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Sammanfattning  
Vi, Robert Persson och Henrik Jern, har under vårt examensarbete Walnut Waves tagit fram en 

första prototyp av en komplex produkt som ska underlätta sjukvårdens arbete vid 

diagnostisering av epilepsi. Prototypen utgörs av ett pannband med integrerad EEG-teknik och 

är helt trådlös, vilket särskiljer den från all konventionell utrustning. För att inte orsaka 

förvirring mellan vad som är produktnamn och bolagsnamn har vi valt att döpa produkten till 

EpBand.   

Projektet har mynnat ut i ett antal potentiella intellektuella tillgångar som rör såväl metoden, 

mjukvaran och designen som varumärket och patenterbara komponenter, vilka vi hoppas kunna 

utgöra grunden i det framtida bolaget Walnut Waves.   

Den färdiga produkten har en enorm potential och kan vidareutvecklas mot ett brett spektrum 

av övriga applikationsområden. Bara EpBand med sitt fokus på epilepsi kan, lågt räknat, frigöra 

50 000 000 SEK årligen från sjukvårdens skattefinansierade resurser. 

I vårt arbete har vi funnit att EpBand kan säljas till sjukhus för en summa av 40 000 SEK och 

att sjukvården är i behov av 1000 produkter vilket i så fall skulle generera en omsättning på 40 

000 000 SEK. Vår förhoppning är att detta examensarbete ska utgöra grunden för ett framtida 

medicintekniskt bolag.  

Vi vill inte bara vara med och förändra folks vardag, vi vill skapa den och göra livet för 

människor med epilepsi enklare. 
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Abstract 

We, Robert Persson and Henrik Jern, has during our bachelor thesis Walnut Waves developed 

a prototype of a complex product with the purpose to simplify todays situation when the medical 

care is set to diagnose epilepsy. The prototype consists of a headband with integrated EEG-

technology that is completely wireless, which differentiates our prototype from today’s 

conventional equipment. To not cause any confusion between our product- and company name 

we have therefore decided to name our product EpBand. EpBand consists of a headband with 

integrated EEG technology, which means technology to record the brain's electrical signals. 

Within the project we have identified a couple of intellectual properties such as the method, the 

software and design as well as the brand and patentable components. 

The end product has a huge potential and can be further developed towards a wide range of 

other application areas. Because EpBand with its initial focus on epilepsy could eliminate 

50 000 000 SEK from the medical care’s tax financed resources. 

During our research we can conclude that EpBand can have an end market price to the customer 

of 40 000 SEK and that the medical care market in Sweden is in need of 1000 products which 

would generate a turnover of 40 000 000 SEK. Our goal is that our bachelor thesis is to be a 

starting point for a medical technology company in the future.  

Not only do we want to change people’s everyday life, we want to create it and make the lives 

of people with epilepsy easier.    
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Förord  

Examensarbetet Walnut Waves har varit en oerhört lärorik och spännande resa. Vi gav oss in i 

projektet utan några egentliga förkunskaper om vare sig hjärnan, EEG eller epilepsi. Men med 

en stark tro till varandra har vi lyckats ta fram en produkt som vi är mycket stolta över.  

Projektets framgång hade dock inte varit möjligt att genomföra utan hjälp och värdefull 

stöttning från både handledare, konsulterad expertis och klasskamrater. Därför vill vi nu rikta 

ett särskilt tack till er.  

Hans-Erik Eldemark – för att du alltid tagit dig tid till att besvara våra frågor i tid och otid 

samt för ovärderlig stöttning och uppmuntran under hela projektets gång.  

Christine Ekdahl Clementson – för att du så osjälviskt delat med dig av din stora kompetens 

inom både EEG och epilepsi. 

Anna Petersson – för att du fortsatte tro på oss, även efter det att Wakey-Wakey lades ned.  

Hälsoteknikcentrum Halland – för ert stora och energigivande engagemang samt för 

finansiell stöttning.  

Almi Företagspartner och Innovationskontor Väst – för finansiell stöttning, utan vilken 

projektet aldrig hade kunnat förverkligas.   

Epilepsiförening i Hallands Län – för att ni tog er tid att lyssna på oss, informera oss om 

epilepsi och hjälpte till att förmedla kundundersökningen.  

Utvecklingsingenjörsprogrammet – för ett entusiasmerande år.    

Det är med stor glädje vi blickar tillbaka på året som har gått. Examensarbetets slut ser vi dock 

bara som startskottet på något nytt och vi ser med spänning fram emot Walnut Waves framtid!  

 

Halmstad 2015-05-24 

 

_______________________________  _______________________________ 

Robert Persson   Henrik Jern 

 

 

 

 

 

 

 



 

v 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

1. INLEDNING ................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND....................................................................................................................................................... 1 
1.2 PROJEKTMÅL .................................................................................................................................................... 1 
1.3 EFFEKTMÅL ...................................................................................................................................................... 2 
1.4 AVGRÄNSNINGAR .............................................................................................................................................. 2 

2. PROJEKTBESKRIVNING.................................................................................................................................. 3 

2.1 PROJEKTORGANISATION ...................................................................................................................................... 3 
2.1.2 Intressenter ........................................................................................................................................... 3 

2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT ........................................................................................................................................ 4 
2.3 TIDPLAN .......................................................................................................................................................... 5 
2.4 RISKER ............................................................................................................................................................. 5 

3. METOD ......................................................................................................................................................... 6 

3.1 PROJEKTMODELL ............................................................................................................................................... 6 
3.2 PRODUKTUTVECKLINGSMETODER .......................................................................................................................... 6 

3.2.1 Idégenerering ........................................................................................................................................ 6 
3.2.2 Utvärdering ........................................................................................................................................... 7 
3.2.3 Kommunikation .................................................................................................................................... 7 

3.3 VETENSKAPLIG METOD ........................................................................................................................................ 8 
3.4 STRATEGISKA METODER ...................................................................................................................................... 8 

4. TEORETISK REFERENSRAM ......................................................................................................................... 10 

4.1 EEG.............................................................................................................................................................. 10 
4.2 EPILEPSI ......................................................................................................................................................... 12 

5. GENOMFÖRANDE ....................................................................................................................................... 14 

5.1 UTVECKLINGSPROCESSEN .................................................................................................................................. 14 
5.1.1 Identifiering och val av applikationsområde ...................................................................................... 14 
5.1.2 Kravspecifikation ................................................................................................................................ 15 
5.1.3 Produktens utformning ....................................................................................................................... 15 
5.1.4 Val av elektroder ................................................................................................................................. 15 

5.2 PRODUKTEN - EPBAND ..................................................................................................................................... 18 
5.2.1 Hårdvara ............................................................................................................................................. 18 
5.2.2 Mjukvara ............................................................................................................................................. 18 

6. MARKNADSPLAN ........................................................................................................................................ 19 

6.1 MARKNADSUNDERSÖKNING ............................................................................................................................... 19 
6.2 MARKNADEN .................................................................................................................................................. 19 

6.2.1 Konkurrenter ....................................................................................................................................... 19 
6.2.2 Unique Selling Point ............................................................................................................................ 19 
6.2.3 Porters branschanalys ........................................................................................................................ 19 

6.3 AFFÄRSMODELL ............................................................................................................................................... 20 
6.4 PRODUKTIONSPROCESSEN ................................................................................................................................. 20 
6.5 DISTRIBUTION ................................................................................................................................................. 20 
6.6 EKONOMI ....................................................................................................................................................... 21 

6.6.1 EpBand - värde .................................................................................................................................... 21 
6.6.2 EpBand – pris ...................................................................................................................................... 21 
6.6.3. Sammanställning ............................................................................................................................... 21 

6.7 HANDLINGSPLAN ............................................................................................................................................. 21 



 

vi 

 

6.7.1 Proof of concept .................................................................................................................................. 22 
6.7.2 Algoritm .............................................................................................................................................. 22 
6.7.3 Utveckla egna elektroder .................................................................................................................... 22 
6.7.4 Söka patent ......................................................................................................................................... 22 
6.7.5 Utföra tester ....................................................................................................................................... 22 
6.7.6 Strukturera bolagets organisation ...................................................................................................... 22 
6.7.7 Skriva avtal med distributör................................................................................................................ 22 
6.7.8 Säkra distributionskanaler .................................................................................................................. 22 

6.8 KOMPETENSANALYS ......................................................................................................................................... 23 
6.9 INTELLEKTUELLA TILLGÅNGAR OCH IMMATERIELLA SKYDDSSTRATEGIER ........................................................................ 23 
6.10 SWOT ........................................................................................................................................................ 23 

7. FRAMTIDEN ................................................................................................................................................ 25 

7.1 VIDAREUTVECKLINGSPOTENTIAL ......................................................................................................................... 25 
7.1.1 Stödja forskning .................................................................................................................................. 25 
7.1.2 Implementera forskning ..................................................................................................................... 25 
7.1.3 Utveckla mot andra applikationsområden ......................................................................................... 25 
7.1.4 Kommunicera med smartphones ........................................................................................................ 25 

7.2 GLOBALISERING ............................................................................................................................................... 25 

8. DISKUSSION OCH REFLEKTION .................................................................................................................... 26 

8.1 PRODUKTEN ................................................................................................................................................... 26 
8.2 HÅLLBAR UTVECKLING ...................................................................................................................................... 26 
8.3 ARBETSMILJÖ .................................................................................................................................................. 27 
8.4 ETIK OCH MORAL ............................................................................................................................................. 27 
8.5 LIKA VILLKOR................................................................................................................................................... 27 
8.6 PROJEKTET ..................................................................................................................................................... 27 

9. REFERENSER ............................................................................................................................................... 29 

BILAGOR ............................................................................................................................................................ I 



 

1 

 

1. Inledning  
Denna rapport syftar till att presentera vårt examensarbete som har utförts som en sista del av 

Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet startartade i 

oktober 2014 som ett rent produktutvecklingsprojekt i samarbete med projektgruppen Wakey-

Wakey, vilket hade som mål att utveckla ett EEG-baserat trötthetsalarm. I januari togs dock 

beslutet av den övriga projektgruppen att lägga det projektet på is, varpå vi i princip stod utan 

examensarbete. Vi kände dock att all den tid som vi dittills hade lagt på att sätta sig in i ämnet 

hade gjort oss väl förberedda för att starta ett projekt i egen regi inom samma område. Efter att 

ha fått godkännande från medlemmarna i Wakey-Wakey beslöt vi oss därför för att starta 

projektet Walnut Waves. För mer information om Wakey-Wakey, se bilaga 1.  

1.1 Bakgrund  
Sjukvårdsystemen i de flesta OECD-länder är under ett konstant förändringstryck. Ett 

förändringstryck drivet av olika orsaker i olika länder beroende på demografi, ägarstruktur, 

statsfinansiella och budgetrelaterade orsaker (Läkartidningen, 2014).  

Oavsett egentliga grundorsaker är krav på rationaliseringar och effektivitetshöjande åtgärder 

legio i de flesta länder och detta driver krav på teknikutveckling för att frigöra personalresurser 

från administrativa och andra icke direkt patientkopplade aktiviteter till patientnära kontakter. 

Det hårda rationaliseringstrycket drabbar stora patientgrupper i termer av korta opersonliga 

kontakter med stressade läkare och annan vårdpersonal. Ett flertal undersökningar visar på den 

frustrerande och psykosociala oron bland både personal och patienter som detta medför. 

(Vidarekliniken, 2012 och Läkartidningen, 2014).  

Enligt samtal med Anna-Lee Edenhammar, inköpscontroller vid Hallands sjukhus Halmstad, 

kostar ett vårddygn i genomsnitt 20 000 SEK och en innovation som skulle sänka antalet 

vårddygn skulle av förklarliga skäl vara av stort intresse. Med stöd från detta drar vi slutsatsen 

att det finns ett stort behov och efterfrågan på tekniska innovationer som frigör resurser till 

direkta och förbättrade intra- och interpersonella kontakter.  

1.2 Projektmål  
Ursprungsmålet med projektet var att ta fram en prototyp som mäter elektroencefalografi, 

vidare benämnt som EEG, på ett sätt som är mycket enklare än de konventionella metoder som 

används idag och utveckla denna mot ett så brett spektrum av applikationer som möjligt. 

Vidare skall prototypen:  

1. Kunna registrera signaler som är av lika god kvalitet som de som tas upp av 

konventionell utrustning.  

2. Vara användarvänlig det vill säga kunna användas av vem som helst utan någon längre 

introduktion. Detta innefattar färre antal elektroder, vilka måste kunna användas utan 

konduktiva hjälpmedel, ytterligare beskrivning av vad det innebär i 3.1. 

3. Vara estetiskt utformad på ett sådant sätt att användaren inte skall behöva känna sig 

utsatt. 

4. Vara Bluetooth-kompatibel för att på sikt kunna kommunicera med användare via en 

smartphone-app.  
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1.3 Effektmål 
Den framtagna produkten skall integrera EEG-tekniken i det vardagliga livet och på så vis 

frigöra tid för doktorer och vårdpersonal samtidigt som den förkortar diagnostiseringstiden. 

Detta resulterar i mindre överbelastade sjukhus samt att patienter snabbare får den behandling 

de behöver.  

1.4 Avgränsningar  
Med bakgrund av resultatet från researcharbetet som gjordes under Wakey-Wakey-projektet 

och avvecklingen av det projektet drog vi lärdomen att det är ett ytterst komplext område som 

kräver stor noggrannhet och kom därför överens om att avgränsa projektet något.  

Applikationsområde  

Att istället för att utveckla den mot alla möjliga applikationsområden, välja det område som 

lämpar sig bäst. Även om det är en avgränsning som kanske motsäger projektmålet något är vi 

av den bestämda uppfattningen att det är mer affärsmannamässigt att utveckla produkten mot 

enbart ett applikationsområde åt gången, för att på så vis kunna erbjuda en så fulländad produkt 

med tillhörande affärsplan som möjligt.  

Algoritmen och smartphone-app 

Algoritmen som känner igenom den valda sjukdomen, samt den tillhörande appen, kommer 

utvecklas efter examensarbetets slut.  
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2. Projektbeskrivning 
Följande avsnitt beskriver projektets upplägg vad gäller struktur, intressenter och ekonomi.  

2.1 Projektorganisation  
Projektgruppen utgörs av undertecknade, Robert Persson och Henrik Jern, båda studenter vid 

Utvecklingsingenjörsprogrammet i Halmstad. Handledare från Högskolan i Halmstad har 

Hans-Erik Eldemark varit. Utöver det har vi kontinuerligt under arbetets gång arbetat med att 

knyta till oss värdefulla kontakter och huvudsaklig expertis har Christine Ekdahl Clementson 

varit. 

Namn Roll Ansvar Kontaktinformation 

Robert 

Persson & 

Henrik 

Jern 

Projektägare Ansvarar för 

projektets 

fullföljande.  

E-post: robert.v.persson@gmail.com 

henrikjern1991@gmail.com 

 

Hans-Erik 

Eldemark 

 

Studenthandledare Agera som 

bollplank 

och stöttning 

under 

projektets 

gång. 

E-post: hans-erik.eldemark@hh.se 

Christine 

Ekdahl 

Clementson 

Konsulterad EEG- 

och epilepsiexpert 

Dela med sig 

av sin 

erfarenhet i 

ämnet samt 

bistå med 

resurser 

under 

testning av 

produkten. 

E-post: 

christine.ekdahl_clementson@med.lu.se 

2.1.2 Intressenter  
Projektets intressenter delas in i tre huvudsakliga grupper, efter gruppens/personens påverkan 

och intresse av utfallet.  

Kärnintressenter – intressenter med beslutande och drivande roller inom projektet.  

Primärintressenter – intressenter som i hög grad påverkas av projektet och därför vill påverka 

projektet.  

Sekundärintressenter – intressenter med ett relativt lågt intresse för projektet och som troligen 

inte aktivt kommer att påverka projektet.  
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Intressentanalys 

Intressent Typ Varför? Vad önskar intressenten få ut? 

  

Betydelse 

Robert Persson & 

Henrik Jern 

Kärn Driver projektet. Lägga grunden för ett framtida 

medicintekniskt bolag. 

Stor 

Hans-Erik 

Eldemark 

Primär Stöttar projektägarna. Dela med sig av sin kompetens 

och erfarenhet. 

Stor 

Christine Ekdahl 

Clementson 

Primär Behandlar 

projektägarnas frågor. 

Möjlig plattform för 

implementering av forskning. 

Frigjorda resurser. 

Stor 

Epilepsidrabbade  Primär Produkten riktar sig 

mot dem. 

En snabbare diagnostisering.  

Sjukhuspersonal Primär De som tar hand om 

epilepsipatienterna. 

Mindre stress under arbetet. Medel 

Regioner och 

Landsting 

Sekundär Berörd personal Frigjorda resurser.  Medel 

Försäkringsbolag Sekundär Betalar ut 

försäkringspengar. 

Färre sjukdagar.  Liten 

Högskolan i 

Halmstad 

Sekundär Bistår med lokaler. Vid framgång, använda 

projektet i 

marknadsföringssyfte. 

Liten 

Sjukhuspersonal Primär De som tar hand om 

epilepsipatienterna. 

Mindre stress under arbetet. Medel 

2.2 Ekonomisk översikt  
För att förverkliga projektet söktes externt kapital. Detta gjordes genom ALMI och 

Innovationskontor Väst (IKV), för ansökningar se bilaga 2 respektive 3. Utöver det erbjöd sig 

Hälsoteknikcentrum Halland, vidare benämnt som HCH, att täcka kostnaderna för våra 

elektroder. Dessutom erhölls pengar för att kunna bedriva arbetet under Wakey-Wakey-

projektet, vilka fick behållas. För fullständig ekonomisk översikt, se budget i bilaga 4.  
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2.3 Tidplan  
En övergripande tidplan formulerades tidigt i projektet vilken, i stort sett, har följts se bilaga 5. 

I och med ett dynamiskt förhållningssätt har användaren och kunden hela tiden satts i fokus 

vilket medfört korta leveranser för att på så vis snabbt kunna reagera på förändrade 

förutsättningar.   

2.4 Risker  
En riskanalys med riskhanteringsstrategier genomfördes vid projektets start, där de risker som 

identifierades var följande:  

Inte tillräckligt med finansiering 

Då projektet drevs i egen regi var en nyckelfaktor att söka och införskaffa kapital för att med 

det som grund kunna tillverka prototyp och driva projektet framåt. Denna risk hanterades 

genom att söka kapital av flertalet olika bidragsgivare. 

För komplext 

I och med att projektet riktar sig mot sjukhus och registrering av hjärnans elektriska signaler 

vilket är områden ingen av undertecknade hade några tidigare kunskaper och erfarenheter om, 

därav kan det komma att dyka upp kunskapsgap. Dessa kunskapsgap blir viktiga att eliminera 

så fort de identifierats så att de inte resulterar i förseningar eller merkostnader. Eliminering och 

minskning av kunskapsgap kommer ske genom studerande av publicerade artiklar inom det 

aktuella området men även med hjälp av extern expertis. 

Tidsbrist 

Kan komma att uppstå om planeringen och projektets omfattning inte görs tydlig då 

examensarbetet har tidsatta deadlines för olika faser. Resultatet av en ofullständig planering 

kan leda till att projektet ej blir klart i tid. Genom att ha en noggrann planering av projektets 

alla delar samt tydliga avgränsningar av projektets omfattning så skapar det goda chanser för 

att lyckas med projektet inom den satta tidsramen.  
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3. Metod  
Följande avsnitt beskriver vilka modeller, metoder och verktyg som undertecknade har använt 

sig av för att tillförskansa sig kunskap, generera idéer för att lösa problemet, samt sålla bland 

lösningar för att utveckla och välja koncept. 

3.1 Projektmodell  
Vi har valt att arbete efter den agila produktutvecklingsmetoden. Agil produktutveckling 

innebär att arbetet bedrivs inkrementellt och iterativt och att man hela tiden agerar snabbt på 

förändringar. Detta möjliggörs genom att man delar upp arbetet i mindre delar och jobbar 

löpande med utvärdering och om det behövs förändrar den tänkta vägen. Vårt agila 

förhållningssätt har gjort att vi hela tiden satt kunden och användaren i centrum vilket tvingat 

oss att vara dynamiska i vår arbetsprocess för att snabbt kunna reagera på förändringar i 

förutsättningarna (Holmdahl, 2010). 

SMART 

På grund av vår, rent tidsmässigt, prekära situation insåg vi att vi måste skapa en tydlig 

målformulering, detta genom att göra projektet SMART vilket är en akronym för orden 

Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt (Bogue, 2005).  

Specifikt - Avgränsa oss till ett applikationsområde.  

Mätbart - Få ut EEG-signaler som är av samma kvalitet som de som uppmäts av konventionell 

utrustning på sjukhus. 

Accepterat - Nära kontakt med såväl kund- som användargrupper. 

Realistiskt - Dela upp projektet i mindre etapper, enligt den agila metodiken.  

Tidssatt - Från januari till 28 maj.  

3.2 Produktutvecklingsmetoder  
Nedan beskrivs de olika metoder som använts vid utvecklingen av vår produkt.  

3.2.1 Idégenerering 
Nedan beskrivs vilka metoder som vi har tillämpat för att generera idéer. 

Workshop 

Workshop är ett möte där man samlar relevant kompetens för att lösa ett specifikt problem. För 

att optimera urvalet av idéer för hur vi bäst löser olika problem som uppkommit har vi anordnat, 

alternativt deltagit i, workshops.  

Kunskapsgap 

Kunskapsgap kallas avsaknaden av information rörande specifika delar av projektet och som är 

nödvändig att tillgodogöra sig för att projektet skall kunna genomföras. För att sluta ett 

kunskapsgap samlar man in nödvändig information (Holmdahl, 2010). 

Brainstorming 

Är ett viktigt moment vid mängdgenerering av idéer. Används med fördel i början av projektet 

eller i början av en specifik fas av projektet då kreativiteten inte är hämmad av förutfattade 

meningar. Arbetsgången kan gå till på så vis att projektgruppen sätter sig ner med ett block 

post-it-lappar var och bestämmer en tid under vilken man skriver ner så många idéer som 
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möjligt. När tiden har gått ut samlas lapparna ihop och gås igenom, varpå en grovsållning görs 

och de bästa idéerna sparas för vidareutveckling (Ottosson, 2006). 

PAD – Pencil Aided Design 

Idéer genereras genom att man sätter sig ner med papper och penna och skissar fram lösningar. 

En metod som är framgångsrik då pappret fungerar som både minne och testbädd för nya 

lösningar (Ottosson, 1999). 

CAD – Computer Aided Design 

Datorstödd design handlar om att rita upp sina idéer i datorn och få en tredimensionell vy över 

hur en eventuell komponent eller potentiell prototyp kommer att se ut. Ett nyttigt redskap som 

snabbt ger en uppfattning om utseende, vikt och lämpliga materialval (Ottosson, 1999). 

Programmet som vi har använt oss av är Catia V5 R20. 

3.2.2 Utvärdering 
Nedan beskrivs vilka verktyg som har använt oss av för att jämföra olika lösningsförslag och 

koncept mot varandra samt metoder för utvärdering av produkten och examensarbetet som 

sådant.  

Parvis jämförelse 

Genom att jämföra produktens egenskaper mot varandra i tur och ordning får man en skala över 

vilka egenskaper som bör värderas högst respektive lägst (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Utvärderingsmatris 

Resultatet från den parvisa jämförelsen förs sedan in i en utvärderingsmatris i vilken de olika 

koncepten jämförs mot varandra. De olika konceptförslagen utgör kolumnerna och 

egenskaperna utgör raderna. Det koncept som får högst poäng bör vara det som man arbetar 

vidare med och optimerar för att slutligen mynna ut i en prototyp, eller i bästa fall en färdig 

produkt, (Ottosson, 1999). 

SWOT – analys 

Ett verktyg för att analysera sin produkts styrkor respektive svagheter samt möjligheter och 

eventuella hot. ”Möjligheter” undersöker bland annat det ekonomiska klimatet och 

försäljningsmöjligheter. ”Hot” kan utgöras av politiska restriktioner eller konkurrenternas 

position (Kotler, 2008). 

FMEA – Failure Modes and Effects Analysis 

En analysmetod för att kunna identifiera potentiella fel på produkten, vilka konsekvenser det 

får samt hur felet åtgärdas (Ullman, 2010). 

3.2.3 Kommunikation 
Nedan beskrivs de tillvägagångssätt som använts för att sprida kunskap och information 

gruppmedlemmarna emellan, samt mellan projektgruppen och utomstående parter. 

Google Drive                 

För att få en överblick över varandras arbeten, kunna redigera och lämna åsikter i dessa samt 

dela med sig av viktiga dokument har vi använt oss av Google Drives funktioner. Google Drive 

är en tjänst för lagring av information och filer som man antingen kan använda för 
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säkerhetskopiering eller för att dela information i grupper. Det enda man behöver är en dator, 

mobiltelefon eller surfplatta med internetuppkoppling (drive.google.com, 2015) 

Mail 

Vid kontakt med utomstående samt handledare kommer vi i största möjliga mån använda oss 

av mail. 

Möten 

Varje vecka har vi genomfört ett möte med vår handledare, Hans-Erik Eldemark, där vi gick 

igenom vad vi hade gjort sedan förra mötet, vad vi planerade att göra härnäst och diskuterade 

uppkomna problem.  

3.3 Vetenskaplig metod  
Som grund för våra undersökningar har vi valt ett kvalitativt förhållningssätt snarare än 

kvantitativt då vi redan i ett tidigt skede valde att fokusera på en specifik målgrupp. Vi ansåg 

därför att vi bör lägga vikt vid att sätta oss in i denna målgrupps situation genom att ta del av 

deras åsikter och erfarenheter.  

Marknadsundersökning  

Vi har valt att göra en marknadsundersökning i enkätformat som enbart riktar sig till den 

specifika målgruppen och således är enkäten kvalitativ snarare än kvantitativ. Frågorna är dels 

av garderings-, dels av skriftligkaraktär men samtliga gav utrymme för, och uppmanade till, 

personliga reflektioner.  

Experiment  

Under arbetets gång har experiment utförts på Skånes Universitetssjukhus i Lund och Hallands 

sjukhus Varbergs. Syftet med experimentet var att testa vår framtagna utrustning för att jämföra 

olika alternativ mot varandra samt för att visa att vårt koncept fungerar.  

Intervjuer med expertis  

För att få en djupare inblick i, och förståelse för, respektive delmoment av projektet vad gäller 

allt från tillverkning, bakomliggande problematik och vägen till försäljning av produkten har vi 

kontinuerligt under arbetets gång tagit kontakt med expertis där vår kunskap inte varit 

tillräcklig. Vi har pratat med bland annat upphandlare på sjukhus, epilepsiforskare och 

materialexpertis.   

3.4 Strategiska metoder  
I följande avsnitt presenteras de strategiska metoder som har använts under projektets gång. 

Business Model Canvas 

Ett verktyg som används till att beskriva, analysera och designa affärsmodeller. Denna metod 

hjälper till att visualisera och testa hypoteser för att finna värdet i olika modeller samtidigt som 

den kan minimera risken att inte lyckas om den utförs väl (Osterwalder & Pigneur, 2011). 
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Porters Branschanalys  

Porters Branschanalys syftar till att se över hur branschen påverkas av de fem externa krafterna; 

leverantörer, substitut, nya aktörer, kunder och konkurrenter inom branschen. Om någon av 

dessa fem krafter blir starkare blir det mindre attraktivt att befinna sig i branschen (Kotler, 

2008).  

 

Figur 1. Illustration över Porters Branschanalys.  
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4. Teoretisk referensram  
Följande avsnitt beskriver den bakomliggande teorin som vårt examensarbete vilar på.  

4.1 EEG 
EEG används för att mäta hjärnans elektriska signaler, även kallad hjärnaktivitet med hjälp av 

elektroder fastspända på huvudet. Främst för att kontrollera hjärnans tillstånd hos personer som 

lider av sjukdomar relaterade till hjärnan. Med EEG kan man identifiera vart i hjärnan det är fel 

och vad det är för fel. Detta identifieras utifrån de vågor som registreras på olika positioner av 

hjärnan. De vågor som registreras är indelade inom olika frekvensområden, Hz, med olika 

benämningar enligt nedan (Jacobson, 1975).  

 
Bild 1. Illustration över de olika typerna av hjärnvågor.  

 

Deltavågor har frekvensområdet 0.5 till 3 Hz och läses av ifrån hjärnan när man befinner sig i 

djupsömn utan att drömma. Thetavågor har frekvensområdet 3 till 8 Hz och dessa framstår 

också när man sover, men inte vid djupsömn. Alphavågor har frekvensområdet 8 till 12 Hz och 

framkommer när hjärnan befinner sig i ett vaket avslappnat tillstånd. Betavågor har 

frekvensområdet 12 till 38 Hz och dessa är de vågor som det genereras överlägset flest av, då 

dessa uppstår när människor är vakna. Gammavågor har frekvensområdet 38 till 42 Hz och är 

den högsta hjärnaktivitet som hjärnan kan utsöndra. De uppstår när hjärnan är överaktiv 

(Brainworks, 2014). 

Idag genomförs EEG på sjukhus på olika sätt så som en korttidsövervakning vid vaket tillstånd, 

när man sover eller långtidsövervakning som pågår i flera dygn. Faktum är att ett vårddygn i 

genomsnitt kostar 20 000 SEK. I den kostnaden ingår personalkostnader, provtagningar- och 

röntgenkostnader, medicinteknisk apparatur och material, annat förbrukningsmaterial, interna 

transporter, kost och eventuellt syrgas och läkemedel. Förberedelserna för ett konventionellt 

EEG är följande: 

1. Patienten ska ha tvättat håret innan undersökningen börjar. 

2. Läkaren börjar i vissa fall med att rengöra huden med slippasta för att sedan fästa en 

EEG-mössa på patienten, för att på så vis öka konduktiviteten och sänka impedansen. 

Impedansen är det elektriska motstånd som verkar mellan två ledande ytor. För att 
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ytterligare öka konduktiviteten mellan hudens kontaktyta och mössan placeras en 

ledande gel av läkaren för att få ordentlig kontakt mellan elektroderna och huden.  

3. Efter detta ska alla elektroder fästas på mössan, vid standardundersökning drygt 20 

elektroder. 

4. Sedan får patienten befinna sig inne i rummet där EEG mätningen genomförs tills dess 

att testet är genomfört. 

(Actavis, 2014)  

 

 
Bild 2. Illustration över den karta man använder sig av på sjukhus för elektrodplaceringen, kallat 10–20-systemet.  

 

 
Bild 3. Illustration över konventionell utrustning. 

 

 
Bild.4. Illustration över hur ett standard-EEG kan se ut. De stora förändringarna i amplitud beror på ögonblinkningar.  
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4.2 Epilepsi 
Epilepsi kan drabba vem som helst när som helst och det kostar svenska samhället 1.3 miljarder 

svenska kronor årligen (Källén, Bolin & Berggren, 2009). De flesta som drabbas befinner sig 

oftast i sitt första levnadsår eller är personer över 65 år. Idag lider cirka 60 000 personer av 

epilepsi i Sverige och nästan 5000 nya drabbas varje år. Sett till hela världen lider cirka 

50 000 000 människor av sjukdomen och 2 400 000 nya drabbas varje år (World Health 

Organization, 2015). 

Av de som drabbas av epilepsi blir sju av tio anfallsfria efter det att det identifierats vilken typ 

av epilepsi man drabbats av och vilken läkemedelsbehandling som behövs (1177 Vårdguiden, 

2014). Epilepsi diagnostiseras efter det att minst två oprovocerade anfall uppstått, med 

oprovocerade anfall menas att anfallet ej uppkommit av externa faktorer så som till exempel 

sömnbrist och alkoholintag. I dagens samhälle vet inte läkare och forskare varför man får 

epilepsi, det bedrivs dock forskning för att ta reda på varför och när man får epileptiska anfall. 

 

Bild 5. Utdrag från ett EEG-diagram där de blå kurvorna representerar normal hjärnaktivitet som sedan övergår till överaktiva 

signaler mellan nervcellerna och ett epileptiskt anfall uppstår vid de röda kurvorna. 

Hjärnan är uppdelad i fyra olika lober, pannlob, hjässlob, tinninglob och nackloben. Dessa lober 

är i sin tur uppbyggda av flera miljarder sammankopplade hjärnceller, som består av en 

cellkropp och nervtrådar vardera. För att kontrollera våra sinnen och muskelaktiviteter skickas 

elektriska och kemiska signaler genom nervtrådarna. När signalerna når slutet av en nervtråd 

och ska föras över till nästa frisätts stimulerande kemiska ämnen via blåsor i ändarna av 

respektive nervcell. För att detta ska ske kontrollerat bromsas signalen upp med ett stoppande 

ämne från blåsorna. När den elektriska signalen inte stoppas upp och kan kontrolleras av det 

stoppande ämnet blir nervsignalerna överaktiva och det uppstår då ett epileptiskt anfall 

(Actavis, 2014). 

Det finns olika typer av anfall, generaliserade anfall och fokala anfall. Skillnaden på dessa anfall 

är att generaliserade anfall startar i en del av hjärnan och sprider sig sedan till hjärnbarkens 

olika delar, medan fokala anfall startar i en del av hjärnan utan att spridas vidare. De flesta 

fokala anfall sker i tinningloben, alltså placeringarna T3, T4 på 10–20-systemet. 



 

13 

 

För att diagnostisera epilepsi måste ett antal steg genomföras. Alla som söker läkarvård för 

epilepsi får först genomföra en neurologisk undersökning där reflexer, balans och känsel testas 

för att identifiera om det finns skador på nervsystemet. I samband med dessa tester tas ett 

blodprov för att utesluta externa faktorer för anfallen så som saltbalans eller lågt blodsocker. 

Sedan utförs ett EKG1 för att säkerställa att anfallen inte uppstått på grund av hjärtproblem. 

Efter dessa steg genomförs sedan ett EEG, detta kan genomföras genom en korttidskontroll 

vilket tar 20 minuter, eller långtidsövervakning som vanligtvis tar fem dygn. Vid detta steg kan 

det vara så att EEG är normalt men att patienten ändå lider av epilepsi, då epilepsi enbart kan 

påvisas när ett anfall inträffar. Till sist kontrollerar man med skiktröntgen eller magnetkamera 

för att säkerställa att anfallen inte uppstår av till exempel kärlmissbildningar eller tumörer.   

 
  

                                                 
1 EKG – Elektrokaridografi är en metod för registrering av hjärtats elektriska aktivitet (1177 Vårdguiden, 2012). 
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5. Genomförande  
Detta avsnitt syftar till att beskriva hur vi har gått tillväga i utvecklingen av vår produkt, där allt 

från identifiering och val av applikation till slutgiltig prototyp med tillhörande affärsmodell 

behandlas.  

5.1 Utvecklingsprocessen 
I projektets inledningsfas identifierades så många kunskapsgap som möjligt för att på så vis 

skapa en överblick över projektets storlek. Vi insåg snabbt att projektet var väldigt omfattande 

och att vi var tvungna att knyta till oss kompetenser inom respektive område för att täcka alla 

de kunskapsgap som vi hade identifierat. Vår roll i det hela blev således att agera som “spindeln 

i nätet” genom att samla in nödvändig information från de olika kompetenserna och knyta 

samman alla olika faktakanaler till en helhet. 

För att få en djupare förståelse för EEG och utrustningen som används vid registreringar 

genomfördes ett studiebesök på Hallands Sjukhus i Halmstad och avdelningen för klinisk 

neurofysiologi. Där intervjuades personalen för att på så vis få svar på hur de upplever 

utrustningen och utförandet av EEG-registreringarna.  

5.1.1 Identifiering och val av applikationsområde  
När de inledande kunskapsgapen var identifierade, sökte vi runt på internet för att försöka 

identifiera så många potentiella applikationsområden som möjligt för att sedan kunna välja det 

som lämpade sig bäst för oss att fokusera på. Vårt arbete resulterade i följande potentiella 

områden:  

 Sömnrelaterade sjukdomar och sömnkvalitet 

 Träningshjälpmedel (mäta fokus) 

 Epilepsi 

 Stroke-anfall 

 Se mönster och analysera psykisk ohälsa 

 Migrän 

 Demens 

 Övervakningshjälpmedel inom äldrevården  

För att säkerhetsställa att det mest optimala applikationsområdet valdes konsulterades Christine 

Ekdahl Clementson, docent i Neurofysiologi vid Lunds Universitet, som välkomnade oss ner 

till Skånes universitetssjukhus i Lund. Under mötet presenterade vi vårt arbete och de 

potentiella applikationsområdena. Tillsammans kom vi fram till att epilepsi var den applikation 

som lämpade sig bäst för vårt arbete och således beslöt vi oss för att lägga vårt fokus vid just 

det applikationsområdet. Ekdahl Clementson visade sig vara väldigt intresserad av vårt arbete 

och erbjöd sig att hjälpa till när vi kom till stadiet att vi skulle testa produkten.  

Enligt samtal med Ekdahl Clementson existerar i dag en problematik vid diagnosistering av 

epilepsi, då hjärnan hos de patienter som hävdar att de haft ett anfall inte påvisar några symptom 

i efterhand. Det rutinmässiga tillvägagångssättet är då att lägga in patienten under fem dygn för 

övervakning. I fall där patienten inte får något nytt anfall friskförklaras denne och skickas hem 

med risk för nytt anfall och upprepad procedur. Det nuvarande tillvägagångssättet skapar oro 

hos patienter samtidigt som det bidrar till ökad belastning på det redan överbelastade 

sjukvårdssystemet. Med tanke på att ett vårddygn kostar 20 000 SEK i genomsnitt blir 
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kostnaden för en sådan femdygnsövervakning 100 000 SEK. Skulle det behövas flera 

undersökningar blir kostnaden för att diagnostisera en patient snabbt väldigt hög.  

-Sekretess- 

Stycket beskriver hur EpBand skall tillämpas.  

5.1.2 Kravspecifikation 
I starten av projektet formulerades ett antal mål, se 1.2, vilka kompletterades med ytterliga krav 

som tillsammans utgjorde en kravspecifikation över projektprodukten:  

Projektmål, produkten skall: 

1. Kunna registrera signaler som är av lika god kvalitet som de som tas upp av 

konventionell utrustning. 

2. Vara användarvänlig, det vill säga kunna användas av vem som helst utan någon längre 

introduktion. Detta innefattar färre antal elektroder, vilka måste kunna användas utan 

konduktiva hjälpmedel, ytterligare beskrivning av vad det innebär i 4.1. 

3. Vara estetiskt utformad på ett sådant sätt att användaren inte skall behöva känna sig 

utsatt. 

4. Vara Bluetooth-kompatibel för att på sikt kunna kommunicera med användare via en 

smartphone-app.  

 

Specificerade mål: 

 

5. Agera inom ett frekvensområde mellan 0-100 Hz för att täcka alla möjliga frekvenser. 

6. Batteritid: minst 10 timmar.  

7. Laddningssätt: USB. 

 

Sedan Wakey-Wakey-projektet visste vi att vår produkt dessutom måste innehålla följande 

komponenter:  

 A/D-omvandlare som omvandlar den analoga signalen till en digital så att vi kan läsa 

av den med hjälp av vårt datorprogram.  

 Förstärkare som förstärker de svaga hjärnsignalerna till avläsbara nivåer.  

 Mikroprocessor 

5.1.3 Produktens utformning  
Sekretess 

Stycket beskriver produktens utformning i detalj. 

5.1.4 Val av elektroder  
För att uppfylla projektmål (2) skall produkten vara användarvänlig, vilket bland annat innebär 

att elektroderna ska vara fria från konduktiva hjälpmedel så som gel av olika slag. Med tanke 

på vår tidspressade situation tog vi beslutet att beställa hem elektroder istället för att försöka 

utveckla egna. För att hitta de som var bäst lämpade användes dels internet och sökfraser så 

som: ”gel free EEG electrodes” och “dry EEG electrodes” och dels tog vi kontakt med 

Textilhögskolan i Borås och deras Smart textiles-avdelning då vi hade fått nys om att de höll 

på att utveckla elektroder invävda i tyg. Internetsökandet resulterade i två olika typer av 

elektroder, vilka beställdes och kontakten med Smart Textiles i en typ, vilka lånades.  
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Florida Research Instruments-elektroder  

Elektroderna som köptes av Florida Research Instrument var en typ av ”Dry EEG electrode”, 

vilket betyder att elektroden fungerar utan några konduktiva hjälpmedel. De är tillverkade i 

silverklorid och har en utformning med tolv ben som sticker ut på elektrodens undersida som 

placeras mot huden. Kostnaden för elektroderna är 8 SEK per elektrod. Se bild nedan för 

elektrod. 

 
Bild 8. Elektroder från Florida Research Instruments. 

Cognionics-elektroder 

Elektroderna som beställdes av Cognionics var också en typ av “Dry EEG electrode”. De är 

utformade med böjbara ben för att möjliggöra registrering vid områden på huvudet med hår 

men även för att en ökad komfort vid användning. Se bild nedan för elektrodens utformning. 

 
Bild 9. Elektroder från Cognionics.  
 

Elektroderna är tillverkade i två olika typer av material, konduktiva elastomer och silverklorid. 

Den svarta massan som elektroden till mestadels är tillverkad i är materialet konduktiva 

elastomer, vilket är ett ledande gummiliknande material vars molekyler kan formas efter aktuell 

yta för att sedan återgå till sin ursprungliga form. Elektrodens åtta ben är belagda med 

silverklorid, vilket är den yta som placeras mot huden för att kunna möjliggöra registrering. 

Kostnaden för denna elektrod är 300 SEK per elektrod.  

Smart Textiles-elektroder  

De textila elektroderna skickades till oss, efter det att vi etablerat kontakt med Siw Eriksson på 

Borås textil högskola. De är enbart tillverkade i textila material för att främja användarvänlighet 

och enkelt kunna forma sig efter ytan elektroden placeras emot. För att få en tillräckligt god 

signal med elektroderna rekommenderades av Eriksson att använda koksalt mellan elektrod 

hudens kontaktyta. Se bild nedan för elektrodens utformning. 
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Bild 10. Elektroder från Smart Textiles.   

 

Elektroderna är tillverkade i stickat nylontyg som i sin tur är pläterade med ett silvergarn, 

innehållande 99 procent rent silver.  

Utvärdering av elektroder 

För att komma fram till vilka egenskaper vi skulle ha som parametrar i våra utvärderingar 

utfördes en brainstorming med efterföljande diskussion för att komma fram till vilka vi ansåg 

vara mest lämpliga. Egenskaperna valdes ut med hänsyn till kravspecifikationen. För att 

rangordna de olika egenskaperna utförde vi en parvis jämförelse.  

 
Figur 2. Illustration över den parvisa jämförelsen.  

Matrisen visar att Signalkvaliteten är av största vikt, medan man i stort sett helt kan bortse från 

priset. Med tanke på att pris ändå är värt att beakta höjdes alla värden med +1 i den efterföljande 

utvärderingsmatrisen. Egenskaperna från den parvisa jämförelsen fördes sedan in i en 

utvärderingsmatris för att ge oss det bästa konceptet, se nedan.  

 
 

Figur 3. Illustration över utvärderingsmatrisen 

Matrisen visade att elektroderna från Cognionics var dem bästa för vårt ändamål och således 

valde vi att använda dem till vår prototyp. 
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5.2 Produkten - EpBand 
Som nämns i under 5.1.3 utgörs produkten av ett Neopren-pannband med integrerad EEG-

teknik. För att inte orsaka förvirring mellan vad som är produktnamn och bolagsnamn har vi 

valt att döpa produkten till EpBand, vilket även förenklar marknadsföringen av respektive. För 

hård- och mjukvaruutveckling anlitades J&D Assisting Systems. För det datablad som utgjorde 

grunden för vår beställning till J&D Assisting Systems, se bilaga 6. 

1. Pannband i Neopren. 

2. Kardborrespänning. 

3. Elektrodplaceringarna 

4. Ficka för inkapsling, 

innehållande all hårdvara.  

 

 

 

 

 

 

Bild 11. EpBand i verkligenheten med numrerade komponenter.  

På bilden ovan ses EpBand placerat på en docka, med siffor utplacerade för att visa på 

elektrodplaceringarna, kardborrespännet och fickan för inkapslingen i vilken all hårdvara är 

samlad.   

5.2.1 Hårdvara  
Hårdvaran består i huvudsak av fyra komponenter, ett batteri, ett kretskort, en mikroprocessor, 

och en A/D-omvandlare med inbyggd förstärkare. För illustration över kretskortet och komplett 

lista över använda komponenter, se bilaga 7 och för elschema, se bilaga 8.  

5.2.2 Mjukvara  
Mjukvaran i mikroprocessorn på enheten är skriven i C. Den kommunicerar med A/D-

omvandlaren och sedan skickar den ut mätdata seriellt till en PC, där programmet BrainBay 

analyserar, filtrerar och visar den inkommande datan.  

Bild 12. Illustration över hur EpBands registrerade signaler visualiseras i BrainBay. Notera de större amplitudförändringarna, 

som precis som i bild 4 i 4.1, beror på ögonblinkningar.   
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6. Marknadsplan 
Följande avsnitt beskriver hur vi ska ta vår produkt till marknaden, vilket innefattar allt från 

identifiering av marknad och distribution till användarnas behov och prissättning.  

6.1 Marknadsundersökning 
En marknadsundersökning i enkätform genomfördes mot användargruppen, det vill säga 

epilepsipatienter och främst personer som har genomgått sjukhusens rutiner vid diagnostisering 

av epilepsi. Detta för att utvinna information om dagens tillvägagångssätt och hur det uppfattas 

av de berörda. Således skickades enkäten till neurologen på Hallands sjukhus i Halmstad samt 

till medlemmar i Epilepsiföreningen, då personer som ej genomgått diagnostiseringsförfarandet 

hade kunnat bidra till missvisande svar.  

Enkäten visade att många epilepsidrabbade upplever sig ensamma och utfrysta från såväl 

umgängeskretsar som samhället i stort. Många skäms över sin sjukdom och vågar varken gå ut 

eller delta på aktiviteter. Diagnostiseringstiden pendlade mellan en till tolv månader och flera 

uppgav att det hade fått bli inlagda i flera omgångar. Se bilaga 8 för komplett sammanställning 

av marknadsundersökningen.  

6.2 Marknaden  
Sekretess  

Stycket beskriver känslig information rörande marknaden.  

6.2.1 Konkurrenter 
Vad vi har funnit i vårt arbete, både genom undersökningar men också genom samtal med såväl 

sjukhuspersonal som epilepsipatienter så finns det inget likande på marknaden idag vilket skulle 

ge oss en stark position på marknaden. Det närmsta konkurrenterna får ses som de som levererar 

de nuvarande systemen som sjukhusen använder sig av idag. Vi ser oss dock inte som en 

ersättning för dessa i dagsläget utan som ett komplement.  

6.2.2 Unique Selling Point  
Sekretess  

Stycket beskriver produktens fördelar gentemot konventionell utrustning.  

6.2.3 Porters branschanalys  
För att identifiera hur attraktivt det är att befinna sig inom medicinteknikbranschen har vi 

genomfört Porters branschanalys, 3.4, där vi analyserar de ingående krafternas påverkan samt 

deras respektive förhandlingsstyrka. 

Kunder  

I och med att EpBand är en medicinteknisk produkt ses sjukhusen som kunderna. Deras 

förhandlingsstyrka är stark då sjukhusens inköp sköts via upphandlingar på begäran av olika 

avdelningars till följd av deras efterfrågan och behov. Det medför att för att få in ny utrustning 

inom sjukvården måste det skapas ett behov på avdelningarna. Men i och med att vår produkt 

är ensam inom sin produktkategori som ett komplement till dagens utrustning har således inte 

sjukvården några andra val av leverantörer om det skulle efterfrågas en produkt likt EpBand. 
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Substitut 

Det finns inget direkt substitut till EpBand. Det som finns är dagens konventionella utrustning 

som sjukvården använder sig av vid EEG-registrering. Därav har det inte identifierats några hot 

från substitut då vår produkt är ett komplement till nuvarande utrustning, snarare än en 

ersättning. 

Nya aktörer 

När nya aktörer dyker upp tror vi oss redan vunnit acceptans i och med First-mover advantage 

vilket medför att vår etablerade produkt kan bli svår att byta ut, då upphandlingar på 

medicinteknisk apparatur kan ske med mellanrum på två till fem år om det redan idag finns en 

produkt som används inom sjukvården. 

Leverantörer 

Eftersom de komponenter som används är standardkomponenter pressas priset vilket minskar 

marginalerna och i sin tur förtjänsten. Standardkomponenterna går att få tag i av flertalet olika 

leverantörer, vilket leder till att deras förhandlingssituation blir svag gentemot Walnut Waves.  

Existerande företag 

De existerande företag som verkar inom branschen idag är överlag stora bolag och koncerner 

med väletablerade kontakter inom den svenska sjukvården med redan accepterad utrustning 

som används vid dagens rutiner. Men eftersom EpBand är inom ett produktområde som inte 

existerar idag ser vi det som att vi har en förhållandevis stark förhandlingsstyrka gentemot de 

existerande företagen, då vår produkt skulle kunna mynna ut i en helhetslösning och bidra till 

ett mer komplett produktsortiment.  

Slutsats 

Utifrån Porters branschanalys dras slutsatsen att vår tänkte del av den medicintekniska 

branschen är högst attraktiv att verka i, då det inte finns något likande på marknaden. Det är 

även positivt ur bemärkelsen att produktens använda komponenter är standardkomponenter för 

att möjliggöra massproduktion och finna konkurrenskraftiga priser hos leverantörerna för inköp 

av redan idag existerande hårdvara. 

6.3 Affärsmodell 
Sekretess 

Stycket beskriver Walnut Waves tänkta affärsmodell.  

6.4 Produktionsprocessen 
EpBand består till stor del av standardkomponenter, vilket möjliggör massproduktion. Som 

nämns i 6.2.1 kan således flertalet företag anlitas som leverantörer av våra komponenter. 

Troligtvis kommer produktionen förläggas i Asien för att på så vis hålla nere kostnaderna. En 

faktor som dock är värd att ta i beaktning är kvaliteten, vilken är lättare att kontrollera om 

produktionen förläggs i Sverige. I samtal med experter på området löses dock ett sådant 

problem genom täta besök vilket vi har för avsikt att genomföra.  

6.5 Distribution  
I samtal med såväl inköpscontrollern vid Region Halland som affärsutvecklare vid både HCH 

och Science Park framkom det att den snabbaste vägen in på ett sjukhus är att inleda ett 

samarbete med ett redan etablerat företag för att på så vis dra nytta av deras redan upparbetade 



 

21 

 

kanaler. Vi har tagit en inledande kontakt med det Malmöbaserade företaget Mediplast AB 

vilka uttryckte ett stort intresse för vår produkt. Mediplast AB levererar utrustning till sjukhus 

i hela Norden och är såldes en optimal partner för oss. Eftersom vi, likt alla bolag som är i 

startfasen, kommer vara relativt små har vi upprättat ett konsignationsavtal, vilket säger att vårt 

tänkta distributionsföretag kommer hålla ett lager åt oss, se bilaga 9. På så vis behöver inte 

betala för lagerplats, eller personal.  

6.6 Ekonomi  
I följande avsnitt redovisas EpBands värde, vår prissättning och vilka intäkter det kommer att 

generera.  

6.6.1 EpBand - värde  
EpBand kommer att bidra till både en ekonomisk vinning och mervärde för kunden, den 

enskilda patienten, försäkringsbolagen men även skattebetalarna. Som nämns i 4.1 kostar ett 

vårddygn i genomsnitt 20 000 SEK för sjukvården varpå en femdygnsövervakning kostar 100 

000 SEK, vilket betalas av skattemedel. Då personen måste vara fysiskt närvarande på sjukhuset 

med dagens utrustning bidrar en femdygnsövervakning till produktionsbortfall i näringslivet.  

En sjukskrivning kostar ett företag 10 procent av den anställdes månadslön per dag (Previa, 

2015). Den svenska arbetarens medellön är 29 900 SEK per månad (Landsorganisationen i 

Sverige, 2014) varpå man kan kombinera föregående fakta och konstatera att en 

femdygnsövervakning kostar ett företag 14 950 SEK. Dessutom går företaget miste om en 

resurs och effektivitet, vilken är svår att mäta. Enligt Ekdahl Clementson är cirka 10 procent av 

de som kommer in med misstänkt epilepsi i behov av en långtidsövervakning, vilket lågt räknat 

innebär 500 undersökningar om året. Enbart kostnaderna för vården och produktionsbortfall i 

dessa fall blir närmare 60 000 000 årligen. Denna siffra är förmodligen avsevärt större i 

verkligheten då patienter, enligt Ekdahl Clementson och marknadsundersökningen 6.1, ofta blir 

inlagda i flera omgångar.  

6.6.2 EpBand – pris 
Sekretess  

Stycket beskriver prissättningen av EpBand.  

6.6.3. Sammanställning 
Sekretess  

Stycket beskriver i detalj EpBands ekonomiska potential.  

6.7 Handlingsplan 
I följande avsnitt beskrivs vilka aktiviteter som är nödvändiga att genomföra för att nå 

marknaden och när de planeras utföras.   
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6.7.1 Proof of concept 
Under examensarbetets gång har vi bevisat att vårt koncept, med portabel EEG-registrering 

fungerar och enligt Ekdahl Clementson kan man relativt enkelt detektera epilepsi. Steg 1 har 

alltså redan uppfyllts.  

6.7.2 Algoritm 
Sekretess  

Stycket berör känslig information rörande algoritmen.  

6.7.3 Utveckla egna elektroder 
Sekretess  

Stycket berör känslig information rörande elektroderna.  

6.7.4 Söka patent  
Sekretess  

Stycket berör känslig information rörande immateriella tillgångar.  

6.7.5 Utföra tester  
För att få lansera en produkt på sjukhus måste en produkt vara väl testad och vetenskapliga 

resultat vara publicerade som visar att metoden fungerar. Testerna kommer initialt utföras på 

Skånes Universitetssjukhus och ledas av Ekdahl Clementson, som har sagt sig kunna ordna med 

både personal och försökspersoner. Vidare har hon kontakter på Akademiska Sjukhuset i 

Uppsala vilka hon trodde skulle kunna genomföra tester även där.  

Huvudsaklig kompetens: Christine Ekdahl Clementson.  

6.7.6 Strukturera bolagets organisation  
Under tiden som Ekdahl Clementson utför tester kommer undertecknade knyta till sig 

värdefulla kontakter till bolaget och därefter strukturera upp organisationen. Ett initialt 

samarbete har redan inletts med representanter från Science Park Halmstad och HCH vilka 

kommer bistå med värdefulla erfarenheter gällande allt från tillverkning till distribution.   

Huvudsaklig kompetens: Robert Persson och Henrik Jern samt representanter från SPH 

respektive HCH.   

6.7.7 Skriva avtal med distributör  
Sekretess  

Stycket berör känslig information rörande eventuella sammarbetespartners.  

6.7.8 Säkra distributionskanaler  
När distributörsavtalet är klart kommer vi, tillsammans med det valda distributionsföretaget 

säkra alla distributionskanaler så att leverans av varor sker så friktionsfritt som möjligt.  

Huvudsaklig kompetens: Valt distributionsföretag  

Tidsplan 

Nedan sammanställs de huvudsakliga aktiviteter som vi har framför oss, först i en lista och 

sedan visuellt på en tidsaxel. 

1. Proof of concept  
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2. Algoritm  

3. Utveckla elektroder  

4. Söka patent  

5. Utföra tester 

6. Strukturera bolagets organisation   

7. Skriva avtal med distributör  

8. Säkra distributionskanaler  

9. Produktlansering  

 
Figur 6. Illustration över det arbete som ligger framför oss från nuläge till lansering av produkten. 

6.8 Kompetensanalys 
Undertecknade anser sig ha en god övergripande kompetens inom de flesta av handlingsplanens 

aktiviteter.  För att utveckla mjukvaran samt hårdvaran har hittills J & D Assisting systems 

anlitats, vilka med största sannolikhet kommer få fortsatt förtroende. Vad gäller patentsökning 

och bolagsbildandet krävs ytterligare spetskompetens.  

6.9 Intellektuella tillgångar och immateriella skyddsstrategier 
Sekretess  

Stycket berör känslig information rörande immateriella tillgångar och skyddsstrategier.  

6.10 SWOT  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. SWOT-analys 
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Styrkor  

Under den relativt korta tidsperiod under vilken examensarbetet har utförts har flertalet starka 

kompetenser knutits till projektet. Vi har affärsutvecklare från såväl HCH och Science Park 

som har uttryckt sitt intresse samt stöd från både epilepsiforskare och epilepsiförbund. EpBand 

skiljer sig dessutom från all nuvarande sjukhusutrustning. Tillsammans utgör dessa styrkor en 

solid grund att bygga vidare på i framtiden.  

Svagheter  

De största svagheterna är avsaknaden av erfarenhet samt säljkanaler och ett okänt varumärke. 

Detta kommer lösas genom att etablera kontakt med ett företag som är erkända i branschen och 

har upparbetade kanaler. Tillsammans med dem och ovan nämnda kontakter bör även bolaget 

ha tillräckligt med erfarenhet.  

Möjligheter  

Den största möjligheten är avsaknad av konkurrens på marknaden vilket kommer ge bolaget ett 

stort first-mover advantage vilket i sin tur kan leda till att Walnut Waves och EpBand blir 

synonymt med portabla EEG-enheter.  

Risker 

Det pågår mycket på området i forskningsväg, så om testerna drar ut på tiden kan det hända att 

konkurrenter når marknaden före oss, därför är det viktigt att genomföra handlingsplanen, 6.7, 

så friktionsfritt som möjligt. De regulatoriska krav på medicintekniska produkter är höga och 

något som undertecknade inte har något större erfarenhet ifrån. I mötet med Mediplast AB, 

6.7.7, undersöktes om de hade möjlighet att bistå med sin erfarenhet vid märkningen av 

EpBand, vilket de var positivt inställda till.    
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7. Framtiden 
Följande avsnitt beskriver produktens potential och framtida möjligheter som kan komma att 

implementeras på EpBand, vilket innefattar nya applikationer och expandering till utländska 

marknader. 

7.1 Vidareutvecklingspotential  
EpBand och den bakomliggande tekniken har en enorm vidareutvecklingspotential vilken 

kommer beskrivas närmre nedan. 

7.1.1 Stödja forskning 
En ytterligare möjlighet är att använda den stora mängden data EpBand samlar in som material 

för vidare forskning på epilepsi. Förutsatt att den registrerade datan anonymiseras och inte 

bryter mot några personuppgiftslagar. 

7.1.2 Implementera forskning  
Sekretess  

Stycket beskriver känslig information rörande framtidsplaner.  

7.1.3 Utveckla mot andra applikationsområden  
Sekretess  

Stycket beskriver känslig information rörande framtidsplaner.  

7.1.4 Kommunicera med smartphones  
Projektmål (4) säger att produkten skall vara Bluetooth-kompatibel, vilket den är, detta för att 

möjliggöra ett användargränssnitt genom en smartphone-app. Appen kommer möjliggöra 

kommunikation mellan EpBand och användaren vilket möjliggör ytterligare 

applikationsområden.  

-Sekretess-  

Stycket beskriver känslig information rörande framtidsplaner.  

7.2 Globalisering  
I projektets genomförande har fokus lagts vid att lansera produkten på den svenska marknaden. 

Men vår vision är att i framtiden när produkten vunnit acceptans på den svenska marknaden 

även lansera produkten i övriga delar av världen med startpunkt i de andra nordiska länderna. I 

nordens finns drygt 250 sjukhus, där 100 av dem är belägna i Sverige, varpå vi kan dra slutsatsen 

att expandera marknaden till norden generar i 150 potentiellt nya kunder. Expanderingen till 

utländska marknader är något vi beräknar att kunna genomföra två år efter att produkten 

lanserats i Sverige.   
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8. Diskussion och reflektion 
I följande avsnitt diskuteras projektet Walnut Waves samt produkten EpBand ur olika 

perspektiv.  

8.1 Produkten 
För att utvärdera huruvida EpBand kan anses vara en lyckad produkt utvärderas den nedan 

gentemot kravspecifikationen, 5.1.2.  

Kravspecifikation:  

1. Kunna registrera signaler som är av lika god kvalitet som de som tas upp av 

konventionell utrustning. 

2. Vara användarvänlig, det vill säga kunna användas av vem som helst utan någon längre 

introduktion. Detta innefattar färre antal elektroder, vilka måste kunna användas utan 

konduktiva hjälpmedel, ytterligare beskrivning av vad det innebär i 4.1. 

3. Vara estetiskt utformad på ett sådant sätt att användaren inte skall behöva känna sig 

utsatt. 

4. Vara Bluetooth-kompatibel för att på sikt kunna kommunicera med användare via en 

smartphone-app.  

5. Agera inom ett frekvensområde mellan 0-100 Hz för att täcka alla möjliga frekvenser. 

6. Batteritid: minst 10 timmar. 

7. Laddningssätt: USB. 

Uppföljning:  

1. Tester på Skånes Universitetssjukhus har visat att vår utrustning registrerar signaler som 

är av tillräckligt god kvalitet.  

2. Vi använder totalt fem elektroder vilket är betydligt färre än de omkring 20-60 

elektroder som används av konventionell utrustning. Vidare består produkten av ett 

pannband som är enkelt att själv både ta av och på.  

3. EpBand är ett pannband, vilket är en allmänt känd och accepterad form och bör således 

inte dra till sig någon oönskad uppmärksamhet.  

4. Kretskortet som används är Bluetooth-kompatibelt. 

5. EpBand agerar inom specificerat frekvensområde.  

6. Batteritiden övergår 50 timmar. 

7. Batteriet laddas via USB.  

Således kan vi se att EpBand uppfyller hela kravspecifikationen och kan därmed anses vara 

lyckad.  

8.2 Hållbar utveckling 
Ett framtida bolag har stor potential vilket kan påverka samhället ur såväl ett ekonomiskt- som 

socialt- och hälsorelaterat perspektiv i det att EpBand frigör tid och plats för vårdpersonal och 

sjukhus genom att förkorta och förenkla diagnostiseringsförfarandet. Vi har som avsikt att 

enbart etablera samarbete med företag som är certifierade enligt ISO 14001 och ISO 900. Detta 

för att i så god mån som möjligt kunna erbjuda våra kunder och användare en högkvalitativ 

produkt som är tillverkad på hållbara grunder. 
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8.3 Arbetsmiljö 
Förutom att de företag vi väljer att samarbeta med ska vara certifierade enligt ovan, ska de även 

följa gällande direktiv, 2003/88/EG, angående arbetstidens förläggning. Walnut Waves ska vara 

ett bolag förknippat med hållbarhet och omtanke.   

8.4 Etik och moral 
Nedan diskuteras EpBand etiska och moraliska påverkan på samhället.  

Dygdetik  

Enligt samtal med epilepsiförbundet framkom att epilepsipatienter ofta upplever en stor skam 

över sin sjukdom vilket gör att de drar sig från att utöva olika typer av aktiviteter. Vi tror att 

EpBand kommer att bidra till ökad trygghet, dels genom att epilepsidrabbade kan övervaka sig 

själva i hemmet och dels genom att produkten förkortar diagnostiseringstiden.  

Pliktetik 

Datan som den färdiga produkten och mjukvaran behandlar kommer att vara krypterad med 

hänsyn till Personuppgiftslag (1998:204).  

Under hela processen har vi tagit hänsyn till gällande lagar och förordningar som berör vår 

produkt: Lag (1993:584) om medicintekniska produkter, Förordning (1993:876) om 

medicintekniska produkter, Produktsäkerhetslag (2004:451) och Läkemedelsverkets 

föreskrifter (LVFS 2003:11) om medicintekniska produkter. 

8.5 Lika villkor 
EpBand har utformats för att, ur genusperspektiv, ge ett så neutralt intryck som möjligt och kan 

varken anses vara maskulin eller feminin. Som nämns i avsnitt 7.1 hoppas vi att EpBand, 

förutom att hjälpa till vid diagnostisering, ska kunna vara till hjälp vid friskförklarande av 

epilepsi. Vi hoppas att resultatet av vårt arbete ska hjälpa personer som lider av epilepsi tillbaka 

till vardagen, att de ska slippa känna skam och oro över sin sjukdom och på så vis kunna leva 

och verka på samma villkor som alla andra.  

8.6 Projektet 
Projektet har genomsyrats av entusiasm, framåtanda samt en stor portion glädje och får överlag 

betraktas som en framgång. Vi har uppfyllt de mål som formulerades i projektets startfas och 

dessutom tagit fram en produkt som kan förändra livet för många människor och bidra till ett 

bättre samhälle.  

Från början utgjorde vi en del av ett större projekt, som vid jul, utan att vi kunde påverka det, 

lades ner vilket medförde att vi i princip stod utan examensarbete. Vi beslöt oss då för att starta 

projektet Walnut Waves och driva det i egen regi. På grund av missödet med det ursprungliga 

projektet har vi arbetat under konstant tidspress och är väldigt stolta över vad vi har 

åstadkommit.  

De metoder som redovisas i metodavsnittet, 3, och som sedan tillämpats under projektets gång 

är sådana som har lärts ut under utbildningens samtliga tre år och således representerar det 

utförda arbetet väl Utvecklingsingenjörsprogrammets bredd.  

Under hela arbetets gång har vi möts av positiv respons från intressenter, vilket har fått oss att 

vilja fortsätta trots att det stundtals har känts övermäktigt. När vi insåg potentialen i vår produkt 

kände vi oss än mer manade och när vi slutligen fick ta del av de gripande livsöden som vi fick 
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berättade för oss av personer som lider av epilepsi kände vi oss förpliktigade att slutföra 

projektet på ett så fulländat sätt som möjligt.  

Stämningen mellan undertecknade har varit god under hela arbetets gång och arbetsbördan har 

delats jämnt mellan båda. Vi ser examensarbetet som utbildningen höjdpunkt då vi har fått 

implementera alla de kunskaper som har tillgodogjorts under utbildningens gång och resan från 

idé till färdig produkt, med tillhörande affärsplan, har varit oerhört lärorik.  

För vi vill inte bara vara med och förändra folks vardag, vi vill skapa den och göra livet för 

människor med epilepsi enklare. 
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