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FÖRORD 
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Förord 

Examensarbetet är den sista obligatoriska delen innan gruppmedlemmarna tar 
examen som nyutexaminerade CAD-tekniker vid Högskolan i Halmstad. Gruppen 
har under de senaste 10 veckorna lagt ner mycket tid och energi på att ta fram 
datormodellen Diasock och skrivit en slutrapport om denna. Till sin hjälp har 
tidigare kunskaper och erfarenheter utnyttjats som gruppen har samlat på sig 
under studietiden. Samarbetet med forskarlaget har varit lärorikt och mycket 
givande då det givit gruppen möjlighet att bredda sina tidigare kunskaper och 
skaffa sig nya.  

Gruppen vill speciellt tacka de forskare, sjuksköterskor och ortopederna för all 
nyttig information som gruppen fått ta del av under studiebesöket på Linköpings 
universitetssjukhus. Ett speciellt tack till Bertil Ekman som har försett gruppen 
med relevant information och gjort det möjligt att få besöka Linköping. Gruppen 
vill också tacka Lina Lundgren som varit handledaren för detta projekt, hon har 
guidat oss genom rapportskrivning och handlett oss på vägen.  

 

 

 

 

 

 

 

  Sara Ölmeby            Anna-Karin Ekman 
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Sammanfattning 

Rapporten går igenom steg för steg processen att ta fram datormodellen Diasock.  
Idag så finns det många människor som lider av diabetes och många utav dessa 
personer drabbas även av fotproblem. Fotkomplikationer är svåra att behandla och 
patienter kommer ofta in för sent med sina sår som i värsta fall kan leda till 
amputation.   

I samarbete med forskarna på Linköpings universitetssjukhus gavs uppdraget att 
ta fram en strumpa med insydda sensorer. Strumpan kommer underlätta för 
diabetiker då de själva kan ha en överblick på sina egna värden och på så sätt söka 
vård i tid om de behövs.   

Gruppen har blivit inspirerad av Fredy Olssons metod princip och 
primärkonstruktion(1995) som använts i tidigare kurser. Det gjordes även ett 
studiebesök på sjukhuset för att få mer insikt i alla problem som kan uppstå och 
för att få nya perspektiv från andra yrkesroller.   

Gruppen lade ner mycket tid på att anpassa strumpan efter en diabetikers fot, då 
de har speciella krav och inte kan använda vanliga strumpor. Mycket fokus 
hamnade även på placering av sensorerna. Det gjordes många skisser och 
efterhand valdes det att utgå ifrån funktionsstrumpan med sensorer på/vid 
tryckpunkterna.  

Strumpan är ritad i CATIA V5 där det valdes att arbeta i arbetsbänken Imagine & 
Shape. För att bättre visualisera datormodellen användes programvaran Keyshot 
där materialen blir mer realistiska. 

Projektet resulterade i en datormodell av en strumpa, speciellt utformad för att 
motverka uppkomsten av diabetessår. Strumpan blev anpassad för att passa en 
diabetiker. 
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Abstract 

This thesis will take you step by step in the process of developing a computer 
model called Diasock. Today there are many people who are diagnosed with a 
disease called diabetes and out of these people there are many who suffer from 
foot ulcers. Foot complications are very hard to treat and out of all the individuals 
that seeks treatment, many are too late and amputation will be necessary.  

The group collaborated with the researcher from Linköping’s university hospital; 
who are developing a sock with biosensors. They needed our assistance in 
creating a computer model of the sock. The purpose of the sock is to make people 
with diabetes more aware of their foot condition so they can seek treatment. 

The team was inspired of Fredy Olssons method called principle and primary 
structure (1995). To get a better understanding the team visited the hospital and 
met a lot of different people with different professions. During the visit they also 
got to meet people with diabetes, and learn more about the problems.  

A diabetic patient cannot wear normal socks. Therefore the team made an effort to 
adjust the design so it would fit the researcher’s demands. It was also important 
where the sensors were placed. To visualize the ideas sketches were made and 
after a while it was decided to use the function sock with sensors around and at 
the pressure points.  

The project resulted in a computer model of a sock is drawn in CATIA V5 and it 
was decided to use the workbench Imagine & Shape. For a better visualization 
and to better show the material another program was used called Keyshot.  
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1. Notationer 

 
 Gruppen: Bestående av studenterna Anna-Karin Ekman och Sara Ölmeby.   
 Forskarna: Professorer, överläkare och specialistläkare inom bioteknik och 

diabetes vid Linköpings universitetssjukhus.  
 Datormodell: En 3D modell uppritad i CATIA V5. 
 Diasock: Produktnamnet gruppen använt sig av till datormodellen.  
 Imagine & Shape (fri form): En arbetsbänk i CATIA V5 för snabb och 

enkel modellering. Arbetsbänken låter användaren fritt forma med sin 
egen fantasi. 

 Emissioner: Utsöndringar från kroppen. I det här fallet är det ett specifikt 
ämne som sensorerna kommer att reagera på.  
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2. Inledning 

Diabetes är en av de vanligaste folksjukdomarna i Sverige, sjukdomen baserar sig 
på att kroppen delvis eller inte alls kan reglera sockerhalten med hjälp av insulin. 
En biverkning som kan uppstå av diabetes är trycksår som orsakas av bland annat 
nedsatt känsel, försämrad cirkulation och infektioner. Idag är det väldigt svårt att 
upptäcka diabetessår vilket gör att individen ofta söker vård alldeles försent. Detta 
leder till stora åtgärder i form av intensiv vård och plågsamma ingrepp för 
patienten. Det är inte enbart en kostnadsfråga utan även en tidskrävande 
behandling som ibland kan ta flera år att åtgärda. I vissa fall har det redan gått så 
långt att amputering är enda lösningen då foten inte kan räddas. [1] 

I dagsläget finns det många olika hjälpmedel för människor med diabetes 
exempelvis insulin, fotkontroller och rekommenderade riktlinjer att följa (t.ex. 
fotvård). Som det ser ut på marknaden idag finns det inte många produkter som är 
patientnära. Det är av den anledningen som forskare på Linköpings 
universitetssjukhus vill hitta en metod där patienter hemifrån kan mäta 
förändringar i fötterna. Såren kan då upptäckas i förtid och en mer personlig 
behandlingsmetod kan tillämpas. Tanken är att ta fram en strumpa med inbyggda 
sensorer som ska mäta tryck och emissioner från fötterna på människor i 
riskgruppen. Användaren ska sedan på ett enkelt sätt via en mobilapp få översikt 
på sina värden och söka vård om det behövs. [2] 

2.1 Universitetssjukhuset i Linköping 

Universitetssjukhuset i Linköping (US) har över 5000 medarbetare och är bland 
annat ledande inom akutsjukvård, bilddiagnostik, ögonoperationer, 
patientsäkerhet och barndiabetes. Universitetssjukhuset behandlar patienter med 
behov av högspecialiserad vård i hela sydöstra Sverige. [3] 

Forskarlaget besår av specialistläkare, överläkare och professorer som är 
specialister inom bl.a. biosensorer och diabetes. Tillsammans ska de tillverka en 
strumpa för att mäta emissioner och belastningstryck till patienter med 
diabetes.[2] 

2.2 Syfte 

Syftet med projekt är att hjälpa forskarna i Linköping att ta fram en datormodell 
för deras forskning. Datormodellen ska visualisera projektidén tredimensionellt 
för att sedan kunna användas i ansökan av forskningsmedel. Genom gruppens 
tidigare erfarenheter och kunskaper ska dessa tillämpa på projektet för att uppnå 
ett så lyckat resultat som möjligt. 
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2.3 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden inom de tre olika områdena diabetes, 
diabetessår och sensorer. 

2.3.1 Diabetes 

Diabetes kan både ge sig tillkänna som typ 1- eller typ 2-diabetes [4]. Det är 
väldigt svårt idag att säga hur många som har diabetes då det inte finns något krav 
på registrering och sen finns det också många som är ovetande om sitt tillstånd. 
Dock har det gjorts en grov uppskattning på att de är ca 380 000 människor i 
Sverige som har diabetes enligt NDR(Nationella Diabetes registreringen). [5] 

Att gå på regelbundna kontroller hos en fotläkare kostar både tid och pengar, 
speciellt om problemen inte upptäcks i tid. I USA har den totala kostnaden för 
diabetesrelaterade fotkomplikationer uppskattats till drygt 100 miljarder SEK/år 
(2003), i Storbritannien till ca 45 miljarder SEK/år (2003) och i Sverige ca 2 
miljarder SEK/år (1998).” [6] 

2.3.2 Diabetessår 

Diabetes påverkar många system i kroppen bland annat försämrad 
ämnesomsättning, kroppens läkningsförmåga, blodcirkulationen, nerver och 
fötter. Då många diabetiker får deformerade fötter så ändras de naturliga 
tryckpunkterna. [7] 

När dessa nya tryckpunkter bildas så skapar 
kroppen förhårdnader på dessa punkter för att 
skydda sig själv. Problem som uppstår är att 
dessa förhårdnader blir obehagliga och kan 
liknas vid att konstant trampa på en sten. Efter 
en tid så kan de spricka och då bildas det sår 
vilket kan leda till infektion. [1] 

Diabetiker kan lida av nedsatt eller helt saknad 
känsel i fötterna, detta på grund av att kroppen 
inte tål de höga sockerhalterna i blodet och de 
leder till att nerverna förstörs. Orsaken till 
problemet är ofta kopplat till dålig skötsel av 
sockerreglering eller hur länge man har haft 
sjukdomen. [8] Kroppen har ofta svårare att 
läka sår och i förlängningen kan de leda till 
infektioner och i vissa fall amputering. Detta 
blir höga kostnader för samhället och 
individen. [9] 

  

Bild av en patient som lider av fotsår 
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2.3.3 Sensorer 

En trycksensor eller givare är en anordning som känner av absolutvärdet eller 
förändringar i tryck. Sensorn samlar på sig informationen som sedan omvandlas 
och skickas till ett datainsamlingssystem.[10] Med hjälp av denna typ av sensor 
kan information om hur trycket fördelas under foten samlas in. 

Den tekniska utvecklingen av sensorer går snabbt framåt med hjälp av dagens 
moderna teknik. Med hjälp av väldigt små och billiga biosensorer kan nu olika 
ämnen och utsöndringar mätas från huden, sår eller utandningsluften. Sensorn kan 
sedan trådlöst kommunicera med en handhållen enhet (t.ex. en mobil eller 
surfplatta) vilket innebär en patientnära metod som bättre kan förutsäga risk för 
utveckling av t.ex. diabetes-sår.  

Metoden att ta fram en biosensor till strumpan görs genom analysmetoden 
gaskromatografi. Emissionerna från huden samlas upp via sterila kompresser och 
hålls på plats med hjälp av en plastfilm som passar patientens fot. Intervallet för 
insamlingen är ca 12-15 timmar. Kompresserna bränns upp och de olika 
utsöndringarna från kroppen visas på ett diagram, ett specifikt ämne väljs sedan 
till biosensorerna. [2]  

2.4 Avgränsningar  

Gruppen har valt att fokusera på att ta fram en datormodell vilket gör att det inte 
kommer att lägga ner någon tid på framtagning av biosensorerna. Det här ligger 
utanför gruppens utbildning och kunskapsområde och bör även tilläggas att det är 
en lång forskningsprocess. Gruppen kommer inte heller ta hänsyn till någon form 
av elektronik då det i dagsläget är svårt att veta vilka komponenter som kan 
komma att behövas. Det gjordes en mindre materialundersökning för att få en 
bättre förståelse för hur liknande strumpor är gjorda men eftersom forskarna 
själva hade som önskemål att enbart använda beprövade material. Gruppen valde 
därför att avgränsa sig ifrån att ta ställning till vilka material som skulle kunna bli 
aktuella vid en framtida tillverkning. 
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2.5  Produktdefinition  

I det här kapitlet presenteras den tänkta färdiga produkten och hur den har 
utvecklats med avseende på omgivning, människa och ekonomi.  

2.5.1 Produkt och Process 

Forskarlaget gav i uppdrag att ta fram ett produktförslag på en datormodell av en 
strumpa som ska mäta tryck och emissioner från fötterna.  

Produkten ska bestå av en strumpa som är anpassad för en diabetikers fot. 
Strumpan måste vara utformad så att den sitter åt runt foten vilket gör att 
sensorerna inte flyttar på sig och tappar kontakten med tryckpunkterna. Den får 
heller inte sitta åt för mycket då detta kan skapa trycksår och försämra 
blodcirkulationen.  

Tanken är att dem ska användas i ett 24 timmars intervall en gång i veckan. 
Sensorerna kommer då samla upp informationen som behövs och dela denna med 
en handhållen enhet. På det sättet kan patienten själv läsa av sina värden och i ett 
tidigt stadie upptäcka diabetesfötter.  

2.5.2 Omgivning 

Sensorstrumpan ska till en början säljas i Sverige och på längre sikt användas i 
utvecklingsländer. Tanken är att strumporna ska säljas via vårdcentraler eller via 
läkare då det anses vara viktigt att patienter får rätt information samt hur de ska 
användas. 

2.5.3 Människa 

Strumpan ska användas av människor som har diabetes för att mäta olika värden i 
kroppen och ta reda på om förändringar sker. Tanken är att strumporna ska 
användas en gång i veckan under en hel dag för att på så sätt få en bättre bild av 
fötternas beteende och förändrade värden i kroppen. 

2.5.4 Ekonomi 

Gruppen vill att alla ska ha råd med strumpan för att på så sätt nå ut till hela 
målgruppen. Produkten bör inte vara för dyr att tillverka då detta kommer påverka 
slutpriset. Det kostar både tid och pengar att gå till läkaren och skulle därför vara 
mer ekonomiskt lönande att hålla koll på sina egna fötter och enbart söka vård när 
det behövs. Detta skulle vara en ekonomisk vinning för både privatperson och 
samhället. 
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3. Metod 

3.1 Princip-primärkonstruktion 

Gruppen har inspirerats av Fredy Olssons metod princip och primärkontraktion 
där produktutvecklingens tillvägagångssätt tas upp. Metod går systematisk 
igenom de 5 stegen i processen för att skapa en produkt.  

 Produktalternativstudie 
 Principkonstruktion 
 Primärkonstruktion 
 Tillverkningskonstruktion 
 Slutkonstruktion 

Då gruppen enbart gjorde en datormodell kunde bara vissa delar användas då de 
andra ansågs vara oväsentliga för projektets syfte. 

3.2 Gantt-schema 

För att få en överblick av processen gjordes ett Gantt-schema. Detta underlättade 
arbetet då en mer strukturerad bild målades upp av projektets olika delar bland 
annat när allt skulle vara klart samt om de var viktiga datum såsom opponering 
och redovisning. (se bilaga 1)  

3.3 POME-matris 

Denna matris användes för att tydliggöra vilka delar den tänkta produkten 
kommer att påverka. Alla kriterierna i kravspecifikationen användes för att se vad 
som påverkar människa, omgivning, miljö eller ekonomi (se bilaga 2). 

3.4 Datorstödd modellering och rendering 

För att rita upp datorprototypen har programvaran CATIA V5 används. CATIA är 

ett programpaket för CAD utvecklat av Dassault Systemet och är värdens ledande 

lösning för produktkonstruktion och upplevelser. Med CATIA kan inte du inte 

bara formge produkter, utan också göra det med hänsyn till hur produkten 

fungerar.  

Programvaran som användes för renderingen var Keyshot 5. Programmet används 

för att snabbt skapa renderingar med hjälp av bland annat avancerade material och 

ljussättning.   
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3.5 Förstudie 

Idag finns många olika hjälpmedel för människor som har diabetes exempelvis 
insulin, kontroller och rekommenderade riktlinjer att följa. Som det ser ut på 
marknaden idag finns det inte många produkter utvecklade som är patientnära. 
Det som finns är strumpor som används i ett idrottssyfte men kan även tillämpas 
på diabetikerpatienter. Strumporna mäter då endast tryck vid belastningspunkterna 
på fotens undersida. [11] 

Forskare vid Würzburg i Tyskland har utvecklat strumpor med sensorer för 
diabetiker som har problem med nerv och blodcirkulation. Sensorerna mäter om 
fötterna utsätts av för mycket tryck och varnar då användaren. [12] 
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3.5 Tillvägagångsätt 

Projektet inleddes via mejlkontakt med forskarna på Linköpings 
universitetssjukhus, via denna kontakt blev bilden tydligare av vad gruppens 
uppgift skulle bestå av. Den bestod i att ta fram en datormodell av en strumpa med 
utrymmen för placering av biosensorer. 

Första delen i processen blev brainstorming där olika förslag på både vart 
sensorerna kunde vara placerade och även strumpans utseende. Vid samma tid 
gjordes också en definition av produkten, var den ska användas, vem användaren 
kommer vara med mera. 

Idéerna som kommit fram under brainstormingen togs med upp till Linköping för 
feedback. Besökets huvudsyfte var att träffa forskarna för att på så sätt få en 
tydligare inblick i deras forskningsprojekt, hur långt de hade kommit och hur 
deras funderingar och tankar gick kring gruppens del i projektet. En annan sak 
gruppen fick ut av besöket var andra synvinklar ifrån människor som kommer i 
kontakt med diabetes på olika sätt. Informationen kom ifrån sjuksköterskor, 
undersköterskor, läkare och ortopeder. Av de olika yrkesrollerna fick gruppen 
reda på vad de tyckte var viktigast och olika lösningar de hade funderat på. 
Gruppen träffade även patienter som led av diabetes och de kunde själva berätta 
vilka problem de upplevde i vardagen och vad det hade för önskemål på den 
tänkta strumpan. Informationen som kom fram under besöket användes sedan för 
att skapa en kravspecifikation. Alla kriterier utvärderades innan de placerades i 
specifikationen och på så sätt sållades onödiga krav bort. Därefter gjordes en noga 
övervägning ifall kriterierna skulle vara krav eller önskemål. 

Resultatet från kravspecifikationen användes för att göra en viktningstabell och på 
så sätt kom det fram vilka kriterier som hade högre prioritering. Kraven/ 
önskemålen ställdes upp i 2 spalter och jämfördes sedan mot varandra, det 
gruppen tyckte var viktigare fick poäng. Ibland var båda alternativen lika viktiga 
och då fick båda poäng. I slutändan blev det 5 krav som ansågs vara viktigare. 
Gruppen gick sedan vidare med att utveckla de idéer ifrån brainstormingen och 
under processen utvecklades även nya. Diasock kommer bestå av två delar och 
därför valdes det att dela upp förslagen när viktningstabellerna gjordes. Den ena 
delen är strumpornas utformning och det andra sensorernas placering. Detta 
gjordes för att lättare avgöra vilka krav och önskemål som passade bäst på 
respektive alternativ. På så sätt blev det tydligt vilka alternativ som fick högst 
poäng och därefter gick gruppen vidare med dessa förslag. 

Därefter följde en utvärdering av de olika förslagen som gått vidare genom en 
diskussion inom gruppen och med forskarna. För att göra det lättare lades alla för 
och nackdelar fram och på så sätt kom gruppen fram till ett förslag. 

Diasock ritades upp i Catia V5 med arbetsbänken Imagine & Shape då den var 
bäst lämpad och därefter flyttades modellen över till programvaran Keyshot. 
Programmet användes sedan för att sätta rätt material på och för att få en snygg 
presentation av Diasock.
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4. Resultat 

4.1 Krav och önskemål  

Här under följer kravspecifikationen som togs fram till Diasock. Gruppen blev 
inspirerad av besöket på universitetssjukhuset, då nya åsikter och synvinklar kom 
fram. Detta genererade i en mer fördjupad specifikation.   

Kravspecifikation 

Beteckning: Specifikation Krav/Önskemål 

Ö1 Strumporna ska kunna tvättas Önskemål 

K1 Sensorerna ska placeras vid fotens tryckpunkter Krav 

K2 Strumpan ska sitta åt om foten Krav 

K3 Ska vara användarvänlig Krav 

Ö2 Billig tillverkning Önskemål 

K4 Strumpan får inte vara obekväm Krav 

Ö3 Sensorer ovanpå foten Önskemål 

Ö4 Sensorerna ska kunna avlägsnas Önskemål 

Ö5 Slittålig Önskemål 

K5 Materialet måste kunna släppa igenom strålning Krav 

K6 Materialet ska "andas" Krav 

Ö6 Strumporna ska kunna användas flera gånger Önskemål 

K7 Lång/lös resår Krav 

K8 Strumpan ska inte ha några sömmar Krav 

Ö7 Förstärkning under foten Önskemål 

Ö8 Markerad häl Önskemål 

K9 Mjukt material Krav 

 

4.2 Resultat av viktningsdiagram 

Resultatet av viktningsdiagrammet (se bilaga 3) visade att vissa krav var viktigare 
än andra. Här under följer resultatet: 

 K1 (Sensorerna ska placeras vid fotens tryckpunkter): Detta krav ansåg 
gruppen vara viktigt då sensorerna måste placeras rätt för annars kan 
värdena bli felaktiga.   

 K5 (Materialet måste kunna släppa igenom strålning)   
 K6 (Materialet ska ”andas”)   
 K2 (Strumpan ska sitta åt om foten) Det är viktigt att strumpan sitter 

riktigt på foten för att inte orsaka mer skador.   
 K9 (Mjukt material)  
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4.3 Idegenerering 

Här under följer resultaten av brainstorming, för att underlätta processen valdes 
det att dela upp idéerna i två kategorier, ena var inriktade på strumpan och de 
andra på sensorernas placering. Tanken var att sedan kombinera de bästa 
förslagen. 

4.3.1 Produktförslag för strumpor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanlig strumpa 

Här används en vanlig strumpa. Fördelen är att 
det blir billigare att tillverka en befintlig 
strumpa. Nackdelen är att den inte är anpassad 
för målgruppen.  
 

Ankelstrumpa 

Fördelen med detta alternativet är att 
strumporna inte kommer behöva 
specialtillverkats. Nackdelen är att strumporna 
lätt kan glida över hälen och skavsår kan 
bildas. Den är inte heller anpassad för en 
diabetiker. 

”Funktionsstrumpa” 

Den här strumpan liknas vid en 
funktionsstrumpa, Skillnaden är att resåren 
kommer vara lös vid vaden för att bättre passa 
för en diabetikerpatient. Inga tåsömmar 
kommer finnas och även en förstärkning 
undertill. Fördelen med en funktionsstrumpa är 
att den sitter åt runt foten och sensorerna 
flyttas inte runt lika mycket. 

Diabetesstrumpa 

En diabetesstrumpa har en lös resår och mjukt 
tyg. Nackdelen med det här alternativet är att 
den inte sitter åt om foten vilket kan leda till 
att sensorerna inte kommer i kontakt med 
tryckpunkterna. Fördelen är att den är 
anpassad till rätt målgrupp och kommer inte 
kännas obekväm på foten. 
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Sensorer invävda i tråden 

Genom att väva in sensorer i en tråd skulle 
man få bästa mätningsresultat. Nackdelen är 
att tillverkningsprocessen kommer bli väldigt 
avancerad och produkten kommer bli betydligt 
dyrare. 

 

4.3.2 Produktförslag för sensorerna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sula i strumpa 

Sensorerna är inbyggda i en sula. Tanken här 
är att sulan ska placeras inne i strumpan för att 
vara nära huden. Nackdelen med det här 
alternativet är att det troligtvis blir krångliga 
att använda och kan bli obekväma.  

Sensorer i sulan 

Genom att placera sensorerna i en sula kan 
valfria strumpor användas. Problem som kan 
uppstå är om patienten har deformerade fötter 
så kommer troligen inte sensorerna i kontakt 
med tryckpunkterna. 
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Sensorer vid tryckpunkterna 

Sensorerna placeras endast vid 
tryckpunkterna. Nackdelen med det här 
förslaget är om strumporna flyttar på sig och 
sensorerna hamnar utanför mätområdet. 
Resultatet kan då bli missvisande. Fördelen är 
att det blir mycket billigare då sensorerna bara 
sitter där de absolut behövs. 

Sensorer i botten av strumpan 

Sensorerna kommer endast att placeras på 
undersidan av strumpan. På det sättet blir det 
utspritt över hela botten och det gör inget om 
strumpan skulle flytta lite på sig.  

 

Sensorer i hela strumpan 

Sensorerna sys in i hela strumpan. Fördelen 
med detta alternativet är att om strumpan 
flyttar på sig så kommer mätvärdet bli korrekt 
eftersom sensorerna är utspridda. Nackdelen är 
att det kan bli överflödigt med sensorer och 
strumpan blir dyr att tillverka. 
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4.4 Resultat av viktningstabell för produktförslagen 

När produktförslagen sammanställts gjordes viktningstabeller för både strumpan 
(se bilaga 4) och sensorerna (se bilaga 5). Kravspecifikationen i kombination med 
krav/önskemål gjorde det möjligt att avgöra vilka alternativ som skulle gå vidare. 
Resultatet av viktningstabellerna blev följande: 

Förslag som går vidare från strumpan: 
 

 Funktionsstrumpan är ett bra alternativ då den sitter åt runt foten och 
risken för att strumpan glider runt är inte så trolig.  

 Diabetesstrumpan är anpassad till diabetiker vilken gör att det inte behövs 
göra några större förändringar.  

Förslag som går vidare av sensorerna:  
 

 Sensorer i skosulor är väldigt användbart då de blir lätt att flytta runt i 
olika skor. Problem kan bli att patienten har deformerade fötter och 
sensorerna i sulan inte kommer i kontakt med tryckpunkterna.  

 Sensorer i hela strumpan ger ett väldigt bra och verklighetstroget 
mätresultat. Problemet är att de blir en dyr tillverkning. 

 Sensorer på undersidan av strumpan.  
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5. Slutgiltigt koncept 

I slutändan konstaterade gruppen att det bästa alternativet var en 
funktionsliknande strumpa i kombination med sensorer på hela undersidan. 
Förslagen uppfyller även många av kraven och önskemålen från 
kravspecifikationen.  

För att minimera priset ytterligare bestämdes det att enbart placera sensorerna på 
och runt tryckpunkterna. På det här viset gör det inget om strumpan flyttar lite på 
sig.  

Sensorerna som kommer mäta tryck och emissioner är insydda på undersidan av 
strumpan. Informationen överförs till en handhållen enhet som på ett enkelt sätt 
kommer visualisera värdena för användaren. Strumpan kommer sitta åt runt foten 
för att upprätthålla blodcirkulationen men också för att hålla strumpan på plats så 
att sensorerna inte glider iväg. Det har även beslutats att placera ett tjockare tyg på 
undersidan som kommer motverka skavsår på fötterna. Den mjuka och lösa 
resåren gör att stumpan sitter bekvämt runt vaderna utan att skapa nya trycksår.  
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6. Material 

Under tiden som Diasock togs fram kom även tankar och funderingar kring 
materialval. Detta val har en stor betydelse ifall produkten lanseras. Gruppen 
valde att se över vilka material som kan tänkas vara relevanta vid en tillverkning 
inom en senare framtid. Då forskningen är i så tidigt stadie kan det inte 
bestämmas vad för material som kan bli aktuella, utan gruppen uttrycker enbart 
sina rekommendationer i texten som följer under.  

Materialvalet kommer att vara av yttersta vikt i processen att ta fram strumpan då 
den kommer att användas utav människor med känslig hud. Det finns en tumregel 
som säger att kläder inte bör innehålla mer än tre material. Anledningen är att det 
blir svårare att separera materialen vilket gör återvinningsprocessen betydligt 
besvärligare. [13] 

Bambu och Coolmax är de material som gruppen anser vara mest lämpade för 
själva strumpan.  

Bambu är 100 % biologiskt nedbrytbart och har en positiv inverkan på jorden där 
den växer. Om materialet stickas med rätt teknik så blir de både mjukare och 
finare än bomull. Detta material reglerar också temperatur och tar inte upp någon 
lukt. Därför är bambu ett bra material för känslig hud. [14] 

Coolmax har en unik förmåga att reglera temperatur. Materialet är tillverkat av 
specialbehandlade polyesterfibrer med en unik konstruktion. Fibern transporterar 
bort lukt från huden och ut genom tygets ytterlager. [15] 

På Diasock gjordes en förstärkning undertill, detta i syfte att motverka 
uppkomsten av sår. Tanken var att materialet skulle vara slitstarkt då det kan 
komma att utsättas för nötning, dessutom så skyddar det sensorerna mot 
påfrestningar.  

Resåren upptill bör vävas så att den sitter löst om vaden för att minimera risken 
för uppkomsten av trycksår. Gruppen valde även att förlänga resåren så att trycket 
jämnas ut.  
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7. Slutsats och diskussion 

Strumpan med insydda sensorer kommer att användas i presentationssyfte för att 
förtydliga forskarnas koncept. Fördelen med projektet är att gruppens datormodell 
är uppritad på ett mer realistigt sätt jämfört med till exempel en vanlig ritning. En 
kortare film har även gjorts för att demonstrera de olika lager som är i strumpan. 

Examensarbetets upplägg har varit väldigt likt kursen Datorstödd konstruktion 
och prototypframtagning (DKP). Under projektet har möten mellan 
uppdragsgivare och handledare fungerat väldigt bra. Eftersom Linköpings 
universitetsjukhus ligger så långt bort har det bara funnits möjlighet att besöka 
sjukhuset en gång. Trots detta har kommunikationen fungerat bra med 
kontinuerlig mail och telefonkontakt. Det var viktigt för gruppen att ha en bra 
kontakt med forskarna då detta skulle ge ett bättre slutresultat med högre kvalité.  

I det stora hela har planeringen (se bilaga 1) fungerat bra. Det fanns förstås 
mycket som kunde fortsätta att vidareutvecklas om tiden hade funnits. Till det 
kommer en djupare förståelse i vilka material och vävtekniker som kan användas 
vid framtagningen av strumpan. Gruppen fick från början direktiven att endast ta 
fram en datormodell och inte fördjupa sig i materialvalen. Anledningen till detta 
var för att forskarna ville använda beprövade material då de vet att dessa fungerar. 
Det kändes dock viktigt att strumpan skulle framstå som realistisk. Av den 
anledningen gjordes en mindre efterforskning och det gavs förslag på vad som 
kunde användas och anpassade Diasock utefter detta.  

Strumpan är fortfarande i utvecklingsstadiet och gruppen får därför inte 
möjligheten att se det slutgiltiga resultatet inom den närmsta framtiden. Gruppen 
är ändå nöjd med resultatet och att datormodellen som har gjorts kommer att 
användas till ett väldigt intressant forskningsprojekt.   

7.1 Produktutvärdering: 

Gruppen är väldigt nöjd med resultat men trots detta skulle modellen kunna bli 
mer verklighetstrogen om det hade skannats in en riktig fot. Då kunde det 
modelleras efter den och på så sätt uppnått ett mer realistiskt resultat.  

Det som verkligen har underlättat arbetet var arbetsbänken (Imagine & Shape) för 
utan den hade det blivit mycket mer komplicerat att få fram ett bra resultat. 

Många av kraven som ställdes var att diabetiker skulle kunna använda strumpan 
och att mätvärdena skulle bli korrekta. Det här har tagits i beaktning under 
produktframtagningen. Gruppen anser av den anledningen att resultatet blir mer 
verklighetstrogen.  
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7.2 Forskning och vidareutveckling 

Om det visar sig att strumpan blir en del i ett fortsatt projekt finns det saker som 
kan vidareutvecklas för att göra den snäppet bättre. Idag finns ett pågående 
forskningsprojekt där speciella sensorer tas fram för att stimulera blodflödet i 
fötterna. Det är en sensor med en inbyggd IR-sändare som skickar strålar in i 
vävnaden. IR-mottagaren tar emot strålningen från blodcirkulationen i foten. Om 
strålningen från IR-sändaren inte når IR-mottagaren betyder det att cirkulationen 
har försämrats och vibratorn börjar då vibrera och blodet åter cirkulera. 

Nästa steg i framtagningen/forskningen blir att hitta metoder att tillverka strumpan 
med avseende på material och vävtekniker. Det är även viktigt att göra tester och 
undersökningar på strumporna för att försäkra sig om att de är bekväma och 
fungerar. Detta blir aktuellt att göras när strumporna och sensorerna är helt klara. 
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8. Kritisk granskning 

Diasock är ett pågående projekt och är fortfarande i utvecklingsstadiet. Det finns 
därför en risk att strumpan kommer att förändras i utformning och funktion. Cad-
modellen blir då lönlös att använda i ett presentationssyfte. Gruppen anser dock 
att utformningen är väldigt neutral och att strumpor överlag ser väldigt lika ut, det 
skulle då inte göra så mycket om strumpans funktion förändras.  

Sensorerna blev väldigt svåra att rita upp då de fortfarande inte är bestämt hur de 
ska se ut och vart det ska sitta. Gruppen gjorde därför en egen efterforskning och 
viktningstabell (se bilaga 5) för att bestämma vart sensorerna skulle vara 
placerade och hur de skulle se ut. I slutändan kom gruppen fram till ett resultat 
som fungerade för båda parter. Det kan hända att forskningen av sensorer tar en 
vändning och modellen blir då oanvändbar. För att säkra att modellen av 
sensorerna ska kunna användas även om forskningen förändras skulle det kunna 
ritas upp separata sensorer för de olika funktionerna. Till exempel en sensor för 
tryck, en för emissioner och en som mäter blodflödet. Eftersom forskarna ville ha 
en datormodell av de i dagsläget tänkta sensorerna så valdes det att begränsa sig 
till deras önskemål.  

Miljön är något som var svårt att ta hänsyn till då det inte ingick i projektet att 
hitta fungerande material utan endast ta fram en datormodell. Det som kan göras i 
framtiden utifrån detta perspektiv är att göra en djupdykning hur vi kunde 
optimera onödigt material och göra om det i Cad modellen.  
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Bilagor 

Bilaga 1-Gantt-schema  
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Bilaga 2-POEM-matris  
 

POEM-MATRIS 

Livsperiod  

Kravområde 

Process Omgivning Människa Ekonomi 

Alstring 

Forskning 
Ö1 K1 Ö3 Ö4 

K5 K6 K7 Ö7 

K8 Ö8 F13 

F14 K2 K3 

K4     

Ö1 K1 Ö3 Ö4 

Ö5 Ö6 K7 Ö7 

K8 Ö8 Ö9 K9 

K2 K3 K4 Ö2 

Produktplanering 

Produktframtagning 

Framställning 

Beredning 

 K1 Ö3 Ö4 

Ö5 K5 K7 Ö7 

K8 Ö8 Ö9 K2 

K4 Ö2 

Ö5 K5 F7  

  

Ö1 Ö3 Ö4 Ö5 

K6 K7 Ö7 K8 

Ö8 Ö9 K9 Ö2 

Anskaffning 

Tillverkning 

Montering 

Kontroll 

Lagring 

Avytring 

Förpackning 

Ö2 

  

Ö2 Ö2 
Distribuering 

Lagring 

Försäljning 

Brukning 

Köp 

Ö4 Ö7 Ö5  
Ö1 K1 Ö4 

Ö5 Ö6 K3 
Ö5 Ö6 

Hemtransport 

Installering 

Användning 

Underhåll  

Förvaring 

Kvittblivning 

Eliminering 

Hämtning 

 Ö5 Ö6 

  

 Ö5 Ö6  Ö5 Ö6 Återvinning 

Förstöring 
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Bilaga 3-Viktningsdiagram 
 

Viktningsdiagram  

 

Ö1 K1 K2 K3 Ö2 K4 Ö3 Ö4 Ö5 K5 K6 Ö6 K7 K8 Ö7 Ö8 K9 
Antal 

+ 

Summa 

antal + 

och - 

Högst 

rankade 

Krav/ 

önskemål 

Ö1   - - - - - + + - - - 0 - - - - - 3 4   

K1     0 + + + + + + 0 0 + + + + + + 15 17 1 

K2       + + + + + + - - + + + + + 0 12 13 4 

K3         + - + + - - - + 0 0 + + 0 9 10   

Ö2           - - + - - - - - - - - - 1 4   

K4             + + + - - + + 0 + + 0 9 10   

Ö3               + - - - - + - - + - 3 4   

Ö4                 - - - - - - - - - 0 0   

Ö5                   - - 0 - - - + 0 3 8   

K5                     0 + + + + + + 7 16 2 

K6                       + + + + + + 6 16 2 

Ö6                         + + + + + 5 10   

K7                           - + - - 1 6   

K8                             + + 0 3 11   

Ö7                               - - 3 8   

Ö8                                 - 0 5   

K9                                   0 12 5 

Antal - 1 2 1 1 3 1 0 5 9 10 5 5 8 5 5 12       
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Bilaga 4 -Viktningstabell för strumpan  
 

 

  

Viktningstabell för strumpan 

Förslag: 

Beteckning: 

Ankelstrumpa Vanlig strumpa  Funktionsstrumpa  Diabetesstrumpa  

K2 0,5 0,75 1 0,75 

K3 1 1 1 1 

Ö2 1 1 0,5 0,75 

K4 0,5 1 1 1 

Ö4 0 0 0 0 

Ö5 0 0 1 0,5 

K7 0 0 1 1 

K8 0 0 1 1 

Ö8 0 0 1 0 

Ö9 0 0 1 0 

Totalt 3 3,75 8,5 6 

Går vidare NEJ NEJ JA JA 
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Bilaga 5 -Viktningstabell för sensorerna 
 

 

Viktningstabell för val av sensorer 

Förslag: 

Beteckning: 

Sensorer 

i en 

skosula 

Sensorer på 

tryckpunkter 

Sensorer 

överallt 

Sensortråd Uttagbar 

sula 

Sensorer på 

undersidan  

Ö1 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

K1 0,5 1 1 1 0,5 1 

K3 1 1 1 1 0 1 

Ö2 1 1 0,5 0 1 1 

K4 0 1 1 1 0 1 

Ö3 0 0 1 1 0 0 

Ö4 0,5 0 0 0 0,5 0 

Ö6 1 0,5 0,5 0,5 1 0,5 

Ö8 1 0 0 0 1 1 

Totalt 6 5 5,5 5 5 6 

Går vidare JA NEJ JA NEJ NEJ JA 
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