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Sammanfattning 
Varje år utförs ungefär 50 000 armamputationer runt om i världen. Majoriteten av dessa är en följd 

av en olycka, vilket leder till drastiska förändringar i den drabbades vardag. Tänk dig att plötsligt bli 

begränsad i ditt rörelsemönster och få svårt att utföra dagliga aktiviteter, eller att inte kunna 

fortsätta med din hobby. Detta är dessutom något som påfrestar den mentala hälsan negativt och 

även livsglädjen kan blir påverkad. Då majoriteten av dagens proteser är mycket stumma har det 

även visat att användarna löper stor risk för belastningsskador. 

I det här projektet har ett nytt hjälpmedel tagits fram, Xelbow. Genom sin unika rörlighet och 

funktion hjälper Xelbow användaren att utföra vardagliga aktiviteter på ett skonsamt sätt. Till skillnad 

från proteser som finns på marknaden idag, ger Xelbow en ökad frihet och minskar påfrestningar på 

kroppen tack vare sin unika utformning.  

Projektet har drivits i egen regi av två studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i 

Halmstad. Med hjälp av dynamisk produktutveckling har projektgruppen utvecklat en ny 

armbågsprotes, från ide till färdig prototyp. 
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Abstract 
 
All over the world 50 000 arm amputations are carried out annually. The majority of these are due to 

an accident, which leads to a drastic change of a person’s life. Imagine suddenly not being able to 

carry out everyday tasks and permanently having to change the way you move.  Losing an upper limb 

also puts an enormous strain on the mental health. Because of the stiffness of the prosthetics used 

today, an unnecessary amount of strain is put on the users’ body and can cause further injuries. 

We have developed Xelbow which is a new and unique prosthetic which allows the user to carry out 

daily tasks in a more comfortable and safer way. Compared to regular stiff prosthetics, Xelbow is 

more flexible and moves with the user in order to absorb unwanted forces. This reduces the strain 

put on the attachment point of the prosthetic.  

Two students from the Development engineering program, Utvecklingsingenjörsprogrammet, at 

Halmstad University have operated the project independently. By applying dynamic product 

development, the group have developed a prosthetic arm from an idea to a functioning prototype. 



 

 
 

4 

Förord  
Den här rapporten är skriven av Ida Dahlström och Christopher Nilsson, studenter på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid högskolan i Halmstad. Rapporten, som bygger på produkten 

Xelbow, är resultatet av ett examensarbete inom produktutveckling som löpt under tidsperioden 

2013-2014. Examensarbetet är en obligatorisk del av utbildningen som omfattar 22,5 högskolepoäng. 

Rapporten beskriver Xelbows utvecklingsprocess, från idé till fungerande prototyp. 

Vi vill tacka vår handledare för vägledning och stöd genom projektets gång. Vi vill även rikta ett stort 

tack till Christoffer Lindhe på företaget LindheXtend AB för rådgivning och kunskap inom ämnet. 

Slutligen vill vi även tacka Almi företagspartner för finansiellt stöd samt de lärare och kurskamrater 

som hjälpt till genom sin feedback. 

 

 

 

 

   _______________________                   ______________________ 

        Christopher Nilsson                                                         Ida Dahlström 

 

 

 

 

Christopher Nilsson   Ida Dahlström 

Mail: ch.nilsson@outlook.com  Mail: idadahlstrm@gmail.com 

Mobil: 0723-868546   Mobil: 0705-203828 

 

 



 

 
 

5 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 7 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 7 

1.2 Problembeskrivning ....................................................................................................................... 7 

1.3 Syfte ............................................................................................................................................... 7 

1.4 Mål ................................................................................................................................................. 7 

1.5 Avgränsningar ................................................................................................................................ 8 

2. Projektbeskrivning ............................................................................................................................... 9 

2.1 Intressenter ................................................................................................................................... 9 

2.2 Projektorganisation ....................................................................................................................... 9 

2.3 Krav och önskemål......................................................................................................................... 9 

2.4 Finansiering ................................................................................................................................... 9 

2.5 Tidplan ........................................................................................................................................... 9 

2.6 Risker ............................................................................................................................................. 9 

2.7 Sekretess ....................................................................................................................................... 9 

3. Metod ................................................................................................................................................ 10 

3.1 Metoder för produktutveckling och innovationsledning ............................................................ 10 

3.2 Metoder för produktframtagning ............................................................................................... 10 

3.2.1 Förstudie ............................................................................................................................... 10 

3.2.2 Idégenerering ....................................................................................................................... 10 

3.2.3 Verktyg ................................................................................................................................. 11 

4. Teori ................................................................................................................................................... 12 

4.1 Activities of Daily Living ............................................................................................................... 12 

4.2 Trauman och psykologiska påfrestningar .................................................................................... 12 

4.3 Dagens proteser .......................................................................................................................... 13 

5. Utvecklingsprocessen ........................................................................................................................ 14 

5.1 Förstudie ...................................................................................................................................... 14 

5.2 Idégenerering .............................................................................................................................. 14 

5.3 Konceptgenerering ...................................................................................................................... 15 

5.4 Prototypframtagning ................................................................................................................... 15 

5.5 Test och verifiering ...................................................................................................................... 15 

5.6 Användarinvolvering ................................................................................................................... 15 

6. Resultat .............................................................................................................................................. 16 

6.1 Överblick Xelbow ......................................................................................................................... 16 



 

 
 

6 

6.2 Uppbyggnad ................................................................................................................................ 16 

6.3 Produktionsprocessen ................................................................................................................. 16 

7. Affärsplan .......................................................................................................................................... 17 

7.1 Vision ........................................................................................................................................... 17 

7.2 Affärsidé ...................................................................................................................................... 17 

7.3 Värdeerbjudande ......................................................................................................................... 17 

7.4 Marknadssegment ....................................................................................................................... 17 

7.5 Distributionskanaler .................................................................................................................... 17 

7.6 Kundrelationer ............................................................................................................................. 17 

7.7 Intäkter ........................................................................................................................................ 18 

7.8 Nyckelpartners ............................................................................................................................ 18 

7.9 Kostnader .................................................................................................................................... 18 

7.10 Konkurrensanalys ...................................................................................................................... 18 

7.11 Risker ......................................................................................................................................... 18 

8. Diskussion och reflektion .................................................................................................................. 19 

8.1 Positionering ................................................................................................................................ 19 

8.2 Styrkor och svagheter .................................................................................................................. 19 

8.3 Hållbar utveckling ........................................................................................................................ 19 

8.4 Etik och moral .............................................................................................................................. 19 

8.5 Lika villkor .................................................................................................................................... 19 

9. Projektdiskussion och reflektion ....................................................................................................... 20 

9.1 Projektdiskussion ......................................................................................................................... 20 

9.2 Metoddiskussion ......................................................................................................................... 21 

9.3 Resultatdiskussion ....................................................................................................................... 21 

9.4 Framtid ........................................................................................................................................ 22 

10. Referenser ....................................................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 



 

 
 

7 

1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
Varje år görs det runt 50 000 armamputationer runt om i världen. Majoriteten av dessa är en följd av 

en olycka vilket leder till drastiska förändringar i den skadades liv. En armprotes är ett steg på vägen 

tillbaka till en mer fungerande vardag och det är därför viktigt att ha en protes som passar den 

enskilda individen och dess behov (Kölhed, 2013). Idag finns det flera olika typer av armproteser, de 

som används mest är kosmetiska, myoelektriska och kroppsdrivna armproteser. Dessa typer kan 

även kombineras och bildar då en hybridprotes, vilket är den vanligaste protesen (Jönsson, 2013).  

Processen för att få en protes handlar till stor del om individuell anpassning utifrån användarens 

behov, önskemål och förutsättningar för att finna en modell som passar användarens livsstil 

(Laboratioriet, 2012). 

1.2 Problembeskrivning 
Idag utgörs en hybridprotes av en kroppsdriven armbågsled och en elektrisk hand bland de vanligare 

alternativen. En kosmetisk handske kan sedan användas över de föregående nämnda delarna för att 

på så sätt både ge ett skydd mot smuts och dylikt, samt för att ge ett verklighetstroget intryck. 

Den elektriska handen styrs genom att elektroder kopplas till muskler som sedan gör att handen 

utför olika rörelser när muskulaturen spänns. Till exempel kan protesen öppnas genom att 

tricepsmuskulaturen spänns och stängs när muskulaturen slappnar av igen. 

Själva armbågsleden kan ställs in i många olika lägen och genom endast en lättare axelrörelse låsa 

ledens axel i detta läge. Skulle användaren sedan i detta låsta läge vilja sträcka sig fram över bordet 

för att nå en penna eller svänga styret på en cykel, ger inte protesen en sviktande eftergift utan är 

kvar i en stel position. Detta leder till en onaturlig rörelse och en stor påfrestning för resterande 

kroppsdelar. 

Det finns ett stort behov av ett läge som inte är helt låst men som heller inte är helt upplåst. Detta 

för att ge användaren möjlighet till ett utökat rörelsemönster, vilket i sin tur leder till större 

möjligheter för ett ökat aktivt liv. Projektgruppen vill alltså ge användaren möjlighet att kunna utföra 

de små rörelser som icke-amputerade individer gör varje dag utan större ansträngning. Armproteser 

är ett hjälpmedel för att de drabbade personerna ska kunna leva ett så obegränsat liv som möjligt 

utan några större påfrestningar, vilket de kroppsdrivna armbågsproteserna som finns på marknaden 

idag inte lyckas med. 

1.3 Syfte 
Syftet med projektet var att utveckla och ta fram ett hjälpmedel som med sin rörlighet och funktion 

hjälper användaren att klara av vardagliga aktiviteter på ett skonsamt sätt. Hjälpmedlet ska även ge 

användaren möjlighet till en ökad rörlighet för att göra det möjligt att utföra fysiska aktiviteter utan 

större begränsningar. 

1.4 Mål 
Målet med projektet var att uppnå ett resultat som kan ligga till grund för en framtida lansering av en 

armbågsprotes med de sökta egenskaperna. 



 

 
 

8 

Projektmål 

Målet med projektet var att det skulle resultera i en fungerande prototyp som uppfyller kraven för 

projektet. Denna prototyp skulle sedan ställas ut på Utexpo, en mässa för examensarbeten. Projektet 

skulle även resultera i en rapport som uppfyller kraven som ställs i kursen. Målet med projektet var 

även att ge projektgruppen en ökad kunskap inom produktutveckling samt en ökad förståelse inom 

området.  

Effektmål 

Effektmålet som projektet skulle uppnå var att det skulle resultera i en produkt som ger användaren 

en ökad frihet genom att de kan utföra dagliga aktiviteter lättare. 

1.5 Avgränsningar 
I första hand lades resurser på att ta fram en produkt som rör de kroppsdrivna proteserna. 

Projektgruppen valde även att begränsa sig till armbågsproteser, det vill säga en begränsning från 

armbågsled till handled. 
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2. Projektbeskrivning 
Nedan beskrivs projektets uppbyggnad och beståndsdelar. 

 

2.1 Intressenter 
Kärnintressenter för projektet är projektgruppens medlemmar, handledare och examinator. Intresset 

för dessa intressenter har främst varit i akademiskt syfte. De primära intressenterna för projektet är 

vår samarbetspartner LindheXtend och Xelbows potentiella kunder. Vidare är de sekundära 

intressenterna leverantörer och återförsäljare.  

2.2 Projektorganisation 
Projektgruppen består av Ida Dahlström och Christopher Nilsson som äger idén och resultatet under 

projektets gång. Under projekttiden har Christoffer Lindhe med sitt företag, LindheXtend, varit en 

stödjande samarbetspartner.  

2.3 Krav och önskemål  
En kravspecifikation har upprättats som en utgångspunkt i utvecklingsprocessen av produkten. Krav 

och önskemål har framkommit efter projektgruppens förstudier och ligger till grund vid verifiering av 

produkten. Kravspecifikationen finns att läsa i sin helhet i bilaga 1. 

2.4 Finansiering 
Projektet har främst finansieras av Almi företagspartner genom ett innovationsstöd om 20 000 

kronor. Det har även erhållits 2 000 kronor från Sten Fåhrés minnesfond. Godkännandet från Almi 

finns att läsa i sin helhet i bilaga 2. 

2.5 Tidplan  
Projektet har sträckt sig från september 2013 till maj 2014. Under denna tid har all planering erhållits 

med hjälp av visuell planering i kombination med ett GANTT-schema. Genom denna planering har 

projektgruppen fått en övergripande bild av projektets omfattning samt uppsatta milstolpar. 

Planeringen har även bidragit till att det skapats en större effektivitet genom resursutnyttjandet. 

Tidplanen finns att läsa i sin helhet i bilaga 3. 

2.6 Risker 
Risker som skulle kunna komma att uppstå under projektets gång, var att det finansiella stödet ej 

skulle täcka kostnaderna för prototypframtagning och testning. Det fanns även en risk att produkten 

skulle göra intrång på ett befintligt patent, något som skulle hindra framtagning och senare även 

lansering av produkten. Då projektet varit beroende av tillverkande företag, har det varit en risk att 

delarna inte kommer fram i tid och orsakat förseningar vid prototypframtagandet. För att i ett tidigt 

skede upptäcka riskerna i tillverkningsprocessen gjordes det en FMEA-analys.  

2.7 Sekretess  
Under projektets gång har projektgruppen använt sig av sekretess- och samarbetsavtal med alla 

involverade i projektet. Detta för att skydda idén då projektet innehåller immaterialrättskänsligt 

innehåll och kan förhindra ett framtida patent. Avtalen talar om vilka rättigheter och skyldigheter de 

olika parterna har mot varandra, och är ett juridiskt underlag vid en eventuell tvist. Samarbetsavtal 

och sekretessavtalen finns att läsa i sin helhet i bilaga 4 respektive bilaga 5. 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs de metoder som projektgruppen har använt sig av under projektets gång. 

 

3.1 Metoder för produktutveckling och innovationsledning 
Som övergripande produktutvecklingsmetod under projektet har dynamisk produktutveckling (DPD) 

tillämpats. Metoden ansågs mest lämpad då den, till skillnad från statisk produktutveckling, innebär 

att man på snabbast möjliga vis och med användaren i centrum utvecklar produkter som uppfyller en 

stor mängd krav och önskemål. Metoden lägger ett stort fokus på att man ska arbeta mot en vision 

istället för satta regler och riktlinjer. Denna vision kan komma att ändras under projektets gång som 

en följd av att projektet utvecklas. En fördel med metoden är att den förespråkar att arbeta med 

flera saker samtidigt samt att fokusera på de uppgifter som ligger närmst i tiden, något som bidrar till 

ett tidseffektiviserat projekt.  

Empiri, som grundar sig i att utföra vetenskapliga undersökningar i verkligen, skapas genom de 

undersökningar som sker under projektet. (Ottosson, 1999; Holmdahl, 2010). 

3.2 Metoder för produktframtagning 

3.2.1 Förstudie 

Nyhetsgranskning 

För att inte göra intrång på befintliga patent görs en nyhetsgranskning i patentdatabaser. Detta för 

att få en bild av vilka möjligheter det finns för ett framtida patent (Ullman, 2010).  

Benchmarking  

Genom att använda benchmarking gör man en granskning av befintliga löningar på marknaden för att 

jämföra produkter mot varandra. En jämförelse av marknadens styrkor och svagheter identifierar 

förbättringsmöjligheter, samt vilka funktioner som är unika hos produkten i förhållande till 

konkurrenterna (Tonnqvist, 2008).  

Intervjuer  

Under projektet kan det göras intervjuer med branschkunniga. Detta resulterar i en ökad kunskap 

inom befintligt område. Intervjuer kan vara strukturerade, ostrukturerade eller semistrukturerade 

och ger ett subjektivt resultat från användaren. Denna metod är fördelaktig i början av ett projekt då 

man inte riktigt vet vilken information som sökes (Intervjuer, 2014). 

3.2.2 Idégenerering 

Brainstorming  

Brainstorming används för att idéer ska kunna löpa fritt utan att bli avbrutna, samt för att uppmuntra 

till spontanitet (Holmdahl, 2010). För att metoden ska uppnå ett optimalt resultat får inte kritik av 

övriga deltagares idéer förekomma då detta hämmar idéutvecklingen.  

BAD-PAD-CAD 
Brain Aided Design (BAD) används för att enskilda idéer ska få möjlighet att växa fram. Med metoden 

Pencil Aided Design (PAD) illustreras sedan tankar och idéer i form av skisser och anteckningar. De 

framtagna skisserna utformas sedan i ett CAD-program för möjlighet att se produkten i en 

tredimensionell vy (Holmdahl, 2010).  
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3.2.3 Verktyg 

Kravspecifikation  

En kravspecifikation utformas för att få en lättöverskådlig bild av de krav och önskemål som 

produkten ska uppfylla. Genom att upprätta en kravspecifikation ges en övergripande bild över vad 

resultatet ska kunna uträtta och uppnå (Tonnqvist, 2008).  

Pugh´s Utvärderingsmatris 
Pugh´s utvärderingsmatris är en metod som används för att göra val mellan olika koncept på ett 

objektivt och systematiskt sätt. För att kunna använda sig av denna metod, måste man först ha 

kommit fram till olika lösningar på sitt problem för att sedan kunna jämföra dem. Vidare sätts det 

upp olika kriterier som man tycker är viktiga för produkten, till exempel vikt och hållfasthet. Var och 

en av dessa blir i sin tur värderade efter hur viktiga de är, och varje lösning på hur bra de uppfyller 

kraven. Varje lösning får ett poäng, den med högst ska vara den bästa (Ullman, 2010). 

FMEA 
Failure Modes and Effects Analysis är en metod som används för att förutspå och evaluera möjliga fel 

och dess konsekvenser. Analysen visar vilka åtgärder som måste göras för att förhindra att felen 

uppkommer och på så sätt göra produkten säkrare. Genom att använda denna metod kan kvalité, 

tillförlitlighet och säkerhet hos produkten förbättras (Holmdahl, 2010). 

SWOT  

En SWOT- analys används för att identifiera produktens styrkor och svagheter samt för att få en 

överblick över vilka hot och möjligheter som finns. SWOT är en akronym och står för; Strengths, 

Weaknesses, Opportunities och Threats. Dessa olika aspekter radas upp i en matris för att få en 

strategisk överblick över marknaden (Kotler, Armstrong, Wong, & Saunders, 2008). 

Dokumentation  

Inom dynamisk produktutveckling är det viktigt att ständigt dokumentera arbetet (Holmdahl, 2010). 

Detta kan bland annat göras i form av veckorapporter för att ha en kontroll över situationen och för 

att enkelt kunna gå tillbaka och se på vad som har gjorts samt för att styrka beslutsfattande. 

Ekonomiska kalkyler 

Ekonomiska kalkyler görs för att få en god överblick över produktens lönsamhet. Detta sker genom 

beräkningar av bland annat försäljningspris, investeringskostnader och break-even (Holmström, 

2011). 



 

 
 

12 

4. Teori 
I detta avsnitt följer en redogörelse som visar vikten av att ha en protes anpassad för den individuella 

användaren. I avsnittet nämns även vilka olika typer av proteser som finns på dagen marknad. 

 

4.1 Activities of Daily Living  
Activities of Daily Living (ADL) syftar på elementära aktiviteter som individen måste kunna utföra för 

att leva ett självständigt liv. Man delar även in aktiviteter i olika aktivitetsområden beroende på hur 

viktiga de är för det vardagliga livet, kallat primära- och sekundära aktiviteter. 

Bland de primära aktiviteterna finner man aktiviteter som berör den personliga hygienen, till 

exempel möjligheter att duscha och borsta tänderna. Även äta och kommunikation kan inkluderas i 

detta område. Bland de sekundära aktiviteterna tillhör bland annat individens hobby samt allmänna 

hushållsarbeten. 

Hur väl individen kan utföra dessa uppgifter är ofta kopplat till hur de tycker om sig själva. För många 

är möjligheten till egenvård och rörlighet saker som tas för givet. Det är först efter att dessa 

aktiviteter blir svåra, till exempel efter en olycka eller skada, individen börjar uppskatta hur viktiga de 

är för sina känslor av självkänsla (Northeast Center for Special Care, 2006; Activity of Daily living and 

health, 2013). 

En stor mängd vetenskapliga bevis tyder på att dagliga aktiviteter ger meningsfulla hälsofördelar. Till 
exempel fann V. Kaskutas och R. Powell år 2012 att det är mycket viktigt för personer, som besitter 
långvariga skador på händerna, att kunna utföra dagliga aktiviteter så snart som möjligt och på så 
sätt kunna ta del av “meningsfulla uppgifter” (Kaskutas, 2012).  

4.2 Trauman och psykologiska påfrestningar 
Hur man ser på sig själv har en stor påverkan på ens självkänsla och möjligheten till att kunna njuta 

av livet. En negativ självbild kan leda till en minskad motivation, något som är viktig för 

rehabiliteringen. Har man själv problem med att acceptera att man har en protes, tror man ofta att 

andra personer också har starka åsikter om detta (Shukla, Sahu, & Tropathi, 1982). 

För många uppstår inte problemen med att acceptera sina förändrade förutsättningar först när de 

kommer hem, när de ska göra sina dagliga aktiviteter, trots god rehabilitering på sjukhus (Kerstein, 

1980). Attityden hos familjen när man kommer hem är mycket avgörande då man lämnar den 

välbekanta omgivningen av sjukhuset och vägledning och stöd från rehabiliteringsteamet. Därför bör 

familjemedlemmar delta i alla faser av rehabiliteringsprocessen (Mendelson, Burech, & Polack, 1986; 

Parkes, 1984). 

Det har också visats att vissa individer är motvilliga att ge upp sin uppfattning som sjuk och tendens 

att förlita sig mot andra än vad som motiveras av sitt funktionshinder (Freierson & Lippmann, 1987; 

Racy, 1989). 
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4.3 Dagens proteser 
På protesmarknaden finns det idag främst tre olika typer av armproteser: kosmetiska, myoelektriska 

och kroppsdrivna proteser. Det är vanligt att dessa kombineras till exempel av en kroppsdriven 

armbåge tillsammans med en elektriskhand. Detta kallas för en hybridprotes (Jönsson, 2013). 

Kosmetiska proteser, även kallade passiva, används av dem som prioriterar design, verklighetstroget 

utseende och komfort framför den funktionalitet som andra typer av proteser erbjuder. Det finns 

även kosmetiska proteser som är skum formade och garanterar låg vikt. Dessa kan sedan täckas av 

en handske som erbjuder en mer verklighetstrogen färg och ytstruktur. OttoBock erbjuder dessa i 43 

olika modeller, där varje modell kan fås i 18 olika färger. Det finns även specifika modeller för män, 

kvinnor och barn (Ottobock, 2014). 

Kroppsdrivna proteser är så kallade aktiva griparmar där användaren styr protesens funktioner med 

sin egen kropp. Armbågsleden kan ställas in i många olika lägen, detta sker genom lättare rörelser i 

stump och/eller skuldran (Ottobock, 2014). 

Myo kommer från grekiska ordet för muskel, och myoelektrisk betyder elektrisk muskel. 

Myoelektriskt styrda proteser har en extern strömförsörjning, vilket betyder att de inte är styrda av 

individens egen muskelstyrka. Det finns både myoelektriska armar och händer (Ottobock, 2014). Den 

elektriska handen styrs genom att elektroder är kopplade till muskler som sedan gör att handen utför 

olika rörelser när muskeln spänns.  

Idag är en hybridprotes som är framställd av en kombination av protesmodeller. Detta sker oftast 

genom en kombination av kroppsdriven armbåge och en elektrisk hand.  För att ge protesen ett mer 

verkligt intryck kan sedan en kosmetisk handske användas för att skydda komponenter och 

elektronik mot smuts och liknande. 
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5. Utvecklingsprocessen 
Nedan beskrivs de moment projektgruppen genomfört för att uppnå syfte och mål. 

 

5.1 Förstudie 
Projektgruppen gjorde i ett tidigt skede undersökningar för att fastställa att det finns ett behov av 

produkten på marknaden. För att få en bild av vad marknaden efterfrågar gjordes intervjuer med folk 

i branschen som dagligen kommer i kontakt med armbågsproteser. Dessa sammanställdes sedan och 

klargjorde vilka brister och styrkor som finns på marknaden enligt kunden, samt vad som behöver 

prioriteras vid en nyutveckling. Undersökningen genomfördes genom att bland annat intervjua 

användare av armbågsproteser. Användarna var eniga om att dagens proteser hade behövt utvecklas 

då de i dagsläget är stela och inte har samma rörelsemönster som en frisk arm, något som gör att 

man blir begränsad i aktiviteter. Det gjordes även intervjuer av ortopedingenjörer som förmedlar och 

provar ut proteser till användare. Dessa intervjuer visade att det är en väldigt stor omställning för 

användarna när de får sina proteser, och att det är flera användare som tvingas sluta med sina 

hobbyer då de inte längre kan röra sig utan att få belastningsskador på kroppen. För fullständig 

marknadsundersökning se bilaga 6. 

I ett tidigt skede gjordes också en undersökning för att se om möjligheter finns för att ansöka om 

patent. Granskningar av tidigare lösningar gjordes även för att säkerställa att lösningen inte gör 

intrång på befintliga patent. Ett flertal sökningar gjordes därför i databaser förlagda hos Espacenet, 

Google Patent och PRV. Den mest närliggande lösningen som hittades genom metoden fanns på en 

fotprotes som hade en dämpande funktion. Men då denna lösning använde sig av andra material, 

och en helt annan funktion är det inget som hindrar utvecklingen av produkten. Nyhetsgranskningen 

finns att se i bilaga 7. 

För att stärka behovet som framgick i den tidigare nämnda marknadsundersökningen gjordes det 

informationssökningar efter vetenskapliga studier som kunde styrka problemet hos dagens utbud. 

Studierna visade hur viktigt det är för en människa att få möjlighet till en aktiv vardag, och hur 

påfrestande det kan vara att genomgå den livsomställning det innebär med att förlora en kroppsdel 

(Jönsson, 2013). Studierna visade även att materialet av en protes kan ha en negativ påverkan på 

kroppen. Detta då materialet inte ger efter vid belastning och därmed överbelastar övriga kroppen 

vid påfrestande rörelser (Fritz, 2014). 

Den information som projektgruppen fick ta del av under förstudien dokumenterades kontinuerligt. 

Detta är ett moment som fortlöpt under projektets gång, och resulterade till att projektgruppen 

kunde se tillbaka på vad som gjorts och använda informationen som vägledning vid stora 

beslutsfattanden.  

5.2 Idégenerering 
Utifrån informationen som genererats i förstudien diskuterades tankar och idéer kring de 

problemområden som skapats med dagens armproteser. Detta skedde i form av en brainstorming 

som resulterade till att projektgruppen slutligen enades om att det största problemet är den 

begränsade rörligheten i protesen. Då denna funktion är en av huvuduppgifterna för en mekanisk 

armbågsprotes, ansåg projektgruppen att detta problem skulle prioriteras högt. Andra viktiga 

aspekter att ta hänsyn till är protesens negativa påverkan på kroppen.  
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Utifrån informationen som samlats ur den tidigare förstudien samt diskussionerna i brainstormingen 

kunde projektgruppen sammanställa en kravspecifikation med krav och önskemål på vad produkten 

skulle uppnå. Kraven och önskemålen gick igenom de funktioner som projektgruppen ansåg 

nödvändiga gällande den tekniska funktionen, hantering, material samt produktens gestaltning. De 

aspekter som projektgruppen ansåg var primära för användande av produkten sattes som krav 

medan funktioner som skulle endast skulle innebära en ytterligare förbättring sattes som önskemål. 

Kraven innebar bland annat att produkten ska vara anpassningsbar, obegränsade låsningslägen, tåla 

temperaturskillnader samt vara kompatibel med andra produkter. Fullständig kravspecifikation finns 

att se i bilaga 1. 

Vidare applicerades metoden Brain Aided Design för att enskilda idéer skulle få möjlighet att växa 

fram. Genom att sätta sig in i hur en vardag kan se ut för protesanvändare och vilka svårigheter de 

dagligen möter, lockades det fram generering av diverse problemlösningar. Med metoden Pencil 

Aided Design illustrerades sedan dessa tankar och idéer i form utav skisser och anteckningar. Till en 

början skissades helhetslösningar upp som sedan utvecklades till mer noggranna skisser på de olika 

komponenterna. Metoden resulterade i diverse olika lösningar gällande formgivning och funktion. 

Majoriteten av lösningarna behöll dock den befintliga armbågsleden för att projektet skulle hålla sig 

inom de ramar som kursen innebar samt att inte bli allt för komplext. Skisser finns att se i bilaga 8. 

Efter att idéerna sammanställts gjordes en granskning av befintliga lösningar på marknaden som ett 

sätt att utveckla produktens funktioner. Det gjordes dels en jämförelse med stora världsomfattande 

protesföretag, men även mot mindre aktörer. En jämförelse av marknadsutbudets styrkor och 

svagheter identifierade förbättringsmöjligheter, samt vilka funktioner som är unika hos produkten i 

förhållande till konkurrenterna. Det var vid detta moment projektgruppen valde att produkten skulle 

vara kompatibel med en så kallad balansvikt för att reglera hur snabbt armen ska falla. Detta för att 

ha en chans att konkurrera på marknaden då denna funktion kan appliceras hos konkurrenterna. 

5.3 Konceptgenerering 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

5.4 Prototypframtagning 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

5.5 Test och verifiering 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

5.6 Användarinvolvering 
Protesbranschen är en bransch där kunskapsbrister kan leda till fysiska skador hos användaren. 

Projektgruppen har därför valt att kontinuerligt genomföra möten och intervjuer med 

branschkunniga personer. Projektgruppen har även tagit mycket hjälp av användare för att på så sätt 

få hjälp med tester och förbättringsförslag (Bruseberg & McDonagh-Philp, 2002). Fullständiga 

intervjuer finns att se i bilaga 10. 
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6. Resultat 
Syftet med projektet har varit att utveckla ett hjälpmedel som hjälper användaren att utföra 

vardagliga aktiviteter samt ger möjlighet till en ökad rörlighet, något som även målet med produkten 

innefattade. Nedan beskrivs resultatet samt hur det har uppnått syfte och mål. 

 

6.1 Överblick Xelbow 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

6.2 Uppbyggnad 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

6.3 Produktionsprocessen 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

 



 

 
 

17 

7. Affärsplan 
För att kunna ta Xelbow från utvecklingsfasen och vidare ut på marknaden har det tagits fram en 

affärsplan som tar upp viktiga faktorer vid en lansering. Affärsplanen bygger på Business Model 

Canvas och finns att läsa i sin helhet i bilaga 16. 

 

7.1 Vision 
Xelbows vision är att leverera en produkt som kan inspirera och göra det möjligt för användaren att 

leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. 

7.2 Affärsidé 
Xelbows affärsidé är att skapa kundanpassade armbågsproteser som hjälper användaren att klara av 

vardagliga aktiviteter på ett skonsamt sätt. Med Xelbow ska du känna dig aktiv och rörlig igen! 

7.3 Värdeerbjudande 
Varje år utförs cirka 50 000 armamputationer runt om i världen. Majoriteten av dessa är en följd av 

en olycka, vilket leder till drastiska förändringar i den drabbades vardag. Tänk dig att plötsligt bli 

begränsad i ditt rörelsemönster och få svårt att utföra dagliga aktiviteter, eller att inte kunna 

fortsätta med din hobby. Detta är dessutom något som påfrestar den mentala hälsan negativt och 

även livsglädjen kan blir påverkad. 

Xelbow är ett hjälpmedel som med sin unika rörlighet och funktion hjälper användaren att klara av 

vardagliga aktiviteter på ett skonsamt sätt. Till skillnad från proteser som finns på marknaden idag, 

ger Xelbow en ökad frihet och minskar påfrestningar på kroppen tack vare sin unika utformning.  

7.4 Marknadssegment 
Protesmarknaden är en marknad som skiljer sig åt mellan olika länder. I stora delar av världen finns 

det idag ett flertal olika lösningar och system. Detta är något som kan bidra till en något otydlig 

försäljningsstruktur då det är svårt att få en överblick av vad som styr marknaden.  

I USA är det försäkringsbolag och försvarsdepartement som är de stora kunderna. Liksom i många 

andra länder är det funktionen som är den viktigaste faktorn vid val av protes, medan priset är 

mindre betydande. 

I norden sker inköp genom statliga och kommunala upphandlingar där pris och funktion ses som de 

viktigaste parametrarna. Dock är funktionen prioriterad i förhållande till pris, då användarens 

livskvalitet är en central punkt att ta hänsyn till.  

Det Xelbow kan tillföra i förhållande till konkurrenterna för att vinna marknadsandelar är en utökad 

funktion för ökad livskvalitet hos användaren, men till samma pris. 

7.5 Distributionskanaler 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  
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7.6 Kundrelationer 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

7.7 Intäkter 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

7.8 Nyckelpartners 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

7.9 Kostnader 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

7.10 Konkurrensanalys 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

7.11 Risker 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  
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8. Diskussion och reflektion 
Projektgruppens tankar och reflektion kring produkten diskuteras i detta avsnitt. 

 

8.1 Positionering 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

8.2 Styrkor och svagheter 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

8.3 Hållbar utveckling 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

8.4 Etik och moral 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

8.5 Lika villkor 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  
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9. Projektdiskussion och reflektion 
I detta avsnitt diskuteras projektgruppens tankar och reflektioner kring projektet. 

 

9.1 Projektdiskussion 
Vid uppstarten av projektet visste inte projektgruppen hur det uppsatta målet skulle nås. Det fanns 

en mycket liten kunskap inom området och målet var att ha en fungerande prototyp vid kursens 

avslut. Under projektets gång har kunskaperna och intresset för området ökat enormt och kurser 

som studerats under Utvecklingsingenjörsprogrammet har implementerats i projektet allt eftersom. 

Det har varit mycket givande och inspirerande att få möjlighet att omvandla det man lärt sig i teorin 

till praktik. Även kunskapen och förståelsen som ligger till grund för att gå från idé till slutlig produkt 

har ökat hos projektgruppen. Detta är en erfarenhet som är allmänt känd och illustreras av Ullman, 

2010 (se figur 7). 

 

Figur 7, Ullman (2010). The Mechanical Design Process fourth edition. McGraw-Hill. 

Vägen från den första idén till det resultat som kan visas upp i dagsläget har bestått av både upp och 

nedgångar, vilket format projektet till något som vi inte hade kunnat föreställa oss vid projektets 

start. Vi är mycket stolta över att kunna visa upp en fungerande prototyp och över att ha tagit fram 

en stabil grund för framtida utvecklingsmöjligheter. 

Den största utmaningen genom projektet har varit att utveckla en förmåga att ställa om tankesättet 

när det skett en större förändring av projektet. Det har tillkommit många nya idéer under projektet, 

men även många som visat sig inte uppfylla de önskade egenskaperna, vilket har format projektet till 

det resultat som vi idag kan visa upp. 

Vidare har projektgruppens medlemmar besuttit mycket skilda egenskaper, något som visat sig vara 

framgångsrikt genom utvecklingsprocessen för att uppnå projektets syfte och mål. Det har även varit 

mycket lärorikt att möta branschkunniga personer som delat med sig av sina kunskaper och 

erfarenheter vilket resulterat till att projektet utvecklats till något större än vad vi kunde vänta oss. 
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Det som drivit oss genom projektet är vetskapen om att vi utvecklar en produkt som har möjlighet 

att ändra flera tusentals människors livsstil samt ge dem tillbaka den frihet de kanske en gång har 

haft. Detta är något som gjort att vi hela tiden strävat efter att förbättra vår produkt tillsammans 

med alla entusiastiska personer som stöttat oss genom projektet. 

9.2 Metoddiskussion 
Under projektet har främst olika metoder inom DPD använts. Detta arbetssätt valdes främst för att 

det lämpade sig bra då projektgruppen på snabbast möjliga sätt och med användaren i centrum, ville 

utveckla en produkt som uppfyllde krav och önskemål. Projektgruppen har strävat efter att hela tiden 

arbeta med den stunden viktigaste uppgiften, vilket i de flesta fallen har effektiviserat 

utvecklingsprocessen. Genom att alltid bearbeta det för stunden viktigaste momentet har gjort att 

gruppen haft en känsla av att alltid ligga ett steg före, något som drivit utvecklingen framåt samt 

skapat en motivation till att finna förbättringar i utvecklingen. 

Alla metoder som använts har var för sig haft en stor betydelse när det gäller att forma produkten till 

slutgiltigt resultat. Dock är det några moment som utmärkt sig speciellt under projektet, detta är 

främst all resursinsamling som skett kontinuerligt under projektet. Genom att alltid ifrågasätta 

analyser och information har det skapats en mycket stor kunskap hos gruppen vilket i sin tur lett till 

att produktens egenskaper kan analyseras på ett annat vis. Användarnas synpunkter och tester har 

haft stor betydelse för projektgruppen, då detta gett en bekräftelse på att produkten fungerar. 

Hade projektet gjorts om hade projektgruppen förmodligen valt att arbeta efter samma metoder då 

de har känts mycket givande och relevanta i utvecklingsprocessen för att nå de uppsatta målen. 

9.3 Resultatdiskussion                                
När vi ser tillbaka i vår dokumentation av de senaste nio månader, har vi sett hur projektet växt fram. 

Från att ha börjat med en idé kan vi idag stolt visa upp en fungerande prototyp av en armbågsprotes. 

Som tidigare nämnt har resultatet utvecklats och formats till något som projektgruppen inte kunnat 

ana. Slutresultatet har uppnått nästan alla krav och önskemål som uppsattes i kravspecifikationen vid 

projektets inledningsfas.  

Då produkten från början var tänkt att bara ge en utökad rörelse har den nu gått från ”performance” 

till ”excitement” på marknaden enligt Kanos modell (se figur 8), då det visade sig att de nya 

funktionerna gjorde att påfrestningen på användarens kropp minskade (Ullman, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 Figur 8, Ullman (2010). The Mechanical Design Process fourth edition. 
McGraw-Hill. 
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Det fanns ett önskemål om att produkten skulle vara förstärkt i ändpunkterna för att eliminera 

brottskador i plasten vid överbelastning. Men genom kunskapen som växt fram under projekt har 

projektgruppen ändrat sin syn på detta då en förstärkning istället skulle kunna skada användaren vid 

belastning. 

De första tankarna riktade sig väldigt mycket på att lösningen skulle vara inbyggd i armbågsleden. 

Men även här har projektgruppens nyfunna kunskap visat att detta skulle förhindra produkten att 

behålla balansvikten som protesen innehåller. Att göra detta val är något som vi nu i efterhand kan 

se tillbaka på med att det nuvarande resultatet passar bättre för ändamålet. 

Tidigt gjordes även ett val att vi skulle rikta in oss på en produkt som passar en bred målgrupp där 

målet är att klara av vardagliga aktiviteter. Hade vi istället nischat oss smalare och främst vänt oss till 

användare som till exempel sysslar med fysiska idrotter på elitnivå hade resultatet antagligen inte 

haft samma utformning. 

9.4 Framtid 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  
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I 

Bilaga 1 – Kravspecifikation 
Nedan har de krav (K) och önskemål (Ö) som produkten ska uppnå listats. 

 

1.  Teknisk funktion   K/Ö 
1.1 Totalvikten ska vara dessamma som nuvarande 

proteser. 
 Ö 

1.2 Anpassningsbar längd för att passa olika typer av 
användare 

 K 

1.3 Infästning ska vara kompatibel med andra produkter  K 
1.4 Innehålla en balansvikt  K 
    

 
 

2. Hantering   

2.1 Obegränsade låsningslägen  K 
2.2 Tåla normal användning (smuts, fukt osv.)  K 
2.3 Tåla slag och skydd mot brott  Ö 
2.4 Ska kunna vara låst, fast och öppen  Ö 

 
 

3. Material   

3.1 1 års hållbarhet  Ö 
3.2 Tåla en temperatur på -20 till +40 grader Celsius  K 
3.3 Förstärkta ändpunkter  Ö 

 
 

4. Uttryck och gestaltning   

4.1 Produkten ska ge uttryck för att vara säker och 
användarvänlig 

 K 

4.2 Produkten ska ha en sportig design  Ö 

4.3 Produkten ska kunna ha olika finish  Ö 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

II 

Bilaga 2 - Almi 

 

 
 

 

 

 



 
 

III 

 

Bilaga 3 – Tidplan 
Nedan visas den tidsplanering som projektgruppen arbetat efter. 

 

 

 

 

  



 
 

IV 

Bilaga 4 – Samarbetsavtal 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

 

 

  



 
 

V 

Bilaga 5 – Sekretessavtal 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

 

 

 

  



 
 

VI 

Bilaga 6– Marknadsundersökning 

Användare 1 

1. Vilken typ av protes använder du? 

- Jag har använt olika typer utav proteser. För tillfället har jag en hybridprotes som består 

av en mekanisk (kroppsdriven) armbåge tillsammans med en myoelektrisk hand. 

2. Vilket märke använder du på din protes? 

- Jag använder en protes från OttoBock 

3. På vilket sätt har du blivit amputerad 

- Jag blev amputerad på grund av att jag råkade ut för en olycka 

4. Vad är den största förändringen med att ha en protes? 

- Den största förändring är att ställa om sig från det man är van vid. 

5. Känner du att du begränsas av din protes? 

- Min armbåge är väldigt stel och har långt ifrån samma rörelsemönster som min friska 

armbåge. Detta gör att jag blir väldigt begränsad i mina aktiviteter. Det finns många 

aktiviteter som jag skulle vilja genomföra men som jag inte klarar av på grund av min 

protesarm. 

6. Om det skulle finnas ett hjälpmedel som gjorde att du skulle kunna bli mer aktiv. Skulle du 

kunna tänka dig att använda denna? 

- Det skulle jag absolut göra! 

Användare 2 

1. Vilken typ av protes använder du? 

- Jag använder både en mekaniskhand och armbågsprotes. Något som jag har haft länge 

och trivs med väldigt bra. 

2. Vilket märke använder du på din protes? 

- Båda delarna kommer från OttoBock. 

3. På vilket sätt har du blivit amputerad 

- Jag råkade ut för en olycka som gjorde att jag fick amputera min arm. 

4. Vad är den största förändringen med att ha en protes? 

- I början tyckte jag att det var väldigt konstigt. Att inte ha någon känsel i fingrarna är 

svårare än vad man kan föreställa sig. 

5. Känner du att du begränsas av din protes? 

- Jag har haft min protes så pass länge att jag inte längre tänker på att jag kanske gör lite 

konstiga rörelser, jag har helt enkelt lärt mig att leva med det. Men självklart hade jag 

gärna varit lika rörlig som innan olyckan. 

6. Om det skulle finnas ett hjälpmedel som gjorde att du skulle kunna bli mer aktiv. Skulle 

du kunna tänka dig att använda denna? 

- Det skulle jag kunna tänka mig, om det inte är något komplicerat.  

  



 
 

VII 

Ortopedingenjör 1 

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

Ortopedingenjör 2 

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

 

  



 
 

VIII 

Bilaga 7 - Nyhetsgranskning 
Den nyhetsgranskning som gjorts via PRV, Espacenet och Google Patent visar att det inte finns något 

som liknar vår lösning. Det finns myoelektriska proteser som har flera olika sensorer och som kan 

medveten kontrolleras. Dock så innebär det stora skillnader mellan dessa och kropps drivna proteser.  

De flesta patent och produkter är relaterade till benproteser. Det man hittar som ger liknande 

egenskaper är en typ av benproteser, så kallade J-ben. Dessa är oftast gjorda av kolfiber för att kunna 

ta upp stötar och på så vis vara mer skonsamma mot användaren. Dock så ser dessa inte alls ut som 

människoben. Företag som Otto Bock har även knäleder som kräver en följsam och mer naturligt 

rörelsefunktion. Dessa drivs ofta med en pump eller gasfjäder. 

 

  



 
 

IX 

 

  



 
 

X 

Bilaga 8 – Skisser 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

  



 
 

XI 

Bilaga 9 – Tester 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

  



 
 

XII 

Bilaga 10 – Intervjuer 

Intervju Stewe Jönsson, Ortopedingenjör på Team Olmed, 131201 

1. Vad är den största förändringen med att få en protes? 

- Den största förändringen är att ersätta det man har förlorat. Användaren kan välja på ett 

begränsat syfte. Antingen en arm som bara används som utfyllnad av estetisk själ, eller 

att återskapa funktionella rörelser. Till skillnad från benamputationer är armarna oftast 

inte planerade utan uppstår genom en olycka, vilket självklart är en stor omställning för 

användaren. 

2. Vad är det vanligaste problemet användare har? 

- Det största problemet i dagsläget är att en arm går ej att ersätta till fullo. Användaren 

kommer bli mycket begränsad då det endast kan ske simultana rörelser. Känseln är även 

något som i dagsläget inte kan återskapas. 

3. Har du hört användare som har haft problem med sin armprotes och att den hämmar deras 

rörelseförmåga samt ger dem ökad belastning på övriga kroppen? Om, har någon beskyllt 

en specifik del för att vara den felande delen? 

- Många användare får problem med proteshylsan, det vill säga där protesen fäster till 

kroppen. 

4. Vad kostar en protes liknande den vi har att tillverka och är det användaren som får 

betala? 

- Är man svensk medborgare så finansieras protesen med hjälp av skatter och friahjälper. 

Annars kostar en protes mellan cirka 30 000–120 000 kronor beroende på vilket 

utförande användaren vill ha. 

5. Vilken är den vanligaste protesen? 

- Den vanligaste protesen är en hybrid protes, det vill säga en kombination av en 

kroppsdriven armbåge och en elektriskhand. Det vanligaste är också att protesen har en 

exoskelottal konstruktion. 

6. Hur fungerar en kroppsdriven protes jämfört med en elektrisk? 

- En kroppsdriven protes kan även kallas vajerarmbåge då den styrs med vajrar. Man kan 

säga att den hämtar energi från kroppen.  

En elektrisk armbåge är mer kompakt och har en yttre kraftkälla från ett batteri. Det är 

vanligare med en kroppsdriven armbåge än en elektrisk då det tar tid för den elektriska 

att utföra rörelsen.  

7. Hur tror du att framtiden för proteser ser ut, alltså vilken funktion och typ kommer 

dominera om 10-15 år? 

- Bortser man från att det måste utvecklas något som inte påfrestar fästet så tror jag att 

det kommer att bli händer med bättre grepp och bättre finmotorik. 

8. Fördelar och nackdelar med en kroppsdriven protes gentemot andra vanliga typer av 

proteser? 

- Föredelarna med en kroppsdriven är att det går snabbt att reglera om man vill låsa eller 

låsa upp armen. Till skillnad från en elektrisk som kan upplevas långsam, på grund av 

detta är det många som använder sig av en kroppsdriven armbåge tillsammans med en 

elektrisk hand. 

 



 
 

XIII 

9. Hur många är det som använder armbågsprotes idag? 

- Det är svårt att svara på då det finns olika typer av proteser. Men den som du har här 

(Ottobock) finns det nog några tusen användare av i Sverige. 

Intervju Annika Fritz, leg. Fysioterapeut, 140123 

1. Hur påverkas kroppen av rörelsen som blir av dagen proteser? 

- Dagens proteser skapar en snedbelastning i ryggen vid belastning. Det kan även 

utvecklaen överansträngd muskulatur, detta kan dock variera beroende på hur vältränad 

användaren är. Belastningen kan även bidra till skador på nacke och axelparti. 

2. Vad kan felbelastning av kroppen leda till? 

- Vid den här belastningen skulle användaren förmodligen enbart drabbas av värk då den 

ökade belastningen sker muskulärt. Belastningen kan även leda till att kroppens muskler 

byggs upp ojämnt då den ena sidan får arbeta mer, men även detta är mycket 

individuellt. 

3. Skulle en mer följsam protes lindra skadorna? 

- Det skulle det absolut göra! Det skulle vara en stor fördel för kroppen om protesen blev 

mer följsam då det skulle minska belastningen. 

Intervju Christoffer Lindhe, VD LindheXtend AB, 140508 

1. Vad är inköpspriset på en protes och vad säljer man dem sedan för? 

- Inköpspriset och utpriset är samma sak då landstingen köper in produkterna och sedan 

ger dem till sina protesanvändare. 

2. Vad kostar det att tillverka en protes? 

- Mycket svårt att svara på, då den har flera olika delar. Men troligtvis mindre än halva 

försäljningspriset. Det beror på hur höga kraven är för att få produkten godkänd. 

Intervju Reine Holst, Ortopedingenjör, 140510 

1. Hur många amputerade finns det i Sverige, och hur många amputeras eller föds per år? 

- I Västra Götalands region är det mellan 7-10 som får nya proteser varje år. Skulle 

uppskatta att det hamnar runt 50 i hela landet. 

2. Hur ser marknaden ut idag och vilka tillverkare är störst? 

- Otto Bock använder vi mycket, men även Centri och BiBionic. 

3. Hur håller man sig uppdaterad på vad som kommer? 

- Mycket är via olika forum. Ibland kommer försäljare hit men det blir också mycket 

mässor. Den största i Europa är i Leipzig, Tyskland och den största i Sverige är 

Ortopedteknik. 

4. Byter man sin protes? 

- Det är framförallt barn som byter för att få en arm som är i rätt storlek. Vuxna byter cirka 

var femte år. Detta är olika mellan olika individer. En jordbrukare som arbetar med sin 

protes varje dag byter 10 gånger så ofta.  

5. Vad kostar en protes? 

- En myoelektrisk kostar mellan 75 000 till 250 000. Kroppsdriven 20 000 till 40 000 och 

kosmetiska betydligt mindre. Detta inkluderar materialet och tiden det tar att prova och 

lära sig använda armen. 

 



 
 

XIV 

Bilaga 11 - Pughs Utvärderingssystem 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

 

 

  



 
 

XV 

Bilaga 12 – FMEA 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

  



 
 

XVI 

Bilaga 13 – SWOT- analys 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

  



 
 

XVII 

Bilaga 14 - Ekonomiska kalkyler 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

  



 
 

XVIII 

Bilaga 15 – Ritningar 
Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

  



 
 

XIX 

Bilaga 16 – Affärsplan 

Vision 

Xelbows vision är att leverera en produkt som kan inspirera och göra det möjligt för användaren att 

leva ett mer aktivt och hälsosamt liv. 

Affärside 

Xelbows affärside är att skapa kundanpassade armbågsproteser som hjälper användaren att klara av 

vardagliga aktiviteter på ett skonsamt sätt. Med Xelbow ska du känna dig aktiv och rörlig igen! 

Sammanfattning av affärsplan 

Affärsmodell  

Värdeerbjudande  

Varje år utförs cirka 50 000 armamputationer runt om i världen. Majoriteten av dessa är en följd av 

en olycka, vilket leder till drastiska förändringar i den drabbades vardag. Tänk dig att plötsligt bli 

begränsad i ditt rörelsemönster och få svårt att utföra dagliga aktiviteter, eller att inte kunna 

fortsätta med din hobby. Detta är dessutom något som påfrestar den mentala hälsan negativt och 

även livsglädjen kan blir påverkad. En armprotes är ett steg på vägen tillbaka till en mer normal 

vardag och det är därför viktigt att ha en protes som passar den enskilda individen och dess behov. 

Idag finns det flera olika typer av armproteser, de som används mest är kosmetiska, myoelektriska 

och kroppsdriven armproteser. Dessa typer kan även kombineras och bildar då en hybridprotes, 

vilket är den vanligaste protesen  

 Processen för att få att få en protes handlar till stor del om individuell anpassning utifrån 

användarens behov, önskemål och förutsättningar för att få en protes som passar den specifika 

användaren.  

Xelbow är ett hjälpmedel som med sin unika rörlighet och funktion hjälper användaren att klara av 

vardagliga aktiviteter på ett skonsamt sätt. Till skillnad från proteser som finns på marknaden idag, 

ger Xelbow en ökad frihet och minskar påfrestningar på kroppen tack vare sin unika utformning.  

Marknadssegment 

Protesmarknaden är en marknad som skiljer sig åt mellan olika länder, och i stora delar av världen 

finns det idag ett flertal olika lösningar och system. Detta är något som kan bidra till en något otydlig 

försäljningsstruktur då det är svårt att få en överblick av vad som styr marknaden.  

I USA är det försäkringsbolag och försvarsdepartiment som är de stora kunderna. Liksom i många 

andra länder är det här funktionen som är den viktigaste faktorn vid val av protes, medan priset är 

mindre betydande. 

I norden sker inköp genom statliga och kommunala upphandlingar där pris och funktion ses som de 

viktigaste parametrarna. Dock är funktionen prioriterad i förhållande till pris, då användarens 

livskvalitet är en central punkt att ta hänsyn till.  

Det Xelbow kan tillföra i förhållande till konkurrenterna för att vinna marknadsandelar är en utökad 

funktion för ökad livskvalitet hos användaren, men till samma pris. 



 
 

XX 

Distributionskanaler  

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

Kundrelationer  

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

Intäkter  

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

Nyckelpartners  

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

Kostnader  

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

Konkurrentanalys 

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  

Riskanalys  

Sekretess på grund av att avsnittet innehåller information av känslig karaktär för eventuell framtida 

verksamhet kring produkten eller varumärket.  
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