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Förord 
 

Detta examensarbete genomfördes som det sista steget i vår utbildning, där 

projektgruppen bestod av två biomekanikingenjörsstudenter. Under projektets 

gång fick vi tillämpa den kunskap som hade införskaffats under den tre år långa 

utbildningen. Projektet omfattade 15 hp som fördelades på 20 veckor under 

vårterminen 2015.  Vi tycker att projektet har varit väldigt engagerade och 

utmanande, vilket har varit både intressant och roligt. Förhoppningsvis bidrar 

projektet till en större möjlighet för protesanvändare att leva ett mer aktivt liv och 

på så sätt integreras mer i samhället. 

 

Vi vill framförallt tacka: 

 

 Christoffer Lindhe – För ett väldigt spännande uppdrag och finansiering. 

 Lina Lundgren – För upplysande och lärorik handledning. 

 Bengt-Göran Rosén – För upplysande och lärorik handledning. 

 Loisa Sessman – För deltagande i Workshop. 

 Josefin Henriksson – För deltagande i Workshop. 

 Carmel Larkin – För deltagande i Workshop. 

 Biomekanikprogrammet – För deltagande i Workshop och givande 

diskussioner under projektets gång. 

 Halmstad Mekaniska Verkstad – För tillverkning av komponenter. 
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Sammanfattning 
 

Bakgrund: I dagsläget görs ca 50 armamputationer per år i 

Sverige, oftast till följd av olyckor. Medicinska 

framsteg har resulterat i att fler människor med 

funktionsnedsättningar börjat idrotta, protesbrukare 

inkluderade, då cirka 40 % av protesanvändare är 

idrottsaktiva. En enkätundersökning visade att fler 

personer med avsaknade lemmar i nedre extremitet vill 

utföra mer fysiska aktiviteter men att deras proteser 

inte tillåtit detta.  Förmågan att utföra vardagliga 

aktiviteter har också undersökts hos en 

överarmsamputerad population. En enkätundersökning 

visade att endast 2,6 % av enkätdeltagarna var mycket 

nöjda medan hela 19 % var mycket missnöjda med sin 

protesfunktion. Många brukare lägger mycket vikt på 

kosmetiska krav såsom utseende och komfort, men 

Christoffer Lindhe, grundare och VD för LindheXtend 

samt uppdragsgivare för detta projekt, menar på att en 

överarmsprotes med en passiv, kraftupptagande 

komponent möjliggör en funktion mer anpassad för en 

mänsklig rörelse. 

Problemställning: Syftet med projektet var att ta fram en 

armbågsledskomponent till en överarmsprotes som kan 

efterlikna en mänsklig rörelse. Detta kan bidra till 

större möjligheter för en överarmsamputerad att delta i 

aktiviteter och sociala sammanhang, samt öka 

användarens självkänsla och integration i samhället. 

Målet var att utveckla en artificiell armbågsled. Dess 

funktion ska vid yttre belastning kunna flektera eller 

extendera i sagittalplan för att sedan återgå till 

ursprungsläget vid avlastning.  

Teori: Projektet stöds av forskning och teorier inom 

områdena rehabilitering, ergonomi och protetik. 

Metod: Projektet leddes genom den agila metoden time 

boxing. Den huvudsakliga metodiken av 

utvecklingsprojektet följdes enligt Ullmans modell i 

boken The Mechanical Design Process, och stöddes av 

beräkningsmodeller, CAD och FEM-beräkningar. 

Resultat: Slutresultatet var en funktionsbevisande prototyp som 

möjliggjorde målets funktion och uppfyllde syftet. 

Slutsats: Detta projekt resulterade i en armbågsledskomponent 

som efterliknade en mänsklig rörelse vid yttre 

belastning. 
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Abstract 
 

Background:  Currently, about 50 upper limb amputations are 

executed per year in Sweden, mostly as a result of 

accidents. Medical advances have resulted in more 

people with disabilities playing sports, including 

prosthetic patients, of which about 40 % are active in 

sports. A survey showed that more people with 

deficient limbs in the lower extremity want to perform 

physical activities, however, their prosthesis does not 

allow them. The ability to perform daily life activities 

has also been investigated in an upper arm amputee 

population. The survey showed that only 2.6% of 

respondents were very satisfied, while 19% were very 

dissatisfied. Many users put emphasis on the cosmetic 

requirements of prostheses such as weight, appearance 

and comfort, but Christoffer Lindhe, founder and CEO 

of LindheXtend and project owner for this project, has 

an idea that a humeral prosthesis with a passive, 

energy-absorbing elbow component enables a function 

more adapted for a human movement. 

Issue:  The purpose of this project was to develop an elbow 

joint that has a function similar to a human movement. 

This function may contribute to more opportunities for 

an upper arm amputee to participate in daily and social 

activities. In a more holistic sense, this may increase 

self-esteem and social integration. The goal was to 

develop a prototype of an artificial elbow joint. Its 

function was to be able to carry an external load and 

flex or extend in the sagittal plane as well as return to 

the original position upon release. 

Theory:  The project is supported by research and theories in the 

areas of rehabilitation, ergonomics and prosthetics. 

Methodology:  The project was led by the agile method time boxing. 

The principal methodology by the project was 

followed according to the model by Ullman in the 

book The Mechanical Design Process supported by 

modeling, CAD and FEM calculations. 

Results: The final result was a function evidential prototype 

that enabled the target function and fulfills the purpose 

of the project. 
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Conclusion:  This project resulted in an elbow component that 

mimics human movement when exposed with external. 

load.  
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1. Introduktion 
 

De flesta som genomgår en amputation på övre extrimitet är människor som har 

utsatts för någon form av trauma med associerade komplikationer. Vissa patienter 

behöver en amputation på grund av olika cancerformer medan andra råkar ut för 

industri, fordon eller – båtolyckor. (Blanck, 2014) 

 

I Sverige görs det cirka 50 armamputationer/år och de flesta amputationer sker 

efter ett olycksfall (Personskadeförbundet).  

 

Lindhe Xtend är ett företag som grundades av Christoffer Linde som är utbildad 

högskoleingenjör vid Halmstad Högskola. Under sin tid på 

Utvecklingsingenjörsprogrammet undersökte han frågor relaterade till postural 

kontroll i fot-proteser, och valde att utveckla en egen fotprotes som ledde till 

produkten Xtend foot. Lindhe Xtends affärsidé är att utveckla och sälja 

användarvänliga proteser och tillbehör (LindheXtend), och har utökat sitt 

sortiment till att även omfatta proteser för övre extremiteten.  

 

Enligt tidigare forskning (Luigi & Cooper, 2014) har framsteg skett inom 

medicin, vilket har resulterat i en ökning av antalet idrottare med 

funktionsnedsättningar, där protesbrukare inkluderas. En anledning till detta kan 

vara vikten av regelbunden träning för individens välbefinnande. Trots att det 

finns 55 miljoner människor med funktionsnedsättningar i USA, är enbart 2 

miljoner amatöridrottare eller tävlingsidrottare. Trots att utvecklingen av 

sportprogram har ökat är det endast 40 % av personer med funktionsnedsättningar 

som utför fysisk aktivitet eller deltar i olika sporter. Fysisk aktivitet har många 

fördelar för människor med fysisk nedsättning, några av fördelarna är minskning 

av stress, smärta och depression samt en ökning av livskvalitén (Luigi & Cooper, 

2014). Deltagande i fysisk aktivitet har visat sig öka självbilden hos personer som 

har genomgått en amputation. En enkätundersökning visade att personer som 

saknade lemmar i nedre extremitet hade ett stort intresse av att delta i fysiska 

aktiviteter och trodde att deras livskvalité skulle öka om deras proteser inte hade 

försämrat deras förmåga att springa eller förflytta sig snabbt. För att uppmuntra 

till fysisk aktivitet behövs det nya innovativa proteser som är designade för olika 

sporter och uppfyller funktionsbehovet (Luigi & Cooper, 2014). 

 

I dagsläget utvecklas det inte enbart generella proteser utan också proteser som är 

specialanpassade för en specifik sport. Enligt Luigi & Cooper, är det viktigt att 

designa proteser så att de kan användas vid så många olika aktiviteter som möjligt 

och i de flesta fallen kan proteser designas för att möta olika aktiviteters 

funktionskrav (Luigi & Cooper, 2014). Det kan vara tekniskt problematiskt att få 

proteser till övre extremiteten att efterlikna den anatomiska funktion som 

människan har, vilket kan medföra frustration hos användaren i 

rehabiliteringsprocessen. Trots att utvecklingen går framåt med elektroniska 
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proteser såsom myoelektriska proteser är dessa fortfarande tunga med begränsade 

rörelsemöjligheter, speciellt begränsat är möjligheten till precisionsrörelser (Jang 

et al. 2011).  

 

Under en enkätundersökning deltog 210 överarmsamputerade, där de fick svara på 

frågan ”level of satisfaction with activities of daily living”. ADL-aktiviteterna 

syftade till aktiviteter som genomfördes utan någon assistans. Resultatet av 

undersökningen visade att endast 2.6 % av deltagarna var mycket nöjda, 20.9 % 

var ganska nöjda, 44.3 % måttligt nöjda, 13.2 % var något missnöjda och 19 % 

var mycket missnöjda (Jang et al. 2011). Av resultatet kan vi dra slutsatsen att 

dagens proteser behöver vidareutvecklas för att bättre kunna utföra ADL-

aktiviteter och därmed öka antalet nöjda protesanvändare. 

 

Många brukare anser att de klarar sig utan aktiva funktioner i armprotesen, men 

att de har mer krav på designen särskilt när det gäller vikt, komfort och utseende 

(Ottobock). Däremot menar Lindhe
1
 att det finns ett behov av en passiv 

komponent i armprotesen som möjliggör en funktion mer anpassad för mänsklig 

rörelse. Där av har vi fått i uppdrag att utveckla en generell protes som går att 

använda vid olika aktiviteter med en passiv kraftupptagande komponent. 

1.1 Problemformulering 

Överarmsamputerade behöver fler proteser som möjliggör en mänsklig rörelse vid 

aktiviteter och i sociala sammanhang, detta för att inte uteslutas ur samhället men 

också för att öka livskvalitén för brukaren.  

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med projektet är att utöka Lindhes sortiment genom att ta fram en 

armbågsled till en överarmsprotes som kan efterlikna en mänsklig rörelse. Detta 

kan bidra till större möjligheter för en överarmsamputerad att delta i aktiviteter 

och sociala sammanhang, detta för att öka användarens självkänsla och integration 

i samhället.  

 

Målet är att utveckla en armbågsledskomponent. Dess funktion är att vid yttre 

belastning kunna flektera eller extendera i sagittalplan för att sedan återgå till 

ursprungsläget vid avlastning.  

1.3 Avgränsningar 

För att projektet ska kunna vara genomförbart till utsatt deadline har 

avgränsningar krävts för att effektivisera genomförandet. Inom projektet 

avgränsades arbetet till att endast vidareutveckla armbågsledskomponenten. Krävs 

ytterligare komponenter för att uppnå önskad funktion utvecklas dessa vid behov, 

                                                 
1
 Christoffer Lindhe VD Lindhe Xtend, projektmöte den 2 februari 2015. 
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dock tar projektet inte hänsyn till antropometrisk data utan utgår ifrån en tidigare 

prototyps dimensioner.  

2. Teoretisk referensram 

2.1 Rehabilitering 

Inom rehabiliteringsteknologi och design utgår konstruktören från mänskliga 

behov, önskningar och drömmar. Rehabiliteringsteknologi och design har sin 

måttstock i användarens och omgivningens upplevda nöje och nytta, designen 

skall alltså börja och sluta med människan i centrum. Det är de tekniska 

lösningarna och deras design som uppvisar hur problemen tolkas samt vilka de 

faktiska implementeringarna blir i slutändan. Målet med forskning inom 

rehabiliteringsområdet är att resultatet ska komma till användning för människor 

med funktionshinder förr eller senare. Där av pågår en ständig balansgång mellan 

snabbavhjälpande insatser som inriktar sig på ett specifikt delhjälpmedel som går 

från idé till produkt på en betydligt kortare tid, jämfört med en arbetsinsatts som 

kan producera hela arsenaler av hjälpmedel. Från att ha varit nöjd med en 

snabbavhjälpande insatts kan det istället växa fram sätt att formulera önskningar 

som omvärlden eller brukaren av hjälpmedelet inte tidigare har känt till (Jönsson, 

2005). 

 

De senaste åren har uppmärksamheten till att alla människor ska ha lika möjlighet 

till att delta i samhället intensifierats, att gå djupare in i området tillgänglighet ger 

individer möjligheten att leva självständigt och definiera funktionsnedsattas status 

i samhället (Iwarsson & Ståhl, 2003). De flesta organisationer följer idén att 

universal design och usability betyder ”design for all” eftersom en så bred 

kundkrets som möjligt kan skapas och detta är praktiskt ur kommersiellt 

perspektiv. Det finns dock inga universella produkter som kan användas av alla 

för att det helt enkelt finns för många människor med olika förutsättningar. 

Däremot är det viktigt att ha konceptet i tankarna under 

produktutvecklingsprocessen för att kunna konstruera en produkt som är flexibel 

och kan tillmötesgå de olika användarna inom målgruppen (Harper, 2007). 

2.1.1 Accessibility 

Ordet tillgänglighet (accessibility) kan delas upp i olika dimensioner, såsom 

tillgängligheten till den fysiska miljön, till information eller till sociala aktiviteter 

och tjänster. Den vanligaste dimensionen är förhållandet mellan funktionshinder 

och fysisk miljö, medan de två återstående områden fortfarande är förbisedda trots 

att intresset och betydelsen ökar. Det finns även en annan vanlig definition på 

tillgänglighet som den svenska nationalencyklopedin använder, ”Möjligheten att 

delta i något önskvärt. För en specifik person beror denna möjlighet på t.ex. fysisk 

rörlighetsförmåga och geografisk närhet till det som är önskvärt.” För en person 

med funktionsnedsättningar blir ordet tillgänglighet genast mycket mer komplext 
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då ordet syftar på en individs förmåga att fungera självständigt i och med sin 

omgivning (Iwarsson & Ståhl, 2003). 

 

Protesers inverkan på självständighet i det vardagliga livet är sannolikt stor. 

Forskning som genomförde fokusgrupper med 24 ben-amputerade personer, 

intervjuer med personer som arbetade med protesordinationer, fann bland annat 

att självständigheten förbättrades funktionellt samt att självkänslan och känslan av 

själveffektivitet ökade till följd av protesordinationerna (Schaffalitzky et.al, 

2011). 

2.1.2 Usability   

Ordet användarvänlighet (usability) används ofta parallellt tillsammans med 

tillgänglighet. I Sverige finns det lagstiftningar som tvingar byggentreprenörerna 

att planera sina byggen så att de är andvändningsbara och tillgängliga för 

människor med funktionsnedsättningar. Just nu finns det ingen definition på 

användarvänlighet som involverar mänskliga aktiviteter även om det verkar 

komma inom en snar framtid. Det finns en nära koppling mellan aktivitet och 

beteende baserad på ett starkt behov att kunna utföra en aktivitet. En aktivitet 

representerar individens uppfattning om funktion och prestation i den miljö som 

aktiviteten utförs. En modell som fokuserar på utfallet mellan människa-miljö 

relationen som också involverar prestandan av aktiviteter i dagligt liv (ADL) är 

”the Canadian Model of Occupational Performance (CMOP)”. Den här modellen 

fokuserar i sig inte på tillgänglighet och användarvänlighet, men den belyser 

vikten av aktivitet eller arbete i det dagliga livet som en betydande hälsofaktor 

(Iwarsson & Ståhl, 2003). 

 

Även inom protesutveckling är användarvänlighetstermen nytt enligt (Resnik, 

2011). Resnik menar på att användarvänlighetsforskning inom överarmsprotetik 

till stor del saknas i USA p.g.a. möjliga faktorer så som begränsade resurser till 

följd av den låga andelen överarmsamputerade, endast 3 % av 41000 amputerade 

år 2005. Även en begränsande faktor för användarvänlighetsforskning inom 

överarmsprotetik kan vara att det inte finns några statliga förordningar som driver 

på forskningen. Resnik föreslår med sin artikel ett sätt att implementera 

användartester inom överarmsprotesutvecklingsprocessen. Framförallt genom att 

tillämpa användartester som komplement i utvecklingsfasen, detta för att 

ytterligare integrera målgruppens önskemål (Resnik, 2011). 

 

Att utveckla användarvänliga funktionella övreextremitetsproteser som accepteras 

av brukaren har visat sig vara en svår uppgift, detta har bevisats genom rapporter 

om det höga antal brukare som slutar använda sina proteser enligt (Resnik, 2011). 

Forskning genomförd av (Biddis & Chau, 2006) visar att tekniska faktorer som 

relateras till diskomfort och begränsad funktion var de största anledningarna till 

att brukare slutade att använda sina proteser. Andra faktorer som bidrog till ett 

slutanvändande av proteser som identifierades av (Resnik, 2011) var hållbarhet, 

mekaniskt fel, kontrollen och den kosmetiska designen av protesen. I samma 

undersökning av (Biddis & Chau, 2006) identifierades användarens 
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prioriteringskrav gällande proteser. Prioriteringarna var vikt, kostnad, komfort och 

ett större rörelsemönster.  

2.1.3 ADL – Activities of Daily Living 

Activities of Daily Living (ADL) betyder aktiviteter I det dagliga livet, begreppet 

används inom medicinsk och social rehabilitering. ADL omfattar grundläggande 

funktioner och delas upp i två grupper, pirmär ADL och sekundär ADL. 

Funktioner som klassas inom gruppen primär ADL kan vara enklare aktiviteter 

som av- och påklädning, hygieniska uppgifter och förflyttning. I den sekundära 

ADL gruppen finns funktioner som är mer komplicerade som t.ex. matlagning, 

städning, sociala kontakter och resor. ADL används för att bedöma en 

funktionsnedsatts förmåga att klara dessa aktiviteter för att uppskatta sjukdomens 

eller skadans konsekvenser men också rehabiliteringens effekt. Bedömningen som 

genomförs av arbetsterapeuter eller fysioterapeuter utgår ifrån den 

funktionsnedsattas upplevda problem. Resultatet av bedömningen används för att 

ordinera tekniska hjälpmedel eller åtgärder som behövs genomföras i bostad eller 

på arbetet (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

I en undersökning genomförd av (Atkins & Donovan, 1996) fås en god 

uppfattning om vilka funktioner protesen ska inkludera för att en 

överarmsprotesanvändare ska bli mer tillfreds med protesen. Undersökningen 

inkluderar även vilka ADL-aktiviteter som överarmsamputerade skulle vilja 

kunna genomföra. Några exempel är: skära kött, knyta skosnöret, använda 

hammare och spik och kunna använda en kniv eller en gaffel. I en annan 

undersökning av (Jang et al. 2011) visade det sig att de svåraste ADL-aktiviteter 

för en överarmsprotesanvändare var att knyta skosnöre, öppna och dricka en 

flaskdryck, använda saxar samt att knäppa skjortan.  

2.2 Ergonomi 

2.2.1 Armbågsledens uppbyggnad 

Den mänskliga armbågsleden byggs upp av ledytor från tre ben, humerus, ulna 

samt radius. Hela leden är en sammansatt led och har en gemensam ledkapsel. 

Den sammansatta leden består av en gångjärnsled, en vridled och en kulled och 

stabiliseras av ledband. Leden tillåter flexion/extension samt supination/pronation 

(Lindström, 2006). Den naturliga rörelsefriheten i armbågsleden är 0-140 grader 

(Carey et al. 2009).  

2.2.2 Biomekaniska beräkningar 

Biomekanik skiljer sig från traditionell mekanik på så sätt att biomekanik 

tillämpar metoder och principer på biologiska material. Beräkningarna används 

inom sjukvård, idrott och produktutveckling. Inom belastningsergonomi används 

biomekaniska beräkningar i studier där analyser av hur krafter påverkar de olika 

anatomiska strukturerna i människans kropp är relevanta.  Men de kan också 

användas för att utvärdera belastningar vid repetitivt manuellt arbete. Metoden är 
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användbar för att påvisa förbättringar vid en förändring eller för att 

uppmärksammas på de mest belastande momenten vid arbete. Det finns principer 

att ta hänsyn till när biomekaniska beräkningar ska genomföras, det vanligaste är 

att börja med en förenklad mekanisk modell för det som ska beräknas. Dessa 

modeller ger en approximativ uppskattning av verkligheten, vilket är nödvändigt 

för att inte modellen ska bli allt för matematiskt komplicerad. Vid beräkning av 

krafter och moment är en av förutsättningarna att statisk jämnvikt råder vilket 

betyder att accelerationskrafterna är noll och krafterna tar ut varandra (Hägg, 

Ericson & Odenrick, 2010). 

2.3 Protetik 

Ordet protes syftar till en artificiell ersättning för en förlorad lem eller kroppsdel. 

Det relaterar till det latinska ordet prosthesis och det grekiska ordet prostithemi 

som bägge betyder tillsats/tillsätta eller tillägg/tillägga. Proteser används som en 

extern ersättning, t.ex. en arm eller fot, eller internt i kroppen, t.ex. en kulled eller 

ett tandimplantat (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

Trauma ses oftast inom arbetsrelaterade olyckor som t.ex. förlust av en hand när 

kläder fastnar i en maskin eller lantbruksolyckor. Medfödda defekter på övre 

extrimitet stod för 58.5% av alla nyfödda med någon form av defekt på övre 

extrimitet (Watve et al, 2010).  

 

Framsteg inom proteser och teknologi det senaste årtiondet har bidragit till fler 

alternativ för både kliniker och patienter vilket har lett till att protesers 

övergripliga funktionalitet förbättrats. Mycket forskning har gjorts inom området 

för att förbättra infästningsutformning, suspension, och myoelektriska funktioner 

med flera graders frihet (Blanck, 2014). Akademiska och statliga forskningslag 

har fått mycket uppmärksamhet inom avancerade kirurgiska ingrepp i 

kombination med avancerad teknologi. Målet med de avancerade ingreppen och 

tekniken är att förbättra armbågs, handleds och – skuldersystemen som styrs av 

myoelektriska signaler för att öka funktionaliteten. Ofta vill patienter ha det mest 

avancerade protessystemet som finns tillgängligt. Det är då viktigt att få brukarna 

förstå för och nackdelar med proteser med mer avancerad teknologi jämfört med 

en mer simpel design (Blanck, 2014). 

Vid produktutveckling av proteser finns det parametrar att ta hänsyn till som 

infästningsdesign, tillverkningsprocess, kontrollsystem, suspension och 

rörelsefrihet (Blanck, 2014). 

 

Det finns tre typer av övre extremitets proteser tillgängliga för personer med en 

medfödd defekt eller trauma som krävde amputation: kosmetiska, body-powered 

och elektronisk proteser. De olika grupperna har olika subgrupper och de kan 

överlappa varandra så det är inte ovanligt att en patient kan få tillgång till alla 

grupper av proteser. De kosmetiska används enbart för syns skull och har inga 

komponenter och väger där av inte mycket. Den kosmetiska protesen kan 

fortfarande användas till att öppna en dörr eller att stabilisera ett paper vid skrift. 

Body-powered proteser har funktioner som t.ex. en hand som öppnas och stängs 
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med en kabel som spänns vid olika rörelsemönster. De senaste åren har det varit 

möjligt att bygga in mikroprocessorer i proteserna vilket möjliggör att protesen 

kontrolleras av aktiva muskelkontraktioner och tillhör gruppen elektroniska 

proteser (Watve et al, 2010). 

 

I en undersökningsstudie av protesanvändare genomförd av (Kyberg & Hill, 

2011) fås god information om att majoriteten av protesanvändare använder 

proteser dagligen både i och utanför yrket där de flesta använder elektriska eller 

body-powered proteser. Undersökningen visar även att det inte finns några 

samband mellan protestyp och någon av följande faktorer; vilken kroppsdel som 

har blivit amputerad, vilken sida som har drabbats, daglig användning, tiden som 

protesen används eller om protesen ska användas vid körning. Däremot visades ett 

samband mellan vilken protestyp användaren väljer och faktorer som kön, 

amputationsgrad och yrke (Kyberg & Hill, 2011). De menar att med dessa fakta 

kan slutsatsen dras att det inte enbart finns en faktor som kräver mer fokus än 

någon annan för att förbättra dagens proteser. Istället menar de att varje del i 

processen kan förbättras och att detta har en effekt för enskilda inom 

protesanvändarpopulationen som använder sin protes regelbundet. I en artikel av  

(Razak et al. 2014) menar de att det finns ett samband mellan att användaren inte 

använder protesen och att protesen presterar dåligt i sociala sammanhang och 

ADL-aktiviteter. En forskare inom protetik Dr. Santos hävdar att det inte spelar 

någon roll om protesen är en enkel body-powered protes eller en avancerad 

antropomorf protes. Produkten kommer endast att vara eftertraktad om den är 

användbar och förbättrar kontrollen av protesen samt att protesens funktioner är 

användbara, på så vis förbättras livskvalitén för användaren (Edwards, 2015).  

2.3.1 Protetikens utveckling 

Enligt (Cupo & Sheredos, 1998) behövs forskning och utveckling som resulterar i 

att proteser väger mindre, har bättre passform och som tillåter en mer anpassad 

rörelse för ADL-aktiviteter. 1985 hävdade Leblanc att standardiserade body 

powered proteser för övre extremitet inte hade förändrats sedan 1950-talet. 

Teknologin som användes 1998 bestod fortfarande av en sele som fästs på 

skuldran och med hjälp av stålkablar styrs protesens rörelse (Cupo & Sheredos, 

1998).  

 

Nuvarande forskning riktar in sig på områden som avancerad robotic, 

cybernetiska och tillverkningsteknologier. Forskare är på god väg att skapa 

proteser som är användbara, realistiska och innovativa där signalbehandling har 

en betydande roll. Det forskas även om avancerad artificiell hud som kan känna 

av streckningar och tryck på huden samtidigt. Forskare från Baltimores 

Universitet utvecklar en protesarm som ska efterlikna en mänsklig arm och dess 

funktioner. Målet med projektet som startades 2005 är att protesen ska likna, 

kännas, väga, fungera och integrera med en mänsklig användare precis som en 

naturlig arm (Edwards, 2015).  
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2.4 Produktutvecklingsprocessen 

Oavsett viken produkt som ska utvecklas eller vidareutvecklas finns det generella 

faser som måste genomföras i projektet. Slutresultatet och designprocessens 

effektivitet kan mätas genom produktens kostnad, kvalité och tiden från idé till 

färdigprodukt (Ullman, 2010). De generella faserna beskrivs nedan.  
 

 Upptäcktsfasen - Behovet av produkten analyseras främst genom tre 

motiv, Teknologisk utveckling, marknad eller behov av vidareutveckling 

av en befintlig produkt.  

 Projektplaneringsfasen - Planering av företagets resurser dvs. tid, pengar 

och personal. 

 Produktdefinitionsfasen - Fokus ligger på att skapa kravspecifikation, 

identifiera kunden samt konkurrenter.  

 Konceptgeneringsfasen - Koncept genereras och utvärderas för att mynna 

ut i ett slutgiltigt koncept.  

 Produktutvecklingsfasen - Teknisk dokumentation som beskriver 

produktion, sammanställning och kvalitetskontroll.  

 Produktionsupportfasen - Support i form av tillverknings -och 

installationsassistans samt kundsupport.                                                                                 

2.4.1 Dynamisk produktutveckling 

Dynamisk produktutveckling (Dynamic Product Development - DPD) är en 

cyklisk, interaktiv process. Vanligtvis planeras en till två olika etapper och 

projektformen tillämpas på projekt som startas utan att veta hur lösningen ska se 

ut. Metoden ger friheten att välja väg före lösning, men ställer också stora krav på 

uppföljning och styrning. Projektprocessen måste kvalitetsäkras inom korta 

intervaller där uppnådda resultat diskuteras och stäms av mot funktionskrav, 

användarfall och effektmål. Vanliga metodvarianter inom DPD är inkrementell 

utveckling, spiralmodellen, dynamisk systemutveckling, målsökande projekt, 

SCRUM och Time Boxing (Tonnquist, 2012). 

 

Time Boxing-metoden tillämpas genom att dela in projektet i tidsavgränsade 

deadlines. I dessa s.k. boxar definieras uppgifter som skall göras. Om det finns 

uppgifter kvar vid övergång till nästa box flyttas dessa över eller tas bort. Under 

processens gång tillförs nya mål i boxarna utifrån den erfarenhet som byggts upp 

under projektets gång (Tonnquist, 2012). 

 

Denna metod är mer direkt än andra klassiska metoder som Integrated Project 

Development (IPD) där faserna inte kan upprepas. När DPD används sker en 

kontinuerlig utveckling av konceptet under hela projektets livscykel, medan i IPD 

metoden sker ingen vidareutveckling av konceptet. Tack vare denna typ av 

produktutvecklingsform kan kreativa lösningar uppstå och leda till produkter med 

hög kvalité som både är tids- och kostandseffektiva (Ottosson, 2004).  
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2.5 Produktutvecklingsprocessen – metoder 

2.5.1 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen fastställer vad produkten ska åstadkomma och involverar 

mätbara krav inom ergonomi, funktion, kvalité, ekonomi samt estetiska krav. 

Eftersom kravspecifikationen är ett levande dokument kan kraven kompletteras 

och vidareutvecklas under projektets livslängd. Kravspecifikationen är nödvändig 

för att leverera önskad produkt och kvalitetssäkra produkten (Karlsson et al. 

2011). 

2.5.2 Benchmarking 

Benchmarking innebär analyser av existerande produkter som löser samma 

problem. Detta görs för att få information om vilka produkter som finns på 

marknaden, men också hur väl de existerande produkterna uppfyller 

funktionskraven. Denna metod syftar till att erhålla kunskap för att skapa 

möjligheter till förbättring i den nya produkten och på så sätt kunna möta 

funktionskraven bättre än konkurrenterna (Ullman, 2010). 

2.5.3 Brainwriting 

Brainwriting är en väl använd metod som används i syfte att generera idéer, ofta 

anordnas workshops där idéer utarbetas och diskuteras i grupper. Syftet med 

workshops är att generera så många idéer som möjligt för att lösa ett problem.  

Brainwriting kan beskrivas som en brainstorming under tystnad på papper då det 

är en snarlik metod. Brainwriting brukar även gå under namnet 6-3-5-metoden. 

Antalet medverkande bör vara sex men fungerar även från tre till åtta deltagare. 

Varje deltagare får ett varsitt ark papper som delas in i tre kolumner. Fem minuter 

ges för att deltagarna ska generera tre lösningar eller koncept, därefter skickas 

pappret vidare till personen jämte som antingen bygger vidare på förgående idéer 

eller lägger till nya. Denna procedur fortsätter till varje papper har gått ett varv 

(Osvalder, Rose & Karlsson 2011). 

2.5.4 Quality function deployment 

När Quality function deployment (QFD) tillämpas fås ett husformat diagram som 

kallas house of quality. Modellen byggs upp av åtta olika steg som har varsitt rum 

i huset, stegen beskrivs nedan (Ullman, 2010). 

 

 Steg 1: Identifiera kunderna – Vilka är de? 

 Steg 2: Bestäm kundernas krav – Vad vill kunden ha av produkten? 

 Steg 3: Bestäm vikten av de olika kraven – Vem kontra vad? 

 Steg 4: Identifiera och evaluera konkurrensen – Hur tillfredställda är 

kunderna nu? 

 Steg 5: Generera ingenjörsspecifikation– Hur ska kundernas krav kunna 

uppnås? 
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 Steg 6: Relatera kundernas krav till ingenjörsspecifikationen – Hur ska vi 

kunna mäta kraven? 

 Steg 7: Bestäm ingenjörskrav och vikten av dem – hur mycket är 

tillräckligt mycket? 

 Steg 8: Identifiera relationen mellan ingenjörsspecifikationen – Vad är 

beroende på vad i specifikationen? 

 

Resultatet av den här metoden är förståelse för designproblemet, kundkraven 

transformeras till mål som kan mätas av ingenjörskraven. Studierna som har gjorts 

i den här processen, både att identifiera kunder och analysera konkurrenter sparar 

tid senare i designprocessen, vilket gör att metoden är värd att investera tid i 

(Ullman, 2010). 

2.5.5 Morfologi 

Morfologimetoden använder en produkts olika funktioner för att generera idéer 

och är ett kraftigt verktyg vid idégenerering. Metoden består av tre steg, där det 

första steget är att göra en lista av produktens olika funktioner. Det andra steget 

består av att hitta så många olika koncept som har samma funktion . Det 

slutgiltiga steget går ut på att kombinera de olika koncepten för varje funktion och 

på så vis ta fram fullständiga koncept som möter alla funktionskraven (Ullman, 

2010).  

2.5.6 Analogier 

Att använda analogier kan vara ett smart sätt att generera konceptidéer, genom att 

ställa frågan ”What else provides similar function?” kan liknande objekt med 

samma funktion utlösa idéer till egna koncept inom annat område (Ullman, 2010). 

2.5.7 Patentsökning 

Patentsökning är en relativt enkel metod att genomföra och kunskap om befintliga 

lösningar och koncept är en god källa till nya idéer. Det finns två olika typer av 

patent, design patents som innefattar produktens utseende och utility patents som 

innefattar hur produkten fungerar. Utility patents är den starkaste 

inspirationskällan av de två typerna och eftersom det finns över sju miljoner 

sådana patent måste en noggrann patentsökning genomföras (Ullman, 2010). 

2.5.8 SWOT-analys 

SWOT-analysen är ett beslutsfattande verktyg. SWOT står för styrkor (Strengths), 

svagheter (Weaknesses), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). Metoden 

används ofta för att välja projekt men kan användas för att utvärdera styrkor och 

svagheter med enskilda produkter och koncept (Ullman, 2010). 
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2.5.9 Pughs matris 

Pughs matris används för att evaluera koncept med hjälp av kriterierna som 

utvecklades vid QFD-metoden. Det är en relativt enkel metod och har visats vara 

effektiv för att utvärdera olika koncept. De främsta koncepten som har tagits fram 

i konceptsgenereringsfasen jämförs mot det starkaste konceptet. De koncept som 

bedöms sämre, likvärdiga eller bättre än datum tilldelas en siffran, -1, 0 eller +1. 

Poängen multipliceras sedan med kravens poäng och summeras. Slutresultatet av 

metoden är att konceptet har fått ett siffervärde som kan användas för att tolka 

vilket koncept som bör väljas för vidareutveckling (Ullman, 2010).  

2.5.10 Produktgenerering 

Produktgenerering fokuserar på att vidareutveckla ett abstrakt koncept till en 

produkt som uppfyller de ingenjörsmässiga kraven. Denna process är av en 

iterativ karaktär där en produkt genereras och evalueras för att uppdatera och 

raffinera det befintliga konceptet. Konceptet fortsätter att uppdateras och 

raffineras i en iterativ loop fram tills slutkonceptet är klart för produktion. Detta 

görs genom att fokusera på konceptets form, material och tillverkningsprocess. 

 

Formprocessen har fyra moment vilka är restriktioner, konfiguration, anslutningar 

och komponenter. I restriktionsmomentet analyseras konceptets dimensioner för 

att passa produktkraven. Konfigurationsmomentet fokuserar på konceptets 

arkitektur, alltså ligger fokus på att analysera konceptets komponentuppbyggnad 

och se var komponenter kan separeras för att uppnå en bättre struktur. Faktorer 

som spelar in om komponenter behöver separeras är: 

 

 om de behöver röra sig relativt andra komponenter 

 om de behöver vara av annat material 

 om de behöver vara tillgängliga för att flyttas eller bytas 

 om inte produktion tillåter komponentutformningen 

 om standardkomponenter finns eller om separation innebär en lägre 

kostnad 

 

Anslutningsmomentet går in på gränssnittet mellan komponenterna där 

komponenternas frihetsgrader analyseras för att ge väsentlig information om vilka 

anslutningar som krävs för att uppnå komponenternas rörelsemönster. 

Komponentmomentet belyser kraftbelastning och avser att validera komponenters 

form för kraftupptag där kraftupptaget ses över i en kraftflödesanalys. 

 

Materialprocessen täcker upp materialval såväl som framställningsprocessen. 

Under formprocessen bör denna process vara i åtanke på så vis att både material 

och framställning för komponenterna identifieras genom att se till deras 

ingenjörsmässiga krav. Dessa krav växer fram ju mer konceptet tar form under 

föregående process. Sätt att bestämma material och process kan vara: 
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 Genom benchmarking och analogier att se vad liknande produkter 

använder för material och process. 

 Om produkten som tas fram endast är en engångsframtagning – en 

prototyp – och därmed om material- och processkostnad rättfärdigar den 

tänkta processen och materialvalet. 

 Genom att se till befintliga funktioner som liknar produktens och se vilket 

material och vilken process som används för dessa. 

 Att identifiera de vanligaste materialvalen och processerna inom 

utvecklingsområdet. 

 Genom kunskap och erfarenhet. 

 

Tillverkningsprocessen ser till vilka komponenter som ska tillverkas av 

projektgruppen och vilka som ska köpas in från andra tillverkare. Likt de övriga 

processerna samspelar denna process parallellt, framförallt gällande utformningen 

– om standarddelar från andra tillverkare finns tillgängliga bör dessa användas i så 

stor mån som möjligt. Det är inte ovanligt att företag samspelar med tillverkare 

genom utvecklingsprocessen för att kunna designa produkten efter tillverkarnas 

komponentsortiment.  Ett sätt att specificera vad som ska tillverkas internt och 

vad som ska köpas in är genom ett så kallat ”make/buy”-dokument med följande 

kriterier: 

 

 Låg utvecklingskostnad – Om komponenten inte finns som standard ger 

denna en kostnad 

 Låg produktionskostnad – Så som kvantitetskostnad, leveranskostnad och 

dylikt 

 Hög produktlivskostnadsstabilitet – Risken för att kostnaden kommer att 

förändras under tillverkningsperioden 

 Låg utvecklingstid – standarddelar har ingen. 

 Snabb leveranstid 

 Hög produktkvalitet – I vissa fall kräver produkten högre kvalitet än 

vikten av priset. 

 God produktförsörjning – hur pass väl tillverkaren kan ansvara för fel och 

underhåll. 

 Möjlighet för ändring av produkt – Om komponenten är en standarddel 

kan ändring vara utanför projektgruppens kontroll. 

 Stark IP kontroll – IP betyder ”Intellectual Property” och syftar till 

tillverkarens tillgångar av komponentens patent, CAD-ritningar, ritningar 

och liknande dokument som innehåller detaljinformation om 

komponenten. 

 God kontroll av ordervolym – Ett mått på hur god flexibilitet 

ordervolymen – en aspekt att se över vid förändring av produktens 

efterfrågan. 

 God kontroll av tillförselskedjan – Vid inköp av komponenter kan 

tillförselskedjan endast hanteras genom kontrakt. En faktor som kan 

behöva övervägas. 
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Dessa kriterier viktas för att kunna möta tillverkarna i en ”vendor selection”-

matris som nästan fungerar som en Pughs matris. Tillverkarna, inklusive 

projektgruppen (make), sätts i kolumner och kriterierna med dess viktning som 

rader. Tillverkarna betygssätts skalemässigt hur väl de uppnår kriterierna och i 

slutändan erhåller en tillverkare bäst resultat mot viktningen och skalepoängen 

(Ullman, 2010). 

2.5.11 Prototyp 

Fysiska modeller av produkter kallas prototyper, det finns fyra olika typer av 

prototyper vilka har olika syften. De olika prototyperna förklaras nedan. 

 

 Proof-of-function – Syftar till att jämföra produkten med kundkrav och 

ingenjörskrav.  

 Proof-of-product – Utvecklas för att justera och definiera komponenter 

och sammanställning. Tidsresurserna och kostnaden har sjunkit avsevärt 

tack vare olika CAD-system.  

 Proof-of-process – Används för att verifiera geometrier och 

tillverkningsprocessen. 

 Proof-of-production – Används för att verifiera hela produktionsprocessen 

och sker precis innan produktionen går till försäljning (Ullman, 2010). 

2.6 Utvärderingsmetoder 

2.6.1 FEM – analys 

Den finita elementar metoden löser partiella differentialsekvationer och kan på så 

vis lösa problem inom spänningsanalys. Kroppen som ska analyseras delas upp i 

element som sedan återansluts vid noder. Detta resulterar i en uppsättning 

algebraiska ekvationer som löser problemet (Atkins & Escudier, 2013). 

2.6.2 Produktutvärdering med avseende på prestanda 

Syftet med en produktutvärdering med avseende på prestanda är framförallt att 

avgöra om produkten beter sig som den avsedda funktionen. Detta görs genom att 

mäta av numeriska värden med lämpliga metoder och jämföra dessa mot 

ingenjörskravens numeriska värden. Ullman menar att utvärderingarna ska ge 

indikationer på vilka egenskaper hos produkten som behöver ändras för att uppnå 

målsatta värden samt hur avvikelser uppträder genom tillverkning, åldring och 

miljömässiga ändringar – så kallad störningsindata. Traditionellt har 

ingenjörsmässiga utvärderingar fokuserat på att möta de numeriska kraven men 

Ullman menar att högre kvalitet på produkten uppnås om utvärderingen tar 

hänsyn till alla aspekter (Ullman, 2010). 

 

Vid utvärderingarna är målet att ta fram de lättaste metoderna att mäta kraven 

med de resurser som finns tillgängliga. Oavsett vilka dessa metoder är finns det 
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två felkällor att ta hänsyn till; validitet och reabilitet. Validitet beskrivs som 

mätningarnas pricksäkerhet till försökens förväntade resultat. Reabilitet ses som 

hur mycket mätvärdena varierar mellan försöken och anses vara bättre ju lägre 

variansen är, det vill säga hur koncentrerade värdena är under försöken. Det 

optimala resultatet är ett validerat försök med god reabilitet men uppnås inte detta 

anses ett validerat försök med dålig reabilitet vara godtyckligt (Ullman, 2010). 

 

När en modell för produktutvärdering med avseende på prestanda tas fram bör 

dessa steg följas: 

 

 Identifiera den utdata som behöver mätas – de värden som kan jämföras 

mot de numeriska kravvärdena. 

 Fidelitet – ett mått på hur övergripande värdena som ska mätas behöver 

vara för ett godtyckligt resultat, alltså hur avancerade mätmetoder som 

krävs. 

 Identifiera insignal, kontrollparametrar med dess gränser samt störningar. 

 Förstå vilka analytiska metoder som kan tillämpas – exempelvis 

beräkningar. 

 Förstå vilka fysiska metoder som kan tillämpas – konkreta mätningar på 

prototyp eller dylikt. 

 Välj den modell som är lämpligast. 

 Genomför analyserna eller/och försöken och verifiera resultatet. 

 

(Ullman, 2010). 

3. Material och metod 

3.1 Produktdefinition 

3.1.1 Uppdragsmöte 

Vid uppstart av detta projekt hölls ett uppdragsmöte med LindheXtend där Jessika 

Broström och Christoffer Lindhe representerade företaget. Innan projektet 

presenterades skrevs sekretessavtal mellan LindheXtend och de berörda 

studenterna. Projektets syfte och mål presenterades samtidigt som resultatet av ett 

förgående examensarbete med liknande problemformulering visades. Resultatet 

av mötet blev att projektgruppen bestämde sig för att ta sig an detta projekt 

tillsammans med LindheXtend. 

3.1.2 Projektform 

Projektet planerades kring förutsättningarna att projektgruppen arbetade med 

projektet 20 timmar i veckan, preliminärt måndag-onsdag med loggboksskrivning 

på onsdagseftermiddagarna. I detta projekt kommer agila arbetsmetoder även 

kallat Dynamic Product Development (DPD) att tillämpas just för att minimera 

oönskade överraskningar och minimera tidsförlusten som innebär en högre 
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kostnad för projektet. Arbetsuppgifter strukturerades genom att bryta ned 

uppgifterna enligt en så kallad Work Breakdown Structure (WBS). Arbetssättet 

genomfördes enligt den dynamiska metoden time boxing. WBS:en hjälpte till att 

strukturera upp ett övergripande Gantt-schema som är en preliminär tidsplan. 

Dokumentationen skedde löpande genom hela projektets livscykel framförallt i 

form av loggböcker som skrevs varje vecka, även specifika resultat 

dokumenterades i så komplett mån som möjligt.    

3.1.3 Artikelsökning 

Efter uppdragsmötet genomfördes det en omfattande artikelsökning för att få 

utökande kunskaper inom protetik. Sökningarna skedde i Summon som är 

Halmstad Högskolebiblioteks databas och innehåller artiklar från kända databaser 

som ScienceDirect och PubMed. Sökord som användes var primärt: Prosthetics, 

Rehabilitation, ADL, Upper Limb, Amputation, Universal Design, Accessability 

samt Usability. 

3.1.4 Kravspecifikation   

Produktens kravspecifikation är följande: 
 

 En led med rörelsemönstret 20-180 grader i sagittalplan. 

 Leden ska ha ett fritt läge samt ett låst läge. 

 Vid låst läge ska rörelse på +/- 30 grader kunna uppnås genom att belasta 

kraftupptagande funktion. 

 Prototypen ska klara av en yttre belastning på 10kg vid 90 graders låst läge 

i rörelseomfånget +/- 30 grader.  

 Prototyptillverkningen får inte överskrida en kostnad på 10000kr.  

 Prototypen får inte överskrida förgående prototyps underarmsdimensioner. 
 

Produktens önskvärda egenskaper: 

 Manuell justering av kraftupptagskomponenten. 

 Komponentens vikt ska vara så låg som möjligt. 
 

Den största vikten har lagts på kravet +/- 30 grader då det är projektets huvudmål 

att prototypen ska kunna uppfylla detta krav i projektets slutskede. Tillsvidare 

krävs ingen optimal lösning på låsfunktionen utan enbart en funktion som 

uppfyller kravet. Önskemålen kommer inte att styra designen av 

funktionskomponenten utan kommer att uppfyllas om en lösning finns till följd av 

designen i slutversionen av funktionskomponenten.  

3.2 Konceptgenerering 

3.2.1 Benchmarking 

Projektgruppen inledde konceptgenereringen med benchmarking riktad mot 

konkurerande överarmsprotestillverkare för att jämföra deras produkters styrkor 
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och svagheter mot vår problemformulering. Detta för att inspirera till nya idéer 

men också för att belysa fördelarna med vår potentiella lösning till följd av 

problemformuleringen. Projektgruppen använde sökmotorn Google för att för att 

genomföra benchmarkingen. 

3.2.2 Brainwriting 

Två workshops anordnades där 6-3-5 metoden var den huvudsakliga 

idégenereringsmetoden. Den första workshopen genomfördes i en lokal på 

Högskolan i Halmstad tillsammans med 17 biomekanikingenjörsstudenter från 

alla tre årskullar. Workshopen inleddes med en kreativitetsövning därefter 

presenterades problemet och deltagarna delades in i olika grupper för att tillämpa 

6-3-5 metoden. När 6-3-5 metoden avslutades genomfördes ett sista moment där 

varje grupp presenterade ett färdigt koncept som sammanställdes utifrån gruppens 

6-3-5 metod. Den andra workshopen genomfördes i en av Hälsoteknikcentrum 

Hallands lokaler tillsammans med 2 biomekanikingenjörsstudenter, 1 

utvecklingsingenjör, 1 biomekanikingenjör, 1 utbytesstudent samt 1 

affärsutvecklare. Workshopen var strukturerad på samma sätt som förgående 

workshop med undantaget att problemformuleringen var tydligare presenterad för 

att begränsa antalet orealiserbara idéer. Workshoparna gav oss en väldigt stor och 

bred grund för att kunna fortsätta med konceptgenereringen.  

3.2.3 Quality function deployment 

Projektgruppen inledde QFD-processen genom att diskutera kundernas krav och 

därefter viktades kraven från skala 1-5. Ingenjörskraven listades och förhållandet 

mellan ingenjörskraven och kundernas krav analyserades. Processen resulterade i 

att kraven blev mätbara vilket vi sedan kunde använda i Pugh’s matris. 

3.2.4 Konceptsammanställning 

Workshoparna som genomfördes låg till grund för konceptsammanställningen. 

Projektgruppen analyserade varje pappersark från workshoparna var för sig och 

sållade bort de idéer som var orealiserbara. Resultatet av den första 

sammanställningen användes för att genomföra en morfologi där koncept för de 

olika funktionerna staplades upp för att sedan kombineras och utvärderas i nästa 

steg.  

3.2.5 Analogi och - patentsökning  

Analogier både diskuterades och användes flitigt under workshopsen och vid 

interna konceptdiskussioner. En patentsökning i svensk patentdatabas med 

sökorden överarmsprotes, armbågsled samt armbågsprotes gjordes för att 

inspirera till nya idéer. Senare i produktutvecklingsprocessen gjordes en 

patentsökning för att kontrollera att projektets lösning inte innehöll komponenter 

som redan var patentbelagda. Under denna patentsökning användes samma 

databas och sökord. 
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3.2.6 Konceptutvärdering  

Den första konceptutvärderingen gjordes inom projektgruppen där de mest 

realiserbara koncepten för varje funktion SWOT-analyserades. Dessa koncept 

togs direkt från morfologikartan. SWOT-analyserna och QFD:n låg sedan till 

grund för att kunna genomföra tre Pughs matriser för att analysera funktionerna 

”låsfunktion, gradspärr och ledfunktion”, på så vis erhölls information om vilket 

koncept som var starkast jämfört med det valda datumet. Parallellt genomfördes 

biomekaniska beräkningar där en kalkyl klargjorde riktlinjer för den mest 

optimala motsatta momentverkan för att uppnå så låg kraftutveckling som möjligt 

Bilaga 18. När dessa steg var genomförda fick projektgruppen en klar uppfattning 

om vilket koncept som var det starkaste att gå vidare med till nästa fas i 

produktutvecklingsprocessen. Det primärt valda konceptet presenterades för 

LindheXtend där projektgruppen fick god acceptans och besked om att gå vidare 

med det valda konceptet.  

3.3 Produktgenerering 

3.3.1 Produktgenerering 

Det primära konceptet vidareutvecklades genom produktgenereringsfasen där 

konceptets form konkretiserades genom restriktionsanalys, konfigurationsanalys 

och anslutningsanalys. Restriktionsanalysen avgränsade konceptets dimensioner. 

Konfigurationsanalysen vidareutvecklade konceptet och gjorde det mer konkret. 

Slutligen gjordes en anslutningsanalys som kompletterade konceptets gränssnitt 

mellan dess enskilda komponenter.  

 

Till produktgenereringen hör även komponentanalys till konceptets formgivning. 

Denna analys ersattes med finita element analyser då bägge belyser 

komponenternas kraftupptagningsförmåga. Produktgenereringsfasen avsåg också 

att bestämma konceptets material och tillverkningsprocess. Hur detta gick till ses 

under rubriken komponenttillverkning. 

3.3.2 CAD 

När väl konceptets form konkretiserats användes resultatet till att designa 

konceptets komponenter med hjälp av CATIA V5 (DASSAULT SYSTEMES, 

Paris).  

3.3.3 Beräkningar 

CAD-ritningarna låg till grund för de beräkningarna som kompletterade 

konceptets funktion. Här genomfördes optimeringsberäkningar och mekaniska 

friläggning. 
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3.3.4  Komponenttillverkning 

Enligt projektets QFD är tyngsta kravet produktionskostnad. Därför har 

produktgenereringen utgått från den ståndpunkten och påverkat tillverkningen 

genom att tillämpa så mycket standarddelar som möjligt, att tillverka så mycket 

själva som möjligt och även, materialmässigt, använda så mycket skolan har att 

erbjuda som möjligt. 

 

Materialvalet var därför i stor mån det skolan hade att erbjuda, samt utskriftsplast 

för 3D-utskrifter i (MakerBot Replicator (Dual Extruder), MakerBot, Brooklyn) 

som blivit över från föregående projektarbeten. Det material som behövde köpas 

in var en meter lång rostfritt stål av dimensionerna 20x4. Detta köptes hos 

Halmstad Mekaniska Verkstad (HMV) och valdes p.g.a. dess hållfasta 

egenskaper. 

 

Tillverkningen av komponenterna skedde i stålverkstad och med hjälp av 3D-

printing, (MakerBot Replicator (Dual Extruder), MakerBot, Brooklyn). Vissa 

komponenter tillverkades även av HMV samt genom LindheXtend. 

3.3.5 Prototypsammanställning 

Projektgruppen sammanställde prototypen i stålverkstad, med hjälp av 

standardiserade anslutningar fäste projektgruppen komponenterna till avsedd 

plats. Det uppstod komplikationer med fjäderkomponenterna då dessa var 

överdimensionerade. Nya fjädrar av mindre dimensioner sattes in, vilket ledde till 

en mindre kraftupptagande förmåga jämfört med den sökta.  

3.4 Produktutvärdering 

För att få en överblick på var de kritiska punkterna i konstruktionen gällande 

hållfasthet gjordes en FEM-analys på de komponenter som ansågs vara svagast. 

Analysen utfördes med hjälp av CATIA V5 (DASSAULT SYSTEMES, Paris) 

analysverktyg.  Prototyputvärderingen genomfördes i en mindre verkstad, under 

så kontrollerade former som möjligt. utvärderingen gjordes för att ställa 

prototypen mot QFD-kraven, vilket omfattade prototypens vikt jämfört med en 

tidigare prototyp som blev tilldelad projektgruppen under projektets uppstart, 

upprätthållande av budget, kraft/grad-funktionens kraftupptagningsförmåga, dess 

dimensioner, spärrfunktionen som hindrar prototypen från att extendera mer än 

180 grader samt armbågsledens rörelseomfång. Prototypgenomförandet hittas i 

form av en labbrapport i bilaga 20. 
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4. Resultat 

4.1 Resultat från produktutvecklingsprocessen 

4.1.1 Benchmarking 

Resultatet av benchmarkingen visade att det finns två företag Centri och Ottobock 

som utvecklar överarmsproteser. Centri har ett flertal överarmslösningar men 

endast en passiv överarmsprotes. Ottobocks sortiment består av en dynamisk 

överarmsprotes. Vidare gav benchmarking ingen inspiration till några nya idéer 

eller lösningar.  

4.1.2 Brainwriting (Sekretess) 

 

 

 

4.1.3 Quality function deployment 

QFD:n gav projektgruppen en klar bild över vilka krav som vägde tyngst, de krav 

som var viktigast enligt QFD:n var produktionskostnad och rörelsemönstret. 

Resultatet av QFD återfinns i bilaga 6. 

4.1.4 Konceptsammanställning (Sekretess) 

 

 

 

4.1.5 Analogi och – patentsökning 

Resultatet av analogisökningen var betydelsefullt då flera funktionskoncept 

grundades på dessa. Koncept 1.1 grundades av samma princip som redan används 

i äldre träningsutrustning. Även ett flertal andra funktionskoncept skapades med 

redan existerande lösningar i åtanke, fler resultat av analogisökningen kan ses på 

morfologikartan. Resultatet av patentsökningen bidrog inte till någon form av 

lösning under konceptgenereringen. Patentsökningen resulterade också i att inga 

liknande patentbelagda lösningar hittades. Morfologikartan hittas i bilaga 7. 

4.1.6 Konceptutvärdering (Sekretess) 
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4.1.7 Produktgenerering 

Formprocessen gav följande resultat: 

 

Restriktionsanalysen resulterade i en restriktionsskiss, se bilaga 12. Denna skiss 

dimensionerade utrymmet som komponenterna kan befinna sig i. 

Konfigurationsanalysen studerade komponentarkitekturen samt 

komponentseparationen som krävdes för vårt primärkoncept. Resultatet ses i 

sprängskissen som återfinns i bilaga 13. Till denna hör även en bill of material, se 

bilaga 14. Anslutningsanalysen undersökte vilka anslutningar som komponenterna 

krävde. Till följd av denna analys behövde koncept 1.5 i primärkonceptet, se 

bilaga 10, slopas och bytas ut mot 1.1 i morfologikartan, se bilaga 7. Detta p.g.a. 

att 1.5 inte isolerade rotation kring armbågsleden. Resultatet av analysen ses i 

frihetsgradsanalysen, bilaga 15, samt anslutningstyp-dokumentet, bilaga 16. 

4.1.8 CAD 

Resultatet av CAD blev ett part-dokument för varje komponent i bill of material, 

se bilaga 14, samt en sammanställning av dessa. Sammanställd vy och en 

sprängskiss hittas i bilaga 21. 

4.1.9 Beräkningar (Sekretess)  

 

 

 

4.1.10 Komponenttillverkning 

Komponenterna refereras i den här sektionen till komponentnumren i bill of 

material-bilagan, bilaga 15. Komponent 5, 6, 8 och 12 tillverkades i 

stålverkstaden med material som skolan bistod med. Komponent 2, 3 och 7 

tillverkades delvis i skolans verkstad för att sedan skickas till HMV som slutförde 

tillverkningen. Dessa tillverkades av det inköpta rostfria stålet. Komponent 4 

testskrevs i 3D-skrivaren för verifiering av dimensioner för att sedan låta 

tillverkas tillsammans med komponent 11 hos ett professionellt 3D-utskriftsbolag 

genom LindheXtend. Komponent 9 och 10 beställdes från Sodemann 

industrifjedre A/S, dessa kom att bytas där de nya komponenterna 9 och 10 

tillverkades i stålverkstad. Komponent 13 tillverkades i stålverkstad av rostfritt 

stål. Komponent 1 tillverkades av trä i verkstad. 

4.1.11 Prototypsammanställning 

Resultatet av prototypsammanställningen blev en fullständig prototyp som visade 

på funktion. Bild på prototypen hittas i bilaga 19.  
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4.1.12 Produktutvärderingsresultat 

FEM-analysen resulterade i en överblick över konstruktionens hållfasthet och 

hittas i bilaga 17. 

 

Nedan följer en tabell över de mätbara kraven enligt QFD:n och hur väl 

prototypen uppfyller dessa.  

 

Funktion  Krav Utvärderingsresultat 

Rörelsemönster  20-180 grader 83(90)-180 grader 

Kraft/grad  10 kg  1,48 kg 

Vikt  0,499 kg 0,769 kg 

Kostnad  10000 (Budget) 4242 kr 

Gradspärr  Ingen extension förbi 185 grader 

180 grader 

Låsbelastning  Låsbelastning tillåter      Uppfyllt 

Ingen rotation. 

Dimensioner  10 % avvikelse från föregående prototyp Uppfyllt 

 

4.2 Slutresultat 

Slutresultatet av projektet blev en proof-of-function prototyp, som visar att 

armbågsledskomponentens huvudfunktion kan uppnås dvs. en 

extensions/flexions-rörelse på 30 grader vid yttre belastning, se bilaga 19. 

5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Syftet med projektet var att utöka Lindhes sortiment genom att ta fram en 

armbågsled till en överarmsprotes som kan efterlikna en mänsklig rörelse. Detta 

kan potentiellt bidra till större möjligheter för en överarmsamputerad att delta i 

aktiviteter och sociala sammanhang, detta för att öka användarens självkänsla och 

integration i samhället. Projektgruppen anser att projektet har uppfyllt syftet då 

prototypen bidrar till att överarmsprotesen utför en mänsklig rörelse vid 

belastning, vilket leder till större möjligheter för en överarmsamputerade att delta 

i aktiviteter och sociala sammanhang. Målet med projektet var att utveckla en 

armbågsledskomponent. Dess funktion var att vid yttre belastning kunna flektera 

eller extendera i sagittalplan för att sedan återgå till ursprungsläget vid avlastning. 

Prototypen visar att det är möjligt att konstruera en armbågsledskomponent som 

flekterar och extenderar vid belastning samt återgår vid avlastning, där av anser 

projektgruppen att målet med projektet är uppnått. 

 

Benchmarking används enligt (Ullman, 2010) för att erhålla kunskap och kunna 

möta funktionskraven bättre än tidigare produkter. Även om inte resultatet av 

Figur 4.2 
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benchmarking var lika användbar som projektgruppen hade önskat gav den en 

viss insikt i hur vår problemformulering konkurrerade mot befintliga lösningar. 

(Ullman, 2010) ansåg att användning av analogier var ett smart sätt att generera 

konceptidéer, vilket det också var för projektgruppen. Resultatet av 

analogisökningen resulterade i flera viktiga funktionskoncept. Trots att (Ullman, 

2010) anser att resultatet av en patentsökning är en god källa till nya idéer, var 

projektgruppens resultat av patentsökningen ingen källa till nya idéer. Detta kan 

förklaras genom att databasens innehavande av relevanta patent var begränsat. 

Resultaten av workshoparna var betydelsefulla, vilket konceptsammanställningen 

kan intyga. Detta var projektgruppens största idégenereringsprocess vilket även 

speglades i resultatet då workshoparna genererade flest konceptidéer.  

 

Resultatet av SWOT-analyserna och Pughs matris var användbara och styrde valet 

av primärkoncept. Resultatet av QFD:n visade vilka krav som vägde mest, vilket 

styrde poängsättningen av kraven i Pughs matris. Detta resulterade i att både 

projektgruppen och uppdragsgivaren fick utesluta sitt favoritkoncept och 

projektgruppen fick välja ett annat koncept som hade ett bättre resultat i Pughs 

matris till primärkoncept. Favoritkonceptet visade sig vara svagare jämfört med 

det valda primärkonceptet gällande vikt, produktionskostnad samt 

dimensionsmässigt. 

 

(Sekretess) 

 

Prototypsammanställningen gav projektgruppen en första inblick på hur väl den 

nuvarande prototypens funktion möter syfte och mål med projektet. 

Sammanställningen visade att den eftertraktade funktionen +/- 30 grader gick att 

uppnå med armbågsledskomponenten som tagits fram. Däremot behövs en mer 

noggrann utvärdering göras enligt (Ullman, 2010) för att validera att prototypen 

möter de ingenjörsmässiga kraven som ställdes i början av projektet.  

 

Resultaten av prototyptesterna när det gäller kraft/grad funktionen bör ses som en 

uppskattning då felkällor såsom friktion i systemet samt den mänskliga faktorns 

påverkan vid användning av dynamometern kan ha orsakat felmarginaler i 

resultatet.   

 

(Sekretess) 

 

Även om slutresultatet har visat att projektgruppen lyckats med att hitta en lösning 

som uppfyller syfte och mål, behövs användarstudier som genomförs på ett 

likartat tillvägagångsätt som (Atkins & Donovan, 1996) där användarstudier 

gjordes för att utvärdera proteser i form av enkätundersökningar. Detta behövs för 

att validera tillgängligheten, användarvänligheten samt den uppskattade 

förbättringen av ADL-aktiviteter vid användning av 

armbågsledskomponentslösningen.  
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5.2 Metoddiskussion 

Projektgruppen valde att genomföra projektet enligt den dynamiska 

produktutvecklingsprocessen, detta för att minimera tidsförlusten och kostnaden 

för projektet (Ullman, 2010). Projektet gynnades av den dynamiska 

produktutvecklingen genom att flaskhalsarna minimerades och tillät konstant 

progression under hela projektets gång. Projektformen bidrog till att det primärt 

valda konceptet vidareutvecklades när problem upptäcktes genom CATIA V5 

(DASSAULT SYSTEMES, Paris) och vid prototypkonstruktion. Valet av 

projektform gav projektgruppen goda förutsättningar att skapa kreativa och 

kvalitativa lösningar för vårt problem.  

 

Projektgruppen tog sig an detta problem lite för optimistiskt, vilket ledde till att 

vidare avgränsningar och justeringar av kraven behövde genomföras vid ett senare 

tillfälle för att hålla en realiserbar tidsplan. De uppdaterade kraven och 

avgränsningarna ledde till att ett flertal koncept valdes bort och projektgruppen 

kunde återgå att arbeta med projektet vars mål och krav var tydligare och 

genomförbart. 

 

Benchmarkingen gav en djupare insikt i existerande överarmsproteser och hur de 

anknyter till projektets problemställning. Övergripande är Ottobocks dynamiska 

protes bättre i det avseende att deras rörelsemönster efterliknar en mänsklig arm 

mer än projektets lösning. Detta p.g.a. att den aktivt kan styras av myoelektriska 

signaler jämfört med projektets potentiella lösning som passivt påverkas av yttre 

krafter. Vad gäller rörelsemönstret troddes projektets lösning kunna lösa samma 

omfång som Ottobocks. Då det är två olika proteser i form av en myoelektrisk och 

en passiv protes är det svårt att få en godtycklig jämförelse. Det projektets 

problemformulering konkurrerar mot Ottobocks lösning är att dess 

användarvänlighet är bättre. Myoelektriska lösningar kräver att brukaren behöver 

öva in muskelmönster som styr protesen där den potentiella lösningen i vårt fall 

förbiser denna faktor. Dessutom anser projektgruppen att den potentiella lösning 

kan vara lättare att underhålla om den är rent mekaniskt konstruerad jämfört med 

Ottobocks, som förutom det mekaniska innehåller elektroniska komponenter. 

Även kostnadsmässigt ansågs att den potentiella lösningen skulle bli billigare än 

Ottobocks dynamiska protes. 

 

Konceptgenereringen bestod av ett flertal metoder. Analogi och – patentsökning 

användes i konceptgenereringssyfte, varav endast analogisökningarna gav oss 

inspiration medan patentsökningen inte gav särskilt mycket inspiration. Den mest 

givande metoden för projektet under denna fas var 6-3-5-metoden som 

tillämpades under två workshops. Den första workshopens upplägg var inte lika 

strukturerat och gynnade inte projektet lika mycket som den andra workshopen. 

Detta för att vi inte beskrev problemet lika tydligt med avgränsningar och 

problemformulering som vi gjorde i den andra workshopen. Projektgruppens mål 

var att inte hämma kreativiteten genom att presentera projektet för genomförligt. 

Detta slog tillbaka på projektet i form av många orealiserbara idéer och onödiga 



Diskussion 

24 

 

funktioner i protesen.  Den andra workshopen presenterades mer tydligt och gav 

fler realiserbara idéer och koncept. För att få ett ännu bättre resultat av 

workshopsen skulle inbjudningar skickats till användare av överarmsproteser för 

att på så viss koppla användaren av överarmsproteser till 

produktutvecklingsprocessen. Detta genomfördes tyvärr inte då 

användarpopulationen för överarmsproteser inte är tillräckligt stor. För att få en 

god översikt över alla koncept som projektgruppen genererat skapades en 

morfologikarta. 

 

Utvärderingen av funktionskoncepten skedde under strukturerade former där varje 

koncept SWOT-analyserades, detta för att få en klar blick om varje 

funktionskoncepts styrkor och svagheter. QFD:n som användes vid Pughs 

matriserna var användbar just för att få våra krav mätbara. Matriserna användes 

vid den slutgiltiga konceptutvärderingen och var den beslutsfattande metoden. 

Projektgruppen var noga med att vara så opartiska som möjligt vid denna process 

då det är enkelt att snöa in sig på sitt ”favoritkoncept” och helt enkelt göra en 

felaktig utvärdering för att kunna gå vidare med det konceptet. Slutligen fick både 

Lindhes och projektgruppens favoritkoncept åsidosättas för att konceptet blev 

utkonkurrerat av ett annat koncept när det gäller funktion och kostnad. 

 

När det primära konceptet hade valts genomfördes gjordes en restriktionsanalys, 

konfigurationsanalys och en anslutningsanalys. Metoderna gjorde konceptet mer 

konkret där konceptets dimensioner och gränssnitt mellan komponenterna 

fastställdes. Dessa metoder var användbara på så vis att en god överblick av 

primärkonceptets komponenter och anslutningar kunde fås, vilket var en stark 

grund att stå på inför prototyptillverkningen. CATIA V5 (DASSAULT 

SYSTEMES, Paris) var också ett användbart verktyg för oss då kostnaden och 

tidsresurserna kunde hållas nere (Ullman, 2010). Detta var också första gången 

alla delar kunde sättas på plats och protesens rörelsemönster kunde kontrolleras 

för första gången. CATIA V5 (DASSAULT SYSTEMES, Paris) användes även 

för att skapa komponenttillverkningsritningar, som sedan låg till grund för både 

projektgruppen och HMV vid tillverkning av komponenterna. MATHEMATICA 

(WOLFRAM, Champaign) användes för att göra optimeringsberäkningar och låg 

till grund för friläggningen som bestämde fjäderns nödvändiga kraftupptag för att 

möta kravet. Slutligen gjordes en FEM-analys i CATIA V5 (DASSAULT 

SYSTEMES, Paris) för att se om prototypen behövde justeras eller om den skulle 

klara av att möta de kraftupptagskrav som ställdes på konstruktionen. Vidare 

FEM-beräkningar kunde gjorts i MATHEMATICA (WOLFRAM Champaign) för 

att validera CATIA V5 (DASSAULT SYSTEMES, Paris) modelleringen, detta 

ansågs inte nödvändigt eftersom det redan hade gjorts många beräkningar för att 

trygga konstruktionen och optimera produktens hållfasthet. 

  

För att optimera tidskostnaden och kunna lägga stor fokus på testförberedelser 

skulle projektgruppen ha skickat in allt för tillverkning men då det fanns en 

budget at ta hänsyn till var detta inte ett alternativ. Prototypsammanställningen 
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blev lidande då komponenterna inte var klara enligt gantt-schemat, vilket ledde till 

en viss försening med prototyptesterna och utvärderingen. 

 

Fideliteten av testerna sattes som en grov uppskattning av prototypens 

funktionalitet. Anledningen till detta var begränsade mätresurser. Därmed 

användes simpla mätmetoder som ökade risken för störningsdata som mänskliga 

faktorer och nedsatt repeterbarhet. I prototypen fanns även risken av störningsdata 

i form av friktion och viss oönskad anslutningsrörlighet. Dessutom önskades bara 

en första verifiering av prototypens beräkningsmodeller och funktion. 

Trots detta har de metoder som gruppen tillämpat ansetts vara tillräckliga för att 

ge en första vision av prototypens förhållning till syfte, mål och kravspecifikation. 

 

Enligt (Väänänen, Roto & Hassenzahl, 2008) är det användaren som avgör om en 

produkt är framgångrik eller inte där av borde utvärderingen av prototypen 

involverat användaren. Detta gjordes inte för att projektets huvudsakliga mål 

uppnås genom den mekaniska utvecklingsprocessen enligt (Ullman, 2010) där 

lösningen utvärderas mot kravspecifikationen.  

5.3 Fortsatt utveckling 

(Sekretess) 

 

Eftersom projektets mål var att utveckla en armbågsledskomponent som uppfyllde 

kravet +/- 30 grader blev andra funktioner åsidosatta. Där av krävs 

vidareutveckling av komponentens låsmekanism, detta för att den existerande 

låsmekanismen inte är användarvänlig och det tar för lång tid att byta läge för 

låsstoppet. Infästningen av armbågsledskomponenten till överarmen blev också 

åsidosatt vilket gör att även den kräver vidareutveckling, just nu representerar en 

träbit överarmen och visar inte på en realistisk infästning.  

 

Studier behöver genomföras för att påvisa att produkten bidrar till en ökad 

aktivitet samt höjer överarmsprotesanvändares livskvalité. Även studier för att 

kontrollera att ADL-aktiviteter blir enklare att genomföra med funktionen som 

tagits fram krävs.  

 

Framförallt om ett vidare projekt tar vid, rekommenderar vi följande: 

 

 Överse viktkravet – 10kg var ett första viktkrav att förhålla sig till i detta 

projekt. För fortsatt arbete krävs det vidare studier för att framhålla vilket 

viktkrav som är realistiskt och lämpligt. 

 Integrering – Se över armbågsledskomponentens möjliga integrering i en 

slutgiltig proteslösning.  

 Antropometri – Börja överväga antropometrisk data för att förtydliga 

dimensionerna för kosmetisk design. 

 Vikt – Den önskvärda vikten bör undersökas för att minimera belastningar 

och öka komforten.  
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 Kraftupptagande komponent – Undersök kraftupptagande komponenter då 

möjligheten finns att smartare lösningar kan implementeras för att mer 

efterlikna en mänsklig rörelse.  

 

5.4 Kritisk granskning 

5.4.1 Etik 

Projektets lösning kan bidra till en ökad social och aktiv vardag för användaren. 

World Health Organisation rekommenderar 150 minuter fysisk aktivitet per vecka 

för en 18-64 åring (WHO, 2015). Projektgruppens förhoppning är att den 

utvecklade armbågsledskomponenten kan uppmuntra till fysiska aktiviteter i form 

av t.ex. cykling. På så sätt kan produkten bidra till en ökad integration i samhället 

genom möjligheten att delta i cyklistsällskap eller spinningpass. Det utökade 

nätvärket som kan formas vid deltagande i sådana aktiviteter kan bidra till en ökad 

känsla av gemenskap och därigenom kan livskvalitén öka för användaren.  

5.4.2 Miljö 

Projektets lösning är nationellt producerad och bidrar inte till någon större 

klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. De flesta komponenterna är lokalt 

tillverkade i Halmstad, medan två komponenter är tillverkade i Jönköping. Vid 

större produktion anser projektgruppen att de flesta komponenterna kan tillverkas 

lokalt i samarbete med HMV. De komponenter som tillverkades i Jönköping 

påverkade klimatet mest men anses vara acceptabelt, dock vet projektgruppen inte 

vart materialet som HMV använde vid tillverkning har sitt ursprung, vilket bör 

kontrolleras vid fortsatta beställningar. Överlag anser projektgruppen att 

produkten har ett gott syfte och priset på miljön i form av transportkostnader är 

acceptabelt.   

5.4.3 Ekonomi 

Om projektets lösning når produktionsstatus bidrar detta till mer intäkter för HMV 

som är ett lokalt företag, vilket gynnar kommunen. Intäkterna ökar även för 

addema som har sin tillverkning placerad i Jönköping. Båda företagen kan behöva 

anställa mer folk för att möta det ökade trycket vilket gynnar invånarna i de två 

kommunerna. 

6. Självvärdering samt Ansvarsområden 
 

Under projektets livscykel har projektgruppen utnyttjat den kunskap som har 

erhållits under biomekanikingenjörsutbildningen. Trots att projektdeltagarna 

redan hade stor kunskap om The Mechanical Design Process av (Ullman, 2010) 

tack vare tidigare produktutvecklingsprojekt, skaffades ny kunskap om metoder 

som inte tidigare hade använts. Ingen av projektdeltagarna var insatta i området 

protetik utan var tvungna att aktivt söka väsentlig information för att driva 
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projektet framåt. Detta har lett till förbättrade kunskaper inom artikel – och 

informationssökning. Projektdeltagarna observerade även vikten av frekvent 

kommunikation mellan projektgruppen och uppdragsgivare/handledare för att 

uppnå ett godtyckligt slutresultat. Även vikten av en god gruppdynamik 

uppfattades som betydelsefull, detta för att inte arbetsmiljön skulle utsätta 

projektet för negativ energi och försämra projektets slutresultat. 

 

Arbetsfördelningen har varit noggrant strukturerad och jämt fördelat på de två 

projektdeltagarna. Under produktdefinitionsfasen samt konceptgenereringsfasen 

har båda deltagarna tagit ansvar och deltagit lika mycket. Vid starten av 

produktgenereringsfasen tilldelades varje medlem varsitt ansvarsområde. 
 

 Rickard Sevandersson – Ansvarig för dokumentation och 

rapportskrivning. 

 Joonatan Skoog – Ansvarig för produktgenerering. 

 

Trots denna indelning var båda medlemmarna väl insatta i den andres arbete och 

fanns till hjälp vid behov. Samtliga steg i både dokumentationen och 

produktgenereringen presenterades och kontrollerades noggrant av båda 

projektmedlemmar. Detta för att få god feedback och acceptans till att gå vidare i 

processen. Projektdeltagarna återtog det gemensamma arbetet när ramen för 

dokumentationen och produktgenereringen var lagd för att effektivt sammanställa 

både projektrapporten och prototypen tillsammans. 
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7. Slutsats 
 

Detta projekt resulterade i en armbågsledskomponent som efterliknade en 

mänsklig rörelse vid yttre belastning. Mål & Syfte uppnåddes trots att två 

produktkrav inte uppfylldes. Det krävs vidare utveckling av komponenten för att 

uppnå de två krav projektgruppen inte uppfyllde samt studier som visar på att 

armbågsledskomponenten bidrar till ett mer aktivt liv. Projektets resultat har fått 

god acceptans av LindheXtend och projektgruppen är nöjda med det uppnådda 

resultatet.   
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Introduktion 
Lindhe Xtend är ett företag som grundades av Christoffer Linde som är 

utbildad högskoleingenjör vid Halmstad Högskola. Under sin tid på 

utvecklingsingenjörsprogrammet forskade han i varför balansen inte 

var tillräckligt god i proteserna som han har provat, Christoffer valde 

då att utveckla en egen fotprotes som ledde till produkten xtend foot. 

Lindhe Xtends affärsidé är att utveckla och sälja användarvänliga 

proteser och tillbehör (Lindhe Xtend). 

I Sverige görs det cirka 50 armamputationer/år och de flesta 

amputationer sker efter ett olycksfall (Personskadeförbundet). Många 

brukare anser att de klarar sig utan aktiva funktioner i armprotesen, 

men att de har mer krav på designen särskilt när det gäller vikt, 

komfort och utseende (Ottobock). Däremot menar Lindhe2 att det finns 

ett behov av en aktiv komponent i armprotesen som möjliggör ett mer 

naturligt rörelsemönster. 

Problemformulering 

Syfte 
Syftet med projektet är att underlätta för en armprotesanvändare att 

få ett mer naturligt rörelsemönster vid användning av en 

överarmsprotes. 

Mål 
Målet är att vidareutveckla en komponent i en befintlig 

armprotes. Dess funktion är att armprotesen i ett 

grundläge skall kunna följa med en rörelse i sagitalplanet 

(xy-planet i figur 1) för att sedan kunna återgå till 

ursprungsläget vid avlastning. 

Avgränsningar 
Den existerande armprotesen skall inte ändras dvs. överdelen samt 

underdelen skall inte vidareutvecklas, alltså kommer vi att avgränsa 

oss till funktionskomponenten i protesen. 

Kravspecifikation 
Produktens kravspecifikation är följande: 

 En led med rörelsemönstret 20-180 grader 

 Leden har ett fritt läge samt ett låst läge (fjäderbelastat) 

 Vid låst läge ska rörelse på +/- 30 grader kunna uppnås genom 

att belasta fjädern 

Produktens önskvärda egenskaper: 

                                                 
2
 Christoffer Lindhe VD Lindhe Xtend, projektmöte den 2 februari 2015. 
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 Manuell justering av fjäderkraften 

 Komponentens vikt ska vara så låg som möjligt 

Metod 

Projektform 
Projektgruppen planerar att jobba 40 timmar i veckan, preliminärt 

måndag-onsdag, med loggboksskrivning på onsdag eftermiddag. 

Arbetsuppgifterna kommer att struktureras i en WBS och arbetssättet 

genomföras enligt dynamiska metoden time boxing. Detta för att ge 

möjligheten att anpassa projektet mot de kunskaper vi successivt 

bygger upp under projektets gång (Tonnquist, 2012). Dessutom hjälper 

WBS:en oss att identifiera den mest krävande arbetssekvensen och 

anpassas efter den övergripande tidsplanen, ett Gant-schema (se figur 

2) i vårt fall (Ullman, 2010). Dokumentationen av genomförandet sker 

framförallt genom loggboken och säregna resultat av arbetsuppgifterna 

dokumenteras i så komplett mån som möjligt som underlag för 

rapporten. Rapportskrivningen kommer skrivas kontinuerligt i 

varierande intensitet där huvudstrukturen avses vara komplett till 

halvtidsredovisningen vecka 13 och näst intill fullständig vecka 18. Vi 

eftersträvar att ha ett primärt koncept klart vecka 9 för 

prototypframtagning och tester för att ha tid till godo om vi behöver 

göra förändringar. 

Förundersökningsfasen 
Projektet kommer att börja med en förundersökning inom områden 

som ger tillräckligt med kunskap för att kunna möta kraven. Under 

förundersökningen skall behovet av produkten granskas genom 

artiklar, möte med Lindhe Xtend och relevanta organisationers 

statistik.  Dessutom studeras analogier i existerande produkter genom 

patentsökning för att ge idéer (Ullman, 2010). Vidare kommer tidigare, 

relevanta kunskaper repeteras och specialkompetens att inläras för att 

möta designfriheten i konceptgenereringsfasen (Ullman, 2010). 

Konceptgenereringsfasen 
Parallellt med förundersökningen kommer vi att generera koncept 

genom workshops, både inom gruppen och med inbjudna gäster. 

Koncepten kompletteras med kunskaper från förundersökningen. De 

metoder vi kommer använda i workshopen är brainstorming, 3-6-5-
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metoden samt wordcafé. Dessa typer av workshops går ut på att trigga 

idéer hos personer genom andras idéer och ger på så vis goda 

förutsättningar för en stor idébank (Ullman, 2010). Dessa steg leder 

oss fram till den slutgiltiga konceptframtagning som baseras på den 

kunskap och idéer vi tagit fram. 

Konceptevalueringsfasen 
Koncepten tar vi sedan och evaluerar genom SWOT-analys, FMEA-

analys och Pugh’s matris för att värdera vilket koncept vi accepterar. 

Alla dessa ger en bild över hur konceptens styrkor och svagheter ser ut 

och ställs mot varandra och är därför goda verktyg för att hjälpa oss 

att ta ett genomtänkt beslut (Ullman, 2010). 

Prototypfasen 
Primärkonceptet vidareutvecklas till tillverkningsritningar. Här 

bestäms även material, tillverkare/materialinhandel för egen 

tillverkning och hållfasthetsberäkningar görs, t.ex. genom FEM, som 

förebyggande test för att fastslå om konceptet håller. Detta för att 

vidareutveckla konceptet till en väldesignad produkt (Ullman, 2010). 

Därefter, vid acceptabel ritning, skickas dessa till tillverkare/tillverkas 

prototypen av oss. 

Testfasen 
När väl prototypen är under tillverkning hos tillverkare, eller har 

blivit tillverkad av oss, förbereds de tester vi kommer att behöva 

genomföra för att möta kravspecifikationen (Ullman, 2010). Dessa 

tester genomförs så fort vi har prototypen och förberedelserna är klara. 

I det här skedet är testerna avgörande för resultatet om inte det finns 

tid för ändringar för ytterligare en prototyp. 

Utvärdering 
Slutskedet av projektet knyts ihop. Här evaluerar vi resultatet och 

resonerar kring projektarbetets gång. Vi diskuterar även möjligheter 

med produkten i framtiden och tangerar möjligtvis vidareutveckling 

med vårt resultat som grund. Slutligen färdigställs en komplett 

projektrapport. Vi utvärderar projektet för att få lärdom om det 
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gångna projektet som ger erfarenhet inför framtida projekt (Tonnquist, 

2012) . 

Tidsplan 
I figur 2 fås en god överblick på den nuvarande projektplaneringen i 

form av ett Gant-schema. 

Resurser 
Till vårt förfogande har vi det som skolan erbjuder, alltså CAD, 

Verkstad, lokaler samt expertis i form av föreläsare inom området. 

Taket för budgeten uppskattar vi till 500kr till kontorsmaterial, vi 

avser ingen budget till prototyp då Lindhe Xtend står för 

produktionskostnaderna enligt Lindhe. Testerna och workshoparna 

genomför vi med frivilliga personer som inte kräver arvode. 

 

Projektgrupp 

Projektmedlem: Rickard Sevandersson 

Telefon: 0761038390 

Mail: Ricsev10@student.hh.se 

 

Projektmedlem: Joonatan Skoog 

Telefon: 0704333531 

Mail: Joosko12@student.hh.se 

Uppdragsgivare/Extern handledare: Christoffer Lindhe (Lindhe Xtend, 

CEO) 
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Telefon: 0728571300 

Mail: christoffer@lindhextend.com 
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Bilaga 2 – WBS 
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V.4 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18

Projektplan

Repetition/spec.kunskaper

Artikelsökning

Patentsökning

konceptgenerering/Workshops

konceptevaluering

Ritningsframställning

prototyptillverkning

testförberedelser

testgenomföranden

koncept/protyp-utvärdering

övrig resurs

Utexpo

Dokumentation ! !!

!) Projektplansredovisning

!!) mittidsredovisning

V.13 V.14 V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21

Projektplan

Repetition/spec.kunskaper

Artikelsökning

Patentsökning

konceptgenerering/Workshops

konceptevaluering

Ritningsframställning

prototyptillverkning

testförberedelser

testgenomföranden

koncept/protyp-utvärdering

övrig resurs

Utexpo

Dokumentation !

! Slutredovisning

Bilaga 3 – Gantt-scheman 
 

 

 

 

 

 

  

Första Gantt-schemat 

vid projektuppstart 

Det andra Gantt-schemat 

efter mittidsredovisningen 
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Bilaga 4 – Timebox 
 

 
WBS-uppgifter (i aktivitetsfältet) bryts ned till mindre arbetsmoment (läggs i 

momentfältet). Under en ”sprint” (1-2 veckors tid) görs dessa arbetsmoment 

(lapparna placeras i pågårfältet) och avslutas med avsett resultat för varje moment 

(läggs sedan i klar-fältet). Momenten arbetas antingen gemensamt eller 

individuellt (se horisontell indelning). Vid avslutad sprint ses oavslutade moment 

över och avgörs om dessa behöver prioriteras eller om nästa aktivitet kan 

fortskrida. 
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Bilaga 5 – Konceptsammanställning (Sekretess) 
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Bilaga 6 – QFD 
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Bilaga 7 – Morfologi (Sekretess) 
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Bilaga 8 – SWOT-Analyser (Sekretess) 
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Bilaga 9 – Pugh’s Matris 
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Bilaga 10 – Primärkoncept – Skiss (Sekretess) 
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Bilaga 11 – Produktutvecklingsplan 
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Bilaga 12 – Restriktionsskiss (Sekretess) 
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Bilaga 13 – Sprängsskiss (Sekretess) 
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Bilaga 14 – Bill of Material (Sekretess) 
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Bilaga 15 – Frihetsgradsanalys (Sekretess) 



Bilageförteckning 

26 

 

Bilaga 16 – Anslutningstyp (Sekretess) 
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Bilaga 17 – FEM-Beräkningar (Sekretess) 
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Bilaga 18 – Biomekanisk analys (Sekretess) 
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Bilaga 19 – Prototypsammanställning (Sekretess) 
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Bilaga 20 - Utvärderingstester (Sekretess) 
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Bilaga 21 – CAD (Sekretess) 
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