka 

ingrepp som är möjliga att utföra på respektive enhet.  

Tanken är att infästningen fästs på en monteringsbåge som är fastskruvad på 

sidorna av kolfiberbordet på mammografiapparaten. 

Materialförslag 

Materialvalet för infästningen och komponenterna efter undersökning i CES 

EduPack, blev austenitiskt rostfritt stål eftersom konceptet behöver vara lätt att 

rengöra, stabil, samt att det inte får vara magnetiskt. Detta medförde att valet för 

material blev austenitiskt rostfritt stål, då den uppfyller kraven. Materialvalet 

gäller för alla konceptets och alla komponenter.  

4.4  Granskning av konceptförslag 
Granskningen av de tre koncepten genomfördes med hjälp av analysprogrammet 

SimSolid för att verifiera att koncepten håller för de belastningar den kan komma 

utsättas för. I analyserna genomfördes kontroller med krafter från tre olika 

riktningar. Kraften som applicerades är 300N, vilket är en säkerhetsfaktor på tre, 

eftersom infästningen maximalt kommer utsättas för en kraft på 10kg vilket är 

ungefär 100N. I analyserna av koncepten urskiljs tydligt att skruvförbanden tar 

upp de största spänningarna. Skruvförbanden är av austenitiskt rostfritt stål och är 

av stålsorten A2 med hållfasthetsklass 70 vilket innebär att de klarar av en 

spänning på 450MPa innan förbandet plastiskt deformeras. 

Koncept 1.  

Största spänningen som ges av analyserna hamnar på skruvförbanden som fäster 

skenorna mot biopsiinstrumentet vid kraft i sidan. Spänningen mäter upp till 

176,62 MPa på skruvförbandet (se bilaga 8). Största förflyttningen som sker, är på 

skruven och blir cirka 0.005mm. 

Koncept 2.  

Även här framkommer största spänningarna i skruvförbanden som fäster skenorna 

mot biopsiinstrumentet och visar spänningar upp till 134,75 MPa på skruven, när 

en kraft appliceras bakifrån (se bilaga 9). Största förflyttningen som sker är på 

skruven och blir cirka 0.01mm 
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Koncept 3.  

I detta koncept uppmättes den största spänningen av de tre koncepten, även här 

framkom de största spänningarna i skruvförbanden som fäster skenorna. 

Spänningarna mättes upp till 298,91 MPa vid skruven och framkom när det 

applicerades en kraft uppifrån (se bilaga 10). Största förflyttningen som sker, 

gäller på skruven och blir cirka 0.0076mm. 

 

4.5 Utvärdering av konceptförslag 
Viktningsmatris mot kraven utfördes, där koncepten fick poäng för hur bra de 

anses klara kraven rent teoretiskt och koncept 3 fick högst poäng (se bilaga 11). 

Detta ledde till att koncept 3 blev det slutliga konceptet som valdes och en 

prototyp togs fram med hjälp av 3D-printning (se bilaga 12).  

Med hjälp av prototypen, ett frågeformulär och 14 studenter utfördes ett test av 

lösningen. Sammanfattat gav testet projektgruppen följande information om 

lösningen: 

• Lösningen var väldigt enkel att förstå. 

• De var enkelt att låsa och ta loss instrumentet, men att rikta in skenorna i 

rätt position för snabb påsättning tog längre tid, eftersom det var svårt att 

se skenorna under instrumentet. 

• Lösningen med skenorna och sprintarna vid låsning uppfattades som stabil 

och säker. 

Tillverkningsförslaget som projektgruppen föreslår till infästningen och skenorna, 

innefattar bearbetning av materialet austenitiskt rostfritt stål som jämfört med 

andra ståltyper har god formbarhet, svetsbarhet och korrosionsbeständighet.  

Vid tillverkning och finbearbetning för att få en bra ytjämnhet på komponenterna, 

föreslår projektgruppen att detaljerna fräses fram. Anledningen till att 

finbearbetning bör användas, är för att det genereras lägre värme vid skärzonen 

och detta leder till mindre möjlighet för problem, på grund av värmesprickor som 

kan uppstå vid höga temperaturer. (RIMEX Metals group, 2019) 

En FMEA-analys har gjorts för att berätta eventuella fel, defekter eller svagheter 

produkten som tagits fram kan innefatta (se bilaga 13). 

Riskerna som finns för produkten kan få allvarliga konsekvenser om det inträffar. 

Men projektgruppens bedömning enligt FMEA-analysen är att dessa risker är lätta 

att upptäcka och inte har stor sannolikhet att inträffa. Den risken som fick högst 

risktal är skruvförbanden. Om de skulle dras åt för hårt eller för löst, kan det få 

konsekvenser vid användning. Exempelvis kan skruvar gå av eller att 

komponenterna inte sitter ihop ordentligt. Rekommenderad åtgärd är att en 

manual medförs vid montering, med specifikationer för hur montering av 

konceptet bör gå till.  
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Genom kontakt med företaget LK Precision fick projektgruppen översiktlig 

kostnadsinformation för konceptet. Totala kostnaden för konceptet är ungefär 

4045 kr/st. Infästningen kostar 2607 kr/st, T-spår 394 kr/st och skenor på sidan 

325kr/st. Dock behöver justeringar göras på spåren och skenorna för att underlätta 

tillverkningen.   

4.6 Presentation av konceptförslag 
Efter utvärderingen valdes koncept 3 ut som den bästa lösningen, eftersom den är 

enkel att förstå, använda och håller för kraven som finns. För att presentera 

lösningen modellerades en mammografiapparat, som gör de möjligt att visualisera 

hur konceptet är tänkt att se ut. Produktbilder skapades i KeyShot 8 för att kunna 

visa upp en verkligare bild av lösningen vid användning, (se figur 2,3 och bilaga 

14) för fler bilder.   

 

 

   

Figur 2: Visualisering av koncept 3 
med mammografiapparat. 

Figur 3: Visualisering av komponenter. 
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5. Diskussion 
5.1 Resultatdiskussion 
Projektets mål handlade om att ta fram ett konceptförslag för en infästning till 

företagets biopsiinstrument, som skulle underlätta användandet av instrumentet. 

Den befintliga lösningen som företaget använder, sitter instrumentet fastskruvat 

på en kolfiberlåda, som träs över det redan befintliga kolfiberbordet som finns på 

mammografiapparaten. Resultatet blev en 3D-modell av konceptet, en infästning 

som sitter permanent på mammografiapparaten och skenor som ska monteras på 

instrumentet, vilket är tänkt att göra det enkelt att skjuta in instrumentet i 

infästningen. För att sedan låsas fast med sprintar på sidorna.  

Koncept 3 blev det slutliga resultatet som projektgruppen kom fram till och de 

håller för de krav som ställdes på koncepten. Genom att utföra analyserna kunde 

spänningarna i de olika komponenterna illustreras. Det som blev generellt för alla 

tre koncept var att de största spänningarna som uppkom, hamnade i 

skruvförbanden som håller fast skenorna mot instrumentets undersida. 

Längdförändringarna som sker på koncepten förekommer på skruvarna vid 

applicerat åtdragningsmoment och kraft. Dessa blev väldigt små och förekommer 

på grund av att det är ett förspänt förband. 

Detta uppfattades som rimligt eftersom skenorna samt spåren är utformade på ett 

sätt som gör att fördelningen av spänningen sker på större ytor. Detta resulterar i 

att kopplingen mellan dessa ytor är den svagaste länken och tar upp mest 

spänning. Koncept 3 som projektgruppen till slut valde, var även konceptet som 

fick störst spänningar i förbanden. Trots att koncept 3 fick störst spänningar i 

skruvförbanden, håller spänningarna sig inom det tillåtna intervallet och 

överskrider inte sträckgränsen för skruven med god marginal. Spänningen som 

uppstår i skruvförbanden, sker med kraften som har säkerhetsfaktor tre och 

resultatet i analysen är rimligt, eftersom väl förspända förband kan ge en spänning 

som ligger runt 65–90% av sträckgränsen. (Björklund, Gustafsson, Hågeryd, & 

Rundqvist, 2015).  

 

Det som fastställde att koncept 3 blev det slutliga valet rent teoretisk, är att den 

fick högst poäng vid viktningen mot kraven. De avgörande faktorerna till att 

koncept 3 fick högst poäng, är att den är enklare att använda än koncept 1 och 

stabilare än koncept 2. 

 

Resultatet av testet som utfördes med prototypen var mestadels positiv, förutom 

att skenorna var svåra att rikta in vid påskjutning. Detta är dock en 3D-printad 

prototyp i plast. För att få mer information om hur lösningen fungerar, behövs fler 

tester med en ny prototyp som har rätt material och omgivning. 
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5.2 Förslag till fortsatt arbete  
 

Konceptet som är framtaget i projektet, har visualiserats med en 3D-modell, en 

prototyp i plast och ritningar. Dock bör en ny prototyp tas fram med rätt material 

för att få en verklig vikt på lösningen. Därefter bör fler analyser och fysiska tester 

på konceptet utföras i verkligheten, för att lättare urskilja brister samt 

förbättringsmöjligheter i konceptet. I detta moment skulle det vara bra att låta 

personal som kommer att jobba med instrumentet vara med och ge sina 

synpunkter på lösningen, för att få ytterligare input som är värdefull. 

 

För att kunna implementera lösningen behöver instrumentets utformning ses över 

för att möjliggöra implementeringen av skenorna, som är en del av konceptets 

lösning. En undersökning om hur infästningen ska fästas mot 

mammografiapparaten behöver göras med företagets kunder för att se över 

möjligheterna att sätta fast infästningen permanent, vilket exempelvis kan göras 

genom monteringsbågen som projektgruppen tidigare har nämnt. Projektgruppens 

första tanke var att infästningen skulle skruvas fast rakt uppifrån och ner på 

kolfiberbordet, vilket dock uteslöts när information om att det inte var möjligt på 

grund av den känsliga tekniken som befinner sig under den ytan. 

Den totala toleransen för instrumentet när den är på plats är 0.1mm och med tanke 

på de små marginalerna kan det vara lämpligt att undersöka redan befintliga 

skenor och spår, istället för att ta fram egna.  

 
Projektmedlemmarna föreslår även att en noggrannare undersökning av 

komponenterna i detaljnivå utförs, för att se över om dessa kan utvecklas 

ytterligare eller utformas på ett annat sätt för att underlätta användandet 

ytterligare. Sprintarna bör utvecklas, för att de inte ska bestå av lösa delar. Detta 

för att uppfylla riktlinjerna för en medicinsk produkt.  

 

Genom de utförda testerna och kontakten med företaget LK Precision framkom 

det att spåren och skenorna bör utvecklas för att göra både tillverkning och 

påskjutningen av skenorna lättare. 

 

5.3 Metoddiskussion 
Att utforma ett GANTT-schema för projektets olika delar har varit ett bra stöd för 

planeringen i projektet, men på grund av motgångar som uppkom under projektets 

gång, har det inte varit möjligt att följa planeringen fullt ut. Eftersom 

projektgruppen har varit tvungna att korrigera vissa moment i tidigare steg som 

inte har varit helt optimala, samt för att projektgruppen erhållit ytterligare 

kunskaper som medförde att projektgruppen kunde urskilja brister i tidigare 

utförda moment. 
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En produktdefinition samt en kravspecifikation upprättades för att styra projektet i 

rätt riktning redan i ett tidigt skede, vilket medförde att projektgruppen kunde 

genomföra sina idégenereringar med hänsyn till vilka begränsningar konceptet 

innefattar. Detta medförde många idéer om hur utformningen av konceptet kunde 

se ut, dock begränsades kreativiteten på grund av den satta kravspecifikationen.  

 
En produktundersökning utfördes för att utforska och få en bredare syn på hur 

företagets kunder implementerar biopsiinstrumentet på respektive 

mammografiapparat, som gav en bra och översiktlig förståelse av de varierande 

kundbaserade lösningarna. 
 
För de tre koncepten som valdes ut för att gå vidare med, skapades 3D-modeller i 

Catia V5. Detta gjorde det möjligt att utföra analyser och visualisering av 

koncepten. Efter många misslyckade försök att utföra analysen i Catia V5 blev 

projektgruppen tvungna att försöka lära sig ett nytt program för att utföra 

analyserna. Programmet SimSolid gjorde det möjligt för projektgruppen att utföra 

sina analyser på de tre koncepten. Anledningen till att analysen inte utfördes 

direkt i Catia V5 var på grund av den snäva geometrin som ingick i modellerna, 

vilket resulterade i att programmet arbetade en lång tid utefter de parametrarna 

som ställts, för att sedan låsa sig och till slut krascha. Hade projektgruppen kunnat 

utföra analyserna i Catia hade projektplanen kunnat följas betydligt bättre. Även 

om det hade varit smidigare att köra allt i samma program är projektmedlemmarna 

relativt nöjda ändå, eftersom de fick möjligheten att utveckla kunskap i ytterligare 

program. Projektgruppen anser dock att det finns en viss osäkerhet med resultatet 

av analyserna, eftersom dessa ännu inte bekräftats med handberäkningar. 

Projektgruppen har dock använt en säkerhetsfaktor på 3 och koncepten klarade av 

den belastningen, vilket tyder på att lösningen med stor säkerhet bör hålla för den 

tänkta belastningen. 

 
För att utvärdera koncepten, viktade projektgruppen de tre lösningarna mot den 

fastställda kravspecifikationen rent teoretiskt, genom viktningen fick koncept 3 

högst slutpoäng. Därefter tog projektgruppen fram en prototyp av koncept 3 och 

utförde tester med hjälp av andra studenter. En bättre metod hade kanske varit att 

projektgruppen tagit fram prototyper för de tre olika koncepten och låta de tänkta 

användarna testa lösningarna. För att sedan få ge sina synpunkter på vad dem 

tyckte var bra respektive mindre bra med varje lösning, innan ett slutligt val gjorts 

för vidareutveckling.  

Efter att det slutgiltiga konceptet valdes, utfördes en FMEA för att identifiera 

olika risker och hur dessa kan förebyggas. Projektgruppen tycker det var en bra 

metod att utgå ifrån, men känner att de eventuellt skulle involverat fler personer 

för att utföra metoden, för att på så sätt kunna få en bättre analys med fler 

synvinklar. 
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5.4 Kritisk granskning 
 

Sociala aspekter & Arbetsmiljö 
Konceptet är utformat för att ta hänsyn till de krav och riktlinjer som finns 

tillgängliga för tillverkningen av en medicinteknisk produkt. Konceptet är avsett 

att kunna tillämpas på mammografiavdelningar över hela världen. Konceptet är 

som tidigare nämnts inte redo för implementering ännu, eftersom det krävs fler 

undersökningar, tester och justeringar. Vidareutveckling av lösningen är viktigt 

för att kunna implementera en permanent lösning som gör att personalen får en 

bättre och underlättande arbetsmiljö.  

 

Ekonomiska aspekter 
Projektgruppen har inte tagit hänsyn till de ekonomiska aspekterna under 

projektets utförande, eftersom syftet var att få fram ett bra koncept som skulle 

kunna fungera och eventuellt utvecklas vidare. Dock har projektgruppen tagit reda 

på ett ungefärligt pris på vad lösningens komponenter skulle kosta att tillverka. 

 

Miljöaspekter & Materialval 
Materialet som används i komponenterna är austenitiskt rostfritt stål, vilket 

medför att materialet inte är magnetiskt och med hänsyn till att konceptet kommer 

befinna sig i en miljö med röntgenapparater var detta ett måste. Möjligheten att 

kunna rengöra konceptet är av stor vikt, med valet av det rostfria stålet uppnås 

detta. Den negativa effekten av rostfritt stål är att vid framställningen är utsläppet 

av koldioxid. Men i allmänheten uppfattas rostfritt stål ändå som ett relativt 

miljövänligt och stabilt material. Detta för att dess livscykelkostnad är låg samt att 

materialet är återvinningsbart. Vid en vidareutveckling av lösningen med hänsyn 

till miljöutsläpp och materialåtgång vid tillverkning, kan dimensionering 

optimeras. Genom en optimering kan det leda till att lösningen bibehåller sin 

hållfasthet samtidigt som materialåtgången och utsläppen kan minskas. 
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Erhållen kunskap och vidare kunskapsbehov 
Att få samarbeta med en driven och positiv uppdragsgivare har varit väldigt 

givande samt utvecklande. Projektgruppen har under projektets gång lärt sig 

väldigt mycket om hur det är att driva och arbeta i projektform. 

Projektmedlemmarna tycker att de växt i takt med projektets utveckling, samtidigt 

som de har lärt sig mycket av de motgångar som har stötts på under projektets 

framfart. Vilket är en erfarenhet projektgruppen kommer bära med sig till 

framtida projekt.  

 

Projektgruppen kände även att mer kunskap inom de berörda områdena hade 

behövts. Erfarenhet inom det specifika området är något som projektgruppen 

saknat, vilket är en stor del till att vissa motgångar framkommit.  

För att kunna ta fram en komplett produkt till det specifika området, känner 

projektgruppen att det skulle behöva mer erfarenhet och djupare insikt i ämnet, för 

att säkerställa att en riktigt bra och säker produkt ska kunna tas fram. 

 

Slutsatser 
 

• Projektet har resulterat i ett konceptförslag på en infästning till företagets 

biopsiinstrument, som är tänkt att underlätta användandet för vårdpersonal 

vid användning. 

• Konceptet har visualiserats med hjälp av modeller, ritningar, renderade 

produktbilder och en 3D-printad prototyp för att sätta projektet i 

perspektiv till hur den kan se ut och användas i verkligheten. 

• Projektgruppen har haft en bra och kontinuerlig kontakt veckovis, med 

både uppdragsgivare och handledare. Detta har medfört till bra idéer, 

inspiration och information under projektet. 

• Konceptet uppnår de krav och önskemål som angivits, men behöver 

vidareutvecklas för att nå en optimal lösning. 

• Projektet har gett uppdragsgivaren ett bra underlag för vidareutveckling av 

projektet. 
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Bilaga 2 – Existerande lösningar 
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Bilaga 3 - Viktning av krav 
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Bilaga 5 - Koncept 1 
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Bilaga 6 - Koncept 2 
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Bilaga 8 - Analys koncept 1 
 

Kraft uppifrån på instrumentets nålhållare 

 

Kraft i sidan på övre delen av 

instrumentet 

 

 



31 
 

Kraft bakifrån på den övre delen av instrumentet 

   

 

 

Bilaga 9 Analys - koncept 2 
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Kraft i sidan på övre delen av instrumentet 
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Bilaga 10 Analys - koncept 3 
 

Kraft ovanifrån på instrumentets nålhållare 
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Kraft i sidan på övre delen av instrumentet 
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Kraft bakifrån på övre sidan av instrumentet 
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Bilaga 11 – Viktningsmatris 
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Bilaga 13 – FMEA 
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Bilaga 13 – Visualisering 



39 
 

  



40 
 

 



AH BG

DE CF BG AH

33

22

44

11

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

SCALE

  1:1
WEIGHT (kg)

XXX
DRAWING NUMBER

Infästning sprint

SHEET

1/1

SIZE

A3 DASSAULT SYSTEMES

CHECKED BY:

XXX
DATE:

XXX

DESIGNED BY:

Student
DATE:

2019-05-08 Sammanställning

A _

B _

C _

D _

E _

F _

G _

H _

I _

Isometric view
Scale:  1:1

Bill of Material:
Number Quantity Component Description Part Number Type
1 1 Infästningsbord för

instrumentet
Infästning sprint Part

2 2 Sidoskenor för
instrumentet

Sidetrack Part

3 2 Skenor på undersidan av
instrumentet

T-track Part

1

2

2

3
3



AH BG

DE CF BG AH

33

22

44

11

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

SCALE

  1:1
WEIGHT (kg)

XXX
DRAWING NUMBER

Infästningsbord framvy

SHEET

1/3

SIZE

A3 DASSAULT SYSTEMES

CHECKED BY:

XXX
DATE:

XXX

DESIGNED BY:

Student
DATE:

2019-05-08 Infästningsbord

A _

B _

C _

D _

E _

F _

G _

H _

I _

243

212

174

154

141

118

5
1
0

18

51

15.512

20

30

86.5

Front view
Scale:  1:1

Skarpa kanter tas inte hänsyn till i ritningen



AH BG

DE CF BG AH

33

22

44

11

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

SCALE

  2:1
WEIGHT (kg)

XXX
DRAWING NUMBER

Infästingsbord sidovy

SHEET

3/3

SIZE

A3 DASSAULT SYSTEMES

CHECKED BY:

XXX
DATE:

XXX

DESIGNED BY:

Student
DATE:

2019-05-08 Infästningsbord

A _

B _

C _

D _

E _

F _

G _

H _

I _

4
5

3
0

2 0.25

56

8

54.75

50 20

2
2

75

15

5

7

18.25 15.5

Front view
Scale:  2:1

A

1
5

5
5

1
0

Detail A
Scale:  2:1

Skarpa kanter tas inte hänsyn till i ritningen



AH BG

DE CF BG AH

33

22

44

11

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

SCALE

  1:1
WEIGHT (kg)

XXX
DRAWING NUMBER

Infästningsbord toppvy

SHEET

2/3

SIZE

A3 DASSAULT SYSTEMES

CHECKED BY:

XXX
DATE:

XXX

DESIGNED BY:

Student
DATE:

2019-05-08 Infästningsbord

A _

B _

C _

D _

E _

F _

G _

H _

I _

5
0

2
0

9
0

3 0

38

141

18

4
1

9(4x)  H7
5(2x)  H7

10(2x)  H7

86.5

Front view
Scale:  1:1A

12

20

6

1
7
0

Detail A
Scale: 1:1



AH BG

DE CF BG AH

33

22

44

11

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

SCALE

  2:1
WEIGHT (kg)

XXX
DRAWING NUMBER

Sidetrack

SHEET

1/1

SIZE

A3 DASSAULT SYSTEMES

CHECKED BY:

XXX
DATE:

XXX

DESIGNED BY:

Student
DATE:

2019-05-8 Sidetrack

A _

B _

C _

D _

E _

F _

G _

H _

I _

34

4.5(2x)  H7

1
0

Front view
Scale:  2:1

5  H7

14

5

10

1
3

Top view
Scale:  2:1

Skarpa kanter tas ej hänsyn till i ritningen

Isometric view
Scale:  2:1



AH BG

DE CF BG AH

33

22

44

11

This drawing is our property; it can't be reproduced or communicated without our written agreement.

SCALE

  2:1
WEIGHT (kg)

XXX
DRAWING NUMBER

Sidetrack

SHEET

1/1

SIZE

A3 DASSAULT SYSTEMES

CHECKED BY:

XXX
DATE:

XXX

DESIGNED BY:

Student
DATE:

2019-05-8 Sidetrack

A _

B _

C _

D _

E _

F _

G _

H _

I _

75

40 17.5

2
0

1
2

4

Front view
Scale:  2:1

Skarpa kanter tas inte hänsyn till i ritningen

A

A
5

4
.
5

(
2
x
)

 
H
7

8
(
2
x
)

 
H
7

1 0

Section view A-A
Scale:  2:1

Isometric view
Scale: 2:1



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Kevin Chau

Elias Johansson


