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Sammanfattning 
Runtom i världen finns idag över 45 miljoner amputerade människor. Dessa människor ställs 

dagligen inför hinder och utmaningar som är självklarheter för människor utan protes. En så 

enkel syssla som at klä sig på morgonen blir ett problem, då detta kräver att byxorna är 

utformade så att en protes kan träs igenom eller så att en protes kan tas på i efterhand. På 

samma vis kan en löprunda kräva ett besök hos ortopedingenjör, då denne måste byta 

protesfot åt användaren för att foten ska få rätt vinkel mot marken. Detta leder till att många 

protesanvändare idag inte är särskilt aktiva, och de som är aktiva får spendera många timmar i 

väntrum. Vissa användare har tröttnat på detta och skruvar själva av och på sin fotprotes, men 

sådana handlingar kan leda till andra problem som värk i rygg och höft.  

I detta projekt har tre utvecklingsingenjörer tillsammans med en rad experter tagit fram en 

unik produkt som med sina smarta funktioner är lösningen på alla ovanstående problem. 

Lösningen heter ConneXion.  

ConneXion är en helt ny sorts snabbkoppling, där användare med endast en hand på ett enkelt 

sätt kan klicka i och ur sin fotprotes utan att förlora de viktiga vinkelinställningarna. Med 

hjälp av denna innovativa lösning får protesanvändare nu en större frihet och valmöjlighet, 

och kan leva ett mer självständigt liv utan att känna någon oro över negativa påfrestningar på 

kroppen.    

 

ConneXion – Make it possible 

 
  



III 

 

Abstract 

Today, there are more than 45 million amputees worldwide. On a daily basis, these people 

have to deal with challenges and obstacles which are done in a heartbeat by people without 

prosthetics. A simple task like getting dressed requires special pants, and going for a run 

means first booking an appointment at the prosthetics engineer in order to get a special 

prosthetic foot with the right angulation installed. These ordeals mean many people with 

lower extremity amputations are not very active, and the people who are have to spend long 

hours in waiting rooms. Some have grown tired of the system, and change their foot 

prosthetic themselves. However, this leads to other complications, such as back pains and 

problems related to hip movement.  

In this project, three development engineers have devoted themselves to solving these 

problems, and have in cooperation with a range of experts developed a solution in order to 

give people with amputations the possibility to gain more control of their lives. The solution 

is called ConneXion. 

ConneXion is an entirely new kind of coupling between the leg- and foot prosthetic. With its 

clever functions, removing and exchanging a prosthetic foot is made easy, without users 

having to worry about changing the settings made by the prosthetics engineer. This innovative 

product is a doorway to a life where users decide for themselves, and where people can live 

an independent life despite their handicaps.  

  

ConneXion – Make it possible 
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Förord 

Projektet ConneXion är ett examensarbete i kursen produktutveckling och innovationsledning 

(22,5 hp) som pågått under perioden september 2014 – maj 2015. Denna rapport är skriven av 

studenterna Alexander Chamma, Katarina Persson och Alexandra Duncalf, och beskriver 
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1. Inledning 

I detta kapitel presenteras bakgrunden till projektet, den initiala problemformuleringen 

tillsammans med de mål, krav och önskemål som sattes upp vid projektets start. 

 

1.1 Bakgrund 

Av de 45 miljoner människor som är amputerade i världen är ungefär 90 procent 

underextremitetsamputerade. I Sverige ses det som en självklarhet för de flesta att efter 

amputation få tillgång till en protes, som betalas av landstinget. I många andra länder är det 

dock inte alls någon självklarhet, då även de enklaste proteserna är för dyra för en 

privatperson att bekosta.  

De benproteser som vanligtvis används idag kostar runt 25 000 kronor, där den största 

andelen användare är äldre eller diabetiker. Vissa användare med hög aktivitetsnivå kan dock 

behöva en protes med andra egenskaper, och det finns därför mer avancerade elektriska 

knäleder som kostar runt 150 000 kronor. Gemensamt för de flesta benproteser är att de 

regleras med hjälp av skruvar i kopplingar mellan fot- och knäleder för att optimera balansen 

hos användaren, där vinklarna justeras hos en ortopedingenjör med hjälp av en insexnyckel 

och lasermätare. Denna koppling kostar cirka 800 kronor och är vanligen tillverkad i titan 

eller aluminium. Det är mycket viktigt att dessa inställningar är korrekta, då en felaktig 

inställning nere vid foten skapar en större felaktig vinkel längre upp i benet, vilket leder till 

större instabilitet. En viktig del att ta hänsyn till vid inställning av vinklar är att dessa stämmer 

överens med klackhöjden på användarens skor. Vid byte av skor med annan klackhöjd måste 

inställningarna i benprotesen ändras, för att foten skall ha rätt vinkel i förhållande till skon. 

Inställningarna i benprotesen görs oftast med några månaders mellanrum, men patienten kan 

ibland behöva ändra inställningarna så ofta som en gång i veckan. Vissa användare har lärt sig 

tekniken och bemästrar detta själva, men det är en tidskrävande process som kräver 

användning av insexnyckel. För de användare som inte på egen hand kan avlägsna fotprotesen 

blir på- och avtagning av byxor ett problem, då foten inte kan justeras för pådragningen. Den 

enda nuvarande lösningen som existerar är att använda elastiska eller stora byxor, eller att sy 

på en dragkedja på byxorna. Precis som påklädning blir ett problem, blir det också svårt att 

utöva olika aktiviteter då detta kan kräva en annan sorts fotprotes eller en annan sorts sko. 

 

1.2 Problembeskrivning 

Kopplingen mellan fot och ben på de proteser som används idag justeras med hjälp av en 

insexnyckel och lasermätare av en ortopedingenjör så att vinklarna blir exakta. Det är 

tidskrävande att ställa in kopplingen, och fotprotesen tas sällan av. Detta gör att det tar lång 

tid och är besvärligt för användaren i vardagen när denne till exempel ska ta på och av ett par 

byxor. Det är också svårt för användaren att byta skor, då hänsyn till klackhöjden måste tas. 

Om möjlighet fanns att byta mellan olika fotproteser på ett enkelt sätt hade användarens 

vardag kunnat underlättas; då denne kunnat använda sig av olika klackhöjder, skor och byxor, 

samt att tiden för av- och påklädning hade förkortats.  
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1.3 Projektmål 

Målet med projektet är att utveckla en snabbkoppling till benproteser som kan lösgöra och 

sätta fast en fotprotes utan att verktyg behöver användas. Denna produkt ska vara kompatibel 

med de proteser som finns på marknaden idag, och ska uppfylla de krav och önskemål som 

angetts av användare av benproteser. Produkten skall göra på- och avtagning av fotprotesen 

enkel utan att ändra de inställningar som gjorts av ortopedingenjör.  

 

1.4 Effektmål 

Den önskade effekten av detta projekt är att skapa en enklare vardag för användare av 

benproteser, genom att öka valmöjligheterna gällande skor och byxor, förkorta tid för av- och 

påklädning samt öka självständigheten för protesanvändare.  

 

1.5 Avgränsningar 

I detta projekt har projektgruppen valt att arbeta med en avgränsning gällande material. Detta 

då det efter intervju med ortopedingenjör och kunniga personer inom protestillverkning 

framkommit att de material som används på dagens lösning, aluminium och titan, är de 

material som uppnår de standarder för CE-märkning som ställs på produkter inom 

medicinteknik. Då ortopedkliniker endast använder CE-märkta produkter har beslut tagits att 

fokus istället bör ligga på innovationen i produkten, och att anpassa den nya lösningen efter 

de material som idag används.  
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2. Projektbeskrivning 

Detta avsnitt behandlar projektets uppbyggnad inklusive ansvarsfördelning inom 

projektgruppen, eventuella intressenter och kravspecifikation för produkten. Vidare 

presenteras de risker som är kopplade till projektet, finansiering samt den övergripande 

tidsplan som projektgruppen följt. 

 

2.1 Intressenter 

Genom att åskådliggöra de som direkt eller indirekt påverkas av eller påverkar projektet ges 

en struktur för vilka aspekter som bör tas i beaktning vid utveckling och utförande. De 

huvudintressenter som finns är projektgruppen och Lindhe Xtend, och övriga viktiga 

intressenter för projektet kallas för nyckelintressenter. 

 

Projektgruppen 

Projektgruppen driver projektet för att skapa en produkt som förhoppningsvis kommer 

lanseras av Lindhe Xtend och säljas på marknaden. Gruppen har som mål att genomföra ett 

examensarbete för att använda och förhöja medlemmarnas kunskap inom projektledning, 

produktutveckling och entreprenörskap. 

 

Samarbetspartner 

Lindhe Xtend är direkt samarbetspartner och är fokuserad på avkastning från projektet då 

företaget kan lansera slutresultatet med syftet att underlätta vardagen för amputerade. 

Christoffer Lindhe, grundaren av LindheXtend, är också ägare till idén och har förutom dessa 

två roller även ett intresse av produkten som användare. 

 

Nyckelintressenter 

I Sverige är det landstingen som betalar för produkten, men beslutet om vad som ska köpas in 

tas av ortopedingenjören som träffar patienter och i samråd med dessa avgör vilka produkter 

som är lämpade för en optimal lösning för patienten. Ortopedingenjörens intresse i projektet 

är att få tillgång till en produkt som gör patienter nöjda, utan att själv påverkas negativt i sitt 

arbete.  

Användaren är intresserad av produkten då den kan öka användarens livskvalitet, valmöjlighet 

och oberoende. Användaren vill ha en enkel och bra lösning på problemet, och påverkar i stor 

grad hur produkten ska se ut.  

 

Leverantörer och distributörer 

Tillverkaren är en intressent vars roll är att ta produkten i produktion, och därigenom att tjäna 

pengar. Distributörerna ska se till att produkten är tillgänglig att leverera och kanske nå nya 

marknader utanför Sverige. 
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2.2 Projektorganisation 

Projektgruppen består av studenterna Alexandra Duncalf, Katarina Persson och Alexander 

Chamma på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, som under 

projektets gång utvecklar idén och resultatet. Samarbetspartners är Christoffer Lindhe med 

företaget Lindhe Xtend samt CAD-teknikerna Jens Isaksson och Mattias Sjörén. Jeanette 

Gullbrand är handledare i projektet. För fullständig modell av projektets uppbyggnad, se 

bilaga 3. 

 

2.3 Kravspecifikation 

För att styra produktutvecklingen mot sitt mål har nedanstående krav upprättats och följts 

under projektets gång.  

 Priset för produkten får maximalt uppgå till 1600 kronor 

 Fästet måste vara tillförlitligt och får inte lossna oavsiktligt 

 Lösningen ska göra det enkelt att ta av och på fotprotesen 

 Önskvärt är att av- och påtagning av fotprotesen kan ske med en hand 

 Lösningens insida ska vara stor nog för att passa de kablar som finns i elektroniska 

proteser  

 Lösningen ska inte ändra på vinkelinställningarna mellan koppling och fotprotes 

 Grundinställningar likt dagens fäste måste kunna göras  

 Lösningen får maximalt väga 250 gram 

 Lösningen ska klara en maxbelastning av 200 kg, med säkerhetsfaktor två 

 

2.4 Budget & Finansiering 

Projektet har finansierats genom ett innovationsstöd på 15 000 kr från Almi Företagspartner, 

2000 kr i såddstipendium från Sten Fåhrés minnesfond samt sponsring av prototypmaterial 

från Hälsoteknikcentrum Halland.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Utgifter 

Prototyptillverkning 12 500 kr 

Mock-ups    1000 kr 

Utexpo    2500 kr 

Övrigt    1000 kr 

Totalt 17 000 kr 

Budget 

Almi Företagspartner 15 000 kr 

Sten Fåhrés minnesfond    2000 kr 

Totalt 17 000 kr 
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2.5 Tidsplan  

Projektet startade i september 2014 och avslutades i maj 2015. Genom att göra ett Gant-

schema kunde projektgruppen på ett överskådligt sätt se vilka milstolpar som fanns att ta 

hänsyn till samt hur fördelningen av arbetet skulle ske (se bilaga 4 för schema). Varje vecka 

upprättades dessutom ett veckoschema för att gruppen tydligt skulle se vilka uppgifter som 

behövde utföras, och för att medlemmarna på ett enkelt sätt skulle se framstegen som gjorts i 

projektet när avklarade delar kryssades av. Detta skapade en positiv och sporrande arbetsmiljö 

under projektets gång.  

 

2.6 Risker 

För att förebygga att problem uppstod samt för att underlätta arbetet sammanställde 

projektgruppen de risker som troligen kunde uppstå under projektets gång, samt vilka åtgärder 

som borde tas för att så långt som möjligt undvika dem. En av dessa risker var att det på 

grund av kunskapsgap uppstår tidsbrist, då mycket tid kunde gå åt till att göra efterforskningar 

kring dessa. Vidare kunde det bli problematiskt att komma i kontakt med människor med den 

kompetens som eftersöktes, och att dessa människor hade tid att assistera med kunskap och 

råd till projektet. För att kringgå dessa risker identifierade projektgruppen tidigt de 

kunskapsgap som var nödvändiga att fylla, och tog hjälp av befintliga kontakter för att få tag i 

personer med rätt kompetens och ge dessa fackmän gott om tid att besvara eventuella frågor. 

Risken med störst konsekvens var att den nya produkten skulle inkräkta på ett redan befintligt 

patent som då skulle hindra lansering av produkten. För att förebygga intrång på befintligt 

patent gjordes en nyhetsgranskning så att eventuella existerande lösningar kunde tas med i 

beaktning vid utvecklandet av den nya produkten. Ytterligare risker var att 

projektmedlemmarna inte kom överens och att Lindhe Xtend drog sig ur samarbetet. Därför 

skapades aktivt en arbetsmiljö där planering, öppenhet och tillit om att alla utförde det 

överenskomna arbetet var av största vikt för att förhindra förseningar. 

 

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 som vid spridning 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 5. 
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3. Metod 

Projektgruppen valde att arbeta efter en dynamisk projektmodell, och för att kunna evaluera 

projektet ur helhetssynpunkt har en form av action research applicerats på projektet. För att 

kunna analysera och utvärdera det arbete som utförts under projektets gång har 

projektgruppen arbetat efter ett antal metoder som hör samman med vald projektmodell. 

Dessa olika begrepp och metoder presenteras och förklaras i sin helhet i avsnittet nedan.  

 

3.1 Insider Action Research 

En anledning till att det är intressant att utföra undersökningar vid produktutvecklings-

processer är att det ger företag en möjlighet att bli mer konkurrenskraftiga och effektiva 

(Romme, 2003). Detta också är fallet vid organisatoriska undersökningar, där fokus ligger på 

att försöka förstå, tolka och beskriva människors upplevelser (Romme, 2003). De traditionella 

metoderna för att genomföra forskning på projekt har varit att som utomstående genomföra 

kvantitativa undersökningar (Björk & Ottosson, 2007). Insider action research (IAR) är en 

kvalitativ metod för att utvärdera och studera en produktutvecklingsprocess, och innebär att 

de personer som utför efterforskningen av projektet och produkten även är involverade i 

projektet under utvecklingen; som exempelvis projektledare, projektmedlemmar eller 

observatörer (Björk & Ottosson, 2007). Genom att inneha dessa två roller samtidigt ökar 

förståelsen för komplexiteten i arbetet hos de involverade, och utrymme ges att kunna 

reflektera över processen (Björk & Ottosson, 2007).   

Det finns ofta två syften med IAR; att ge ett vetenskapligt bidrag och att lösa ett problem eller 

ett behov (Björk, 2003). Aktiviteterna i projektet och reflektion över dessa ger upphov till 

kunskap och erfarenhet, och idealt ger denna sorts forskning oförvanskad förstahands-

information och även möjligheter att utvärdera resultatet ur fler perspektiv (Björk, 2003).  

 

3.2 Dynamic Product Developement (DPD) 

Ottosson (2004) skriver att arbete med DPD som projektmodell ger många fördelar i ett 

projekt där en helt ny produkt ska tas fram. Modellen ger möjligheter att enkelt gå tillbaka 

och ändra problem som uppkommer under tiden. En långsiktig planering och noga uträknad 

budgetering är inget som förespråkas i DPD eftersom detta gör det svårt och även kostsamt 

när oväntade händelser inträffar internt och den yttre miljön ändras. DPD går ut på att arbetet 

med de olika delarna i projektet sker parallellt; så som insamling av information och fakta, 

idégenerering, modellering och diskussioner. Det krävs att projektmedlemmarna är flexibla 

och har en frekvent kontakt med alla intressenter samt är uppdaterade med ny information 

som uppkommer under projektet (Ottosson, 2004).  
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Enligt Ottosson (2004) är detta viktiga punkter i DPD: 

 En klar vision och ett gemensamt mål för projektmedlemmarna 

 Kreativitet 

 Konstant feedback 

 Många tester under projektets gång 

 Införande av nya personer under processen för nya kompetenser och tankar 

 Långsiktig planering 

 Idégenerering innehållande BAD-PAD-MAD, därefter benchmarking 

 FMEA 

 80/20 metoden används i alla aktiviteter 

 Obegränsat informationsflöde 

 

För att låta produkten utvecklas till en lösning under projektets gång kommer DPD tillämpas, 

eftersom detta är fördelaktigt att använda när det finns ett problem utan bestämd lösning. 

Detta för att kunna gå tillbaka i projektet vid kunskapsgap eller när nya problem uppstår utan 

stora förluster i kostnader och tid. Dessutom bidrar denna projektmodell till en kreativ miljö 

med stort utrymme för idégenerering som fortskrider parallellt med vidareutveckling och 

utvärdering. 

 

3.3 Förstudie 

Information- och faktainsamling i början av ett projekt är av stor betydelse för att skapa 

riktlinjer och underlag. För att stänga kunskapsgap och säkerställa att inga intrång gjordes i 

existerande patent gjordes därför först en grundlig förstudie av projektet, inkluderande en 

nyhetsgranskning samt ett flertal intervjuer och samtal med ortopedingenjör.  

 

3.3.1 Nyhetsgranskning 

Genom att göra en inledande granskning av patentdatabaser, facktidskrifter, produktkataloger 

och internet i stort kontrolleras huruvida produktidén till projektet existerar sen tidigare (almi, 

2015). Nyhetsgranskning ger även en uppfattning om hur marknaden ser ut i dagsläget, vilka 

konkurrenter som finns samt vilka patent som är aktiva och alltså bör beaktas vid utveckling 

för att undvika intrång (innovationskontorett, 2015).  

 

3.3.2 SWOT 

För att vara medveten om vilka egenskaper projektet har görs en SWOT-analys. I analysen 

framgår vilka styrkor och möjligheter som finns i projektet för att utnyttjas till projektets 

fördel (MindTools, 2015). För att kunna kontrollera problem och nackdelar analyseras även 

svagheter och hot mot projektet. Genom att göra en SWOT-analys kan jämförelse med 

konkurrenter underlättas och positiva och negativa händelser går att påverka i ett tidigt skede. 

Styrkor och svagheter analyseras internt inom projektet/företaget/produkten, och möjligheter 

och hot ses ur ett externt perspektiv (MindTools, 2015). 
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3.3.3 Marknadsundersökning & Intervju 

Enligt DPD är det viktigt att sätta användaren i centrum och se till dess intressen och behov. 

Användares kunskaper och åsikter är värdefulla, och påverkar resultatet då lösningen skall 

köpas och användas av dem (Ottosson, 2004). En marknadsundersökning används för att ta 

reda på om behov finns för den tilltänkta produkten, samt för att ta reda hur målgruppen 

tycker och agerar i marknaden idag (Panelsok, 2015). Den undersökning som genomfördes i 

detta projekt var av kvantitativt slag, då fokus låg på att få ett större statistiskt urval.  

Intervjuer och möten anordnades på ortopedkliniken TeamOlmed då ortopedingenjörerna i 

högsta grad besitter kunskap inom området samt kommer vara beslutsfattare om lösningen 

köps in eller ej.  

 

3.4 Idégenerering 

I detta kapitel finns beskrivet de olika metoder för idégenerering projektgruppen använt sig av 

för på ett systematiskt sätt kunna ta fram en stor mängd olika konceptförslag som sedan 

vidareutvecklades till fullständiga lösningar.  

 

3.4.1 Brainstorming 

Enligt Ullman (2010) är brainstorming en metod där utveckling av idéer och lösningar på 

problem sker antingen i grupp eller individuellt. Inga idéer är dåliga i en brainstorming då det 

istället handlar om att en persons idéer kan leda till att en annan person hittar nya tankesätt 

och på så sätt utvecklar nya kreativa lösningar. I början kan en del idéer vara ologiska som 

lösning men senare utvecklas eller integreras med en annan idé som visar sig vara 

revolutionerande. Det är viktigt att gruppen eller individen arbetar i en positiv miljö och det är 

viktigt att ha ett öppet sinne. Det är även rekommenderat att kombinera individuell 

brainstorming med brainstorming i grupp. Olika metoder för brainstorming kan vara att skissa 

idéer på papper, skriva ner nyckelord eller nya möjliga funktioner på lappar, samt diskutera 

muntligt i grupp med en eller flera som för anteckningar (Ullman, 2010). Det kan vara bra att 

ha individuella brainstormingsessioner för att undvika att fastna i andras idéer och tankar 

(Ullman, 2010). Här ges deltagaren chansen att befrias från andras eventuella kommentarer 

som kan hämma den enskildes tankar. 

Vid brainstorming i grupp kan medlemmarna ta vara på varandras upplevelser, erfarenheter 

och feedback (MindTools, 2015). Om en person fastnar i ett visst tankemönster kan andra 

gruppmedlemmars kreativitet hjälpa (MindTools, 2015). Vid brainstorming i grupp bör de 

deltagande inte vara likasinnade, utan istället ha olika tankegångar för bästa resultat 

(MindTools, 2015). 

 

3.4.2 BAD-PAD-MAD 

BAD-PAD-MAD är en metod där en idé stegvis utvecklas till ett fullfjädrat koncept genom 

skissning på papper och modellering i dator. Nedan presenteras de olika stegen i mer 

detaljerad form.  
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Brain Aided Model (BAD) 

BAD går ut på att, genom att visualisera en idé eller lösning, med intensiv tankeverksamhet 

utveckla idéer (Holmdahl, 2010). Denna förmåga måste oftast tränas upp, då det är lätt att 

fastna vid en tanke och det kan då vara bra att aktivera kroppen för att på så sätt byta 

sinnesstämning(Holmdahl, 2010). 

 

Pencil Aided Design (PAD) 

För att vidareutveckla, förklara och minnas de idéer som kan framkallas med hjälp av BAD 

skissas dessa ner på papper tillsammans med enkla förklaringar (Holmdahl, 2010). Detta 

genererar nya idéer, ökar kreativiteten samt leder till att fler sinnen aktiveras. Det förenklar 

dessutom visualisering av fler lösningar och identifiering av eventuella problem som kan 

finnas med den aktuella lösningen (Holmdahl, 2010). PAD gör det möjligt att komma med 

snabba förändringar, och gör att en individuell idé kan förklaras och utvecklas av flera 

individer parallellt (Holmdahl, 2010). För vidareutveckling av en lösning på papper kan det 

vara fördelaktigt att börja arbeta med Computer Aided Design, CAD (Holmdahl, 2010). 

 

Model Aided Design (MAD) 

Att bygga enkla mock-ups och modeller är ett enkelt och effektivt sätt att testa olika 

funktioner hos de koncept som framlagts vid tidigare metoder (Holmdahl, 2010). Val av 

material kan skilja sig i ett modellbygge, men målet är att modellen ska efterlikna den färdiga 

produkten i så stor utsträckning som möjligt (Holmdahl, 2010). En modell är ett bra redskap 

för att se lösningen på konceptet ur en ny synvinkel och även för att kunna återkoppla till den 

ursprungliga tanken (Holmdahl, 2010). Att använda sig av BAD-PAD-MAD är 

rekommenderat för benchmarking; alltså att få fram ett bra koncept som är lätt att jämföra 

med andra lösningar, och även för att kunna presentera idén för andra parter och få feedback 

på konceptet (Holmdahl, 2010). 

 

3.5 Utvärdering och verifiering 

För att kunna utvärdera projektet samt de koncept och lösningar som framtagits under 

projektets gång har ett flertal verktyg använts för att ge gruppen insikt i vad som bör tas i 

beaktning under projekttiden, avgöra vad nästa steg torde vara samt vilken lösning som bäst 

lämpar sig för vidareutveckling.  

 

3.5.1 FEM-analys 

FEM står för (Finita elementmetoden) och är en numerisk- och matematisk metod. Med hjälp 

av detta verktyg kan ekvationer lösas som antingen inte hade gått eller tagit för lång tid att 

räkna för hand, då det räknas numeriskt är det väldigt tidskrävande. Därför används det på 

datorn och programmet är ofta implementerat i många olika datorprogram som till exempel 

CATIA. Datorn använder sig utav element som är uppbyggda som trianglar eller tetraedrar för 

att räkna ut hur kraften ligger på ett objekt och hur det påverkar det. På så vis kan spänningen 
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på hela objektet beräknas; svaga punkter och var den största kraften kommer att ligga går att 

finna. I CATIA går det även bestämma storlek på dessa trianglar eller tetraedrar och då ändras 

spänningen motsvarade till hur små dessa är. Svaren är dock inte alltid 100 % korrekta, då 

storleken på elementen har en stor betydelse på spänningen. Därför är det rekommenderat att 

göra kontroller med vissa handberäkningar för att jämföra resultaten.  

 

3.5.2 Pughs utvärderingsmatris 

Pughs utvärderingsmatris är ett redskap som används för att utvärdera nya lösningar jämfört 

med existerande (Holmdahl, 2010). Först anges de funktioner som skall tas med i beaktning, 

och sedan förs lösningarna in i en tabell tillsammans med den existerande lösningen 

(Holmdahl, 2010). Graderingen av de olika koncepten sker sedan med existerande lösning 

som referenspunkt, som har siffran noll i alla funktioner (Holmdahl, 2010). De övriga 

lösningarna jämförs sedan som bättre eller sämre på varje funktion än existerande lösning och 

ett plus respektive minus ett förs in i tabellen beroende av slutsatsen (Holmdahl, 2010). 

Därefter summeras de olika kolumnerna, och den eller de lösningar som fått högst slutsumma 

bör då vara de optimala att fortsätta utveckla (Holmdahl, 2010). 

 

3.5.3 FMEA 

Failure Modes and Effects Analysis är en metod för att förebygga eventuella fel som kan 

uppstå vid användning eller tillverkning av produkten (MindTools, 2015). De risker som finns 

poängsätts efter hur sannolikt det är att de uppstår, hur allvarliga de är samt vilka 

konsekvenser de kan få (MindTools, 2015). Därefter summeras talen och denna summa utgör 

risktalet för felet (MindTools, 2015). För att sänka detta risktal analyseras felet och 

projektgruppen avgör vilka åtgärder som bör vidtas vid fel eller för att förebygga att felet 

uppkommer (MindTools, 2015). 
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4. Teori 

Detta avsnitt behandlar den fakta som finns kring amputationer, proteser, dess material och 

användare tillsammans med de problem och utmaningar som användare av proteser står 

inför. 

 

4.1 Amputation 

Av alla amputeringar som görs är 90 procent av nedre lemmar. Den vanligaste anledningen 

till amputation är diabetes, åderförkalkning (arterioskleros) eller Peripheral Vascular Disease, 

som är en kärlsjukdom (Causes of amputation, 2007). I övrigt beror de flesta amputationer på 

skador och olyckor eller att personen är född utan en kroppsdel, och bara i Sverige amputeras 

ca 2550 personer varje år, varav 2500 av dem är benamputationer (personskadeförbundet rtp, 

2015). Enligt Lindgren och Svensson (2007) har antalet amputationer femdubblats sedan 

1950-talet, på grund av att diabetes och åderförkalkning blivit allt vanligare på grund av 

människans försämrade hälsa och kost sedan mitten på 1900-talet.  

Trauma är dock den största anledningen till amputation globalt sett, och det har blivit allt 

vanligare med försök till reimplantationer istället för amputationer med protesförsörjning 

(Causes of amputation, 2007). Lindgren och Svensson (2007) påstår dock att det nästan alltid 

blir längre rehabilitering och med ett sämre resultat, framförallt på grund av nervfunktionerna. 

De reimplantationer som lyckas är dessutom ofta av den övre extremiteten (Lindgren & 

Svensson, 2007). 

De viktigaste indikationerna för amputation är för att rädda liv vid infektion eller tumör, samt 

smärtlindrande vid svåra ichemiska smärtor (Causes of amputation, 2007). Studier har även 

visat att amputation har stor inverkan på det sociala, psykologiska, och fysiska livet för en 

människa (Serino, 2014). Det är dock inte bara på grund av begränsad rörlighet som 

amputerades kroppsbild och livskvalitet blir påverkad; media har gett världen en bild på vad 

som är estetiskt vackert och tilltalande och att ha komplex över sitt utseende påverkar 

människan starkt negativt (Serino, 2014). Vidare skriver Serino (2014) att fysisk aktivitet och 

sport ger en positiv effekt på individers kroppsbild samt att amputerade känner en ökad 

livskvalitet i takt med att nivån av fysisk aktivitet ökar.  

 

4.2 Proteser 

Enligt Lindgren och Svensson (2007) krävs det stora ansträngningar både fysiskt och psykiskt 

hos amputerade att träna upp funktionsnivån vid användandet av protesen. Proteser är 

individuellt anpassade till patienten och det krävs justeringar och ändringar för att optimera 

användningen. Motivation är en viktig del som sjukgymnasier måste arbeta med vid sidan av 

det fysiska (Lindgren & Svensson, 2007).  

De personliga inställningar som görs i protesen är olika för alla amputerade eftersom alla 

stumpar ser olika ut i längd, tjocklek, muskulatur och ärrvävnad (Lindgren & Svensson, 

2007). Ortopedingenjören väljer material på proteshylsan beroende på vad som passar bäst till 

stumpen (Diaz, 2001). Vid låramputation sätts proteshylsan ihop med en knäled som ställs in 

för bästa funktion, och sedan sätts foten på; även den med inställningar för vinklar som beror 
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på användaren (Lindgren & Svensson, 2007). På underbensamputerade sätts foten på 

proteshylsan direkt med inställningar. Till en början har protesen grundinställningar, men 

anpassas sedan så att musklerna aktiveras om stumpen har god muskulatur, eller som stöd för 

den som har nedsatt balans och svag muskulatur (Diaz, 2001). Det är viktigt att 

inställningarna uppfyller alla behov hos patienten, så som att stå stilla och kunna gå (Lindgren 

& Svensson, 2007).  

Foten är en del av protesen som skruvas fast på underbensprotesen. Hur mycket de olika 

skruvarna dras åt ger fotprotesen dess vinkelinställningar (Diaz, 2001). Olika användare har 

olika behov som måste tas i beaktning vid val av fot. Det som vanligtvis avgör valet av fot är 

stumplängden, styrka, vikt, aktivitetsnivå och utseende (Diaz, 2001). 

 

4.3 Aluminium och Titan 

Aluminium har en hög plasticitet tillsammans med låg densitet (2700 kg/m3) och klassas 

därför som en lättmetall. Tack vare den här egenskapen tillsammans med att vara vanligt 

förekommande i naturen används metallen i stor utsträckning inom flyg- och 

transportindustrin (carbontrikes, 2015). Aluminium har även en god elektrisk- och 

värmeledningsförmåga; därav dess användning på elektriska ledningar. Metallen är resistent 

mot vatten, samt många organiska syror (livescience, 2015). Hållfasthetsegenskaperna för ren 

aluminium är relativt låga, och därför användas ofta olika legeringar, som gör att styrkan på 

aluminium kan höjas flera gånger. Aluminiumlegeringar kännetecknas av hög 

konstruktionsförmåga, d.v.s. förhållandet mellan hållfasthet och vikt, som är högre än den för 

stål (aluminum, 2015). 

Titan har en glänsande vit, metallisk färg. Ämnet är känt för sin höga mekaniska hållfasthet 

jämfört med en låg vikt. Dess densitet uppgår till 4507 kg/m³ och har en smältpunkt på 

1649°C. Vanligt titan med en renhet av cirka 99 % har en draghållfasthet av 434 MPa, 

jämförbar med töjbarhet av stål, men är ungefär 45 % lättare (carbontrikes, 2015). Titan är 60 

% tyngre än aluminium, men har dubbel mekanisk styrka jämfört med aluminium 

(articlealley, 2015). Ämnet har hög hårdhet och är därför en svår metall för bearbetning. Den 

mest välkända kemiska egenskapen hos titan är dess utmärkta korrosionsresistans, som är 

nästan lika hög som den hos platina (titanium, 2015).  
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5. Utvecklingsprocessen 

Detta avsnitt beskriver processen från idé till prototyp med valda metoder och analysverktyg, 

och de resultat som dessa producerat för projektgruppen. Här presenteras även intervjuer, 

samtal och möten tillsammans med den kunskap dessa genererat. 

 

5.1 Förstudie  

För att samla in relevant fakta om området och fylla kunskapsluckor gjordes ett flertal 

informationsinsamlingar om amputation och proteser. Informationsflödet som startades i 

förstudien hölls kontinuerlig under projektets gång och dokumenterades ständigt. Genom 

intervjuer med ortopedingenjör Anna Fransson fick gruppen förståelse för hur 

protesbranschen fungerar, samt tips för vad som var viktigt att tänka på vid utvecklingen. En 

viktig aspekt som uppdagades under dessa intervjuer var att landstinget är den betalande 

kunden, men att beslut om vilken typ av protes som köps in ligger hos ortopedkliniken. Detta 

medför att hur många och hur dyra proteser som användare får kan bero, inte bara på hur 

aktiva de är, men även var i landet de bor. Efter ytterligare samtal framkom även att 

kopplingarna som tillverkas idag är gjorda i aluminium eller titan, och att titan är förhandsval 

för amputerade med en högre aktivitetsnivå då dessa kopplingar håller för en högre tryckkraft.  

Projektgruppen initierade efter informationsinsamlandet en marknadsundersökning för att 

undersöka om intresse och behov för en snabbkoppling fanns. Marknadsundersökningen 

gjordes online för att kunna få in en stor mängd svar med en stor spridning på användarna. 

Resultatet av marknadsundersökningen går att se i kapitel 5.1.3 Marknadsundersökning & 

Intervju.   

Krav och önskade funktioner formades av begränsningar från Lindhe Xtend, fakta från de 

informationsinsamlingar som gjorts, möten med ortopedingenjör samt från de svar som 

marknadsundersökningen genererat.  

Förstudien har varit grunden för projektgruppens kunskap, och har skapat en stabil 

utgångspunkt att falla tillbaka på vid beslutsfattande samt skapat viktiga kontakter. 

 

5.1.1 Nyhetsgranskning 

I uppstarten av projektet gjordes en nyhetsgranskning för att avgöra hur marknaden såg ut i 

dagsläget samt för att säkerställa att inga befintliga patent på liknande produkter fanns. En 

mindre nyhetsgranskning var redan innan projektet gjord av Lindhe Xtend, där ingen liknande 

produkt hittats. Gruppen gjorde ett flertal sökningar på patentdatabaserna Espacenet och PRV 

med samma resultat. Dessutom genomsöktes produktkataloger hos konkurrenter och ingen 

liknande produkt kunde återfinnas. Detta gav goda förhoppningar om att den produkt som 

utvecklades under projektets gång skulle kunna gå att patentera.  

 

5.1.2 SWOT 

I samband med förstudien gjordes även en analys av projektet, för att belysa vilka delar som 

var viktiga att arbeta med för att projektet skulle kunna fortskrida på ett fördelaktigt vis. 
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Genom denna analys kunde projektgruppen avgöra vad som borde ligga i fokus för arbetet, 

samt vilka fällor som var viktiga att undvika. De styrkor som fanns i projektet och 

projektgruppen var de kontakter som kunde tillgås via Lindhe Xtend och som 

projektmedlemmarna hade privat. En god kontakt hade skapats hos ortopedkliniken 

TeamOlmed och feedback kunde fås från den grupp amputerade som deltog i 

marknadsundersökningen. Även kontakter för CAD-modellering och tillgång till 

materialbanken Material ansågs som styrkor för projektet. Gruppmedlemmarna själva besatt 

många olika kunskaper och erfarenheter från tidigare projekt och bakgrund, vilket gjorde den 

initiala kunskapspoolen bred. Svagheter som kunde påverka projektet var de jobb som 

projektmedlemmarna hade utöver studierna, att projektmedlemmarna hade dåliga 

förkunskaper inom huvudområdet och att marknaden var liten, då det endast var landstingen 

som köpte produkten.  

Möjligheterna för projektet och projektmedlemmarna var att bredda kontaktnätet inför 

framtiden och att få patent på produkten. Hot för projektet och medlemmarna var tidsbrist 

som ofta uppstår vid bland annat stora kunskapsgap, att konkurrerande företag kommer ut 

med produkter som liknar produkten som tas fram under projektet. De många krav som fanns 

på produkten och att det endast fanns ett fåtal användare tillgängliga som kunde ge direkt 

feedback var även dessa hot för projektet. För fullt verktyg, se bilaga 7. 

 

5.1.3 Marknadsundersökning & Intervju 

För faktainsamling om behovet hos användaren, kunden och övriga intressenter fokuserade 

projektgruppen på att samla in egen empiri. Detta ansågs vara det mest fördelaktiga sättet att 

skapa en uppdaterad bild av marknaden i dagsläget, då gruppen kunde ställa relevanta frågor 

för projektet och samtidigt få in egna tankar och kommentarer från användare. Totalt fick 

projektgruppen in 42 svar från marknadsundersökningen. 

I marknadsundersökningen går det tydligt att se det existerande problemet som upplevs av en 

stel fotprotes. Av de 42 användare som svarade på marknadsundersökningen tyckte 60 % att 

det var krångligt och jobbigt att byta byxor på grund av protesen, och 67 % att det var ett 

problem att byta skor. Hela 69 % anger att de antagligen skulle byta byxor oftare om det var 

enklare och 79 % anger att de förmodligen skulle byta skor oftare om det var enklare. De 

flesta anser att det är jobbigt för att det tar lång tid, skorna och byxorna fastnar i protesen, och 

20 % svarar att de inte alls kan byta när protesen är fast på benet. Av de användare som anger 

att det byter proteser på grund av arbete, löpning eller annat byter samtliga ut hela protesen, 

troligtvis eftersom det idag inte finns möjlighet att alls byta ut delar så som olika fötter.  

Kommentarerna nedan är direkt tagna från marknadsundersökningen, och bekräftar ytterligare 

problemformuleringen samt behovet av en lösning: 

”Det vore riktigt smidigt med en protes som man kan klicka loss utan hjälp av verktyg. Så att 

hylsan sitter kvar men protesfoten kopplas loss. Det hade underlättat mycket vid träning och 

skobyte./Otto” 

”I utvärderingen ser jag inte protesen som problemet utan protesfoten. Dess oförmåga att röra 

sig som en vanlig fot och räta ut vid exempelvis iträdande av ett byxben.” 

”Skulle vara skitbra om proteser med vrist som på ENKELT sätt kan justeras, helst med 

protes på” 
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”Viktiga frågor att ta upp. När det gäller byxor så har jag sytt in en dragkedja på insidan av 

benet som gör att jag kan både ta av och på mig byxorna lite enklare, men framförallt ta av 

och på protesen utan att behöva ta av mig byxorna. Angående fotbeklädnad så är det lite 

krångligare, men man lär sig ganska fort när det gäller vanliga skor, däremot när det gäller lite 

högre och stelare fotbeklädnader så är det krångligare, och som jag skrev ovanför så är det 

största bekymmret slalompjäxorna.” 

”Jag hade svårt att få en reservprotes.Nu har jag en vardag & en sport,men det satt hårt 

inne,Västmanland är snåla.” 

För fullständigt resultat av marknadsundersökningen, se bilaga 6. 

Den intervju som gjordes med ortopedingenjör Anna Fransson (se bilaga 2) på TeamOlmed, 

gav viktig information om vilka faktorer som behövde tas i beaktning för att inte påverka det 

arbete som utförs på ortopedkliniker. Det framgick vad kostnaden för olika proteser är idag 

och vad det är som avgör vilken typ av protes olika användare får. Fransson 

uppmärksammade bland annat att olika klackhöjder för olika skor medför att fotprotesen 

måste ställas om, hur inställningarna i dagens koppling görs och vikten av dem. Dessutom gav 

intervjun insikt i hur ofta patienter besöker ortopedkliniken.  

 
5.2 Idégenerering 

Genom individuell idégenerering skapades fundamentala lösningsidéer, och projektgruppen 

kunde sedan ta fram en mängd koncept vid brainstorming i grupp. Grundläggande idéer 

plockades ut, så som att dela kopplingen i två delar, både horisontellt och vertikalt, 

tillsammans med olika sätt att spänna fast kopplingen. Delar av idéerna till koncepten har 

även uppkommit vid diskussioner med kontakter utifrån och genom att undersöka funktioner 

hos befintliga produkter. 

 

5.2.1 Brain Aided Design (BAD) 

Under de första veckorna i brainstormingen fick projektmedlemmarna i uppgift att under 

vardagen ta in utomstående produkter med relevanta funktioner som kunde vara av 

användning. Projektmedlemmarna tog även egen tid att tänka på grundidéer att ta med till 

brainstormingen i grupp. I gruppsessionerna sattes idéer ihop till koncept som utvecklades 

vidare individuellt samt utifrån feedback från handledare, diskussioner med Lindhe Xtend och 

övriga kontakter. 

 

5.2.2 Pencil Aided Design (PAD) 

För att beskriva och diskutera resultaten mellan projektmedlemmarna från BAD-sessionen 

skissades idéer ner på papper. Detta gav nya idéer, samt kopplade ihop enskilda idéer till nya 

koncept. Genom visualisering på papper kunde projektmedlemmarna enkelt förstå varandras 

idéer, och bidra med egna förändringsförslag och funderingar.  
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5.2.3 Model Aided Design (MAD) 

Den typen av modellering som användes för att visualisera koncepten var CAD, där nya 

funderingar kom upp. Funderingarna togs i beaktning och fanns sedan med som underlag till 

en ny omgång av metoden BAD-PAD-MAD. Första omgången genererade fem koncept, som 

därefter utvärderades och optimerades. 

 

5.3 Fem koncept 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.3.1 Koncept 1  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.3.2 Koncept 2  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.3.3 Koncept 3  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.3.4 Koncept 4  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.3.5 Koncept 5  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.4 Tre lösningsförslag 

För att behålla en dynamisk utveckling valde projektgruppen att efter konceptgenereringen 

starta en ny idégenerering, då kunskapsgapen är färre och mindre ju längre projektet lider. 

Denna gång användes samma metoder som under den första idégenereringen. Denna nya 

idégenerering utmynnade i tre slutgiltiga lösningsförslag, där ett förslag togs från den första 

konceptgenereringen och de andra två var helt nya lösningar. För att få en bättre uppfattning 

om hur lösningarna skulle fungera gjordes 3D-modellering av lösningarna i CATIA V5. För 
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att på ett effektivt sätt kunna arbeta med CAD-modellering värvades två studenter på 

Högskolan i Halmstad som studerar CAD-teknik. 

 

5.4.1 Lösning 1 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.4.2 Lösning 2 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.4.3 Lösning 3 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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5.5 Test och verifiering 

Visualisering av de kvarvarande lösningarna skapades först 3D-modeller i Catia V5 med hjälp 

av projektgruppens ritningar. För att tillverka mock-ups användes sedan en 3D-printer 

tillhörande Hälsoteknikcentrum Halmstad, där alla tre lösningar printades ut i flera omgångar 

för korrigeringar och optimering. Genom analys i Catia V5 kunde sedan hållfastheten och 

säkerheten för de olika lösningsförslagen beräknas.  

 

5.5.1 Mock-ups 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.5.2 FEM-Analys 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.5.3 Pughs Utvärderingsmatris 

För att utvärdera de olika lösningar som projektgruppen tagit fram användes Pughs 

utvärderingsmatris. Lösningarna jämfördes med dagens produkt ur relevanta aspekter från 

kravspecifikationen samt en del andra aspekter som ansågs viktiga för att välja den bäst 

lämpade lösningen för vidareutveckling. Genom viktning av de egenskaper som ansågs vara 

av störst värde kunde matrisen utföras på ett betydelsefullt sätt. Huvudegenskaper innefattade 

vikt, säkerhet, användarvänlighet, hållbarhet samt bevaring av skruvinställningar. De övriga 

aspekterna var bland annat semantik, design samt utvecklingspotential (för fullständigt 

verktyg, se bilaga 15). Resultatet av utvärderingsmatrisen visade att lösning två fått högst 

poäng.  

Innan det slutgiltiga beslutet för vilken lösning som skulle vidareutvecklas visades alla tre 

mock-ups upp för Christoffer Lindhe, Jessika Boström och Anna Fransson. Den feedback som 

gruppen fick av alla parter var att lösning två ansågs som förstahandsvalet för 

vidareutveckling. Motiveringen till detta var att denna lösning uppfattades som den mest 

pålitliga och enkla att använda. Projektgruppen valde därför att fokusera på 

prototypframtagning av denna lösning. 

 

5.6 Prototyptillverkning 

En prototyp i det verkliga materialet har från projektets början varit ett mål för att kunna visa 

upp resultatet för ett lyckat projekt, För tillverkningen av en prototyp i metall vände sig 

projektgruppen sig till Lasertech AB för 3D-printning men även till Widal AB för att 

undersöka möjligheterna till att få fram en bra prototyp med mer traditionella medel. 

Kostnadsmässigt var alternativen jämlika och valet blev Lasertech på grund av tidsbrist. Då 

Widal AB redan tillverkar delar till fotproteser åt Lindhe Xtend diskuterades även priser för 

större produktion, vilket senare användes som underlag för prissättning av produkten. 

Materialval för prototypen hade redan tidigt i projektet fastställts till titan, då detta material är 
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förhandsval för ortopedingenjörer om användaren är aktiv. Genom att göra prototypen i titan 

ansågs produkten kännas relevant för en större målgrupp, eftersom fokus då skulle ligga på 

funktionaliteten hos produkten och därigenom locka även aktiva användare.  

Prototypen som printades var i första läget inte optimal, då det titanpulver som används för 

utskrift gjorde ytan mycket skrovlig. Efterbehandlingar av prototypen så som slipning och 

putsning gjordes därför i en verkstad, för att ge produkten ett mer attraktivt utseende samt för 

att göra den behagligare att hålla i och känna på för de som kom i kontakt med den.  

 

5.7 Utvärdering  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.7.1 Fokusgrupp 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.7.2 FMEA-Analys 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

5.8 Varumärket 

För att understryka det unika i den produkt som utvecklades under projektet skapades ett 

varumärke som följde den vision som är associerad med Lindhe Xtend; ett fritt och rörligt liv 

med hög livskvalitet, då strävan för både projektgruppen och Lindhe Xtend är att skapa 

produkter som underlättar livet för amputerade. Det namn som valdes för produkten blev 

ConneXion, då denna enkla översättning av ordet koppling kontrasterade väl mot 

komplexiteten i själva produkten. Det versala ”X” i mitten anspelar till Lindhe Xtend och 

samarbetet som skett, och förhoppningen är att detta ska öka associationen mellan produkt 

och företag hos användare och kunder. I ConneXions logotyp har detta X även färglagts i 

samma nyans som Lindhe Xtends logotyp för att öka associationen ytterligare (Se bilaga 1 för 

Lindhe Xtends logotyp).  
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För att marknadsföra produkten under projektets gång finns integrerat en studentmässa vid 

namn Utexpo, som hålls på högskolan i Halmstad mellan 29-30 maj. Projektgruppen har till 

denna mässa designat och tryckt posters som speglar de värderingar och motton som 

varumärket associeras med. Genom att uttrycka dessa värderingar på ett behagfullt vis är 

förhoppningen att skapa positiva reaktioner till varumärket och även öka användarnas 

förtroende i produkten. För att enkelt förklara funktionen har en film skapats där besökare på 

mässan kan se hur användning av produkten kan gå till. Denna film är tänkt att öka 

förståelsen hos användare och inge större trygghet, då ConneXions funktioner innebär ett helt 

nytt förhållningssätt till proteser och protesanvändning.  

 

 

Bilden visar den slutgiltiga logotypen som framtagits 
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6. Resultat 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

6.1 ConneXion  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

6.2 Analys  

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

6.3 Tillverkning  

Detta stycke har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

Om en liknande produkt skulle göras i ett senare skede för en mindre aktiv användare skulle 

det vara optimalt att hitta en aluminiumlegering som klarar runt 140 MPa. Då blir både 

modellen billigare att tillverka i materialkostnad, och eventuell bearbetning, samt lättare 

viktmässigt. Vid diskussion med diverse fackmän har aluminium 7075 föreslagits som 

alternativt material, då det har hög hållfasthet och är enklare att bearbeta.  

Vid tillverkning av 2000 kopplingar är kilopriset för titan $25/kg. Detta motsvarar ungefär 

222 kr/kg (forex, maj 2015). För att tillverka en koppling krävs en axel med dimensionerna 

50x150 mm. Vid dessa dimensioner är vikten på axeln 1,327 kg. Total vikt för 2000 

kopplingar blir 2654 kg. Pris per kg multiplicerat med total vikt ger summan 589 188 kr, 

vilket blir den totala materialkostnaden. Därefter uppskattas tillverkningskostnad inklusive 

leverans till Lindhe Xtend vara 700 kr. Detta ger en total tillverkningskostnad på ungefär 

1000 kr per koppling. Vid större tillverkningsvolym finns möjlighet att sänka priset för 

tillverkning ytterligare, och total kostnad för tillverkning och material uppskattas då till 800 

kr.  
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   1 KOPPLING 2000 KOPPLINGAR 

MATERIAL (KG) 1,327                            2654 

KILOPRIS TITAN 222 kr 222 kr 

PRIS 295 kr 589 188 kr 

TILLVERKNINGSKOSTNAD 600 kr 1 200 000 kr 

LEVERANS 100 kr 200 000 kr 

TOTALT 995 KR 1 989 188 KR 
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7. Affärsplan 

För att på ett strukturerat sätt ta fram en plan för produkten och företagets framtida strategier 

har en affärsplan tagits fram. I denna presenteras bland annat den vision och affärsidé som 

projektet styrs av, samt marknadsföring av produkt, konkurrenter och ekonomiska kalkyler 

för försäljning.  

 

7.1 Vision 

ConneXions vision är att ge den amputerade möjligheten att leva ett fritt och rörligt liv med 

hög livskvalitet, där fokus ligger på att ge användaren en större valmöjlighet och 

självständighet i vardagen. 

 

7.2 Affärsidé 

Målet är att skapa en snabbkoppling till fotproteser som kan underlätta vardagen för dess 

användare. Tanken är att så många människor som möjligt ska få tillgång till ConneXion, och 

siktet är inställt på att bli världsledande inom området användarvänliga proteser och tillbehör. 

Användaren står i centrum, med konceptet att innovativa lösningar hjälper användaren till ett 

liv utan begränsningar. 

 

7.3 Marknadsplan 

För att kunna utveckla en meningsfull marknadsplan gjordes i detta skede i projektet en enkät 

(se i bilaga 18) med frågor riktade åt marknadsföring av produkten. Det framgick då att 

användarna främst hittar information om nya produkter via internet, tidningar och broschyrer 

eller hos ortopedingenjören. Användarna angav även att de kände att de kunde påverka 

beslutet om vilka produkter som köps in till dem. De svarande i enkäten hade valts ut av 

ortopedingenjörer på TeamOlmed, och ansågs av ortopedkliniken vara de bäst lämpade att 

svara på frågorna då de alla var långtidsamputerade och använde flera olika proteser. Då 

nyamputerade oftast är nöjda med att få en fungerande protes och förlitar sig mycket på 

ortopedingenjörens åsikt, ansågs långtidsamputerade bättre lämpade att svara på frågor om 

marknaden  

 

7.3.1 Marknadssegmentering 

Marknaden består av alla underbens- och lårbensamputerade då produkten kommer lösa 

problemet med en stel protesfot vid av- och påklädning. Den betalande kunden är landstinget, 

men de som tar beslut om inköp på marknaden i Sverige kommer vara ortopedingenjörer, som 

gör bedömningen om vilka proteser patienterna behöver. Fokus kommer därför vara att 

marknadsföra produkten till ortopedingenjören, genom att erbjuda nya egenskaper hos 

benprotesen som inte finns på marknaden idag. Det ger en möjlighet för ortopedingenjören att 

erbjuda något nytt och innovativt till användaren. Effekten kommer vara nöjdare patienter 

som får ett bredare utbud av produkter och en ökad livskvalitet hos protesanvändare. Detta 

påverkar relationen mellan patient och ortopedingenjör positivt. En ökad livskvalitet medför 
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färre besök inom sjukvården vilket är en vinst för både användaren, ortopedingenjören och 

landstinget. 

Detta stycke är borttaget och sekretessbelagt då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

7.3.2 Målmarknad 

Målgruppen för ConneXion kommer vara svenska, underextremitetsamputerade män och 

kvinnor med protes. Den svenska marknaden har redan öppnats upp via Lindhe Xtend, och 

gör att produkten lanseras med ett visst försprång här. I Sverige är andelen protesanvändare 

hög, sett till antalet amputerade och det finns därför en stor grupp människor som kan ta del 

av produkten. Då den marknad som skall penetreras från början är nischad gjordes valet att 

inte segmentera sig mer än detta.  

En strategi för att etableras på marknaden även inom andra målgrupper kommer vara att 

fokusera på de patienter som nyligen blivit amputerade, eftersom denna grupp ännu inte vant 

sig att hantera de vardagsproblem som uppstår vid amputation, och därför inte skapat sig 

några rutiner för av- och påklädning. Här kan ConneXion erbjuda ett sätt för dessa individer 

att använda samma skor och kläder som före amputation, och en vardag som i större 

utsträckning liknar den som fanns före amputation.    

 

7.3.3 Konkurrenter 

För att kunna positionera produkten och se vilka hot och möjligheter som fanns på marknaden 

gjordes en analys av möjliga konkurrenter. Svaren på analysen gav en helhetssyn på hur 

marknaden fungerar idag, en bekräftelse på funderingar projektgruppen haft men också nya 

tankar om vad Lindhe Xtend har för möjligheter till erbjudande med en ny produkt och vilka 

hål i marknaden som finns att fylla. Nedan följer en sammanfattning av de slutsatser som 

drogs av analysen. För fullständig analys, se bilaga 19. 

Ottobock är en av världens största tillverkare av proteser idag och har ett brett sortiment inom 

branschen. De finns över hela välden och har som vision att återskapa människors oberoende 

genom produkter med hög kvalitet. De når sina kunder genom bland annat egna 

ortopedkliniker, men trots sitt breda sortiment använder de sig av andra leverantörer på sina 

kliniker. Detta är en möjlig plats för distribution. Det finns ingen leverantör som når 

användaren direkt genom egna kliniker utan alla styrs av den tredje parten, det vill säga 

ortopedingenjören, som gör att mindre företag som Lindhe Xtend med innovativa produkter 

kan ta sin plats på marknaden. Össur är en annan konkurrent som är känt över hela värden och 

har ett brett sortiment av produkter. De äger inte egna kliniker men satsar på partnerskap och 

samarbeten med medicintekniska företag och gör stora satsningar inom forskning och 

utveckling. Både Össur och Ottobock marknadsför sig genom att sponsra Paralympics och 

förebilder inom ortopedi. Konkurrenterna har ofta samma genomgående tema som går ut på 

att maximera aktivitetsnivån och möjligheterna till att leva ett oberoende liv.  
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7.3.4 Positionering 

Då ConneXion är en ny produkt med helt nya funktioner finns i nuläget inga direkta 

konkurrenter på marknaden. Då medicintekniska produkter så som proteser alltid måste CE-

märkas är säkerheten en viktig faktor, och kraven på kvalitet höga. Valet blir därför att 

positionera produkten högt, både i pris och kvalitet. Detta för att spegla säkerheten och 

funktionen hos produkten, och för att användare ska uppskatta dess värde. Produkten är tänkt 

att tillverkas i titan för att visa på den höga kvaliteten och säkerheten, samt för att kopplingen 

ska kunna användas av alla sorters användare. Detta medför dock högre kostnader för 

tillverkning och därmed högre pris.   

Då kopplingar och andra delar på proteser byts ut efter två år kommer ett kontinuerligt 

inköpsmönster uppstå. Ortopedingenjören som är beslutsfattaren angående inköpet av 

produkten kommer få nöjdare patienter och nya innovativa produkter att erbjuda.  

 

7.3.5 Marknadskommunikation och marknadsföring 

Det kommer satsas på en nära relation till användarna, då det är viktigt att vinna deras 

förtroende för att produkten ska bli framgångsrik på marknaden. Det är viktigt att kunden kan 

lita på att företagets produkter håller vad de lovar, då produkten bidrar till användarens 

livskvalitet. De kanaler som kommer användas för att nå ut till kunden är mässor där kunden 

och användaren kan upptäcka eller se den nya produkten i verkligheten. Besök av evenemang 

för amputerade är värdefulla då detta ger möjlighet att möta användarna direkt och få dem att 

skapa en efterfrågan hos ortopedingenjören.  

Exempel på kanaler för marknadsföring är personskadeförbundet och Ex-center som är två 

välkända organisationer. Personskadeförbundet är en medborgarrättsorganisation som strävar 

efter att deras medlemmar inte ska ses som patienter utan som medborgare med samma 

rättigheter och skyldigheter som alla andra i samhället. De främjar om vård och rehabilitering 

för en god livssituation för människor med funktionsnedsättning. Deras ändamål är även att 

följa vetenskaplig forskning och utveckling inom förbundets intresseområden och hålla sina 

medlemmar uppdaterade. Företaget påverkar även riksdag, regering, landsting, kommuner 

och myndigheter för att göra samhället mer tillgängligt för alla och ge fler en möjlighet till ett 

aktivt liv. 

Ex-Center är ett rehabiliterings- och kunskapscenter för amputerade med information, 

kunskap och stöd att få. De bedriver kurser och tematräffar för extremitetsskadade och deras 

anhöriga; bland annat anordnas förebildsträffar och brukarträffar för motivation. Ex-Center 

arbetar med ett personligt bemötande, något som är mycket passande för marknadsföring av 

ConneXion. De har även en hjälpmedeldatabas kallad Tipbase som brukare har tillgång till för 

att hitta tips och hjälpmedel.  

Enligt enkäten som kan ses i bilaga 18 hittar användarna information om nya produkter på 

internet och hos ortopedingenjören, men även i tidningar och broschyrer. Tanken är att 

användaren ska fungera som en dragkraft som påverkar ortopedingenjörens val när 

användaren själv hittar nya produkter som de vill ha. Detta eftersom användarna även angett 

att de känner att de kan påverka valet av protes genom diskussioner och önskemål hos 

ortopedingenjören. Broschyrer och affischer till mässor, evenemang och för utskick till 
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ortopedingenjörer samt en film där funktionerna och kundnyttan framgår kommer att göras 

som marknadsföring av produkten. 

För att skapa en nära relation föreslås också en diskussionssida på lindhextend.se för att få 

direkt feedback på vad kunderna och användarna frågar efter. Användarna kommer att kunna 

se varandras kommentarer där Lindhe Xtend ger direkt feedback så att användaren/kunden 

känner att det är en öppen och ärlig relation. För detta syfte är även Facebook en potentiell 

kanal att vara aktiv inom. 

Slutligen finns möjligheten att marknadsföra produkten via Lindhe Xtends grundare och VD, 

Christoffer Lindhe. Då han själv är protesanvändare gör detta att han genom två olika roller 

kan förmedla budskapet om hur produkten fungerar, och vilka fördelar den bär med sig.  

 

7.3.6 Hot och möjligheter 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

7.4 Intäktsmodell 

I Sverige finns det idag ca 33 000 amputerade. Av dessa har 90 procent en amputation av 

nedre extremiteterna vilket gör att det i Sverige finns cirka 30 000 potentiella kunder. 

Dessutom görs det årligen cirka 2500 amputationer i Sverige, vilket innebär 2250 nya 

människor med amputation av de nedre extremiteterna (rtp, 2014). Målet är att nå ut till 10 

procent av marknaden under första året, 20 procent under andra och 30 procent under tredje 

året. De kostnader som finns under första året är att CE-märka samt patentera kopplingen för 

att kunna sälja och skydda produkten. Vidare kommer vissa kostnader uppstå vid 

marknadsföring av produkten. Tillverkningskostnad har tillhandahållits från Widal AB, som 

sedan tidigare tillverkar produkter åt Lindhe Xtend. Uppskattningsvis blir kostnaden för en 

serietillverkning av 2000 kopplingar ungefär 800-1000 kr per koppling, där ungefär en 

tredjedel är en materialkostnad. Widal AB är beläget i Getinge utanför Halmstad och själva 

produktionen av kopplingen sker i Harplinge, även detta utanför Halmstad. Detta innebär att 

leveranskostnader initialt blir försumbara. För kostnadskalkylen har en leveranskostnad på 

100 kronor uppskattats, som skall innefatta leverans till Lindhe Xtend, emballage- och 

distributionskostnader.  Då ett leveranssätt sedan tidigare finns utarbetat på Lindhe Xtend 

föreslås att detta appliceras även för denna produkt. Då större delen av utvecklingen skett utan 

kostnad, innebär även detta ett stort försprång ur ekonomisk synvinkel. Försäljningspris för en 

snabbkoppling har satts till 1600 kr. Priset har baserats på tillverkningskostnad, kostnader för 

marknadsföring samt CE-märkning och patent första året för att därefter kunna ta ut en 

vinstmarginal. Då protestillbehör som kopplingar i regel byts ut vartannat år kommer 

försäljningen av produkten hålla sig stadig även framöver.  

En uppskattning har även gjorts av hur försäljningen kommer att se ut för andra marknader än 

den svenska; i USA finns 1,6 miljoner amputerade, och ungefär 185 000 människor 

amputeras varje år (nbcnews, 2015). Då USA är en stor marknad är ambitionen att nå 3 

procent under första året, 6 procent under andra respektive 9 procent det tredje året. För denna 

nya marknad kan ett nytt patent behövas, och tullavgift eller andra avgifter kan förekomma. 
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Dessutom är fraktkostnader dyrare om tillverkning av produkten sker i Sverige, eller 

lagerkostnader dyra om tillverkning av produkten sker någon annanstans.  

Då försäljning via internet har gjort världsmarknaden tillgänglig för de flesta företag har en 

ekonomisk kalkyl gjorts för en uppskattning av intäktsmöjligheter från världen i stort. Idag 

finns ungefär 450 miljoner amputerade runtom i världen, och 90 procent av den siffran utgör 

amputation av nedre extremiteter (nbcnews, 2015). En så stor marknad innebär en sänkt 

tillverkningskostnad för produkten då detta innebär att tillverkning sker i större serier och 

skalfördelar kan nås. Uppskattningsvis blir då kostnaden för tillverkning istället 800 

kr/koppling. Detta gör att försäljningspriset går att sänka till 1100 kr. Tanken är att under 

första året nå 0,1 procent av alla i behov av ConneXion, med en fördubbling under andra året 

(0.2 procent) och slutligen en ökning till 0.3 procent under tredje året, vilket enligt prognos är 

en rimlig siffra. Fullständig kalkyl med redovisning av intäkter finns i bilaga 20. 
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8. Diskussion & reflektion - Produkt 

I detta avsnitt behandlas projektgruppens reflektioner och diskussioner kring samhällsviktiga 

aspekter som berörs av produkten och projektet.  

 

8.1 Hållbar utveckling  

Enligt den traditionella definitionen är hållbar utveckling sådan utveckling som tillfredsställer 

nuvarande behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina 

behov. (FN, 2015). Med andra ord skall dagens tillväxt inte hota kommande generationers 

möjligheter till tillväxt. Hållbar utveckling innefattar således tre delar: den ekonomiska, 

sociala och miljömässiga (FN, 2015). Dessa delar skapar tillsammans en långsiktig och 

hållbar samhällsutveckling. I detta projekt har projektgruppen efter största förmåga arbetat 

utefter dessa tre aspekter av hållbar utveckling. Då det i dagsläget finns en stor mängd 

kriterier gällande funktion att ta hänsyn till när det gäller medicinteknisk utrustning, var det 

utmanande att försöka ta både dessa kriterier och kriterierna för hållbar utveckling i 

beaktning. Då produkten är tillverkad i titan och aluminium är denna helt återvinningsbar, och 

ekonomiskt sett har produkten utvecklats på ett vis så att den blir enkel att tillverka; något 

som håller nere försäljningspris och gör den tillgänglig för fler användare. Det sociala 

perspektivet i hållbar utveckling finns integrerat i produkten från början då den riktar sig till 

människor med en funktionsnedsättning, och är tänkt att förbättra deras liv. Då produkten är 

tänkt att ersätta till exempel en andra benprotes, medför detta stora besparingsmöjligheter för 

landstingen tillika de betalande kunderna. Denna besparing medför att det finns pengar över 

till fler användare, som gör att fler kan få en andra fotprotes och därmed bli mer aktiva. En 

ökad aktivitetsnivå bidrar till att fler människor får en bättre hälsa oavsett ålder, och minskar 

vårdkostnader relaterade till sjukdomar som förknippas med fysisk inaktivitet (lakartidningen, 

1998). 

 

8.2 Arbetsmiljö, etik & moral och lika villkor 

För att nå bra resultat har projektgruppen under projektets gång strävat efter en god 

arbetsmiljö, god etik och moral samt jämställdhet med lika villkor för alla involverade. 

Projektgruppen har för en första produktion valt att tillverka produkten på ett företag i 

Sverige, som sedan tidigare arbetar med att producera delar till proteser. Då svenska företag 

lyder under arbetsmiljölagen är förhoppningarna goda om att förhållanden i fabriken uppfyller 

de krav om arbetsmiljö som omfattas av lagen.  

Att bemöta de människor som påträffats under projektets gång med respekt har för gruppen 

varit viktigt för att upprätthålla god etik och moral, och genom att försöka fokusera på 

nyttovärdet i produkten framför vilka försäljningssiffror som kan genereras har produkten 

kunnat utvecklas till ett bra hjälpmedel. Priset är satt efter priset på dagens koppling på den 

svenska marknaden, och då produkten är tänkt att ersätta dyrare helhetslösningar innebär detta 

att en försäljning av produkten i slutändan minskar övriga kostnader för landsting. Vid 

försäljning utomlands kommer hänsyn tas till de marknader som finns, för att säkerställa att 

produkten kan prissättas efter dessa olika förutsättningar.  
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Projektgruppen vill att kopplingen ska vara tillgänglig för alla som är intresserade, utan att 

faktorer som var i landet användaren bor eller vilken inkomst denne har påverkar. Därför har, 

som ovan nämnt, fokus varit på besparingar för landsting istället för en högre vinstmarginal 

på produkten.  

Jämställdhet med lika villkor är en självklarhet för projektgruppen oavsett ålder, genus, 

religiösa och politiska åsikter samt etnicitet. Produkten finns tillgänglig för alla i Sverige som 

behöver den. Produkten är tänkt att passa alla användare, och har en design som är tänkt att 

framhålla funktionen med produkten och inte riktar sig mot något kön.  
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9. Diskussion & Reflektion – Projekt 

Detta avsnitt klarlägger projektgruppens tankar kring projektets utformning, vilka delar som 

ansetts vara de mest lärorika och kopplar projektets resultat till de teorier som presenterats. 

Avsnittet behandlar även de planer som finns för produktens fortsatta utveckling samt idéer 

om nästkommande steg för att skapa en ännu bättre vardag för människor med protes. 

 

9.1 Projektdiskussion 

Valet av projektmodell har för detta projekt varit DPD (Dynamic Product Development). 

Detta har varit av stort värde för projektgruppen, då fokus i DPD ligger på användaren och 

inte kunden. Detta blev extra viktigt i detta projekt, där landstinget som den betalande kunden 

har mycket lite kontakt med produkten som utvecklats. Genom att istället utgå från 

användaren kunde projektgruppen skapa en kravspecifikation som var anpassad efter dennes 

krav och önskemål. Bland annat tillkom krav så som möjligheten till användning med en hand 

och en vikt på mindre än 250 gram. Vidare har projektgruppen under hela projektet varit i 

kontakt med ortopedingenjörer och användare för att säkerställa att produkten uppfyller dessa 

krav samt för ytterligare feedback på produkten. Detta har varit mycket värdefullt för att veta 

att utvecklingen av produkten går åt rätt håll, och för att kunna styra projektet mot sitt mål.  

Då projektmedlemmarna i början av projektet hade mycket lite kunskap inom ämnet har 

projektmodellen gett utrymme till parallell utökning av kunskap och idégenerering. Under 

projektets gång har en mängd data och kunskap insamlats, och med jämna mellanrum har nya 

brainstorming-sessioner utförts för att hela tiden säkerställa att produkten utvecklas i takt med 

att projektmedlemmarnas kunskap ökar. Efter sex månader kunde tre lösningsförslag läggas 

fram för vidareutveckling till prototyper, och då DPD uppmanar till flertal tester tillverkades 

prototyper i plast som fick genomgå olika tester, analyser och optimeringsförändringar för att 

projektgruppen med god insikt kunde avgöra vilket förslag som var bäst lämpat att utvecklas 

till en slutprodukt.  

Under projektets gång inleddes även ett samarbete med två CAD-tekniker för utveckling och 

analys av projektets lösningsförslag. Genom detta samarbete blev vikten av ständig 

kommunikation mycket tydlig. Rapporter av framsteg och bakslag gjorde att projektet snabbt 

kunde ändra riktning och fokus; problem tydliggjordes på en gång och kunde därmed också 

lösas på ett effektivt sätt. Med den nya tvärfunktionella kunskapspoolen kunde gruppen också 

stänga många kunskapsgap inom exempelvis produktion, vilket ledde till att prototyperna 

kunde optimeras för detta ändamål samtidigt som de initiala kraven behölls.  

Projektet har gett dess medlemmar den värdefulla insikten i hur ett projekt drivs från idé till 

färdig produkt, vilken mängd beslut det innefattar samt hur arbete fördelas och utförs på ett 

effektivt sätt. Det har även varit lärorikt att behöva förlita sig på att alla involverade har utfört 

det som faller på deras ansvarsområde, och gruppen har stegvis förbättrat sitt förtroende för 

varandra vilket har gynnat projektet på flera plan.  

Slutligen har projektet under sitt fortskridande genomsyrats av en känsla av att göra nytta. Ju 

mer projektgruppen fick lära sig om protesanvändare och de utmaningar som dessa människor 

står inför, desto större driv har funnits att försöka hitta en lösning som kan underlätta 

vardagen för dessa. Då produkten bidrar till ett liv som till större del påminner om ett liv för 
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folk som inte är amputerade, kan självbild, psykologisk hälsa och det sociala livet förbättras 

hos användare. Produkten uppmuntrar dessutom till en ökad aktivitetsnivå hos användare, 

vilket har bevisats ge en bättre självbild och ökad livskvalitet (Serino, 2004).  

Genom att lyssna på användare går det att höra att många finner sig i sin situation då tilliten 

till sjukvården är stor, och detta har skapat målsättningen hos projektet att hela tiden försöka 

se en större bild där allt är möjligt. Således var och är förhoppningen att detta projekt är ett 

bidrag till en värld där alla människor har samma möjligheter, oavsett handikapp.  

 

9.2 Metoddiskussion 

Genom att använda sig av de metoder som är associerade med DPD har projektgruppen 

kunnat arbeta mycket effektivt för att kunna utveckla den lösning som projektet mynnade ut i. 

BAD-PAD-MAD genererade en stor mängd konceptförslag, och genom Pughs 

utvärderingsmatris fann projektgruppen stöd i de tankar som fanns kring de olika 

lösningsförslagen. Genom FMEA-analys kunde produktens olika svagheter identifieras och 

korrigeras, vilket gav ett bra underlag för produktionsändringar och förändring i 

detaljkonstruktionen som kunde reducera risker. Dessutom gav denna analys insikt i hur andra 

delar av produktionskedjan bör hanteras för att produkten skall bli så säker som möjligt.  

Alla metoder som använts under projektets gång har varit värdefulla verktyg för att 

projektgruppen metodiskt skulle kunna arbeta mot målet att utveckla en färdig produkt. Då 

metoderna har belyst olika aspekter av projektet har gruppen bibehållit en helhetssyn, vilket 

har varit viktigt för att med så mycket kunskap som möjligt kunna gå vidare till nästa del i 

processen.   

 

9.3 Resultatdiskussion 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 

 

9.4 Framtid 

Detta kapitel har tagits bort och sekretessbelagts då det innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 1 – Lindhe Xtend 

Lindhe Xtend AB grundades 2013 och är ett företag som tillverkar användarvänliga proteser 

och tillbehör. Grundare och VD är Christoffer Lindhe, som själv utvecklat de produkter som 

företaget säljer idag. Lindhe förlorade efter en olycka båda sina ben och en arm, och det var 

vid egen användning av proteser som upptäckten gjordes att vissa av dem inte höll måttet vid 

aktiviteter utomhus. Detta ledde till utvecklingen av Lindhe Xtends första protesfot, Xtend 

Foot, som klarar av att gå över ojämnheter utan att användaren tappar balansen.  

Lindhe Xtend har idag ett team på sex personer som arbetar för företagets utveckling. 

Dessutom driver företaget flera utvecklingsprojekt i samarbete med studenter på högskolan i 

Halmstad. Företaget marknadsför och säljer sitt sortiment via specialiserade ortopedtekniska 

kliniker. 

Lindhe Xtend har en affärsidé som följer: 

”Lindhe Xtend utvecklar och säljer användarvänliga och flexibla proteser och tillbehör. Vårt 

mål är att ge den amputerade möjligheten att leva ett fritt och rörligt liv med hög livskvalitet. 

Proteserna utvecklas i nära samarbete med användare under devisen ”make it possible”… Vi 

sätter användaren i centrum och strävar efter att fler ska få ett naturligt och aktivt liv. Vi vill 

att så många människor som möjligt får tillgång till våra produkter och siktar på att bli 

världsledande inom området användarvänliga proteser. Vår unika förståelse för användarna 

tillsammans med ett kontaktnät av specialkompetenser, gör att vi kan fokusera på innovativa 

lösningar som hjälper användaren till ett liv utan begränsningar.” 
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Bilaga 2 - Intervju med Anna Fransson  

Q)- Vad är den största orsaken till att folk amputeras i Sverige? 

A) - Den största gruppen är äldre och människor med diabetes. Personer med diabetes har 

ofta nedsatt blodcirkulation i benen och det i sin tur försämrar läkningsförmågan av de 

fotsåren de har.  Det finns också andra orsaker till amputation, till exempel olyckor 

eller krigsskador men eftersom Sverige inte deltar i några krig har vi få amputationer 

som beror av den faktorn jämfört med andra länder som till exempel USA. 

Q)- Vilka typer av proteser finns det idag och vad kostar de? 

A) - Idag finns det många typer av proteser. Det finns enkla proteser och mer avancerade. 

Priset beror bland annat på material, typ av protes, eller hur högt man är amputerad. 

De enkla kostar från 25 000 kronor och de avancerade som har mikroprocessorer 

kostar från 150 000 kronor. Då dessa proteser är mycket dyra är det svårt för alla ska 

ha sådana, men idag tilldelas de av Lanstinget till alla som behöver ha dem, som till 

exempel Christoffer Lindhe. Det finns också proteser som har ett speciellt syfte, till 

exempel badproteser, simproteser och löparproteser. 

Q)- Hur ställer man in en benprotes? 

A) – Eftersom det finns både fot- och benproteser som två olika komponenter så måste 

man koppla ihop dessa och få dem att fungera ihop. De allra flesta har också skor på 

fotprotesen och dessa skor har en viss klackhöjd beroende på vad det är för typ av sko. 

Klackhöjden påverkar därför vinkeln på benprotesen som man står på och det är den 

vinkeln en ortopedingenjör försöker ställa in så att användaren inte går t.ex. 

framåtlutad, för då hamnar kroppens tyngdpunkt fel och det blir både jobbigt att gå 

och ryggen belastas. Eftersom det är viktigt att ställa in patientens protes på rätt sätt 

använder vi oss av bland annat laser för att få rätt precision. Dock finns det många 

användare som har varit amputerade hela livet och de har lärt sig att ändra 

inställningarna själva och brukar därför göra små förändringar på egen hand, vilket 

inte är rekommenderat 

Q)- Hur ofta brukar dina patienter behöva din hjälp med inställningen av protesen? 

A)- Det är en svår fråga, allt beror på vad personen gör och vad denne har för livsstil, till 

exempel om användaren har en hög aktivitetsnivå. Det kan också bero på om man är tjej 

eller kille eftersom klackhöjden påverkar vinkeln på benet, och byte till nya skor oftast 

betyder att man måste boka ett möte för inställning. Tiden kan variera från en gång i 

veckan till flera månaders mellanrum.  
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Bilaga 3 - Projektorganisation 

 

 

  

Projektgrupp

Alexandra Duncalf, Katarina Persson,

Alexander Chamma

Samarbetspartner

Jens Isaksson

Mattias Sjörén

CAD-tekniker

Samarbetspartner 

Lindhe Xtend

Leverantör

Lasertech AB

Extern finansiär

Almi Företagspartner 
AB

Samarbetspartner

TeamOlmed
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Bilaga 4 - Gantschema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

v44 v45 v46 v47 v48 v49 v50 v51

Förstudie

Nyhetsgranskning

Marknadsundersökning

Intervjuer

Möten (uppföljning)

Teorier

Idégenerering

Konceptframtagning

CAD/Skissning

Prototypbygge

Analys

Urval

Marknadsplan

Hållbar utveckling

Opponering

FMEA

Test/fokusgrupp

Rapportskrivning

Planera Utexpo

Plering av redovisning

Redovisning

Utexpo

Första omgången
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Bilaga 5 – Sekretess- och samarbetsavtal 
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Bilaga 6 - Marknadsundersökning 
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Annat (kommentarer) 
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Annat (kommentarer) 
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Annat (kommentarer) 
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Annat, i så fall vad? (kommentar) 
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Bilaga 7 - SWOT-Analys  

Strength

Kontakter

Olika kunskaper och erfarenheter

CAD

Innovativa

Design

Weakness

Dåliga Förkunskaper

Jobb utöver

Få kunder

Opportunity

Bredda vårt kontaktnät

Ta patent på produkten

Threats

Tidsbrist

Konkurrerande företag/produkter

Många krav på produkten

Når bara ut till ett fåtal användare
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Bilaga 8 - Koncept 1  

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 9 - Koncept 2  

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 10 - Koncept 3 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 11 - Koncept 4 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 12 - Koncept 5 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 13 - FEM-Analys lösningsförslag 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 14 - Mock-Ups 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 15 - Pughs Utvärderingsmatris  

 

 
  

Viktning 
Dagens 

koppling Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 

Vikt 2 0 0 0 0 

Pris 1 0 0 -1 -1 

Säkerhet 2 0 -2 0 -2 

Bevarar inställningar 2 0 0 0 0 
Användarvänlig 2 0 2 2 2 

Hållbarhet 2 0 0 2 0 

Semantik 1 0 1 1 1 

Utvecklingspotential 1 0 1 1 2 

Design 1 0 0 1 1 

Antal +   0 4 7 6 

Antal -   0 2 1 3 

Summa   0 2 6 3 
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Bilaga 16 – Ritningar 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 17 - Handberäkningar ConneXion 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 18 – Enkätundersökning 

Hej!  

Vi är tre studenter vid Halmstad Högskola som just nu arbetar med ett projekt som berör 

proteser och dess användare. För att kunna göra ett så bra arbete som möjligt behöver vi veta 

mer om helhetsbilden kring existerande produkter och hur ni som användare uppfattar 

situationen idag. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni tog er tid och svarade på frågorna 

nedan.  

Tack på förhand! 

 

Ålder:  42-81    

Kön: 3 kvinnor, 4 män  

Typ av amputation: underben, knä, lårben 

 

När amputerades du? 

1st har varit amputerad i 66 år (73 år, man) 40-50st proteser 

1st har varit amputerad i 38 år (55 år, man) mer än 10st proteser 

1st har varit amputerad i 27 år (42 år, kvinna) vet inte hur många proteser hon har haft 

1st har varit amputerad i 10 år (63 år, kvinna) 7-10st proteser 

1st har varit amputerad i 19 månader (69 år, kvinna) 2st proteser 

1st har varit amputerad i 7 månader (49 år, man) 1st proteser 

1st har varit amputerad i 7 månader (81 år, man) 1st proteser 

 

Hur många proteser har du haft? 

Se ovan 

Hur många proteser har du samtidigt? 

Samtliga har svarat att de använder endast en protes samtidigt, oavsett hur många proteser de 

har haft under åren. 

Vilken typ av protes använder du idag? 

 

Hur väljs dina proteser ut? (Är det ortopedingenjör etc?) 

Samtliga anger att det är ortopedingenjören som väljer ut protesen, och tre av dem anger att 

de väljs ut i samspråk med dem själva. 

Känner du att du kan påverka valet av produkt? 
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Sex stycken av sju anger att de känner att de kan påverka valet medan en person säger nej. 

Noteras bör att denna person endast varit amputerad i 7 månader (81 år) och kan antas ha lite 

erfarenhet.  

Om ja, hur? 

Genom önskemål, utefter hur aktiv personerna är samt diskussion och samtal med 

ortopedingenjören, samt egen kunskap om vad som finns. 

 

 

Var hittar du information om proteser och andra hjälpmedel? 

 

 

 

Skulle du kunna tänka dig att själv finansiera delar till en protes? 

Ingen av personerna kan tänka sig detta om de inte blir tvungna. 

Skulle du kunna tänka dig att bli kontaktad för ytterligare frågor? 

Samtliga kan tänka sig att bli kontaktade för ytterligare frågor 

Vill du vara med i en fokusgrupp som får vara med och utvärdera en ny produkt? 

Alla utom en person kan tänka sig att delta i en fokusgrupp efter mer information. 

 

  

18%

36%

46%

Tidningar/Broshyrer Internet Hos Ortopedingenjören
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Bilaga 19 - Konkurrensanalys 

 

Ottobock 

 

Om: Deras vision lyder ”Vår vision är att utmärka oss som världsledande när det gäller att 

upprätthålla och återskapa människors oberoende”. 

Detta gör vi genom att hjälpa människor att öka sitt fysiska välmående, självförtroende, 

oberoende och rörlighet genom högkvalitativa, innovativa och tekniskt avancerade produkter, 

tjänster och utbildningar.”  

Produkter: Producerar och säljer både proteser, rullstolar och ortoser och finns över hela 

världen. 

Värderingar: självständighet och livskvalitet.   

Kundsegmentering: Amputerade i alla åldrar och med olika aktivitetsnivåer.  

Marknadsföring och kanaler: Använder sig av kataloger ute hos ortopedkliniker, hemsida 

och är aktiva på mässor. De äger egna ortopedkliniker där deras produkter når slutanvändaren 

genom anställda ortopedingenjörer. Huvudparters på Paralympics där de syns och lägger stor 

vikt i service vilket ger mycket reklam och många förebilder inom protesvärlden att använda 

produkterna under just Paralympics.  

Organisation: Familjeägt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streghts

Brett sortiment

Egna ortopedkliniker

Huvudpartner på Paralymics

finns över hela världen

starkt varumärke

hög kvalité

Weakness

Familjeföretag

olika höjder på fötterna
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Össur 

 

Om: "Life Without Limitations" och ”To improve peoples mobility” är två slogans och 

motton som de strävar och arbetar efter. De strävar efter ett liv utan begränsningar. Finns över 

hela världen med huvudkontoret beläget i Reykjavik.  

Produkter: Producerar och säljer både proteser, rullstolar och ortoser och finns över hela 

världen. Satsar mycket på utveckling och lägger stora resurser på R&D. 

Värderingar: Extern - Människors komfort, förtroende och rehabilitering har en central roll i 

sitt arbete. Internt - Att skapa framgångsrika samarbeten och partnerskap som grundar hela 

deras strategi. Nyckelorden är ärlighet sparsamhet och mod. 

Affärsidé: “Össur's vision is to be a leading company in non-invasive orthopaedics. The 

Company focuses on improving people's mobility by successfully commercializing innovative 

technologies within the fields of prosthetic, osteoarthritis and injury Solutions and 

compression therapy” (http://www.ossur.com/corporate/about-ossur)  

Kundsegmentering: Amputerade i alla åldrar och med olika aktivitetsnivåer.  

Marknadsföring och kanaler: Använder sig av kataloger ute hos ortopedkliniker, hemsida 

och är aktiva på mässor. Äger inte några egna ortopedkliniker utan vill hitta bra lösningar för 

att underlätta det dagliga arbetet genom att samarbeta med ortopedkliniker. Sponsrar 

individuella framgångsrika atleter ibland annat Paralympics och andra förebilder så som 

krigshjältar.  

Organisation: De har ingått i många samarbeten världen över och delat upp företaget i delar 

till exempel Össur Nordic.  

  

Strength

finns över hela världen

starkt varumärke

brett sortiment

hög kvalité

Äger många patent

Innovativ R&D

Event & Seminarier

Weakness

olika höjder på fötterna

Huvudkontor på Island
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Bilaga 20 – Intäktsmodell 
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Bilaga 21 – Fokusgrupp 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 22 – Prototyp 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 23 – FMEA-Analys 

Denna bilaga har tagits bort och sekretessbelagts då den innehåller information av känslig 

karaktär för utveckling av produkten, och då publicering kan förhindra ett framtida patent. 
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Bilaga 24 – Projektbeskrivning 
 

Bakgrund  

Av de 45 miljoner människor som är amputerade i världen är ungefär 90 procent 

underextremitetsamputerade. I Sverige ses det som en självklarhet för de flesta att efter 

amputation få tillgång till en protes, som betalas av landstinget. I många andra länder är det 

dock inte alls någon självklarhet, då även de enklaste proteserna är för dyra för en 

privatperson att bekosta.  

De benproteser som vanligtvis används idag kostar runt 25 000 kronor, där den största 

andelen användare är äldre eller diabetiker. Vissa användare med hög aktivitetsnivå kan dock 

behöva en protes med andra egenskaper, och det finns därför mer avancerade elektriska 

knäleder som kostar runt 150 000 kronor. Gemensamt för de flesta benproteser är att de 

regleras med hjälp av skruvar i kopplingar mellan fot- och knäleder för att optimera balansen 

hos användaren, där vinklarna justeras hos en ortopedingenjör med hjälp av en insexnyckel 

och lasermätare. Denna koppling kostar cirka 800 kronor och är vanligen tillverkad i titan 

eller aluminium. Det är mycket viktigt att dessa inställningar är korrekta, då en felaktig 

inställning nere vid foten skapar en större felaktig vinkel längre upp i benet, vilket leder till 

större instabilitet. En viktig del att ta hänsyn till vid inställning av vinklar är att dessa stämmer 

överens med klackhöjden på användarens skor. Vid byte av skor med annan klackhöjd måste 

inställningarna i benprotesen ändras, för att foten skall ha rätt vinkel i förhållande till skon. 

Inställningarna i benprotesen görs oftast med några månaders mellanrum, men patienten kan 

ibland behöva ändra inställningarna så ofta som en gång i veckan. Vissa användare har lärt sig 

tekniken och bemästrar detta själva, men det är en tidskrävande process som kräver 

användning av insexnyckel. För de användare som inte på egen hand kan avlägsna fotprotesen 

blir på- och avtagning av byxor ett problem, då foten inte kan justeras för pådragningen. Den 

enda nuvarande lösningen som existerar är att använda elastiska eller stora byxor, eller att sy 

på en dragkedja på byxorna. Precis som påklädning blir ett problem, blir det också svårt att 

utöva olika aktiviteter då detta kan kräva en annan sorts fotprotes eller en annan sorts sko. 

 
Problem  

Kopplingen mellan fot och ben på de proteser som används idag justeras med hjälp av en 

insexnyckel och lasermätare av en ortopedingenjör så att vinklarna blir exakta. Det är 

tidskrävande att ställa in kopplingen, och fotprotesen tas sällan av. Detta gör att det tar lång 

tid och är besvärligt för användaren i vardagen när denne till exempel ska ta på och av ett par 

byxor. Det är också svårt för användaren att byta skor, då hänsyn till klackhöjden måste tas. 

Om möjlighet fanns att byta mellan olika fotproteser på ett enkelt sätt hade användarens 

vardag kunnat underlättas; då denne kunnat använda sig av olika klackhöjder, skor och byxor, 

samt att tiden för av- och påklädning hade förkortats.  

 
Mål/syfte   

Målet med projektet är att utveckla en snabbkoppling till benproteser som kan lösgöra och 

sätta fast en fotprotes utan att verktyg behöver användas. Denna produkt ska vara kompatibel 

med de proteser som finns på marknaden idag, och ska uppfylla de krav och önskemål som 
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angetts av användare av benproteser. Produkten skall göra på- och avtagning av fotprotesen 

enkel utan att ändra de inställningar som gjorts av ortopedingenjör. 

Den önskade effekten av detta projekt är att skapa en enklare vardag för användare av 

benproteser, genom att öka valmöjligheterna gällande skor och byxor, förkorta tid för av- och 

påklädning samt öka självständigheten för protesanvändare.  
 

Preliminär metod  
Den projektmodell som valts är dynamic product development (DPD), då denna modell fokuserar 

mycket på idégenerering parallellt med kunskapsinsamlande, samt att många metoder för 

visualisering används. Detta anses viktigt för att på ett fördelaktigt sätt kunna förmedla de olika 

idéer som uppstår under projektets gång. Vidare kommer Insider Action research appliceras på 

projektet, för att ge projektmedlemmarna utrymme att reflektera över besluten som tas och vilka 

vägar som ledde till besluten.  

 

Preliminär teori och referensram  
Då problemet inbegriper proteser och protestillbehör kommer stor vikt läggas på att öka gruppens 

kunskap inom detta område. Dessutom kommer stort fokus ligga på amputerade, deras psykiska 

och sociala hälsa samt de rutiner som finns i vardagen för dessa.  

 

Krav/önskemål  

De krav som finns på produkten initialt är listade nedan: 

 Priset för produkten får maximalt uppgå till 1600 kronor 

 Fästet måste vara tillförlitligt och får inte lossna oavsiktligt 

 Lösningen ska göra det enkelt att ta av och på fotprotesen 

 Önskvärt är att av- och påtagning av fotprotesen kan ske med en hand 

 Lösningens insida ska vara stor nog för att passa de kablar som finns i elektroniska 

proteser  

 Lösningen ska inte ändra på vinkelinställningarna mellan koppling och fotprotes 

 Grundinställningar likt dagens fäste måste kunna göras  

 Lösningen får maximalt väga 250 gram 

 
Beställare 

Beställare av projektet är Lindhe Xtend, som även äger idén till projektet.  

 

Projektorganisation  
Projektgruppen består av studenterna Alexander Chamma, Katarina Persson och Alexandra 

Duncalf, som tillsammans leder projektet. Samarbetspartner är Lindhe Xtend. 

 

Budget  
Projektet har fått ett stöd om 15 000 kr från Almi Företagspartner samt 2000 kr i såddstipendie 

från Sten Fåhrés minnesfond.  
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Tidplan  
Då den valda projektmodellen förespråkar långsiktig planering har en tidsplan i form av ett 

Gantschema upprättats för de milstolpar som finns i projektet.  

 

Intressenter 

Projektgruppen 

Projektgruppen driver projektet för att skapa en produkt som förhoppningsvis kommer 

lanseras av Lindhe Xtend och säljas på marknaden. Gruppen har som mål att genomföra ett 

examensarbete för att använda och förhöja medlemmarnas kunskap inom projektledning, 

produktutveckling och entreprenörskap. 

 

Samarbetspartner 

Lindhe Xtend är direkt samarbetspartner och är fokuserad på avkastning från projektet då 

företaget kan lansera slutresultatet med syftet att underlätta vardagen för amputerade. 

Christoffer Lindhe, grundaren av LindheXtend, är också ägare till idén och har förutom dessa 

två roller även ett intresse av produkten som användare. 

 

Nyckelintressenter 

I Sverige är det landstingen som betalar för produkten, men beslutet om vad som ska köpas in 

tas av ortopedingenjören som träffar patienter och i samråd med dessa avgör vilka produkter 

som är lämpade för en optimal lösning för patienten. Ortopedingenjörens intresse i projektet 

är att få tillgång till en produkt som gör patienter nöjda, utan att själv påverkas negativt i sitt 

arbete.  

Användaren är intresserad av produkten då den kan öka användarens livskvalitet, valmöjlighet 

och oberoende. Användaren vill ha en enkel och bra lösning på problemet, och påverkar i stor 

grad hur produkten ska se ut.  

 

Leverantörer och distributörer 

Tillverkaren är en intressent vars roll är att ta produkten i produktion, och därigenom att tjäna 

pengar. Distributörerna ska se till att produkten är tillgänglig att leverera och kanske nå nya 

marknader utanför Sverige. 
 

Risker  

För att förebygga att problem uppstår samt för att underlätta arbetet sammanställde 

projektgruppen de risker som troligen kan uppstå under projektets gång, samt vilka åtgärder 

som borde tas för att så långt som möjligt undvika dem. En av dessa risker var att det på 

grund av kunskapsgap uppstår tidsbrist, då mycket tid kunde gå åt till att göra efterforskningar 

kring dessa. Vidare kunde det bli problematiskt att komma i kontakt med människor med den 

kompetens som eftersöktes, och att dessa människor har tid att assistera med kunskap och råd 

till projektet. För att kringgå dessa risker kommer projektgruppen tidigt försöka identifiera de 
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kunskapsgap som är nödvändiga att fylla, samt ta hjälp av befintliga kontakter för att få tag i 

personer med rätt kompetens och ge dessa fackmän gott om tid att besvara eventuella frågor. 

Risken med störst konsekvens var att den nya produkten skulle inkräkta på ett redan befintligt 

patent som då skulle hindra lansering av produkten. För att förebygga intrång på befintligt 

patent gjordes en nyhetsgranskning så att eventuella existerande lösningar kunde tas med i 

beaktning vid utvecklandet av den nya produkten. Ytterligare risker var att 

projektmedlemmarna inte kom överens och att Lindhe Xtend drog sig ur samarbetet. Därför 

skapades aktivt en arbetsmiljö där planering, öppenhet och tillit om att alla medlemmar 

utförde det överenskomna arbetet var av största vikt för att förhindra förseningar. 
 

Sekretess  

Under projektets gång kommer projektgruppen använda sig av sekretess- och samarbetsavtal 

med alla involverade i projektet. Detta för att skydda idén då projektet innehåller 

immaterialrättskänsligt innehåll som vid spridning 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 5. 
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