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Denna rapport är en del av ett examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i 
Halmstad. Delar av rapporten har avlägsnats på grund av immaterialrättsliga skäl, något som kommer 
att framgå där detta skett. 



Pitch 

Är du en av de närmre 50 procent kvinnor i Sverige som har problem med smärtor och trötthet i rygg, 
mage, axlar och nacke? Detta beror till stor del på en stillasittande vardag som försvagar musklerna i 
mage och rygg som hjälper till att stabilisera överkroppen. Problemen existerar redan idag men flera 
generationer som sedan tidiga ungdomsår har haft en stillasittande vardag kommer inom en snar 
framtid föras ut i arbetslivet med en större risk för besvär. 

LeaCares stödplagg ska hjälpa användare under vardagen genom att ge stöd och träna de försvagade 
musklerna. Således ska framtida problem kunna förebyggas och befintliga besvär lindras. Plagget är 
tillverkat i bekväma material och med stort fokus på design och smidighet för att ge användaren en 
enkel och behaglig upplevelse. 

LeaCare kommer att hjälpa kvinnor att leva ett aktivt och välmående liv långt upp i åldrarna, fritt från 
smärta och ständiga val mellan hälsa och vilja. Det är en enkel produkt med en väldigt stor betydelse 
för livskvaliteten. 
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Sammanfattning 

Samhället har de senaste hundra till tvåhundra åren förändrats från att vara beroende av 
kroppsstyrka och rörelseförmåga till att allt mer styras av datorer och maskiner. Detta har lett till att 
stora delar av världen idag har en vardag människan inte är anpassad efter med bristande träning 
och högre grad av inaktivitet, något som i sin tur skapar nya folkhälsosjukdomar som tidigare inte har 
funnits i sådan utsträckning. En av dessa är den ökade andelen personer som lider av smärta och 
obehag i rygg, nacke och axlar och de problem som är relaterade till detta. Syftet med projektet har 
varit att minska antalet personer som lider av smärta och obehag i rygg, nacke och axlar men även 
förebygga framtida besvär.  

Följande text har tagits bort av immaterialrättsliga skäl men beskrev resultatet av produkten, dess 
utformning och funktion. 

Genom dessa funktioner kommer smärtor och obehag i rygg, nacke och axlar lindras men även leda 
till förbättrad psykisk hälsa. Det kommer även minska den ekonomisk belastning på samhället och 
den enskilda individen som uppkommer på grund av sjukskrivningar, vård och rehabilitering. I 
samband med projektet har en studie genomförts huruvida ett projekt av denna storlek och typ är 
genomförbart inom den existerande tidsramen, något projektgruppen fann var svårt på grund av 
behovet av externa konsulter. 
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Abstract 

Since the latest two hundred years, our society has changed, from being dependent on body strength 
and mobility, to be more controlled by computers and machines. This have led to that a big part of 
today’s world has a living man it is not adapted to, with lack of training and a higher degree of 
inactivity, which causes new public health diseases. One of these is the rising number of people who 
suffers of discomfort in back, neck and shoulders and the problems related to this. The purpose with 
this project is to reduce the number of people suffering of pain and discomfort in back, neck and 
shoulders, and to prevent future inconvenience 

The following text has been removed due to reasons based on intellectual property but it described 
the result of the product, its function and design. 

With the help of these functions the sensation of pain and discomfort in back, neck and shoulders 
will be relieved, but also lead to improved physical health. The result of the garment will also have an 
effect on the society’s economy and the individual person by lowering the costs for sick leaves, care 
and rehabilitation. In connection to this project a study have been conducted whether a project of 
this magnitude and type is doable within the given timeframe, something the project group was hard 
to handle due to the need of external consultants.   
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Förord 

Följande rapport är en del av kursen Examensarbete inom produktutveckling och innovationsledning 
22,5 hp.  

Jag vill tacka min handledare Johan Wretborn för vägledning, stöd och bollplank för idéer under 
projektets gång.  

Jag vill framföra ett speciellt tack till Skrädderi Margareta som med stor kunskap och nyfikenhet 
tillverkade en prototyp. Trots liten erfarenhet inom materialen kastade de sig in i projektet och tog 
fram ett mönster efter önskemål för att därefter arbeta flitigt med att uppfylla alla de krav som finns 
på produkten och gav på vägen viktig kunskap till mig. 

Ett stort tack till sjukgymnast Anna Jönsson på Viktoriakliniken, Halmstad, som med stort intresse för 
produkten har stöttat mig med både kunskap och kontakter. En av dessa kontakter är 
ortopedtekniker Bo Engqvist på Team Olmed, Halmstad, som även han ska ha ett tack för hjälp med 
kunskap inom medicintekniska hjälpmedel och ortopedi. 

Jag vill även rikta ett tack till Almi Företagspartner Halland för ekonomiskt stöd samt Josefine Nilsson 
på TaSteget som med smittande engagemang och kontakter gett en positiv grund inför framtida 
utveckling av produkten.  

Till sist vill jag tacka alla de nära och kära som under hela året har stöttat mig med allt annat som 
livet innebär så att jag har kunnat fokusera på projektet och fortsätta kämpa på trots motgångar. 

 

 

 

_________________________________________________ 

Viktoria Johnsson, 19920821-0865
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1 Termer och definitioner 
Projektgruppen har här valt att definiera vissa ord som i texten saknar beskrivning men är av vikt att 
förstå. 

• Följande punkt beskrev utformningen på produkten men har tagits bort av 

immaterialrättsliga skäl 

• Bålmuskulatur – Musklerna i bålen/magen. 

• Ortos – hjälpmedel som stadgar och ger extra stöd åt leder. 

• Träning - ”Träning kan definieras som en systematisk påverkan på kroppen över tid, i syfte att 

öka de fysiska och psykiska förutsättningarna som ligget till grund för ökad 

prestationsförmåga.” ( (Lännergren et al., 2012) 

• Långvarigt smärta - definieras av att smärttillståndet är ihållande under sex månader. 

(Lännergren et al., 2012) 
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2  Inledning 

2.1 Bakgrund 
I takt med att samhället utvecklats har vardagen för medelpersonen ändrats drastiskt. Idag har fler 
än någonsin ett yrke där stor del av deras tid spenderas sittandes i exempelvis en kontorsmiljö. 
Framför allt kvinnor har slagit sig in på den yrkesmarknaden och drabbas således hårt av de besvär en 
allt för stillasittande vardag för med sig. (Statiska centralbyrån, 2013-03-06) Även det faktum att 
datoranvändning och stillasittande har ökat i yngre åldrar gör att det troligen kommer en generation 
med många problem inom några år. 

Då dessa problem växer drabbas flera delar av kostnadsökningar. Arbetsgivare och Försäkringskassan 
blir påverkade av ett ökat antal sjukskrivningar samtidigt som kostnaderna inom vården ökar då fler 
söker sig dit för att få hjälp med sina besvär. Vården måste i första hand kunna bistå med 
sjukgymnastik och eventuella hjälpmedel men även behovet av psykisk vård kommer öka då kronisk 
smärta ofta orsakar psykiska besvär. Idag är cirka 60 procent av alla långtidssjukskrivningar grundade 
i smärta, definierad och odefinierad, samt besvären som kommer med detta. (Kallenberg, 2013) 

Denna information skapade en tankegång hos projektgruppen om hur man skulle kunna förebygga 
dessa problem och möta framtiden med gott välbefinnande. Efter diskussioner med handledare 
Johan Wretborn hade en produktidé tagit form och efter ytterligare tid, funderingar och diskussion 
även en affärsidé.  

I samband med utvecklingen av produktidén utfördes en studie inom området produktutveckling och 
innovationsledning.  

2.2 Problemformulering 
Problemet kan beskrivas som att det är otillräckligt med stabiliserande muskler kring rygg och mage 
vilket orsakas av överrörlighet eller brist på träning av nämnda muskler. Detta i sin tur leder till 
temporära, och eventuellt kroniska smärtor, i överkroppen. De hjälpmedel som finns idag är inte 
diskreta utan kan upplevas klumpiga och iögonfallande. Detta leder till ökat antal personer som ej vill 
nyttja dem. De är även inriktade på en del av överkroppen och har som funktion att stödja kroppen, 
inte bygga upp muskler.  

Produkten skall: 

• Lindra och förebygga smärta i bröstrygg, ländrygg, korsrygg samt axlar genom att den får 
användaren att vilja placera överkroppen i en korrekt position.  

• Hjälpa användaren att öka styrkan och uthålligheten hos hållningsmusklerna.  
• Inte vara iögonfallande. 
• Kunna bäras var dag under andra plagg. 
• Vara designad på så sätt att den tillverkas i generella storlekar för specifika mått, exempelvis 

S-M-L. 

Som huvudfråga för studien inom produktutveckling och innovationsledning sattes ”Är det möjligt att 
under en sex månaders period och som ensam person uppnå de mål som finns satta för projektet?” 
där målen formuleras i nästa avsnitt, 1.3 Mål. 
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2.3 Mål 
Projektgruppens mål är att i slutet av projektettiden ha tagit fram en funktionsprototyp av produkten 
som är redo att testas på den större massan. Prototypen skall uppfylla de krav som ställdes i 
problemformuleringen, alltså hjälpa användaren att förbättra sin hållning samt minska risken för 
runda axlar och olika felställningar på ryggraden. Produkten skall hjälpa till i uppbyggnaden av de 
stabiliserande musklerna i överkroppen vilket i sin tur ska resultera i att tiden användaren bär plagget 
skall minska. Efter tester av plagget skall produkten etableras på, till en början, den svenska 
marknaden som ett fullgott komplement till de produkter som finns idag eller en kombination av 
dessa produkter. Därefter kan eventuell lansering på den internationella marknaden bli aktuell. 

Målet med studien är att kunna svara på huvudfrågan samt hur och varför det skulle eller inte skulle 
vara möjligt.  

2.4 Syfte 
Syftet med projektet är att efter projekttidens slut ha utvecklat en produkt samt ett koncept som 
tillsammans ska kunna möta det existerande behovet av att lindra och förebygga smärta i 
överkroppen hos kvinnor. Tillsammans skall dessa två vara en mer komplett lösning än vad som finns 
idag. Syftet med produkten är att en användare efter en tids nyttjande successivt skall kunna minska 
på tiden produkten nyttjas varje dag. Plagget skall även ha integrerade förstärkningar. Antalet 
kvinnor som lever med smärta och/eller obehag i ryggen och/eller axlarna ska således minska. Detta i 
sin tur ska sänka kostnaderna som uppkommer till följd av smärtan/obehaget. 

Genom att svara på huvudfrågan ska projektgruppen, men även andra i samma situation, kunna 
använda sig av studien i framtida projekt för att avgöra vad som är rimligt att anse sig klara av under 
en satt tidsperiod med ett visst antal resurser och således kunna sätta upp skäliga mål. 

2.5 Vision 
Den övergripande visionen är att erbjuda en helhetslösning för personer som av olika anledningar 
upplever besvär med smärta och/eller obehag i överkroppen. Projektgruppen önskar således 
utveckla en produkt anpassad för män för att kunna nå ut till alla med behov.  

2.6 Avgränsningar 
En avgränsning som genomförts är att anpassa produkten enbart för kvinnor. Detta då de anatomiska 
skillnaderna och således behoven mellan män och kvinnor skiljer sig markant.  

Projektgruppen har i studien valt att avgränsa sig till att studera det projekt som finns beskrivet i 
denna rapport och kommer inte undersöka om resultatet är något som är tillämpbart på andra typer 
av projekt. 
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3 Projektbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av praktiska aspekter kring projektet så som intressenter, 
projektorganisation, budget och tidsplanering. För en fullständig projektbeskrivning, se 
Bilaga 1: Projektbeskrivning. 

3.1 Intressenter  

3.1.1 Ägare  
Viktoria Johnsson är en kärnintressent. Har under projektet agerat ensam som både ägare och 
projektledare med stöd av sin handledare Johan Wretborn. 

3.1.2 Konsulter  
• Legitimerad sjukgymnast Anna Jönsson, Viktoriakliniken, Halmstad  
• Ortopedtekniker Bo Engkvist, Team Olmed, Halmstad 

3.1.3 Leverantörer  
• Prototypen syddes upp av Skrädderi Margareta i Halmstad.  

3.1.4 Finansiärer  
• Lektor Sten Fåhrés minnesfond har finansierat projektgruppen med ett stipendium på 

2 000kr då projektet utförs utan samarbete med företag.  
• Almi Företagspartner finansierade projektet med 10 000kr avsedda till prototyptillverkning 

och mönsterkonstruktion. 

3.2 Projektorganisation  

3.2.1 Projektgrupp  
Projektgruppen består av Viktoria Johnsson som har styrt projektet som ensam ägare och medlem till 
det resultat som presenteras här i.  

3.3 Budget  
Projektgruppen hade till att börja med 2 000kr som de erhöll från Lektor Sten Fåhrés stipendiefond 
liksom de andra examensarbetena på Utvecklingsingenjörsprogrammet som utförs i egen regi. Allt 
eftersom utveckling fortskred sökte projektgruppen efter finansiellt stöd från Almi Företagspartner 
AB för framtagning av mönster, prototyp samt mönsterskydd/nyhetsgranskning och beviljades till en 
början 10 000kr avsett till mönsterkonstruktion och prototypframtagning. Se Bilaga 8: Budget. 

3.4 Tidsplanering  
Projektstart: 2013-12 Projektslut: 2014-05-31 

I Bilaga 7: GANTT-schema presenteras ett GANTT-schema med en översiktlig planering från 
2014-01-01 till 2014-05-31  
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4 Metod 

4.1 Studie inom produktutveckling och innovationsledning 
Projektgruppen ska uppfylla målet och syftet av studien med hjälp av befintligt forskningsmaterial 
samt en empirisk studie utförd av projektgruppen. Empirin utförs i form av produktutveckling av 
produktidén och utifrån resultatet av denna kommer projektgruppen dra relevanta slutsatser.  

Forskning på produktutveckling är svårt då flertalet av resultaten som framkommer är för det 
enskilda fallet, däremot finner forskare ofta samband mellan uppgifter och tillvägagångssätt som 
efter analys kan tillämpas i en produktutvecklingsprocess. Detta har lett till att orsaken till varför 
forskning bedrivs är för att finna lämpliga metoder under processen och därav öka vinsterna och 
möjligheterna till lyckade resultat (Holmdahl, 2010). Den föredragna metoden för att göra detta är 
den kvalitativa metoden insider research action, IAR, men som Holmdahl (2010) diskuterar riskerar 
en kvalitativ metod att brista i objektiviteten. Detta beror på att de individer som arbetar i ett 
produktutvecklingsprojekt alla har sin egen subjektiva syn som de redogör för en projektledare och 
således kan det aldrig erhållas en helt objektiv bild av vad som har hänt och varför.  

För att skapa en bild av vad Holmdahl (2010) syftar på när han använder orden objektiv och 
objektivitet vänder vi oss till olika definitioner i Svenska Akademins Ordlista. Där betydelsen av 
objektiv är saklig, oväldig, opartisk och objektivism definieras som ”uppfattningen att allmängiltiga 
sanningar eller värden existerar” (Svenska Akademin, 2011). Holmdahl (2010) och det 
forskningsmaterial han studerat hävdar alltså att det vid forskning av produktutveckling inte kommer 
finnas något material att studera som inte är partiskt eller ses av den stora massan som sant. 
Ottosson (2003) tar upp detta då han skiljer på klassisk research och Action Research och menar att 
varje situation i produktutveckling är unik beroende på den enskilda individens uppfattning av 
situationen. Detta har lett till att Action Research ofta ses som ovetenskaplig vilket har varit (är) ett 
stort problem för forskningen på produktutveckling då en klassisk undersökning inte ger en korrekt 
bild.  

För att få en helhetsbild som stämmer väl överens med verkligheten och erhålla ett resultat med all 
nödvändig fakta krävs det dock att personen som utför forskningen är delaktig i 
produktutvecklingsprojektet i realtid. Observera dock att en gräns måste dras så att personen inte 
fastnar i ett problem och en lösning. Personen utför en Action Research och för att begränsa det än 
mer, en Participatory Action Research. Vid en klassisk undersökning kommer personen som iakttar 
produktutvecklingen få informationen via enkäter och intervjuer vilket ger en falsk bild då svar 
endast baseras på hur frågan formulerats och alla de små beslut som är av stor vikt går forskaren lätt 
miste om. Undersökningarna är även utformade på ett sätt som ska ge enskilda mätbara svar vilket 
leder till att resultatet saknar mjuka värden och annan information som inte är mätbar (Ottosson, 
2003).  

Action Research används ofta för att skapa en strategi samt ett lärande kring produktutveckling och 
dess organisation. Att använda sig av en person som undersöker produktutvecklingen inifrån kallas 
sedan Insider Action Research. Om denne person då är någon som är kunnig och verksam inom det 
aktuella området kan en djupare förståelse ges till undersökningen, således kan en medlem/ledare 
av produktutvecklingsprojektet lämpa sig som undersökare (Holmdahl, 2010). 
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Projektgruppen valde med dessa fakta på hand att använda sig av Insider Action Research för sin 
forskning. Genom att läsa artiklar rörande denna forskningsmetod samt dynamisk produktutveckling 
ska projektgruppen finna stöd för sina teorier. 

4.2 Produktutvecklingsprojekt 

4.2.1 BAD-PAD-MAD  
BAD-PAD-MAD är en metod för utveckling av koncept och designer där man går från abstrakta 
lösningar till tydliga lösningar med hjälp av olika steg. Det första steget är Brain Aided Design (BAD) i 
vilken lösningar förbehållslöst formas i huvudet. Därefter början dessa koncept föras ner på papper 
med hjälp av en penna, Pencil Aided Design (PAD). Här börjar lösningarna bli mer konkreta och 
problem med konstruktionen löses. PAD är en bra metod att använda då rörelsen i handen stimulerar 
hjärnaktiviteten då man söker en lösning. Skisserna är även användbara vid eventuell dialog kring 
lösningar och koncept. Sista steget i metoden är Model Aided Design (MAD) i vilken de olika 
koncepten omvandlas till enkla modeller. På så sätt kan en bild skapas av den verkliga funktionen 
samt öka kunskap och förståelse för olika problem med konceptet (Holmdahl, 2010). 

BAD och PAD har använts till stor del genom hela projektet. Framför allt PAD som även var ett viktigt 
steg inför möte med ortopedtekniker på Team Olmed som vid en dialog kommenterade skisserna 
och gav egna förslag och tankar. MAD användes i ett senare skede för att ge kunskap om vilken 
verkan de olika placeringarna på förstärkningarna gav och således skapa en slutlig design.  

4.2.2 Brainstorming 
En metod för att främja kreativiteten och nya idéer. Här får inga tankar och idéer kritiseras utan 
tanken med brainstorming är att inom en grupp föra fram många varierande lösningar och koncept 
för att därefter i den stora kvantiteten finna kvaliteten. Gruppen som utför brainstormingen kommer 
alltså kombinera och förändra förslag tills de funnit lösningar de anser intressanta att gå vidare med 
(Företagande Redaktionen, 2010). 

Projektgruppen har använt sig av metoden i alla steg av processen för att finna intressant lösningar 
på de problem som dykt upp. Som stöd i denna metod har projektgruppen använt sig av sin 
handledare men även andra personer som varit av vikt för utvecklingen av projektet. 

4.2.3 Kreativ dialog 
I en dialog deltar två till fyra personer som tillsammans bearbetar ett antal idéer. En tanke förs fram 
på papper eller whiteboardtavla och resten av gruppen får sedan skjuta in med egna funderingar och 
lösningar. Genom att göra så undviks kritik mot den enskilda individen och lösningarna blir 
genomtänkta samtidigt som gruppen får ett starkt intryck av dem då de formats på papper och kring 
en dialog (Holmdahl, 2010). 

Projektgruppen har använt sig av denna metod då de diskuterat olika lösningar med konsulter för att 
på så sätt kombinera gruppens målsättning och kunskap med konsultens kompetens och egna 
tankar.  

4.2.4 MET-matris 
För att kartlägga en produkts miljöpåverkan kan en MET-matris vara lämplig att använda. MET står 
för Material, Energi och Toxiska utsläpp och täcker hela livscykeln. Matrisen utformas med fem 
kolumner och tre rader i vilken varje typ av utsläpp (de tre raderna) kopplas till olika delar i 
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produktens livscykel (de fem kolumnerna) (Bergendahl, 2002). Livscykeln delas upp i 
råvaruframtagning, tillverkning, användning, återvinning/avfall samt transport. (Bergendahl, 2002) 

Projektgruppen använde sig av metoden för att analysera produktens miljöpåverkan i det skede den 
var i idag för att kunna diskutera produkten ur en miljöaspekt.  

4.2.5 FMEA 
FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis och är en analys som genomförs för att finna 
eventuella felmöjligheter samt vad verkan av felen är och hur var och en ska undvikas. Metoden kan 
kompletteras med bedömningar av de olika verkningarnas svårighetsgrad eller andra numeriska 
klassificeringar, men i sin allra enklaste form är den en sammanställning av fel som kan dyka upp 
samt följderna av dessa (D5Q, 2011). 

Analysen användes av projektgruppen för att avgöra vilka fel som kan uppkomma vid användning av 
produkten för att skapa ett dokument med rekommendationer avsett för användarna.  

4.2.6 Konkurrentanalyser/Benchmarking 
Benchmarking används för att jämföra delar av sin organisation så som ekonomi, produkter, teknik 
med konkurrenter på marknaden (CANEA Consulting Group, 2014). Det är ett lämpligt verktyg att 
använda för att lära sig av andra men bör i produktutveckling användas med varsamhet då det kan 
hämma kreativiteten att finna nya lösningar (Holmdahl, 2010). 

Projektgruppen genomförde en konkurrentanalys, vilken kan ses som en enklare benchmarking, i 
början av projektet för att urskilja om den produkt som kom att utvecklas på något sätt fanns på 
marknaden eller var patenterad. Analysen genomfördes via internet för att finna konkurrerande 
företag samt på patentdatabaser för att skapa sig en bild av vad som kan komma att nå ut till 
marknaden de närmsta åren. För detta projekt var en konkurrentanalys av stor vikt då målet är 
nyproduktutveckling med tillhörande affärsutveckling, däremot var projektgruppen noggrann med 
att inte ta in för mycket information utan endast göra en mindre konkurrentanalys för att se 
konkurrensen på marknaden. 

4.2.7 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning är viktig att göra för att öka chanserna att lyckas vid uppstart av ett nytt 
företag, lansering av en ny produkt med mera. Genom undersökningen kan det göras en kartläggning 
av efterfrågan och således försäljningsmöjligheter, behovet hos den önskade målgruppen och/eller 
en bild av hur dagens lösningar fungerar och vad som saknas (Almi Företagspartner, 2014). 

Projektgruppen genomförde en marknadsundersökning för att se över efterfrågan men även ge stöd 
för att behovet existerar. Undersökningen skedde genom Google Formulär och beskrivs närmre i 
kapitel 7.3 Marknadsundersökning samt i Bilaga 3: Marknadsundersökning. 

4.2.8 Kontinuerlig faktasökning 
Principen med denna metod är att inte förlägga faktainsamlingen till enbart början av 
produktutvecklingen utan ha en kontinuerlig faktainsamling under hela processen. Möjligheten ges 
då att fylla de kunskapsgap som uppstår under utvecklingen samt implementera ny kunskap i 
processen allt eftersom ny kunskap vinns (Holmdahl, 2010). 
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Projektgruppen har i faktasökning använt sig av databaser tillhörande Högskolan i Halmstads 
bibliotek, litteratur, internet samt intervjuer.  

4.2.9 BUS 
BUS står för Business, User, Society och syftar på att fokus genom produktutvecklingsprocessen ska 
ligga på att tillgodose användarbehoven, företaget och dess affärer samt samhället. Har en av dessa 
delar försummats under utvecklingen finns risker exempelvis för att produkten antingen inte är 
användbar eller den är så pass kostsam att företaget inte kan ha den i sin produktportfölj. BUS tar 
även upp skillnaden på kund och användare och menar att utveckling ska ske utifrån det senare. 
Slutkunden är inte alltid densamma som användaren och en produkt som således inte är utvecklad 
utifrån användaren kan komma att sakna själva huvudfunktionen (Holmdahl, 2010). 

Projektgruppen har använt sig av denna metod under utvecklingen för att ständigt tillgodose 
användarens behov utan att försumma en framtid för ett eventuellt företag.  

4.2.10 80/20-regeln 
Tanken bakom 80/20-regeln är att minska de kostnader som uppstår av att arbeta efter filosofin göra 
rätt från början. Här är istället målsättningen att göra 80 procent rätt i första skedet för att i nästa 
moment fokusera på den resterande 20 procenten och göra 80 procent rätt av dem och så vidare. På 
så sätt kommer en fulländad lösning snart vara utformad. Genom att avbryta arbetet vid 80 procent 
skapas även tid för att fylla de kunskapsgap som uppkommit samt verifiera vad som åstadkommits. 
Observera att 80 respektive 20 procent enbart är generella uppskattningar och bör mer ses som en 
grund för de tankar 80/20-regeln representerar (Holmdahl, 2010). 

Denna princip har tillämpats kontinuerligt under projektets gång för att ge projektgruppen möjlighet 
att finna ny kunskap. Har även varit av nytta på så sätt att olika beslut har hunnits verifieras av 
kunnig personal. 

4.2.11 Veckorapporter 
I veckorapporten sammanställs det vad som har gjorts i veckan som har gått och vilka resurser detta 
har krävt i form av tid och kostnader samt vad som planeras att göra kommande vecka. Genom en 
veckorapport kan en projektledare få en bra koll över hur projektet fortskrider samt underlätta 
planering i både det aktuella projektet likväl som i kommande projekt (Holmdahl, 2010). 

Projektgruppen har använts sig av denna metod dels för att föra information vidare till sin 
handledare men även som en del i den kortsiktiga planeringen.  

4.2.12 Visuell planering 
För att kommunicera planering används ofta visuell planering (VP). Den visuella planeringen bygger 
på att planera resurser över tiden vilket ger ett effektivt resursutnyttjande, bättre styrning och 
deltagande samt en jämnare fördelning av arbetsbördan. Genom en visuell planering skapas även 
större möjlighet att upptäcka eventuella förseningar (Holmdahl, 2010). 

Den visuella planeringen har för projektgruppen varit en del av den långsiktiga planen samt för att få 
en tydlig bild över när projektgruppen haft tid att arbeta med produktutvecklingen och därefter 
planerat in aktiviteter.  
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4.2.13 GANTT-schema 
I ett GANTT-schema fördelas aktiviteterna över tiden och på så sätt synliggörs varje aktivitets start- 
och slutpunkt. Metoden används med fördel som en grovplanering då den inte tar hänsyn till 
resurserna vilket kan skapa flaskhalsar och förseningar samt leda till dålig styrning. Ett bra 
komplement till detta är således visuell planering (Holmdahl, 2010). 

Under våren 2014 gjorde projektgruppen ett GANTT-schema för att synliggöra vilka aktiviteter som 
skulle genomföras samt uppskatta när dessa bör ha genomförts. 
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5 Teori  

5.1 Anatomi 

5.1.1 Namn och funktioner 
De muskelgrupper i överkoppen som behövs för att bibehålla en korrekt hållning i stående position 
är m. erector spinae och m. trapezius där m står för Musculus. Tillsammans med ett fåtal muskler i 
övriga kroppen, exempelvis m. soleus i vadbenet, krävs det enbart en minimal muskelkontraktion för 
att bibehålla den stående positionen.  

 Musculus erector spinae: Denna muskelgrupp består av ett högt antal små muskler som sträcker sig 
från en kota till nästa i ryggraden och skapar där ett komplext mönster då de flätas in i varandra. 
Muskelgruppen delas in i en yttre och inre muskelgrupp som delas av med bindvävshinna. Den yttre 
är placerad längst från kotpelaren och kallas då för sacrospinal muskulatur medan den inre främst 
utgörs av transverospinal muskulatur. Musculus erector spinae följer hela ryggraden och motverkar 
framför allt bakåtböjning och sidoböjning men även viss rotation av bålen (Jönsson, 2014). 

Figur 1: Bild över ryggens muskler. Understrukna finns beskrivna i texten (drnjbmd, 2007). 

Musculus trapezius: Kallas för kappmuskeln och består av tre delar; den övre, den mittersta och den 
nedre delen. Den övre heter descendes och går från skallens nackben till den yttre delen av 
nyckelbenet. Transversus är den mittersta och har sitt ursprung i taggutskott på halsryggskota sju till 
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bröstkota tre och fäster i skulderbladshöjden, den del där skulderbladet och nyckelbenet möts. Den 
nedersta delen, ascendes, utgår från taggutskott på bröstkota 3-12 och fäster i skulderbladsranden 
på baksidan av skulderbladet. Som komplett muskelgrupp har dessa tre delar som funktion att ge 
statisk stabilisering av skulderbladet mot revbenet samt bakåtföring av skulderbladet. För att höja 
och skapa en utåtrotation av skulderbladet använder vi oss av descendesdelen medan ascendes gör 
det motsatta och sänker skulderbladet och skapar inåtrotation (Jönsson, 2014). 

5.1.2 Anatomiska smärtorsaker 
Den normala kurvaturen i ryggen består av en halslordos (konkav 
kurvatur), en bröstkyfos (konvex kurvatur) och en ländlordos (konkav) 
och ska som helhet ge ryggraden en svag S-formad böjning. Ryggraden 
ska även vara placerad nära lodlinjen, den linjen kroppen anpassar sig 
efter att hålla och som går från örat, genom höften och ner till 
fotknölen. Vid en förskjutning i någon av de beskrivna kurvaturerna eller 
stort avstånd mellan ryggrad och lodlinje ökar belastningen på leder, 
ligament och muskulatur vilket kan leda till överbelastning av 
strukturerna med smärta som följd. Det är således i en eller flera av de 
tre anatomiska delarna led, ligament och muskel som smärtan är 
placerad och gör smärtan i rygg, nacke och axlar svårbehandlad 
(Jönsson, 2014). 
 
Det som orsakar smärta i leder är belastningen i ytterlägen vilket 
påverkar uppbyggnaden av brosk. Långvarig position i ytterläge leder till 
att den annars välfungerande balansen mellan nedbrytning och 
uppbyggnad av brosk störs och uppbyggnad inte längre sker i rätt takt. 
Av den anledningen sliter man på ledytorna vilket skapar smärta 
(Jönsson, 2014). 

Ligamenten är den bindvävnad som hjälper till att stabilisera upp våra 
leder, exempelvis korsbandet i knäet. Ett ligament i ytterläge blir mindre 
elastiskt och orsakar smärta vilket i kombination med en hög grad av 
smärtreceptorer orsakar påtaglig smärta i rygg (Jönsson, 2014). 

Av de tre ovanstående problemen är det bara muskulaturen som kan 
behandlas. Detta sker genom i första hand träning men lindring av smärta 
kan även ske genom exempelvis akupunktur, massage och töjning. Genom att träna upp 
muskulaturen kring bål och rygg kan man även lindra den smärta som upplevs då problemen sitter i 
leder och/eller ligament. Dock är det lika viktigt som att träna rätt muskulatur att ständigt komma 
ihåg att aktivera dessa muskler i sin vardag. En person som tränar rygg- och bålmuskulaturen 
regelbundet men sedan bibehåller en dålig hållning resten av dagen kommer inte uppleva någon 
skillnad sett till smärta och minskade besvär (Jönsson, 2014). 

5.2 Material  
Konstfiber är textila material som har tillverkats på kemisk väg, de finns alltså inte oförädlat i 
naturen. Dessa kan delas in i två gruppen, regenatfiber och syntetfiber, där regenat tillverkas av 
bearbetad cellulosa och syntet av olja och jordgas. Sett till egenskaper som töjbarhet och styrka i 

Figur 2: Visar lodlinjen 
samt hur ryggraden ser ut 
i en korrekt position. Bild 
från sjukgymnast Anna 
Jönsson. 
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tyget är syntetfiber ett mer tåligt val jämfört med regenatfiber vars starka egenskap är en fin yta 
(Best of Brands, 2014). 

Syntetfiber kan i sin tur delas in i flera olika material som alla har sina specifika egenskaper. 

• Polyester är det syntetmaterial som är mest värmetåligt och används därför ofta till kläder 
med hög elasticitet och som formar sig efter kroppen (Best of Brands, 2014). 

• Polyamid används som material i olika skyddskläder, exempelvis Kevlar. Det har en mycket 
hög värmebeständighet, är starkare än andra syntetmaterial som finns idag och således 
ytterst tåligt (Best of Brands, 2014). 

• Akryl har till skillnad från de två tidigare syntetfibrerna en dålig värmebeständighet och 
klarar således inte av tvättning i höga temperaturer. Akryl är dock väldigt mjukt och används 
ofta som delmaterial i plagg, framför allt stickade (Best of Brands, 2014). 

• Microfiber har tagits fram med åtanken att skapa en fiber med hög andningsförmåga. 
Materialet är en kombination av polyester och polyamid och används framför allt till 
vattenavstötande sportkläder, så kallade funktionella sportkläder (Nationalencyklopedin, 
2014). 

• Polypropen används ofta i sportkläder då fibern inte tar upp något vatten och således leder 
bort fukten som bildas när du svettas (Best of Brands, 2014). 

• Elastan används sällan som enda material vid tillverkning av textilier utan brukar integreras i 
exempelvis en stickning med annat huvudmaterial (Best of Brands, 2014). Elastan har en 
töjbarhet som innebär att materialet kan nå tre gånger sin ursprungliga storlek 
(Nationalencyklopedin, 2014). 

Genom att kombinera dessa fibrer med andra textilfibrer kan ett material skapas som har olika 
egenskaper i form av exempelvis kompression och stretch. Dessa egenskaper kan även påverkas av 
tillverkningsmetoden såsom vävning och stickning (Nilsson, 2014). 
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6 Teknisk utveckling  
Delar av detta kapitel har tagits bort av immaterialrättsliga skäl, där detta har skett finns detta 
noterat och en eventuell beskrivning av det. 

6.1 Utveckling av den första designen 
I början av projektet genomfördes en undersökning i form av en konkurrentanalys och mindre 
nyhetsgranskning för att finna befintliga produkter. Projektet startade även med en faktasökning om 
rygg- och axelproblem. Dessa två delar användes som en grund för framtagningen av den första 
designen. Genom BAD-PAD frambringade projektgruppen flertalet skisser, se Bilaga 4: Skisser, som 
sedan kombinerades till en slutlig design genom brainstorming. I den första designen låg fokus på att 
hitta en utgångspunkt för att därefter med hjälp av kompetent konsult diskutera lösningen.  

Figur 3: Första designen. Skisser gjorda av Viktoria Johnsson. Följande skisser har tagits bort av immaterialrättsliga skäl. 

6.2 Möte med Team Olmed/Ortopedtekniker 
Projektgruppen fick i början av år 2014 kontakt med en ortopedtekniker på Team Olmed, Halmstad, 
och ett möte bokades in. Vid detta möte fördes en dialog kring den ursprungliga designen och 
tillsammans gjorde projektgruppen och ortopedteknikern de modifieringar som krävdes för att ge 
bäst funktion. 

Följande text beskrev de ändringar som genomfördes på lösningen samt varför dessa gjordes. 

6.2.1 Vidareutveckling av skisser 
Här fanns en beskrivning av utformning och funktion. 

Nästa steg var att vidareutveckla grundskissen utifrån den nya kunskap projektgruppen hade fått. 
Återigen användes BAD-PAD och tre nya skisser togs fram (se Bilaga 4: Skisser för fullständiga 
skisser). Som ett sista steg genomförde projektgruppen MAD baserat på de tre skisserna. 
Tillverkningen av en första funktionsprototyp genomfördes och med hjälp av tester fastställdes vilken 
lösning projektgruppen skulle fortsätta att utveckla, mer om tillverkning och testning kommer i 
kapitel 6.3 Prototyp 1.  

6.3 Prototyp 1 
Syftet med den första prototyp, som gjordes i början av mars, var att få fram en grund att utgå ifrån. 

De delar som berörde utformning och funktion har avlägsnats. Här beskrevs val av olika de slag som 
projektgruppen gjorde och som sedan kom att bli en del av lösningen.  

6.3.1 Bearbetning av utformning 
Detta stycke beskrev de ändringar som genomfördes efter den första prototypen.  

6.3.2 Placering av förstärkningar 
Detta kapitel beskrev den slutliga lösningen av produkten sett till utformning i exakta mått.  

Figur 4: Slutlig design. Skisser av Viktoria Johnsson. Skisserna har avlägsnats av immaterialrättsliga skäl. 

6.4 Implementera förändringar 
För att implementera mönsterförändringarna samt tillverka en prototyp tog projektgruppen kontakt 
med Margaretas Skrädderi med vilka ett samarbete tog sin början med målsättning att ha en färdig 
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prototyp samt mönster till den 19/5 2014. Text rörande lösningen har avlägsnats på grund av 
sekretess. För att finansiera detta tog projektgruppen även kontakt med Almi Företagspartner något 
som beviljades och gruppen garanterades ett ekonomiskt stöd på 10 000kr.  

6.5 Skapa en grund 
Då framställningen av prototypen påbörjats valde projektgruppen att arbeta mycket med att skapa 
en grund inför framtiden och fortsatt utveckling. Eftersom material till produkten var tvunget att tas 
fram tog projektgruppen kontakt med Textilhögskolan i Borås för att diskutera ett eventuellt 
samarbete. Det mötet ledde till en lovande kontakt där projektgruppen under sensommaren 2014 
ska återta kontakten med den ansvariga från Textilhögskolan i Borås och bestämma möte för att 
diskutera detta vidare och även få en rundvandring i deras materialbibliotek.  

Projektgruppen tog även kontakt med TaSteget för att diskutera en eventuell framtid med produkten 
och fick där positivt respons. Tillsammans med TaSteget ordnades även ett möte med en person 
kunnig inom CE-märkning där projektgruppen fick en tydligare bild av vad det innebär och kan 
komma att kosta. 

Det ovanstående har projektgruppen tillämpat i utvecklingen av både produkt och affärsplan för att 
skapa en stark grund att stå på då de tar examen och påbörjar de kommande stegen i utvecklingen.  

I detta läge när produkten nått en relativt slutlig utformning genomfördes en miljöpåverkansanalys 
med hjälp av en MET-matris samt en felanalys vid användning av produkten genom en FMEA-analys. 
Projektgruppen använde MET-matrisen för att sätta upp mål inför framtiden och hur fortsatt 
utveckling ska ske för att uppnå önskemålet om en miljöcertifierad produkt, något projektgruppen 
kommer ha i åtanke vid utveckling av material. MET-matrisen visade en stor miljöpåverkan framför 
allt vid framtagning av råvaror men även då återvinning av textilier ännu inte utvecklats i större 
format, se Bilaga 9: MET-matris för fullständig matris. Den FMEA som genomfördes gav 
projektgruppen en fundering rörande storlekarna på produkten och hur de ska avgöras då orsakerna 
till de felmöjligheter som upptäcktes var produkter som inte passade användaren. Projektgruppen 
använde även analysen av felmöjligheter till att påbörja utformningen av det dokument med 
rekommendationer rörande användning av produkten som kommer följa med vid köp av produkten 
och tillsammans med information inhämtad från intervjun med sjukgymnast Anna Jönsson skapades 
ett utkast, se Bilaga 5: Utkast- Rekommendationer för användning. En fullständig FMEA finns som 
Bilaga 10: FMEA. 
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7 Produkten 
Följande kapitel har avlägsnats av immaterialrättsliga skäl. Här fanns beskrivande text samt bilder på 
den slutliga lösningen samt dess funktion.  

Figur 5: Bilder på den slutliga produkten, tagna av Viktoria Johnsson. Avlägsnade på grund av sekretess. 

 

 

  

  

17 
 



LeaCare  2014-08-14 
 

8 Marknad 

8.1 Analys av konkurrenter 
Detta är en analys av konkurrenter som genomfördes i början av projektet för att ge projektgruppen 
en bild av vilken konkurrens och vilka lösningar som finns på marknaden idag.  

De delar som jämför följande konkurrerande produkter med LeaCare har avlägsnats då de beskriver 
en del av lösningen.  

8.1.1 Bauerfeind, DorsoTrain® 

Bauerfeind är en tillverkare av olika typer ortoser, stödförband samt kompressionsstrumpor. De har 
en ryggortos som är till för att räta upp ryggraden, alltså hjälpa till att bibehålla en korrekt position. 
DorsoTrain® har en fast ryggskena vilket tar bort en viss rörlighet.(Bauerfeind, 2014). 

8.1.2 Camp Scandinavia, Elcross® TLSO 
Camp Scandinavia är en av de ledande tillverkarna av ortoser och proteser i Skandinavien. De har 
flera olika ryggortoser, mer och mindre stabila typer. Liksom många andra tillverkare har de en 
hållningssele samt ryggördel. I Elcross®TLSO har de kombinerat dessa två. Elcross®TLSO är en ren 
medicinteknisk produkt vars fokus ligger mycket på stabilitet och väldigt lite på design. Produkten går 
inte att använda som enskilt plagg utan måste antingen bäras över eller under ett annat plagg. Den 
har fasta skenor vilket förhindrar vissa rörelser (Camp Scandinavia, 2014). 

8.1.3 Sportkläder 
I dag har kompressionskläder blivit en trend och används av alla från elitidrottare till 
vardagsmotionären. Tanken med denna typ av plagg är att de ska förbättra återhämtningen, något 
som elitidrottare har uppgett att det gör. I beaktande bör det här tas att för en idrottare som tävlar 
på elitnivå är marginalerna små och även vad rent måttmässigt är en liten förändring betyder mycket 
för resultatet. Det går inte att tillämpa samma tankesätt för en vardagsmotionär eller medelaktiv 
person och då ingen forskning finns på resultatet av att bära kompressionsplagg kan det heller inte 
svaras på om det påverkar slutresultatet (Jönsson, 2014). Då tanken är ett träningsplagg saknas även 
höjden projektprodukten har vilket är ett vardagsplagg men även en viss form av stabilitet. Exempel 
på företag som tillverkar och säljer kompressionsplagg är 2XU och Craft. 

8.1.4 Equmen 
Equmen är ett företag som erbjuder stödplagg för män vilket leder till att de inte konkurrerar med 
projektprodukten. Deras t-shirts ska hjälpa kärnmusklerna att behålla stabiliteten och är således den 
närmsta konkurrent (Equmen, 2013).  

8.1.5 Hållningsselar 
Idag finns det flera på aktörer marknaden som erbjuder så kallade hållningsvästar. Deras funktion är 
att föra back axlarna och skjuta fram bröstryggen genom ett tryck mellan skulderbladen. 
Hållningsvästarna är ett mindre lämpligt hjälpmedel då det enbart verkar på överkroppen och 
således inte rätar upp hela överkroppen. För att behålla tyngdpunkten i en situation där du är korrekt 
i övre delen av ryggen men inte den nedre skjuts nacken fram vilket i sin tur leder till nya problem 
med smärtor och obehag (Jönsson, 2014). 
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8.2 Nyhetsgranskning 

8.2.1 Projektgruppens granskning 
I den granskning projektgruppen genomförde i början av projektet fann de att ingen produkt med 
den kombinationen av stöd fanns på marknaden idag och avsedd för kvinnor. Inte heller fanns det en 
produkt vars funktion var att agera som ett vardagsplagg utan hade antingen som syfte att användas 
under träning eller endast som stöd och således inte var tillräckligt täckande. För mer information se 
kapitlen 7.1 Konkurrentanalys. 

Projektgruppen var i kontakt med en jurist kunnig inom patent på företaget Valea och fick ett pris på 
en nyhetsgranskning. Dock accepterades inte det finansiella stödet av Almi Företagspartner att 
genomföra detta i det skedet produkten är i idag men kan senare komma att bli aktuellt. 

8.3 Marknadsundersökning  
Nedan följer en sammanfattning av den marknadsundersökning projektgruppen genomförde i början 
av år 2014. En fullständig sammanställning av marknadsundersökningen finns i Bilaga 3: 
Marknadsundersökning. 

Projektgruppen registrerade 70 svar varav 50 av dem var från kvinnor och 20 från män. Trots att 
majoriteten av de svarande, 61 procent, var mellan 21 år och 30 år svarade 84 procent att de 
upplevde smärtor efter att ha suttit ner en längre stund och sett till bara kvinnorna var den siffra 90 
procent (56 procent av kvinnorna var i denna åldersgrupp). Detta tyder på att problemen är stora 
redan i ung ålder. 30 procent av kvinnorna svarade att de hade problem med smärtor och/eller 
obehag dagligen och 36 procent svarade på samma fråga att den upplevde besvär minst en gång i 
veckan. Endast en kvinna, 2 procent, svarade att hon upplevde besvär fyra till åtta gånger om året 
och ingen upplevde besvär mer sällan än så.  

Projektgruppen ställde även en fråga rörande saker som de tillfrågade upplevt att de inte kunnat 
genomföra. 19 procent av alla svarade att de haft svårigheter med att sitta ner längre stunder och 18 
procent upplevde att de missat något viktigt på grund av smärtor i rygg, nacke och/eller axlar. 

Denna information använde projektgruppen för att stödja behovet av en mer fulländad lösning samt 
gav en bild av problemen finns långt ner i åldrarna redan idag och troligen kommer fortsätta sjunka 
än mer, något som projektgruppen fick stöd i utav legitimerade sjukgymnasten Anna Jönsson, 
verksam inom området. 

8.4 Order Winners 
Följande text har avlägsnas på grund av immaterialrättsliga skäl. Texten beskrev produktens funktion 
i säljande ordalag och vad som är avgörande för att användare ska välja projektprodukten istället för 
existerande produkter.   
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9 Framtiden  
Följande text tar upp delar ur den affärsplan som projektgruppen sammanställt och kan således ses 
som en sammanfattning av det affärssystem projektgruppen valt. Den fullständiga affärsplanen finns 
att läsa under Bilaga 2: Affärsplan. 

9.1 Validering av produkten 
Projektgruppen planerar att använda sig av studenter på Biomekanikprogrammet på Högskolan i 
Halmstad för validering av produkten. Dessa studenter kommer då använda sig av sin kunskap och 
utbildning för att med lämpliga metoder validera nyttan av produkten. Projektgruppen har dock 
reflekterat över olika typer av tester som kan genomföras. Ett av dessa är en studie av rörelsemängd 
och rörelsemönster. I detta test kan en rörelsesensor användas för att mäta aktiviteten medan 
rörelsemönster troligen får studeras med kameror. Här ska i detta test presenteras skillnaden på 
testpersonerna med och utan produkten. Ytterligare ett test som kan genomföras är att mäta 
muskelaktiviteten hos de ytliga muskler som aktiveras då kärnmusklerna på grund av dålig uthållighet 
inte längre orkar hålla kroppen i en korrekt position. 

9.2 Produktionsprocessen 
De delar som beskriver tillverkningen av produkten har tagits bort. 

Då projektgruppen saknar den korrekta utrustningen som krävs och eftersom sådan utrustning är 
kostsam och kräver mycket kunskap kommer projektgruppen själv inte tillverka produkten. Av denna 
anledning kommer projektgruppen lägga mycket energi på att finna en tillverkare som har denna 
utrustning och kompetens.  

9.3 Distribution 
Produkten kommer i ett första skede nå ut till kunderna genom sport- och hälsokostbutiker. Dessa 
butiker kommer ha ansvar för försäljning och marknadsföring av produkten och kommer erhålla 50 
procent av vinsten på varje såld produkt.  

Nästa steg är att möjliggöra försäljning av produkten genom företagshälsan och andra vårdrelaterade 
kanaler, exempelvis apotek. Detta kommer styrka trygghetsvärdet produkten ger kunderna då många 
upplever produkter rekommenderade av sjukvård mer tillförlitliga och säkra att använda.  

9.4 Etablering 
Sett för etableringen är det viktigt att produkten får stöd i sin funktion av de som står för försäljning 
av produkten till slutanvändaren. I det första steget av etableringen gäller detta personalen som 
arbetar i butikerna där produkten säljs. Det andra steget är det som kommer betyda mest för 
produkten eftersom den får ett erkännande av kunnig personal inom området hälsa och välmående. 
Genom att få det erkännandet kommer kundernas tillit vinnas på ett tidigt stadium samt att 
marknadsföringen når ut till de huvudgrupper produkten riktar sig till utan besvär från kundens sida.  

9.4.1 Marknadsföring av produkt 
För att skapa ett intresse av produkten hos företag och på så sätt skapa säljkanaler tror 
projektgruppen mycket på att genomförliga och väldokumenterade tester genomförs. Även här 
kommer rekommendationer från sjukvårdspersonal, exempelvis sjukgymnaster, vara av stor vikt för 
att vinna förtroende hos försäljaren. Projektgruppen måste även visa att efterfrågan av produkten 
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finns något som kan ske genom olika typer av marknadsföringsmetoder där projektgruppen låter 
kvinnor testa produkten på plats. 

Ytterligare platser där produkten kan marknadsföras är på mässor eller liknande events. Produkten 
hade även vunnit förtroende om butiksbiträden hade kunnat bära produkten och påvisa dess 
funktion. För att genomföra det kan en specialtillverkning komma att bli aktuell för att anpassa 
plagget efter den färgskala med mera som är enhetlig för den aktuella butikskedjan.  

9.4.2 CE-märkning 
Innan produkten kan föras ut på marknaden behövs den CE-märkas för att visa att den uppfyller de 
säkerhetskrav som finns inom EU. Då produkten klassas som medicinteknik är det en rätt omfattande 
process som är kostsam och långdragen.  

En medicinteknisk produkt definieras enligt lag (1993:584, lagen om medicintekniska produkter) som 
följande; 

2 § Med en medicinteknisk produkt avses i lagen en produkt som enligt tillverkarens uppgift ska 
användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor 

1. påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra en sjukdom, 
2. påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller en funktionsnedsättning, 
3. undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process, eller 
4. kontrollera befruktning. 

5 § En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Produkten är lämplig när den 

1. är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet med tillverkarens 
märkning, bruksanvisning eller marknadsföring, och 

2. uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för liv, 
personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. 

(Läkemedelsverket, 2012) 

CE-märkningsprocessen kommer enligt tidsplanen påbörjas under hösten 2015 men då ingen kontakt 
tagits med en person kunnig inom detta är det svårt att säga hur lång tid processen tar och vad det 
kan komma att kosta. Beroende på vad jag kan påvisa med dokumentation kan en klinisk prövning bli 
relevant vilket således skulle förlänger processen avsevärt (Vårdhandboken, 2013). 

9.5 Tidsplan 
Projektgruppen planerar att under andra halvan år 2014 och första halvan år 2015 arbeta vidare med 
produktutvecklingen i form av materialframtagning, prototyptillverkning och enkla tester av 
produkten. Därefter kommer projektgruppen från andra halva år 2015 och ett och ett halvt år framåt 
arbeta med kvalitetssäkring och skydd av produkten. Under denna period kommer projektgruppen 
även arbeta med att söka en tillverkare som kan genomföra en storskalig produktion av produkten 
och eventuella kommande produkter. Projektgruppen räknar med att tillverkning av produkten för 
försäljning är klar att påbörjas andra halvan av år 2017 och således nå ut till butikerna innan jul år 
2017. 
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9.6 Risker 
De risker som projektgruppen ställs inför när det kommer till fortsatt utveckling av produkt och 
företag är att det på marknaden finns flera konkurrenter inom medicintekniska produkter. 
Projektgruppen måste således finna ett sätt att differentiera sig från dessa och få användare att välja 
sin produkt istället. Differentiering kommer till viss del ske genom att produkten har mer fokus på 
design, smidighet och attraktivt utseende jämfört med de stora aktörerna på marknaden idag. 
Produkten som sådan kommer även skilja sig då den är en helhetslösning för kvinnor och de 
generella problem som kvinnor har.  

Ytterligare en risk är att produkten är svår att sälja in till företag/butikskedjor. Projektgruppen 
kommer satsa mycket på att få rekommendationer från kunniga samt erkända personer då de tror 
att de på detta sätt kommer få företags uppmärksamhet. Utöver det anser projektgruppen att en 
satsning på väldokumenterade tester samt skydd kommer krävas för att butiker och företag ska vilja 
hantera försäljning och marknadsföring av produkten. 

Den sista stora risken som projektgruppen identifierar är den höga investeringskostnaden som 
kommer till följd av CE-märkningen. Detta i kombination med en osäker distributionskanal kommer 
leda till svårigheter att finna investerare. Således måste arbete med att finna finansiellt stöd och en 
försäljningskanal ske relativt nära vandra i tidsperspektiv. 

9.7 Framtida produkter 
Projektgruppen har flera idéer som kan följa upp det koncept som är beskrivet och bearbetat i denna 
rapport. En av dessa är en likadan lösning anpassad för män och kommer vara den projektgruppen i 
första hand satsar på att ta fram. Utvecklingen av denna produkt kan komma att påbörjas redan 
under 2015 men troligen kommer kvalitetssäkring med mera att senareläggas för att hålla 
kostnaderna nere. Först under det tredje året med en etablerad produkt på marknaden räknar 
projektgruppen att kunna återföra vinst in i nyproduktutveckling. 

Här beskrevs framtida utveckling av produkten och har tagits bort på grund av sekretesskäl. 

Ytterligare idéer projektgruppen har är i dagsläget inte färdigformulerade men är även de kopplade 
till arbetsmiljö och hälsa. En av dessa idéer är att på något sätt skapa rörelse och variation av 
arbetsställning genom ”smarta möbler”.  
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10 Diskussion 

10.1 Vetenskaplig del 
Den studie projektgruppen bedrivit har visat att ett projekt av den omfattning och inom det område 
som genomförts är med den kompetens och resurstillgång som projektgruppen haft i hög grad svårt 
att genomföra. Den kompetens som saknades var tidskrävande att finna och när kontakt väl var 
tagen tog det en ansenlig tid att träffas och påbörja samarbetet. 

För att genomföra ett liknande projekt inom den tidsram som angivits behövs enorm disciplin samt 
turen att finna externa källor som är intresserade och har möjlighet att ge hjälp då efterfrågan sker. 
Det bör även kunna vara fokus på enbart projektet och inte på olika saker. Genom att ha andra 
åtaganden kommer en viss splittring uppstå vilket medför både tidsbrist samt bristande fokusering. 

Ytterligare en sak som påverkar möjligheterna att genomföra ett projekt av denna omfattning är 
inom vilket område projektet genomförs, vilken teknik som krävs, materialbehov med mera. 
Projektet LeaCare är ett krävande projekt i form av stor kunskap inom flertalet områden vilket lett till 
att ett stort antal personer med olika kompetens har behövts föras in i projektet, exempelvis 
ortopedtekniker, materialkunniga inom textilmaterial och tillverkare. Projektet LeaCare har även 
stött på problem då utrustning som krävs för att genomföra tillverkning av den slutliga produkten 
enbart finns hos ett fåtal företag och innan dessa kan användas krävs en stor del förarbete i form av 
mönsterkonstruktion och materialframtagning. Allt som allt skapar dessa bristande tillgångar 
tidskrävande och fördröjande moment då kontakter först och främst ska tas och sedan vänta in deras 
möjlighet att hjälpa till i form av deras resurser. Utöver detta är behovet att arbeta mer uppdelat 
större då hjälp från vissa av kontakterna först kan fås efter att andra beslut tagits med en annan 
extern konsult eller att två externa konsulter rent teoretiskt hade behövt arbeta tillsammans för att 
göra arbetet så resurseffektivt som möjligt.  

I relation till denna typ av projekt finns det andra utvecklingsprojekt vars slutresultat är enklare att 
uppnå, exempelvis applikationsutveckling eller mjukvaruutveckling med tillhörande hårdvara. Det 
finns idag många personer som besitter kunskapen att programmera mjukvara eller utveckla 
applikationer till smartphones och surfplattor och kunskapen finns nära de som arbetar inom 
produktutveckling. Sett till utrustningen som krävs är även det något som är enkelt att finna då det är 
en dator med specifikt program samt komponenter vilka är enkla att finna via internetbutiker.  

Sammanfattningsvis kan det alltså sägas att huruvida ett produktutvecklingsprojekt kan slutföras 
inom den satta tidsramen är beroende av vilken typ av projekt det är och således vilken kunskap som 
krävs då olika kunskap är olika svår att inhämta.  

10.2 Produkt och koncept 

10.2.1 Positionera produkten 
Följande text beskrev vad som differentierar LeaCara från de produkter som idag existerar på 
marknaden. Här diskuterades även ytterligare utveckling av produkten för att skapa än en mer 
enhetliga och innovativ produkt. 
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10.2.2 Hållbar utveckling 
Den viktigaste aspekten av hållbar utveckling som kan hämtas ur LeaCare är hur produkten kommer 
erbjuda en långsiktig lösning för de hälsoproblem som idag syns allt oftare och oftare, nämligen 
smärtor i rygg, nacke och axlar. Det är inom vården känt att ett tillfälligt smärttillstånd enkelt och 
plötsligt kan övergå till ett kroniskt smärttillstånd. Varför vet man inte, däremot vet man vad 
följderna av kronisk smärta är. Först och främst kan personer med ett sådant smärttillstånd inte 
genomföra alla aktiviteter, ha svårigheter att arbeta och ta hand om sig och sin familj. Detta i sig är 
något som är värt att satsa resurser på för att förhindra och i bästa möjliga mån mildra men 
ytterligare en faktor vars grund ligger i kronisk smärta är psykisk ohälsa. Många som drabbas av ett 
långvarigt smärttillstånd hamnar i någon form av depression vilket försämrar situationen radikalt. Då 
LeaCare förebygger smärtan från början kan antalet fall av personer med psykisk ohälsa sänkas samt 
de som i dagsläget lever med både smärta och depression kan minska påverkan från i alla fall en av 
de två problem de har, om inte båda då depression ofta är kopplad till tröttheten som uppstår av 
konstant smärta. Kopplar vi ihop de olika faktorer jag här beskrivit ser vi alltså att användare får mer 
frihet och större makt över sitt eget liv och sina val då de inte längre hålls tillbaka av smärta eller 
depression. Produkten erbjuder en lösning till ett hållbart liv för alla oavsett yrke och anatomiska 
förutsättningar. 

Ännu en verkan ett sänkt antal människor som lever med smärta kommer ha är en minskad 
ekonomisk belastning, både på den enskilda individen och för samhället. Staten/regionen betalar 
som det ser ut idag stora summor för vård, rehabilitering och sjukpenning och genom att minska en 
grupp kan kostnaderna för staten/regionen också minska. Genom att fler kan arbeta kommer 
staten/regionen även öka sina skatteintäkter vilket förbättrar ekonomin än mer. Att fler arbetar kan 
även ses som att den enskilda individen kommer få det bättre då dess hushållsekonomi förbättras 
och således kommer ett ekonomiskt hållbart samhälle främjas då fler kan spendera pengar och på så 
sätt bidra till förbättrad ekonomi för landet.  

Trots alla dessa fördelar som jag nu visat med produkten måste det tas hänsyn till att produkten som 
den är utformad idag inte är designad i miljövänliga material sett till råvaruframtagning och 
återvinning. Då både delarna av livscykeln med stor sannolikhet kommer leda till utsläpp av 
växthusgaser och andra farliga ämnen bör vidare utveckling ske med miljön i åtanke för att minska 
produktens miljöpåverkan. 

10.2.3 Lika villkor, etik och moral 
Dessa aspekter är svåra att applicera på produkten i sig och användandet av den. Däremot bör 
projektgruppen vid arbete med att finna tillverkare ta de etiska, moraliska och demokratiska 
aspekterna i åtanke. Dels för att inte förespråka och främja dåliga arbetsförhållanden och villkor men 
även för att främja marknaden i det specifika tillverkningslandet. 
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10.2.4 Arbetsmiljö  
Produkten verkar för en ergonomisk arbetsplats och en förbättrad arbetsplats. Figur 4 visar 
effekterna av ett stillasittande arbete och även om produkten enbart löser en del av detta problem 
kommer stor effekt ges. Förhoppningsvis kommer användandet av produkten även vara en början till 
ett mer intensifierat arbete med ergonomiska lösningar på arbetsplatsen och för den generella 
personen. Genom att förbättra arbetsmiljön kommer både den mentala och fysiska hälsan hos 
arbetarna förbättras vilket leder till mer genomfört arbete.  

10.3 Reflektion över projektet 
Projektgruppen har tagit fram flertalet olika designlösningar och sedan slutet av februari år 2014 
arbetat vidare med en av dessa som ansågs lämpligast. Produkten har i dagsläget en bit kvar innan 
den är redo för att föras ut på marknaden men sett till utvecklingen har ett bra grundkoncept 
skapats. Runt detta har det sedan skapats en affärsplan med tillhörande tids- och aktivitetsplan på 
vad som är i behov av att genomföras innan utvecklingen är färdigställd. Kontakter har även skapats 
för att möjliggöra vissa steg av utvecklingen vilka projektgruppen själva inte har kompetens och 
utrustning för att genomföra, exempelvis materialframtagning. I slutet av detta projekt har 
projektgruppen tagit fram en fungerande funktionsprototyp som kommer användas för att utvärdera 
det koncept som valts inför fortsatt utveckling.  

Projektgruppen har följt en naturlig produktutvecklingsföljd med många moment som återfinns i 
dynamisk produktutveckling. Detta är något som återfinns i de veckorapporter som skickats till 
handledaren som visar en välbalanserad gång mellan utveckling och fyllnad av kunskapsgap. 

Det som projektgruppen kunde ha utfört bättre är att nyttja kontakter i närheten än mer för 
brainstorming och diskussioner kring både produkt och affärsidé. Då projektgruppen består av en 
enskild person med en handledare krävs det insyn från andra personer för att tänka utanför ramarna.  

Figur 6: Effekter av långvarigt bundet stillasittande (Arbetsmiljöverket, 2014) 
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Bilaga 1: Projektbeskrivning 

Projektbeskrivning 

Bakgrund 

I takt med att samhället utvecklats har vardagen för medelpersonen ändrats drastiskt. Idag har fler 
än någonsin ett yrke där stor del spenderas sittandes i exempelvis en kontorsmiljö. Framför allt 
kvinnor har slagit sig in på den yrkesmarknaden och drabbas således hårt av de besvär en allt för 
stillasittande vardag för med sig (Statiska centralbyrån, 2013-03-06). Även det faktum att 
datoranvändning och stillasittande har ökat i yngre åldrar gör att det troligen kommer en generation 
med många problem inom några år. 

Då dessa problem växer drabbas flera av kostnadsökningar. Arbetsgivare och Försäkringskassan blir 
påverkade av ett ökat antal sjukskrivningar samtidigt som kostnaderna inom vården ökar då fler 
söker sig dit för att få hjälp med sina besvär. Vården måste i första hand kunna bistå med 
sjukgymnastik och eventuella hjälpmedel men även behovet av psykisk vård kommer öka då kronisk 
smärta ofta orsakar psykiska besvär. Idag är cirka 60 % av alla långtidssjukskrivningar grundade i 
smärta, definierad och odefinierad, samt besvären som kommer med detta (Kallenberg, 2013). 

Denna information skapade en tankegång hos projektgruppen om hur man skulle kunna förebygga 
dessa problem och möta framtiden med gott välbefinnande. Efter diskussioner med handledare 
Johan Wretborn hade en produktidé tagit form och efter ytterligare tid, funderingar och diskussion 
även en affärsidé.  

Problem 

Problemet är otillräckligt med stabiliserande muskler kring rygg och mage vilket orsakas av 
överrörlighet eller brist på träning av nämnda muskler. Detta i sin tur leder till temporära, och 
eventuellt kroniska smärtor, i överkroppen. De hjälpmedel som finns idag är inte diskreta utan kan 
upplevas klumpiga och iögonfallande. Detta leder till ökat antal personer som ej vill nyttja dem. De är 
även inriktade på enbart en del av överkroppen och har som funktion att stödja kroppen, inte bygga 
upp muskler. Ytterligare en verkan som kommer av att det enbart finns hjälpmedel för en del av 
överkroppen är att inte alla delar positioneras rätt och därför kan orsaka än mer smärta.  

Produkten skall: 

• Lindra och förebygga smärta i bröstrygg, ländrygg, korsrygg samt axlar genom att få 
användaren att placera överkroppen i en korrekt position.  

• Hjälpa användaren att öka styrkan och uthålligheten hos hållningsmusklerna.  
• Inte vara iögonfallande. 
• Kunna bäras var dag under andra plagg. 
• Vara generell baserad på befintliga storlekar, exempelvis S-M-L, så att användare kan 

införskaffa produkten utan inblandning av vården. 
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Mål/Syfte 

Projektgruppens mål är att i slutet av projekttiden ha tagit fram en funktionsprototyp av produkten 
som är redo att testas på den större massan. Prototypen skall uppfylla de krav som ställs i 
kravspecifikationen längre ner i projektbeskrivningen. Kort sammanfattat är dessa att hjälpa 
användaren att förbättra sin hållning samt minska risken för runda axlar och olika felställningar på 
ryggraden. Produkten skall hjälpa användaren i uppbyggnaden av de stabiliserande musklerna i 
överkroppen vilket i sin tur ska resultera i att tiden användaren bär plagget skall minska. Efter tester 
kommer produkten etableras på, till en början, den svenska marknaden som ett fullgott komplement 
till de produkter som finns idag. Därefter kan eventuell lansering på den internationella marknaden 
bli aktuell i samband med att utveckling av ytterligare produkter sker. 

Syftet med projektet är att efter projekttidens slut ha utvecklat en produkt samt ett koncept som 
tillsammans ska kunna möta det existerande behovet av att lindra och förebygga smärta i 
överkroppen hos kvinnor. Tillsammans skall dessa två vara en mer komplett lösning än vad som finns 
idag. Användare ska efter en tids nyttjande successivt kunna minska på tiden produkten nyttjas varje 
dag. Antalet kvinnor som lever med smärta och/eller obehag i ryggen och/eller axlarna ska således 
minska. Detta i sin tur ska sänka kostnaderna både för de drabbade men även samhället som 
uppkommer vid sjukskrivning samt vård och rehabilitering på grund av smärtor/obehag.  

Krav/önskemål – specificerat 

Funktion Krav Önskemål 
Lindra och förebygga smärta i bröstrygg, ländrygg, korsrygg samt 
axlar 

X  

Påverka användaren så att den vill ha en korrekt position av 
överkroppen 

X  

Hjälpa användaren att öka styrkan och uthålligheten hos 
hållningsmusklerna. 

X  

Användbar under andra plagg X  

Finnas i generella storlekar, exempelvis S-M-L  X  

Integrerade sömmar  X 

Anpassad efter kvinnor X  

Uppfylla miljöcertifiering (material, återvinningsmöjligheter osv.)  X 

 

Beställare 

Viktoria Johnsson har initierat och beställt projektet. 
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Projektorganisation 

Projektgruppen består av Viktoria Johnsson och som ensam ägare och medlem leder projektet. Till 
sin hjälp har hon sin handledare Johan Wretborn, adjunkt tillhörande Maskinteknikprogrammet på 
Högskolan i Halmstad. 

Budget  

Aktivitet Beskrivning Kostnad (i SKR) 
Prototyp Material, kostnad för tillverkning 7 000 
Rapport  Utkast mm. 200 
Utskrifter   Sekretessavtal, dokument, redovisningsmaterial m.m. 500 
Resor  Till möten, inhandlande av material m.m. 500 
Övrigt Visitkort, material till Utexpo m.m. 800 
Totalt 9 000 
 

Tidsplan 

Projektstart: 2013-12 

Projektslut: 2014-05-31 

Nedan visas ett GANTT-schema med en översiktlig planering från 2014-01-01 till 2014-05-31. 
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Intressenter 

Kärnintressenter 

• Viktoria Johnsson är som ägare och enda projektmedlem den mest betydande intressenten 
för detta projekt. Hennes inflytande är stort liksom hennes intresse i projektet. 

• Johan Wretborn har som handledare för projektet en rådgivande och stödjande roll för 
Viktoria och har således ett visst inflytande över projektet och dess process. Hans intresse 
som handledare ligger i att på bästa möjliga sätt ge Viktoria det stöd som behövs för att 
uppfylla de krav och mål som finns på projektet från Högskolan i Halmstad. 

Primärintressenter 

• Skrädderi Margareta i Halmstad som syr upp en första prototyp och har således ett visst 
intresse i hur utformningen av produkten kommer bli samt vilka material den sys upp i. 

• Högskolan i Halmstad, framför allt Utvecklingsingenjörsprogrammet, finner ett intresse i att 
Viktoria genomför projektet inom den satta tiden. Detta då kursen där projekt ingår därefter 
tar slut, liksom Viktorias studietid på programmet. De har även ett intresse i att Viktoria 
under projektets gång i sin kontakt med externa parter marknadsför skolan på ett positivt 
sätt för att främja framtida kontakter och utbyten dem emellan. 

• Almi Företagspartner har som finansiellt stöd i detta projekt ett intresse i att Viktoria 
genomför projektet. Deras inflytande är i form av att sätta ekonomiska begränsningar för 
projektet om projektgruppen inte söker sig till andra finansiärer. 

Sekundärintressenter 

• Legitimerad sjukgymnast Anna Jönsson, Viktoriakliniken, Halmstad, har under projektet 
agerat som konsult och gett projektgruppen kunskap om anatomi och problemet i sig. 

• Ortopedtekniker Bo Engkvist, Team Olmed, Halmstad, har under projektet varit rådgivande i 
utformningen av produkten och har fört i sin kunskap rörande medicintekniska hjälpmedel 
och ortoser. 

Risker 

De största riskerna projektgruppen ställs inför är kunskapsbrist samt att finna den kompetens som 
krävs via externa källor, framför allt rör detta materialval. Därefter kommer en risk i att inte finna en 
tillverkare av produkten. En enkel funktionsprototyp kommer framställas till projekttidens slut men 
beroende på hur materialvalet och tillgången på det ter sig kan den komma att tillverkas i ett 
felaktigt material.  

Ytterligare en risk som kommer med projektet är att verifiera att produkten har korrekt och inte 
skadlig funktion. Produkten kommer innan försäljning kan påbörjas troligen ha krav på sig att få en 
godkänd CE-märkning vilket skapar höga kostnader. För att finansiera detta kommer det således 
krävas ett flertal finansiärer vilket skapar en viss kostnadsrelaterad risk.  
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Sekretess 

Eftersom produkten kan komma att innefattas av ett mönsterskydd bör sekretessavtal upprättas 
med de parter vilka projektgruppen delar med sig av information till. I dagsläget kommer det troligen 
inte finnas någon teknisk höjd vilket ger möjlighet till ett patent och således finns det inget stöd för 
att använda sekretessavtal av den orsaken. Däremot kan projektgruppen vilja skydda sitt koncept 
gentemot möjliga konkurrenter vilket gör att vissa restriktioner bör tas gentemot dessa.  
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Bilaga 2: Affärsplan 

 

 

 

 

Affärsplan 
LeaCare 
Viktoria Johnsson 

2014-05-27 

 

 

 

 

 

 
Denna rapport är en del av ett examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i 
Halmstad. Delar av rapporten har avlägsnats på grund av immaterialrättsliga skäl, något som kommer 
att framgå där detta skett. 
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Sammanfattning 

LeaCare riktar sig till kvinnor vars vardag till stor del är lågaktiv och som antingen har eller vill 
förebygga besvär så som smärta och trötthet i överkroppen. Genom förstärkningar kommer 
produkten att påminna bäraren om att bibehålla en korrekt position i överkroppen samt ge visst 
stöd. Därav kommer antalet personer som lever med smärtor i överkroppen minska och som följd av 
detta kommer även antalet sjukskrivningar sjunka. 

 Viktoria ska etablera produkten på marknaden genom sport- och hälsokostbutiker som i sin tur 
hanterar försäljning och marknadsföring av produkten. På detta sätt kommer Viktoria minska arbetet 
kring själva försäljningen och ha mer fokus på tillverkning och utveckling av nya och befintliga 
produkter. 

I nuläget har Viktoria erhållit 10 000kr avsedda för prototyp- och mönsterframtagning i 
innovationsstöd av Almi Företagspartner samt 2 000kr i stipendium ur Lektor Sten Fåhrés 
minnesfond som även de har gått till tillverkning av modell. 

Vision 

LeaCare ska erbjuda en helhetslösning för stöd av överkroppen och således fylla det hål som idag 
finns på marknaden av en komplett produkt och en produkt med fokus på design. Kvinnor som har 
besvär med flera olika delar av överkroppen ska kunna införskaffa ett hjälpmedel istället för flera 
specificerade på olika delar av rygg, axlar och nacke. 

I framtiden ska Viktoria även kunna erbjuda hjälpmedel för män som med samma teknik ska erbjuda 
en lösning anpassad efter deras anatomi och generella behov. Genom ytterligare idéer, som idag 
saknar lösning, ska ett framtida sortiment erbjudas som på ett attraktivt och funktionellt sätt förser 
kunderna med stödplagg för hela kroppen. 

Produkt 

Nedan följer en beskrivning av produkten och bakgrunden till denna.  

Bakgrund 

Tanken med produkten är att erbjuda en lösning på de problem och besvär som uppkommer av hur 
dagens samhälle är utformat med stillasittande arbetsplatser och en lågaktiv fritid.  

Här beskrevs en del av den funktion som lösningen har sett utifrån den bakgrund som finns. 

Teknisk lösning 

Följande text var en utförlig beskrivning av den slutliga produkten och hur de olika delarna på den 
fungerar och påverkar användaren.  

Värdeerbjudande 

Det värde som LeaCare till störst del förmedlar är frihet. Då plagget förhindrar och lindrar smärtor 
och besvär kommer användare få fler valmöjligheter och större frihet i hur de lever sina liv. 
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Användare ska känna en trygghet i att produkten kommer signalera om de befinner sig i en felaktig 
position, detta genom att upplevas obekväm.  

LeaCare är unik då fokus har legat på att kombinera funktion med design samt att det är ett 
hjälpmedel utformat efter den kvinnliga anatomin och de besvär som är generella för kvinnor. För 
1 300kr kommer en användare kunna införskaffa sig en produkt som fyller funktionen av tre 
befintliga produkter och detta utan tidsödande utprovningar och kontakter med vården.  

Sett till den enskilda individens ekonomi men även den nationella ekonomin finnes ett värde även 
här då den minskar antalet sjukskrivningar och personer i behov av vård och rehabilitering. 

Kundsegment 

LeaCare riktar sig till kvinnor oavsett ålder men marknadsföring riktas till två huvudgrupper; kvinnor i 
åldrarna 45 till 65 år som börjar uppleva smärtor och obehag i rygg, nacke och axlar samt kvinnor i 
åldrarna 20 till 44 år som önskar förebygga framtida besvär. 

Den marknadsundersökning Viktoria genomförde vilken genererade 70 svar totalt, varav 50 stycken 
kom från kvinnor, såg hon att problemen var stora redan i ung ålder. Av de tillfrågade kvinnorna var 
56 procent mellan 21 och 30 år och av dem sa sig 75 procent har upplevt trötthet i mage och rygg 
efter att suttit ner en längre stund. 86 procent svarade att de efter en längre stunds stillasittande 
upplevde smärta och/eller obehag i mage och rygg. Av de 20 kvinnor som var från 30 år och upp till 
och med 65 år var motsvarande siffror 75 procent, samma som för de yngre, respektive 95 procent 
(endast en person hade inte upplevt smärta efter en längre period av stillasittande). Detta ger 
således stöd för de kundgrupper LeaCare riktar sig till. 

Konkurrenter 

Detta är en analys av konkurrenter som genomfördes i början av projektet för att ge projektgruppen 
en bild av vilken konkurrens och vilka lösningar som finns på marknaden idag.  

De delar som jämför följande konkurrerande produkter med LeaCare har avlägsnats då de beskriver 
en del av lösningen.  

Bauerfeind, DorsoTrain® 

Bauerfeind är en tillverkare av olika typer ortoser, stödförband samt kompressionsstrumpor. De har 
en ryggortos som är till för att räta upp ryggraden, alltså hjälpa till med att bibehålla en korrekt 
position. DorsoTrain® har en fast ryggskena vilket tar bort en viss rörlighet.(Bauerfeind, 2014). 

Camp Scandinavia, Elcross® TLSO 
Camp Scandinavia är en av de ledande tillverkarna av ortoser och proteser i Skandinavien. De har 
flera olika ryggortoser, mer och mindre stabila typer. Liksom många andra tillverkare har de en 
hållningssele samt ryggördel. I Elcross®TLSO har de kombinerat dessa två. Elcross®TLSO är en ren 
medicinteknisk produkt vars fokus ligger mycket på stabilitet och väldigt lite på design. Produkten går 
inte att använda som enskilt plagg utan måste antingen bäras över eller under ett annat plagg. Den 
har fasta skenor vilket förhindrar vissa rörelser (Camp Scandinavia, 2014). 
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Sportkläder 
I dag har kompressionskläder blivit en trend och används av alla från elitidrottare till 
vardagsmotionären. Tanken med denna typ av plagg är att de ska förbättra återhämtningen, något 
som elitidrottare har uppgett att det gör. I beaktande bör det här tas att för en idrottare som tävlar 
på elitnivå är marginalerna små och även vad rent måttmässigt är en liten förändring betyder mycket 
för resultatet. Det går inte att tillämpa samma tankesätt för en vardagsmotionär eller medelaktiv 
person och då ingen forskning finns på resultatet av att bära kompressionsplagg kan det heller inte 
svaras på om det påverkar slutresultatet (Jönsson, 2014). Då tanken är ett träningsplagg saknas även 
höjden projektprodukten har vilket är ett vardagsplagg men även en viss form av stabilitet. Exempel 
på företag som tillverkar och säljer kompressionsplagg är 2XU och Craft. 

Equmen 
Equmen är ett företag som erbjuder stödplagg för män vilket leder till att de inte konkurrerar med 
projektprodukten. Deras t-shirts ska hjälpa kärnmusklerna att behålla stabiliteten och är således den 
närmsta konkurrent (Equmen, 2013).  

Hållningsselar 
Idag finns det flera på aktörer marknaden som erbjuder så kallade hållningsvästar. Deras funktion är 
att föra back axlarna och skjuta fram bröstryggen genom ett tryck mellan skulderbladen. 
Hållningsvästarna är ett mindre lämpligt hjälpmedel då det enbart verkar på överkroppen och 
således inte rätar upp hela överkroppen. För att behålla tyngdpunkten i en situation där du är korrekt 
i övre delen av ryggen men inte den nedre skjuts nacken fram vilket i sin tur leder till nya problem 
med smärtor och obehag (Jönsson, 2014). 

Order Winners för LeaCare 

Följande text har avlägsnas på grund av immaterialrättsliga skäl. Texten beskrev produktens funktion 
i säljande ordalag och vad som är avgörande för att användare ska välja projektprodukten istället för 
existerande produkter.  

Distributionskanaler 

Företaget ska nå ut till kunder via sport- och hälsokostbutiker då det är dit många vänder sig för att 
söka produkter avsedda för att hjälpa sitt välmående. Dessa företag har även sin egen 
marknadsföring vilket medför att företaget avsäger sig en stor del av arbetet med försäljning och 
marknadsföring. På lång sikt planerar företaget även att föra ut produkten via apotek och övriga 
vårdrelaterade försäljningsställen. Genom att ha försäljning i anknytning till vården kommer en stor 
del av den trygghet som produkten förmedlar att förstärkas och tron på produktens verkan öka.  

Kundrelationer 

Då försäljning sker via externa källor kommer företaget inte vara i direkt kontakt med slutkunden 
vilket försvårar kundrelationen. Företaget är beroende av att de butiker och butikskedjor som säljer 
produkten har gott rykte, bra marknadsföring och således lockar till sig kunder.  

Här beskrevs hur porduktens funktioner skiljer sig från existerande produkters funktion. 
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Företaget kommer att ha en hemsida där kunden kan ge återkoppling på produkten och upplevelsen 
av den. Där kommer även finnas andra produkter samt tips på enkel träning i vardagen för att öka 
chanserna till ett hållbart och välmående liv. Kunden kommer även där kunna finna 
rekommendationer på hur produkten ska bäras, hur länge produkten ska bäras, tvättråd och övriga 
frågor som även kommer skickas med som information i produktpaketet.  

Intäkter 

Försäljning 

Företaget ska till en början sälja produkterna genom sport- och hälsokostbutiker. Genom att ha 
försäljning via externa kanaler minskar den administrativa och ekonomiska bördan på Viktoria och 
företaget som marknadsföring och försäljning av produkten för med sig. Viktoria kan även fördela 
mer resurser i form av tid och kapital till tillverkning och vidareutveckling av nya och befintliga 
produkter. Långsiktigt ser Viktoria att företaget kommer samarbeta med företagshälsa och sjukvård 
och således nå än fler inom målgruppen. 

Viktoria räknar med att under sitt första produktionsår sälja 500 produkter. Siffran är baserad på en 
beräkning där hon räknar med antalet kvinnor i åldrarna 20 till 64 år är 2 749 429 stycken (år 2013). 
(Statistiska centralbyrån, 2014) Därav är sysselsättningsgraden hos kvinnor i åldrarna 20 till 64 år 77 
procent (år 2012) (Statistiska centralbyrån, 2013) vilket leder till att det är 2 117 060 stycken kvinnor 
som arbetar. Därefter togs resultatet från marknadsundersökningen vilket skulle tyda på att 90 
procent av dessa har problem med smärtor vilket blir en siffra på 1 959 354 kvinnor. Således kommer 
produkten nå ut till 0,3 procent av målgruppen under första produktionsåret. 

Viktoria anser att försäljningssiffran för första året är rimlig då produkten behöver testas på 
marknaden och således enbart kommer säljas i vissa butiker. Även produktionen måste testas och i 
dagsläget är mycket oklart kring den slutliga produktionen och dess tid.  

Priser och produkter 

Produkten kommer följa de regler och policys som den säljande butiken har således kommer olika  
möjligheter för betalning erbjudas. 

LeaCare, 1 300 kronor 
Produkten kommer säljas i ett paket innehållande rekommendationer rörande användning och 
användningstid baserade på tester och utlåtanden från kompetenta roller så som ortopedtekniker. 
Det kommer även medfölja ett mindre träningsschema som användare kan utföra upptill produkten 
för att ytterligare stärka bål och rygg.  

Prissättning 

Målsättningen är att LeaCare ska ha ett pris som understiger de tre skilda lösningar som den ersätter; 
hållningssele, ryggortos/-korsett samt bäcken-/höftbälte. Det totala priset för dessa tre lösningar är 
varierande men företaget räknar med att kostnaden för produkter likvärdiga med LeaCare hamnar 
runt totalt 1 500 kronor.  

Nyckelpartners 
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Nedan beskrivs de nyckelpartners som företaget tänker sig för försäljning och tillverkning. Företaget 
räknar sammanlagt att ha fem nyckelpartners varav tre av dem hör till den kortsiktiga lösningen och 
två, företagshälsa och sjukvård, tillkommer först i ett senare skede. 

Sportbutikskedjor 

- Agera som sälj- och marknadsföringskanal 

Erhåller minst 50 procent av vinsten för varje såld produkt. 

Hälsokostbutikkedjor 

- Agera som sälj- och marknadsföringskanal 

Erhåller minst 50 procent av vinsten för varje såld produkt. 

Företagshälsa 

- Agera som försäljnings- och marknadsföringskanal 
- Kan bidra med kunskap om hur produkten fungerar och resultatet av användning för vidare 

utveckling och kunskap om produkten 

Kan erbjudas än mer lösningar och produkter beroende på situation.  

Sjukvården 

- Agera som försäljningskanal, exempelvis apotek  
- Kan fungera som marknadsföringskanal, exempelvis genom sjukgymnaster 
- Kan bidra med kunskap om problemen 
- Kan bidra med kunskap om hur produkten fungerar och resultatet av användning av den 

Tillverkare 

- Tillverkar produkten 
- Kan bidra med kompetens rörande tillverkning, material och nya lösningar 

Erhåller en summa för varje såld enhet 

Nyckelaktiviteter 

Teknikutveckling 

Det första året räknar Viktoria med att majoriteten av hennes resurser läggs på utveckling av material 
och validering av prototypen, något som görs tillsammans med kompetens personal från externa 
håll. I båda fallen planerar Viktoria att arbeta tillsammans med studenter och således sänka 
kostnaderna samt få bra underlag för den kommande kvalitetssäkringen av produkten. Under år två 
och tre kommer resurserna läggas på att få produkten CE-märkt samt införskaffa immaterialrättsliga 
skydd vilket innebär tester och juridiskt arbete, något som kommer hanteras av externa källor. 
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Tillverkning och försäljning 

Under tiden produkten färdigställs kommer en del resurser läggas på att finna en tillverkare som kan 
producera produkten, något som kommer bli en utmaning då produkten kräver en 
tillverkningsmetod som idag är komplicerad och inte återfinns hos många tillverkare. Därefter 
kommer utmaningen med att sälja in produkten hos en butik eller butikskedja. Problemet här är att 
visa att produkten fungerar och att problemet existerar, således krävs det att skydd och tester kan 
presenteras. Därefter kommer den butik och/eller butikskedja som valt att sälja produkten att 
hantera försäljning och marknadsföring av produkten. 

Viktoria finner att hennes kunskaper är tillräckliga för att vara projektägare samt projektleda, 
däremot saknas kunskap om juridiken samt material och tillverkning vilket leder till att hon måste 
finna partners med önskad kompetens.  

Nyckelresurser 

Nyckelresurserna för företaget är till viss del de samma som är beskrivna som företagets 
nyckelpartners, dock kommer vissa resurser krävas för att nå fram till en färdig produkt samt även vid 
fortsatt utveckling.  

Organisation 

Viktoria är ensam ägare till projektet och äger således 100 procent av det. Då Viktoria är ensam ägare 
bygger hela organisationen i dagsläget kring henne. Hon har ansvar för produktutvecklingen, 
ekonomi, affärer och marknad vilket innebär att hon vid kontakt med extern kompetens agerar som 
projektledare. Viktoria besitter utöver kunskaper inom produktutveckling även viss grundkompetens 
inom de ansvarsområden hon har. I den fortsatta utvecklingen kommer Viktoria arbeta i samarbete 
med personer och företag som besitter önskvärd kompetens och då agera som projektledare och 
beställare. Hon ser även en framtid att få in kompetens inom material och tillverkning samt anatomi i 
organisationen för att enklare och snabbare kunna genomföra utveckling av produkter. Därefter 
kommer personer med administrativ kompetens behöva knytas till organisationen för att förenkla 
arbetet med ekonomi och juridik.  

Science Park Halmstad 

Viktoria ser att första framtid är hos Science Park Halmstad för att på så sätt finna den kompetens 
hon saknar men i ett första skede behöver samt ett kontaktnät. Om hon blir antagen till SPH kommer 
det vara till stor hjälp för henne i uppstarten då där finns stor och varierande kompetens rörande 
produktutveckling, affärsutveckling, marknadsföring och ekonomiska resurser. Viktoria kan via SPH få 
kontakt med jurister vars kompetens krävs för kvalitetssäkring och immaterialrättsliga skydd av 
produkten. 

Studenter och lärosäten 

Viktoria planerar att arbeta med studenter från olika lärosäten för att fortsätta sin utveckling av 
produkten. Hon tror att hungern och nyfikenheten hos studenter kommer erbjuda stora möjligheter 
till bra och innovativa lösningar samt väl genomförda tester och undersökningar då de besitter den 
kompetens hon saknar och även utrustning och förutsättningar att bearbeta en stor del information. 
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Ett av dessa lärosäten är Textilhögskolan i Borås där kompetens om material och materialutveckling 
finns. Där finns även möjlighet till prototypframtagning vilket är ett viktigt steg i utveckling och test 
av produkten. Viktoria kommer därefter söka sig till studenter på Biomekanikprogrammet på 
Högskolan i Halmstad för att genomföra validerande tester av produkten.  

Ekonomi 

Finansiering 

De investeringskostnader som krävs för att realisera affärsidén och föra ut produkten på marknaden 
är för teknikutveckling, kvalitetssäkring (CE-märkning), testning, tillverkning och övriga omkostnader. 
Dessa kostnader kan inte Viktoria och hennes företag själv bekosta utan hon kommer söka finansiellt 
stöd på alternativa vägar. Som tidigare nämnts kommer Viktoria försöka arbeta med studenter och 
på så sätt hålla kostnaderna för teknikutveckling och testning nere. För att finansiera de andra 
kostnaderna kommer hon söka diverse stipendier men även riskkapitalister, samarbetspartners och 
andra slags investerare. Ytterligare möjligheter för finansiellt stöd är lån hos Almi Företagspartner 
som idag investerat 10 000 kronor i projektet. 

För att minska belastningen på företaget planerar Viktoria att försörja sig på annat håll under den 
period som det krävs. De vinster företaget får in kommer gå tillbaka till företaget och vidare 
utveckling av produkter och företaget.  

Investeringskostnader 

Produktutveckling 

De kostnader som står nedan är uppskattade av Viktoria samt av kontakter hon har haft med diverse 
företag rörande produkten och tillverkningen. Kostnaderna gäller från där Viktoria är i dagsläget med 
en enkel funktionsprototyp till då produkten är klar för tillverkning. 

Aktivitet Kostnad (i SKR) Kommentar 
Mönsterkonstruktion 7 500 10 timmar à 750 kronor. 
Materialframtagning 1 000 Utförs av studenter. Kostnad innebär resor 

samt eventuella omkostnader. 
Prototyp för test 1 500 Två prototyper à 750 kronor. Information 

hämtad från Textilhögskolan i Borås, Stig 
Nilsson. 

Immaterialrättsliga skydd och 
sökningar 

30 000 Information hämtad från Valea AB. 

CE-märkning 500 000  
Tester 1 000 Utförs av studenter. Kostnad innebär resor 

samt eventuella omkostnader. 
Övriga omkostnader 5 000 Dokumentering, ekonomi samt resor för 

möten med möjliga investerare, tillverkare 
och så vidare. 

Totalt 546 000  
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Tillverkning 

Tillverkning av en produkt sett för en tillverkningsserie à 1 000 produkter = 600 kronor 

En uppskattning baserad på tillverkningen för en prototyp där jag kompensera för bortfall av 
kunskapsutbyte, timpeng, ökad volym samt övriga omkostnader. 

Kassaflödesuppskattning 

År 1 
Viktoria räknar med att under första året sälja 500 produkter genom utvalda butiker, se under 
rubriken Kundsegment. Övriga kostnader företaget kommer ha är resekostnader för att sälja in 
produkten hos fler butikskedjor samt konsulttjänster i form av en ekonom och jurist. 

Intäkter 
Försäljning (500 produkter) 650 000 kronor 
Kostnader 
Tillverkning (500 produkter) 300 000 kronor 
Övriga kostnader (10 % av försäljningsintäkterna) 65 000 kr 
Resultat 285 000 kronor 
 

År 2 
Under andra året räknar Viktoria med att produkten har fått ett gott rykte och även finns till 
försäljning i fler butiker samt via diverse webbsidor. Hon räknar med att under år två sälja 1 500 
produkter samt minska tillverkningskostnaderna med 5 % då volymen ökar. Även de övriga kostnader 
kommer minska och detta till 5 % av försäljningsintäkterna då resekostnaderna minskat. 
 

Intäkter 
Försäljning (1 500 produkter) 1 950 000 kronor 
Kostnader 
Tillverkning (1500 produkter) 855 000 kronor 
Övriga kostnader (5 % av försäljningsintäkterna) 97 500 kronor 
Resultat 997 500 kronor 
 

År 3 och framåt 
Viktoria räknar med att företaget från år tre och framåt kommer ha en försäljning på i snitt 2 000 
produkter per år genom försäljning i de befintliga butikerna. Hon kommer inte ta ut lön utan kommer 
istället investera i fortsatt utveckling av produkter, i första hand en produkt liknande LeaCare fast för 
män, samt på att påbörja försäljning via sjukvård och företagshälsovård. Viktoria kommer även här 
söka efter en person kunnig inom material samt en person kunnig inom anatomi och träning för 
utveckling av andra produkter och tjänster. 
 

Investeringsbelopp 
Teknikutveckling 546 000 kronor 
Tillverkning år 1 300 000 kronor 
Tillverkning år 2 667 500 kronor 
Totalt 1 513 500 kronor 
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Bilaga 3: Marknadsundersökning 
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Bilaga 4: Skisser 

Av immaterialrättsliga skäl har skisserna tagits bort då de visar på utformning och funktion.  
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Bilaga 5: Utkast – Rekommendationer för användning  

Följande text har tagits bort då den i samband med rekommendationer beskrev produktens 
funktioner, utformning och lösning.   
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Bilaga 6: Utkast - Träningsförslag 

Träning 

Exempel på träning under dagen (uppskattade tider, anpassa efter just din dag): 

 8:00  Ta på plagget 

 10:00  Fika: Gå och köp kaffet eller vad du nu vill ha. 

 12:00  Lunch: Beställ maten och ta sedan en promenad medan du väntar, eller 

  varför inte ta med maten till jobbet och ta en 20 minuters promenad 

  innan du äter. 

 15:00 Fika: Ha ett hopprep på kontoret, inget får upp flåset som att hoppa lite. 

  Passar det inte, spring i några trappor. 

 17:00 Hemgång. Kan vara läge att ta av plagget för att vila kroppen. 

Genom att genomföra de tre enkla aktiviteterna beskrivna ovanför har du inte bara tränat din bål och 
rygg hela arbetsdagen utan du har även fått in de 30 minuter av måttlig aktivitet som WHO 
rekommenderar att du ska få dagligen. 
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Bilaga 7: GANTT-schema 
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20 
 



LeaCare  2014-08-14 
 

Bilaga 8: Budget 

Aktivitet Beskrivning Kostnad (i SKR) 
Prototyp Material, kostnad för tillverkning 7 000 
Rapport  Utkast mm. 200 
Utskrifter   Sekretessavtal, dokument, redovisningsmaterial m.m. 500 
Resor  Till möten, inhandlande av material m.m. 500 
Övrigt Visitkort, material till Utexpo m.m. 800 

Totalt 9 000 
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Bilaga 9: MET-matris 

 

Följande matris har tagits bort då den beskrev en del av lösningen.
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Bilaga 10: FMEA 

Följande tabell har avlägsnats då den beskriver funktioner. 

26 
Högskolan i Halmstad 

Utvecklingsingenjörsprogrammet 
HT2013/VT2014 
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Bilaga 11: Veckorapporter 

Nedanstående texter är veckorapporter i form av mailkorrespondens och skickade från Viktoria 
Johnsson till Johan Wretborn. Observera att övrig mailkorrespondens har skett och således har 
veckorapport uteblivit vissa veckor samt att allt är kopior och således är eventuella stavfel ej 
borttagna. Dessa mail har tagits bort på grund av immaterialrättsliga skäl. 
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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

Kommer från en naturvetenskaplig
linje på gymnasiet och har ett stort
intresse för idrott och hälsa.


