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SAMMANFATTNING 

Det här examensarbetet består i ett produktutvecklingsprojekt som utfördes i samarbete med 

Liquid Biopsy AB. Syftet med arbetet var att utveckla ett engångskassettsbaserat 

produktsystem baserat på företagets patentsökta metod för isolering av cancer celler i 

suspension, inklusive cirkulerande tumörceller. Liquid Biopsy AB är ett svenskt 

utvecklingsbolag som baserat på ny och unik teknik, är oberoende av proteinmarkörer, 

använder cirkulerande tumörceller och andra suspenderade tumörceller för att möjliggöra 

bättre och billigare cancerdiagnostik. 

Examensarbetet har fokuserat på utvecklingen av engångskassetten, men parallellt arbete har 

även utförts med tillhörande basenhet. Ulrich och Eppingers produktutvecklingsprocess har 

utgjort grunden för den process som följts i arbetet, dock med ökat fokus på testning och 

utvärdering. För att få en bredare kunskapsbas inleddes arbetet med en marknads- och 

omvärldsanalys samt informationsinsamling om utmaningar och medicintekniska krav. För att 

tydligt definiera produktvisionen utfördes även undersökningar med potentiella användarna, 

om företagets patentsökta metod och befintliga prototyper samt framtida förbättringspotential.  

Det kassettkoncept som utvecklats bygger på användning av provrör av existerande standard, 

få tillverkningsprocesser och god användarvänlighet, något som samtliga varit av hög prioritet 

under arbetet. För att säkerställa att produktens flödessystem fungerar som tänkt utfördes 

tester under prototypframtagningen. Testningen visade att konceptet fungerar i stort sett som 

tänkt med avseende på flöden, dock förekom vissa toleransproblem som följd av den valda 

prototypframtagningsprocessen, och vissa andra viktiga egenskaper återstår att testa. 

Resultatet av utvecklingsprocessen är en första fysisk prototyp av engångskassetten och en 

funktionell partiell prototyp av basenheten, motsvarande gränssnittet mot engångkassetten, för 

att möjliggöra testning av engångskassetten.  

Slutsatsen av arbetet är att det framtagna produktsystemet har tydliga fördelar gentemot 

företagets befintliga prototyper: inklusive att en engångskassett framtagits, att denna kan 

utgöra underlag för en produkt, och att denna bland annat har väsentligt kortare processväg 

vilken i sin tur borde kunna leda till förkortad processtid. Utförd finansiell analys visar även 

att framtaget produktsystem kan säljas till konkurrenskraftiga priser och med en betydligt 

lägre instegskostnad än dagens konkurrerande produkter.  

Sökord: Cancerdiagnostik, liquid biopsy, medicin teknik, engångskassett
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ABSTRACT 

This thesis consists of a product development project conducted in collaboration with 

Liquid Biopsy AB. The purpose of this work was to develop a disposable cartridge-based 

product system based on the company’s patent-pending method for isolation of circulating 

tumor cells and other suspended tumor cells. Liquid Biopsy AB is a Swedish medical 

technology research company with a unique new rheological technology, that is independent 

of protein markers, using suspended cancer cells, including circulating tumor cells, allows 

better and cheaper cancer diagnostics than today. 

The thesis work has focused on the development of the disposable cassette, but parallel work 

has also been performed with the associated base unit. Ulrich and Eppingers product 

development process has made up the basis for the process being followed in the thesis work, 

with increased focus on testing and evaluation. The work began with a market analysis and 

information gathering on challenges and medical requirements. Several activities were also 

carried out in order to clearly define the product vision, including user-surveys, analysis of the 

company's existing prototypes, as well as potential for future improvements. 

The developed cartridge concept is based on the use of standard test tubes, few manufacturing 

processes and user-friendliness which all have been high priorities in this work. The cartridge 

concept consists essentially of various plastic materials and is adapted for manufacturing by 

injection molding. To ensure that the product’s flow system was operating as intended, tests 

were conducted during the prototype phase. Testing showed that the concept design flows 

largely as intended, yet with some tolerance problems as a result of the selected rapid 

prototyping process, while other essential properties remain to be tested. The result of the 

development process is a first physical prototype of the disposable cartridge and a partial 

functional prototype of the base unit to allow testing with the disposable cartridge. 

The conclusion of this thesis work is that the developed product system has strong advantages 

over the company’s existing prototypes, including a first version of a disposable cassette that 

has potential to form the basis of a mass-producible product, significantly shorter processing 

route which in turn should allow a reduction of the processing time. Financial analysis also 

indicates that the designed product systems can be sold at competitive prices and with a 

significantly lower entry cost than today's rivaling products.  

Keywords: Cancer diagnostics, liquid biopsy, medical techniques, disposable cartridge 
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NOMENKLATUR 

Följande beteckningar och förkortningar förekommer i rapporten. 

 

Symbol Beskrivning 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

r Radie (m)  

V Partikelhastighet (mm/s) 

A Area (mm
2
) 

σ Spänning (MPa) 

Förkortningar 

3D Tredimensionell, solidmodeller 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering 

CCK Cancer Centrum Karolinska 

CTC Cirkulerande Tumör Celler 

DFA Design for assembly 

DFM Design for manufacturing 

DFx Design for X 

EpCAM Epithelial cell adhesion molecule 

FDA Food and Drug administration 

FEA Finita Element analys 

KTH Kungliga Tekniska Högskolan 

MD Medical Doctor 

mmVP Millimeter vattenpelare 

NIH National Institutes of Healths 

PBS Phosphate buffered saline (sköljvätska) 

PLM Product Lifecycle Management 

PDM Product Data Management 

SEK Svenska krona 

USD United States Dollar ($ ≈ 7 SEK) 
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1. INTRODUKTION 

Det här avsnittet behandlar problembeskrivning, information om uppdragsgivare och 

uppdragsbeskrivning samt syfte, målsättningar och avgränsningar för examensarbetet. 

 

Cancer är en av vår tids stora folksjukdomar och trots framsteg inom behandling och 

diagnostisering under de senaste årtiondena blir cancern allt vanligare. År 2007 

diagnostiserades över 50 000 personer med cancer i Sverige, medan antalet dödsfall året 

dessförinnan uppgick till 22 000. Figur 1 visar antalet diagnostiserade fall av cancer i Sverige. 

Bilden till höger i figuren inkluderar även åldersstandardisering för att ta hänsyn till ökad 

medelålder. Cancerfonden och Socialstyrelsen har beräknat att var tredje svensk kommer att 

få en cancerdiagnos någon gång under sin livstid (Cancerfonden och Socialstyrelsen, 2009). 

 

 

Figur 1. Antalet diagnostiserade fall av cancer i Sverige. (Cancerfonden och Socialstyrelsen, 2009) 

Cancer uppstår då den normala balansen mellan celltillväxt och celldöd rubbas och benämns 

ofta som okontrollerad celltillväxt, vilken slutligen bildar en vävnadsknöl, en så kallad tumör. 

Det finns två typer av tumörer; godartade och elakartade. Godartade växer endast lokalt och 

saknar förmågan att tränga in i andra vävnader och sprida sig till övriga organ. Elakartade 

tumörer kan invadera omgivande vävnad och sprider sig på långa avstånd genom lymfan
1
 och 

blodet och bildar på så sätt nya tumörer i kroppen, så kallade metastaser. Den ursprungliga 

tumören kallas för primärtumör och det är alltså från denna som tumörceller först kan 

frigöras, spridas och orsaka sekundära tumörer i kroppen, vilka sedan i sin tur kan avge nya 

celler som kan ge metastaser o.s.v. Metastaserna har i regel avgörande betydelse för 

sjukdomsförloppet och mer än 90 procent av de patienter som dör av cancer har metastaser 

(Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012). 

Fjärrmetastasering innebär att en cancercell, vare sig det är bröstcancer eller annan form av 

cancer, lämnar sitt ursprungliga organ och transporteras via blodkärl till andra organ. Vissa av 

dessa cancerceller kan, till skillnad från normala celler, överleva i blodet och slutligen 

invadera andra organ, något som kräver omfattande onormala förändringar av deras reglering, 

mot okontrollerad tillväxt och invasion. Cellförändringarna har således gått långt vid 

metastasering och detta innebär ibland också att cancercellerna svarar sämre på behandling. 

(Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 

                                                 
1
 lymfsystem, kärlsystem för cirkulation av lymfa hos ryggradsdjur. Lymfa är en klar vätska som rinner genom 

lymfkärlen och transporterar bl.a. proteiner, salter, fett, vatten och vita blodkroppar, främst lymfocyter. (NE, 

2012) 
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Cancerceller som finns i blodomloppet efter att ha frigjorts från primärtumörer eller 

metastaser benämns cirkulerande tumörceller (CTC). Många av dessa dör, medan somliga 

överlever i blodomloppet under en längre eller kortare tid och kan på så sätt sprida sig i 

kroppen och orsaka metastasering – sekundära tumörer – om tillväxtförhållandena är de rätta. 

Som rimligt är förekomsten och mängden CTC i en patients blod ett direkt samband mot 

förekomsten och spridningen av cancertumörer i kroppen. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 

2012) 

1.1 Problembeskrivning 

Idag finns det experimentella metoder som kan identifiera CTC, men begränsningarna består i 

att de mest elakartade cancerformerna, de som man är mest angelägna att få grepp om, inte 

alltid kan identifieras med de redan existerande metoderna. Av denna anledning har man 

länge sökt en teknik som kan isolera samtliga CTC och därmed ge bättre underlag för analys. 

En av de största utmaningarna har hittills varit att lyckas isolera och karaktärisera samtliga 

CTC ur en stor mängd andra celler och ur en stor volym blod. Ett annat problem är att 

cellproverna ofta är kontaminerade med blod vilket gör det svårt eller ibland omöjligt att 

analysera resultaten och ge en korrekt diagnos. Dagens metoder för provrening är 

arbetsintensiva, ojämna i sitt resultat och påverkar även i vissa fall cancercellernas egenskaper 

– inte sällan måste därför nya prover tas. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 

1.2  Om uppdragsgivaren 

Liquid Biopsy AB (fortsättningsvis kallat Liquid Biopsy) är ett svenskt forsknings- och 

utvecklingsbolag som med en ny unik teknik kan möjliggöra betydligt snabbare, bättre och 

billigare cancerdiagnostik. Tekniken renar och anrikar celler från biologiska prover för två 

huvudsakliga applikationer: CTC-testning och rutincytologi2. Tekniken förändrar inte 

cellernas egenskaper och löser problemet med kontaminering, samtidigt som den koncentrerar 

provet till optimal koncentration. 

Med hjälp av företagets prototyp och patentsökta metod, baserad på reologiska3 principer, 

renas och standardiseras rutincytologiska cellprover så att utgångsläget för diagnostik blir 

bästa tänkbara och patienten kan erhålla en diagnos betydligt tidigare än med traditionella 

metoder och utan onödiga omprov. Det här sparar inte endast tid och pengar för sjukvården 

utan också patienten lidande. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 

Liquid Biopsys metod ersätter flera timmars manuellt arbete med en tio minuter lång 

automatisk process. Den lyckas med något som aldrig tidigare genomförts inom applikationen 

för CTC-testning, nämligen att isolera CTC ur ett blodprov utan avseende på specifika 

ytmarkörer4, som man vet kan förändras. Istället använder man en metod som bygger på 

cellernas fysiska egenskaper, som är mycket mer konserverade än enskilda ytmarkörer. 

Metoden kan liknas vid att hitta en nål i en höstack; ur tio milliliter blod, det vill säga 

miljardtals celler, lyckas metoden isolera 1 till 100 CTC. Med hjälp av CTC kan man även, i 

princip, följa effekten av en cancerbehandling betydligt tidigare än med traditionella metoder, 

så som röntgen eller andra bildmetoder (eftersom dessa kräver stora förändrade 

                                                 
2
 rutincytologi avser diagnostisk cytologi, i motsats till sådan cytologi som utförs i utvecklings- eller 

forskningssyfte. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 
3
 reologi, läran om hur vätskor och fasta material deformeras under påverkan av krafter. (NE, 2012) 

4
 ytmarkörer, proteiner på cellernas yta. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 
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vävnadsmängder), något som ger viktig information om cancerförloppet och cellernas 

spridning.  

Metoden möjliggör även att kirurger enkelt kan kvalitetssäkra sitt arbete genom ett vanligt 

blodprov från patienten, detta eftersom nivån av CTC i blodet förväntas sjunka till noll om 

samtliga tumörer i kroppen har avlägsnats framgångsrikt. På samma sätt kan man, i princip, 

enkelt kontrollera att cancern inte återvänder till patienten, genom regelbunden uppföljning 

med vanliga blodprov. På längre sikt skulle det här kunna integreras i årliga hälsokontroller 

för gemene man, för att tidigt kunna upptäcka och behandla cancer. (Castro, Ericsson, & 

Wännmar, 2012) 

1.3  Uppdragsbeskrivning 

Liquid Biopsys målsättning och vision är att bli världsledande inom provupparbetning av 

cellprover för cancerdiagnostik inom applikationerna rutincytologi och CTC-testning. 

Eftersom att rutincytologimarknaden är en redan etablera marknad, till skillnad från den nya, 

mindre om än snabbt växande CTC marknaden, har företaget bestämt sig för att först satsa på 

rutincytologimarknaden. För att det här ska bli möjligt måste den befintliga prototypen – en 

provreningsrobot – vidareutvecklas för kliniska studier och framtida produktion. Det finns två 

konkreta problem hos den befintliga prototypen.  

Det första problemet består i att samtliga komponenter som varit i kontakt med blod måste 

bytas ut efter varje prov, en mycket tidskrävande process med manuell rengöring eller utbyte 

av ingående komponenter. Uppdragsgivaren efterfrågar en uppdelning av provreningsroboten 

i två delar; en basenhet och en utbytbar engångskassett för att på så sätt förhindra 

korskontamination mellan olika patienters prover med ett snabbt kassettbyte. Namnet på det 

nya produktsystemet kommer att fortsättningsvis benämnas LqB-Disposable (LqB-D). 

Det andra problemet består i brist på användarvänlighet hos den nuvarande prototypen, vilken 

kräver flera datoriserade hanteringssteg. Visionen är att sjukvårdspersonal, såsom en 

sjuksköterska på en vårdcentral, efter endast en kort och enkel utbildning ska kunna hantera 

produkten genom en knapptryckning och därefter självständigt kunna följa processen.  

1.4 Syfte 

 Det här examensarbetet består i att vidareutveckla Liquid Biopsys nuvarande 

provreningsrobot mot ett framtida kassettbaserat produktsystem. Det huvudsakliga 

syftet för examensarbetet består i att ta fram ett koncept för framtida engångskassetter 

och ett kontaktgränssnitt för tillhörande basenhet.  

 LqB-D ska på sikt ingå i kliniska studier och måste därför förhindra 

korskontaminering mellan prover samt vara användarvänlig för slutanvändaren. Dessa 

två krav utgör ett kritiskt steg mot framtida produktion och förbättrad 

cancerdiagnostik. 

1.5 Frågeställningar 

Det här examensarbetet avser att besvara följande frågeställningar:  

 Hur kan ett kassettbaserat produktsystem för isolering av cirkulerande- och 

suspenderande tumörceller konstrueras?  

 Vilka faktorer är viktiga att ta i beaktning vid utformningen av ett sådant system? 
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1.6 Målsättningar 

Efter överläggning med handledare på företaget har nedanstående målsättningar tagits fram 

för examensarbetet, med följande arbetsprioritering: 

1. Utveckla och designa en basenhetsspecifik engångskassett som enkelt och snabbt kan 

bytas ut och förhindrar kontaminering mellan olika patienters prov; målet blir 

framtagningen av en fysisk alfa-prototyp av engångskassetten. 

2. Vidareutveckla och designa om befintlig provreningsrobot i syfte att fungera 

tillsammans med den nyframtagna engångskassetten; målet blir framtagningen av en 

virtuell prototyp med överensstämmande kontaktgränssnitt mot engångskassett. Dock 

ej fullständigt konstruerat innanmäte. Det långsiktiga syftet är att basenheten med 

några enkla handgrepp efter avslutad provrening snabbt ska vara rengjord från 

eventuella provrester så att korskontamination och bakterietillväxt effektivt förhindras. 

3. Ta fram en portfolio av bilder på den färdiga prototypen till företagets förfogande. 

4. En fysisk prototyp av basenheten tas fram där ingående komponenter fungerar 

tillsammans med engångskassett. Prototypen ska möjliggöra testning enligt nedan. 

5. Testning av patentsökt metod med fysiskt framtagen engångskassett. Utöver det även 

användbarhetstest med kund. Den fysiska engångskassettens delfunktioner måste 

fungera ihop med tilltänkta pumpar, ventiler, behållare, filter och anslutningar. Det 

måste verifieras att engångskassetten har tillräcklig noggrannhet och går lätt att 

applicera och ta bort ur basenheten för att fungera som utbytesenhet.  

6. Prototypoptimering av engångskassett med avseende på resultat från tidigare testning. 

7. Estimering av fordrade tillverkningskostnader och marknadspotential för LqB-D. 

Eftersom företaget prioriterar utvecklingen av engångskassetten och kontaktgränssnittet mot 

basenheten kommer examensarbetets huvudfokus bestå i målsättningarna ett till tre enligt 

ovan. Dock utlyste företaget även ett stort behov av en testning med en fysisk prototyp av 

basenheten, varför även mål fyra till sex kommer att ingå i tidsplaneringen. Dessa kommer 

dock att behandlas först efter att de tre huvudmålen har nått en enligt uppdragsgivaren 

tillfredställande höjd.  

Det sjunde och sista målet togs fram efter senare överläggning med handledare från företaget 

och akademin, vilka framhöll värdet i att utföra en sådan estimering. Även det här målet 

behandlas först efter att huvudmålen har nått en enligt uppdragsgivaren tillfredställande höjd.  
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1.7 Avgränsningar  

För det här examensarbetet har följande avgränsningar gjorts för att precisera exjobbet för 

berörda parter: 

 Utvecklingen av engångskassetten kommer endast att utvecklas till alfa-stadiet. Detta 

för att även ge tid åt övriga målsättningar under examensarbetets begränsade 

tidsspann. 

 Utvecklingen av basenheten kommer endast att fortgå till konceptstadiet för att 

möjliggöra testning med engångskassetten och innefattar ej slutlig design. Även denna 

avgränsning med tidigare nämnd motivering. 

 En fullständig ekonomisk analys av LqB-D i form av totala utvecklingskostnader 

kommer inte att tas fram. Endast estimering av produktionskostnader och 

marknadspotential utförs. Detta för att tillföra ett mervärde till det framtagna 

produktkonceptet. 

 Tidramen för produktlansering och framtida kommersialisering kommer inte att tas 

fram då det inte är aktuellt för examensarbetet. Företagsledningen kommer att jobba 

vidare enligt sin affärsplan. 

 Utveckling utöver projektgruppens kompetensområde, så som avancerad elektronik 

och programmering samt toleranser vid tillverkning kommer inte att inkluderas i 

examensarbetet. Företagsledningen kommer att anlita sådana kompetenser när det blir 

aktuellt. 
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2. METODIK 

I det här kapitlet beskrivs och motiveras den metodik som använts i examensarbetet.  

2.1 Arbetsprocess 

Under det här examensarbetet studerades vilken process som var mest lämpad att använda för 

att utveckla den nya produkten. Under inledningen av examensarbetet sattes sju delmål upp, 

enligt avsnittet Målsättningar. De viktigaste målen var att utveckla en virtuell prototyp av 

engångskassetten och basenheten, men även att ta fram en fysisk engångskassett. Produkterna 

betraktas således som ett system beståendes av två separata produkter och utgör tillsammans 

ett produktsystem.  

För att kunna säkerställa en optimal utvecklingsprocess för båda produkterna gällde det att 

använda sig av en produktutvecklingsprocess där resursfördelningen under projektet enkelt 

kunde omdirigeras beroende på prioriterade uppgifter. Att använda sig av en redan etablerad 

process har följande fördelar enligt Ulrich och Eppinger (2008): 

 

 Kvalitetssäkring: En utvecklingsprocess har faser och kontroller som ett projekt måste 

gå igenom. När faserna och kontrollerna är noggrant valda så kvalitetssäkrar man den 

resulterande produkten. 

 Koordinering: En bra processplan definierar roller hos olika medlemmar i gruppen. 

Fastän det här examensarbetet består av två medlemmar behövs ändå en koordinering 

av alla uppgifter som måste göras. 

 Planering: En PU process innehåller milstolpar som stämmer överens med 

avklarandet av varje fas. Tidplaneringen av dessa milstolpar bestämmer tidsschemat 

för projektet. 

 Management: En utvecklingsprocess kan ses som en utgångspunkt för att utvärdera 

utförandet av den pågående utvecklingens insats. 

 Förbättringar: Dokumenteringen av PU processen kan ofta bidra till att identifiera 

möjligheter till förbättringar.  

 

För att välja en utvecklingsprocess, passande för det här examensarbetet, utgicks det ifrån en 

allmän process utvecklad av Ulrich och Eppinger (2008), vilket innefattar stegen planering, 

konceptutveckling, systemdesign, detaljdesign, testning och finjustering samt produktion. 

Figur 2 visar flödesschemat av deras process. 

 

 

Figur 2. Allmän produktutvecklingsprocess enligt Ulrich och Eppinger. 

De sex olika stegen i processen kan beskrivas som följande: 

 Planering: Under planeringsstadiet definieras marknadssegmentet och vilka 

marknadsmöjligheter det finns. Vidare undersöks olika teknologier och plattformar, 

men även begränsningar för produktionen. Under planeringsstadiet väljs även en 

strategi för logistikkedjan. 
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 Konceptutveckling: Under konceptutvecklingsstadiet identifieras kundbehoven och 

produktkoncept tas fram. Vidare utvärderas koncepten för att välja ut vilka som går 

vidare i processen. 

 Systemdesign: Under systemdesign fasen definieras produktarkitekturen och 

uppdelning av produkten görs till subsystem och komponenter. En 

funktionsspecifikation av varje komponent skapas och ett preliminärt monteringsflöde 

för slutprodukten tas fram.  

 Detaljdesign: Denna fas inkluderar den kompletta specifikationen av geometrier, 

material och toleranser hos alla unika delar i produkten och identifiering av 

standardkomponenter som ska köpas in. I vissa fall kan identifiering av 

standarskomponenter ingå i systemdesign ifall standardkomponenter väljs ut från 

början. Verktygen som krävs för tillverkningen av alla delar konstrueras klart. 

Processplan för tillverkning och montering av produkten ska vara färdig.  

 Testning och finjustering: Konstruktion och utvärdering av flera tidiga prototyper 

görs. I tidiga stadiet görs alfa-prototyper som inte behöver vara tillverkade med dem 

tilltänka tillverkningsprocesserna. Dessa prototyper används för att testa om produkten 

fungerar som tänkt och om den uppfyller kundbehoven. I senare stadiet görs 

beta-prototyper som tas fram dem tilltänkta tillverkningsprocesserna och materialen. 

Denna testas oftast hos kund och ska ge feedback på frågor gällande prestanda och 

pålitlighet. 

 Produktionsupptrappning: Produkten tillverkas med det tilltänkta 

produktionssystemet. Arbetskraften tränas och alla kvarstående problem arbetas ut.  

För att ta reda på ifall den generella produktutvecklingsprocessen skulle passa det här 

examensarbetet utgick man ifrån två kriterier: 

 Produkten ska utvecklas från en patentsökt metod och delas upp till en basenhet och 

engångskassett. De tekniska osäkerheter som existerar skapar en hög risk för 

misslyckande då man inte garanterat kan säga att de uppsatta målen kan uppfyllas.  

 Det nystartade företaget går in i en marknad med stora aktörer där konkurransen är 

stor. Fastän den patentsökta metoden visat sig vara överlägsen dagens etablerade 

metoder, behöver det inte innebära att företaget kommer ha en tillräckligt stark 

marknadspenetrering för att kunna lyckas med sin produkt. 

Utifrån de ovan nämnda två kriterierna kunde en slutsats dras att produkten som ska utvecklas 

har en hög risk enligt Ulrich och Eppinger (2008). Detta innebär att tekniken och marknaden 

är obestämda vilket leder till att risker måste identifieras tidigt och spåras genom PU 

processen. Följande frågeställningar är kritiska: 

 Kommer produkten att fungera korrekt? 

 Kommer kunder värdesätta vad företaget har utvecklat? 

 Kan projektgruppen klara projektet i tid och inom rimlig budget? 

Med detta som grund modifierades den generella utvecklingsprocessen för att möta 

högrisksituationer tidigt i processen. För detta krävs oftast genomförande av analyser och 

tester så tidigt som möjligt i processen. Figur 3 visar den nya modifierade 

produktutvecklingsprocessen, anpassad för det här examensarbetet. 
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Figur 3. Ny utvecklingsprocess för examensarbetet. 

Den nya processkartan visar tydligare att det är en parallell utveckling där basenheten 

utvecklas samtidigt som engångskassetten. Eftersom att största osäkerheten i projektet ligger i 

den tekniska prestandan hos den nya produkten, bestämdes det att tidigarelägga 

prototypframtagningsprocessen enligt ovan. Vid systemdesign kommer alla analyser att göras 

på produkten som DFM, DFA, FEA och flödesanalyser. Som tidigare nämnt så 

rekommenderar Ulrich och Eppinger (2008) att analyser av produkten görs så tidigt som 

möjligt. Att göra dessa virtuella analyser under systemdesign tar bort oönskade osäkerheter 

inför prototypstadiet. Om dessa osäkerheter finns kvar till prototypstadiet finns det då en risk 

för ökade kostnader när fel väl uppkommer och måste tas om hand.  

Orsaken till varför prototypfasen kommer efter systemdesign är att produktens ingående 

komponenter vid det laget har specificerats. Dock är detaljer som slutgiltig specifikation av 

geometrier, material och toleranser ännu inte bestämda. Informationen som finns vid det 

stadiet om produkten är tillräckligt för att ta fram en prototyp innan man går längre fram i 

processen. Under prototypfasen kommer fungerande modeller av basenheten och 

engångskassetten tas fram där endast nyckelfunktionerna testas ihop som ett komplett system. 

Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är det här rekommenderat att göra om det finns tekniska 

osäkerheter i produkten och dessa bör då utredas så snabbt som möjligt.  

Enligt krav från Liquid Biopsy skulle fokus primärt riktas mot engångskassetten. Anledningen 

till det här var att basenheten initialt föreföll att vara något enklare att designa och att denna i 

sig inte kommer att vara den vinstdrivande produkten. Av denna orsak kommer fokus på 

vidareutveckling endast att läggas på engångskassetten från protoptypfasen och framåt. Detta 

innebär att alla tester som görs från det stadiet och framåt endast syftar till att optimera 

engångskassetten. Det korta tidsspannet i examensarbetet medför att fokus på basenheten till 

största kommer att behandla gränssnittet mot engångskassetten. 

Det korta tidsspannet i examensarbetet leder även till att steget Produktionsupptrappning (i 

generella processen) inte tas med i detta tidiga stadie av processen. Istället avslutas 

examensarbetet med att undersöka de finansiella aspekterna av produken och jämföra 

kostnader mot etablerade teknologier. Dessa undersökningar fokuserar på kundnyttan hos 

produkten och kan användas av företaget för att locka framtida investerare eller 

samarbetspartners.  

2.2 Tidsplanering 

För att effektivt kunna tidsplanera användes programmet Microsoft Project 2010 (Microsoft, 

2012). Programmet skapar ett Gantt-schema utifrån inmatade aktiviteter och milstolpar, men 

skapar också en tidslinje som kan visas när tidsplanen inte behöver presenteras så detaljerat.  

Under planeringsfasen utarbetades en ny utvecklingsprocess som skulle vara lämplig för det 

här examensarbetet. Men innan den nya utvecklingsprocessen var färdig skapades en 

preliminär tidsplan enligt den generella processen från Ulrich och Eppinger (2008). Denna 

tidsplan innehöll alla nödvändiga aktiviteter och milstolpar för att påbörja jobbet inför 
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planeringsseminariet. När den nya utvecklingsprocessen väl var färdig uppdaterades 

tidsplanen för att passa alla nya aktiviteter. Eftersom den nya tidsplanen var ett levande 

dokument uppdaterades den kontinuerligt under arbetets gång för att återspegla den faktiska 

tidsåtgången vid de olika faserna. Bilaga 1 visar en jämförelse mellan den gamla tidsplanen 

och den slutgiltiga. Den tidsplan som använts under examensarbetets gång kan ses i sin helhet 

i 0. 

Aktiviteterna i tidsplanen planerades noggrant från början eftersom att komplexiteten i 

examensarbetet krävde långsiktigt tänkande. Den nya tidsplanen visar att utvecklingen av 

produkten dokumenterades kontinuerligt inför den slutgiltiga examensrapporten för att på så 

sätt undvika en flaskhalseffekt. Det som oftast kan hända är att mer fokus läggs på 

utvecklingen av produkten och man kan då lätt glömma bort att dokumentera sitt resultat som 

man uppnått på vägen. I tidsplaneringen lades milstolpar in efter varje fas i projektet för att 

säkerställa avklarandet av alla ställda aktiviteter. Enligt Cooper (2005) ska dessa milstolpar, 

som enligt ”stage-gate” processen kallas för grindar (gates), vara tuffa ”fortsätt/avsluta” 

beslutspunkter. Grindarna skulle kvalitetskontrolleras vid varje fas genom att se ifall stegen i 

tidigare fas hade utförts med hög kvalitetsnivå och att de krävda inlämningarna var på plats. 

Detta innebar att vid varje milstolpe var det viktigt att ta reda på vilka aktiviteter vi skulle 

fortsätta med och vilka aktiviteter vi skulle avsluta.   

2.3 Riskanalys 

Det finns alltid risker med att utföra ett nytt projekt. Mer specifikt på ett nystartat företag 

inom MedTech-branschen som tagit sig an två studenter med bakgrund inom maskinteknik, 

inte medicinteknik. Miniriskmetoden (Tonnquist, 2008) användes i detta fall för uppställning 

av möjliga risker med en inkorporerad handlingsplan. Riskanalysen återfinns i Bilaga 3. 

2.4 Referensram 

För att öka kunskapen inom det aktuella området genomfördes en bred kunskapsinsamling. 

Detta gjordes via teoretiska och empiriska undersökningar. 

2.4.1 Teoretiska studier 

Under planeringsstadiet av examensarbetet utfördes en studier kring cancerdiagnostik, CTC 

och cytologi för att gå en bra bakgrund kring ämnet. Vidare gjordes en marknads- och 

omvärldsanalys kring rutincytologimarknaden då detta är Liquid Biopsys första applikation. 

En marknadsanalys gjordes även på CTC-marknaden för att skapa en förståelse kring de 

framtida konkurrenterna vid den andra applikationen (CTC). Utmaningar inom MedTech-

branschen, krav på medicintekniska apparater och hur användarna ser på dessa apparater 

ingick även i teoristudien. 

För att hitta informationen utfördes litteratursökningar på artiklar, avhandlingar, tidsskrifter 

och böcker på KTHB Primo (KTH, 2012). Liquid Biopsy bistod även med stöd och 

information under informationsinsamlingen eftersom företaget själva har djup förståelse för 

det berörda forskningsområdet. Slutgiltigen sammanställdes all information till den teoretiska 

referensramen. Nedan redovisas några av de sökord som användes för att hitta informationen: 

 

Cirkulerande Tumör Celler, Cytologi, Cancerdiagnostik,  

Medicinteknik, separering, liquid biopsy 
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2.4.2 Användarundersökningar 

För att veta vilka krav användarna skulle ställa på den nya produkten gjordes en 

enkätundersökning och två semi-strukturerade intervjuer. Dessa användarundersökningar 

involverade endast slutanvändaren vilket i detta fall begränsades till cytodiagnostiker vid 

Cancer Centrum Karolinska (CCK).  

Enkätundersökning 

Att använda sig av enkäter är en bra metod för att skapa sig en förståelse kring 

slutanvändarens produktupplevelse och behov. Intervjuer ansikte mot ansikte är tidskrävande 

men ger samtidigt en bra kontroll över att frågorna tolkas rätt. Dock är enkäter som är postade 

via mejl lättare att hantera men tar oftast lite tid att få tillbaka. Fördelen med en 

enkätundersökning är att med bra sammansatta frågor fås en kvantitativ summering av vilka 

faktorer som slutanvändaren värderar högst. Metoden kan användas i alla faser i ett projekt 

och används då alltså i detta fall för användarmässiga skäl (lyssnapakunden, 2012). 

Nackdelen med metoden är att det är svårt att få detaljsvar, dock sågs det inte som ett problem 

eftersom att enkätundersökningen användes i ett tidigt stadie i projektet.  

Först så definierades målgruppen vilket i detta fall var cytodiagnostiker vid CCK. Därefter 

skapades enkätundersökningsformuläret med hjälp av Google Docs (Google, 2012). Inför 

varje fråga fanns olika svarsalternativ som respondenterna kunde välja mellan. Fördelen med 

Google Docs är att det finns en inbyggd funktion som kan skapa enkäter men även 

sammanställa resultaten till diagram. Länken till formuläret skickades därefter till 

receptionisten på CCK som därefter vidarebefordrade enkäten till alla cytodiagnostiker. Efter 

en veckas tid summerades de inkomna resultaten. Resultaten från enkätundersökningen 

användes som grund för att skapa kundbehoven. För att se enkätundersökningsformuläret i sin 

helhet, se Bilaga 5. 

Semi-strukturerade intervjuer 

För att få en djupare förståelse av användarnas beteenden när det gäller medicintekniska 

produkter gjordes två semi-strukturerade intervjuer med två cytodiagnostiker vid Karolinska 

Universitetsjukhuset. Samma frågor som vid enkätundersökningen användes, dock valdes det 

att inte ha med svarsalternativ så att respondenterna öppet kunde svara på frågorna. Tyngd 

lades på respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter. Vidare fokuserades 

intervjuerna på att se hur produkten skulle designas för ökad försäljning, det vill säga vilka 

produktegenskaper som respondenterna störst efterfrågade. Intervjuarna, det vill säga 

projektgruppen, ställde frågorna efter en viss ordning, men dessa kunde ändras under 

intervjuerna och frågor kunde läggas till. För att skapa en bekväm miljö för respondenterna 

utfördes intervjuerna vid deras egna arbetsplatser. På så sätt kunde de direkt förklara vad de 

menade genom att visa det i labbet.  

Enligt Bell (2006) kan öppna frågor, utan användandet av påståenden och svarsskalor, ge 

oväntade svar och således skapar problem vid summeringen av all resultat. I detta fall var 

avsikten med de två intervjuer, fastän få till antalet, att endast ge en indikation om vilka 

egenskaper diagnostiker eftertraktar idag. Genom att jämföra de två respondenternas svar mot 

varandra kunde antaganden göras om vissa produktegenskaper. Dessa antaganden styrkades 

självklart av enkätundersökningarna. Resultaten från intervjuerna användes som grund för att 

skapa kundbehoven. 
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2.4.3 Empiriska undersökningar 

Utöver insamlingen av det teoretiska materialet och användarundersökningen utfördes även 

empiriska undersökningar i form av en nulägesanalys och kravworkshop med 

företagsledningen. Nulägesanalysen skulle ge svar på förbättringsområden med företagets 

nuvarande prototyp och kravworkshopen skulle ge svar på vilka krav och önskemål 

företagsledningen själv har på produkten. 

Nulägesanalys av nuvarande prototyper 

För att sätta sig in teknologin som användes hos företagets nuvarande prototyper gjordes en 

kvalitativ undersökning genom att observera prototyperna. Observationsmetoden var 

ostrukturerad vilket är ett induktivt sätt att samla in data (Kvalitativ metod, 2012). Data 

erhölls genom relevanta anteckningar knutna till examensarbetet och projektgruppen deltog 

i observationen. Syftet med observationen var att skapa en förståelse kring den patentsökta 

metoden, men även ta reda på vilka komponenter som var nödvändiga att ha med i den nya 

produkten, samt vilka förbättringsområden det fanns. Observationen gick till på det sättet att 

projektgruppen, tillsammans med företagsledningen, deltog i en genomgång av prototyperna. 

Under genomgången ställdes det frågor om varje steg som därefter dokumenterades. 

Observationen skedde i en stängd miljö på grund av den känsliga informationen från 

företagsledningen. Resultaten från nulägesanalysen användes som grund för förbättring. 

Kravworkshop 

Utöver observationen gjordes även en undersökning där företagsledningen agerade som en 

fokusgrupp för att ta fram krav. Syftet med denna kravworkshop var att skapa en dynamisk 

situation där deltagarna skulle idégenerera kring krav på den framtida produkten.  

Idégenereringen skulle fokusera på vilka tekniska och funktionella krav produkten behövde. 

Fördelen med denna typ av fokusgrupp är att det är en enkel och snabb metod som bygger på 

dialog och delaktighet (Women2top, 2012). Resultaten går även snabbt att sammanställa och 

redovisa. Kravworkshopen byggde på att presentera sex olika produktområden (funktion, 

teknik, användare, logistik, säkerhet och övrigt) för deltagarna som bedömde vilka krav som 

var viktigast inom varje område. Alla deltagare fick fritt diskutera deras egna bedömningar. 

Under fokusgruppen fick deltagarna skriva ner sina krav och önskemål på Post-it lappar som 

sedan summerades av ledarna, vilket i detta fall var projektgruppen. För kravworkshopen 

avsattes tre timmar så att utrymme fanns för alla produktområden. Med detta som grund 

skapades en funktionsanalys för att visuellt se vilka huvudfunktioner och tekniska lösningar 

som krävdes av den nya produkten.   

 

Resultaten från den teoretiska studien, användarundersökningarna och empiriska 

undersökningarna användes till att slutligen skapa en kravspecifikation. 
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2.5 Validitet och reliabilitet 

Validitet avser att mäta det som är relevant i sammanhanget. Det handlar om att använda rätt 

sak vid rätt tillfälle och kan knytas till kommunikativ validitet, det vill säga hur noggranna 

beskrivningar som gjorts av urval, datainslamning, analysprocessen och författarens egna 

förståelser. Reliabilitet avser att mäta det på ett tillförlitligt sätt och handlar om pålitlighet. 

Detta kan innebära kvaliteten på den tekniska utrusningen, källor och objektivitet. (Berglund, 

2012) Det här examensarbetet har kritiskt granskats kring dess två faktorer.  

 

De beskrivningar som gjorts i detta arbete kring teoristudierna, kunskapsinsamlingen, 

användarundersökningarna, urvalsprocesser och analyser anses vara relevanta för 

slutresultatet och slutsatserna av examensarbetet. Intervjurespondenterna har även bedömts 

utefter ett tidskriterium och beroendekriterium; ju närmare i tiden desto trovärdigare samt att 

källan inte ska vara påverkad av en annan källa (Nationalencyklopedin, 2009). Vidare så har 

projektgruppen använt sig av noggrant planerade arbetsprocesser och samtidigt haft 

kontinuerlig handledning av handledare från företaget och akademin. Således anses 

examensarbetet ha hög validitet. 

De källor som har använts i detta arbete består till största del av primärkällor men även 

sekundärkällor. De primära källorna består av företagsledningen, handledarna och 

intervjurespondenterna vilket har bedömts som äkta, det vill säga att de är vad de utger sig för 

att vara och deras kompetens anses vara tillförlitlig. Sekundärkällor ses som artiklar, 

journaler, tidsskrifter och böcker där examensarbetet till största del använt sig av 

förstahandskällan.  Intervjurespondenter och litteratur har valts utifrån ämnesrelevans och 

sammanhang. Vidare har även ett tendenskriterium tagits i beaktning för att undvika att källan är 

påverkad av författarens egna intressen (Nationalencyklopedin, 2009). Den informationsmängd 

som erhållits har varit tillräcklig och har givit denna rapport en bra grund. Således anses det att 

resultatet från examensarbetet har hög reliabilitet. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Syftet med det här kapitlet är att bredda perspektivet av det aktuella ämnesområdet och 

därigenom lägga en grund för det fortsatta arbetet. 

3.1 Cirkulerande tumörceller 

Cancerceller som frigörs från tumörer i kroppen benämns cirkulerande tumörceller, eller kort 

endast CTC. Då dessa frigörs från en tumör invaderar de kroppens lymfsystem och blodkärl 

och sprids därmed till andra delar av kroppen. Det här medför att så kallade metastaser kan 

bildas genom att CTC invaderar andra organ i kroppen. Metastaser är synonymt med 

sekundära tumörer och bildningen av dessa benämns allmänt som metastasering (se figur 4). 

(Ericsson, 2012) 

 

 

Figur 4. Metastasering mellan olika organ i kroppen. (Ericsson, 2012) 

CTC är alltså cellerna som förorsakar detta förlopp. Processen vid metastasering illustreras 

närmare i figur 5. Figuren visar hur cancerceller penetrerar ett blodkärl för att senare invadera 

en annan vävnad, om förhållandena är dem rätta. 



16 

 

 

 

Figur 5. CTC orsakar metastasering. (Mocellina, Keilholzb, Rossia, & Nittia, 2006) 

Värt att betona är dock att inte samtliga CTC leder till metastasering. Så som indikeras i 

föregående figur krävs en specifik molekylär profil hos cellen för att leda till metastasering 

(Mocellina, Keilholzb, Rossia, & Nittia, 2006). Somliga CTC dör alltså efter att de lämnat sin 

ursprungliga tumör, medan andra överlever och därmed har potential för metastasering. En 

närmare analys av dessa molekylärprofiler hör dock inte till det här examensarbetet och 

således utelämnas ytterligare fördjupande teori i detta ämne. 

Det är välkänt att dessa celler cirkulerar i blodkärlen hos patienter med tumörer i kroppen och 

genom att identifiera dessa kan således en cancerdiagnos fastslås. Teknologiska och kliniska 

framsteg främjar fortsatta forskningsstudier av detta område och utvecklingspotentialen är 

mycket stor. CTC kan möjliggöra ett mycket viktigt hjälpverktyg för prognosutvärdering, 

cancerhämmande medicinframställning och personlig cancerterapi. (Mocellina, Keilholzb, 

Rossia, & Nittia, 2006) 

3.2 Rutincytologi 

Det medicinska begreppet cytologi behandlar diagnostik av sjukliga processer, i huvudsak 

tumörer och likartade sjukdomar, med hjälp av mikroskopering av cellprover och analys av 

eventuella förändringar. (NE, 2012) Rutincytologi avser denna typ av diagnostisk cytologi, i 

motsats till sådan cytologi som utförs i utvecklings- eller forskningssyfte. Vanligen bestående 

av vätskebaserad exfoliativ
5
 cytologi av spontan eller mekanisk karaktär. (Castro, Ericsson, & 

Wännmar, 2012)  

 

                                                 
5
 exfoliation, avlossning av celler från kroppsytor. […] Exfoliativ cytologi är en metod där man undersöker 

avlossade celler t.ex. vid diagnostik av cancer i livmoderhalsen eller lungsäcken. Vissa sjukdomar leder till ökad 

cellavlossning, t.ex. hudsjukdomen erytrodermi (exfoliativ dermatit). (NE, 2012) 
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Spontan exfoliering avser den normala avlossning av celler från kroppsytor som exempelvis 

huden och andningsvägarna. Mekanisk exfoliering avser motsatsen till spontan exfoliering, 

exempelvis undersökning av prover från livmoderhalsen, vilket utförs med hjälp av en 

särskild spatel och borste för avlägsnande av celler för prov. Undersökning av livmoderhalsen 

utgör den största funktionen inom mekanisk exfoliativ cytologi och är systematiserad som 

periodiska hälsokontroller i flera länder. Med erhållet material från exfoliering kan inte bara 

cancerceller upptäckas utan även förstadier till dessa i och med urskiljbara strukturella 

attribut. Dödligheten i livmoderhalscancer har i och med detta kunnat sänkas betydligt. (NE, 

2012) 

3.3 Marknads- och omvärldsanalys 

Den olyckliga statistiken kring cancer i världen medför stor efterfrågan på innovation och 

företagen som arbetar med detta som mål är många. Diagnostiktest för effektiv cancer 

screening eller diagnos utgör ett oerhört stort behov och marknaden växer kraftigt år efter år. 

Cancer blir allt mer behandlingsbar och marknaden har utvecklats till flera delområden, 

inklusive specialmetoder för matchning av behandlingsmetod mot patient samt monitorering 

av pågående sjukdomsförlopp. Enligt Kalorama Informations senaste upplaga av rapporten 

The Worldwide Market for Cancer Diagnostics finns det ett femtontal olika företag som är 

mest framträdande inom området. (Kalorama Information, 2010) Detta avsnitt behandlar 

aktörer på rutincytologi- och CTC marknaden där information har hittats i den 

marknadsundersökning som nyligen genomförts av Liquid Biopsy i samverkan med 

Stockholm Innovation & Growth (STING, 2012). 

3.3.1 Rutincytologimarknaden 

Den rutincytologiska marknaden innefattar rening och koncentration av vätskebaserat 

cytologiskt material för cancer diagnostik och är i primärt fokus för Liquid Biopsy. Den 

globala cancerdiagnostikmarknaden (IVD) omsätter årligen omkring åtta miljarder USD, 

varav cancertester inom histologi
6
 och cytologi uppskattas omsätta omkring tre miljarder USD 

vid år 2012 (Kalorama Information, 2008). Den globala marknadspotentialen, det vill säga 

antalet vätskebaserade cytologiska prover, exklusive gynekologiska cellprover, uppskattas till 

omkring två miljoner prover årligen. Av dessa är cirka 15 % kontaminerade med irrelevanta 

celler som försvårar eller omöjliggör diagnostik, något som alltså medför uppenbar marknad 

om cirka 300 000 prover årligen. (Kalorama Information, 2008, citerat i Liquid Biopsy AB, 

2012)  

På marknaden återfinns en uppsjö av företag och ständigt träder nya aktörer fram, i praktiken 

styrs dock marknaden av två huvudaktörer; nämligen Hologic, Inc (störst marknadsandel). 

och Becton, Dickinson and Company (BD) (Kalorama Information, 2008, citerat i Liquid 

Biopsy AB, 2012).
 
 

Hologic, Inc. – ”Gold Standard” 

Denna aktör specialiserar sig på kvinnors hälsa och erbjuder produkter för rening av 

vätskebaserade cellprov. Produkten ThinPrep Pap Test framtagen för gynekologiska cellprov 

och ThinPrep Non-Gyn riktar in sig på övrig vätskebaserad cytologi (Hologic, Inc., 2010). 

Styrkan i företagets metod består i enkel och robust hantering. Lokalisering av celler på 

objektglas sker med ThinPrep Imaging System, bedömningen av bilderna sker dock inte 

                                                 
6
 histologi, läran om cellernas struktur och funktion, de förändringar som de genomgår när de delar sig och 

differentieras under organismens utveckling samt sjukliga förändringar i dem. (NE, 2012) 
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automatiskt. Båda produkterna kräver selektiv lysering och/eller slemlösande kemikalier vilka 

förändrar cellernas struktur, samt ett slutligt filtrerings- och avtryckssteg som delvis avlägsnar 

kvarvarande kontaminerade blodkroppar. Eftersom cellerna ändrar utseende erbjuds särskilda 

kurser för att tyda proverna. (Kalorama Information, 2008, citerat i Liquid Biopsy AB, 2012) 

Becton, Dickinson and Company (BD) 
BD har en produktserie vid namn SurePath som används för gynekologiska cellprov (BD, 

2012). Serien består i fyra produkter med syfte att bearbeta, rena, färga och med datorhjälp 

lokalisera misstänkta celler på objektglaset. För att rena prover från kontamination nyttjas 

lysingsvätskor, liksom ThinPrep. Till skillnad från ThinPrep ingår inget filtreringssteg och 

SurePath kan därmed inte avlägsna kontaminerande vita blodkroppar från proverna. Den 

preparationsprocess som nyttjas är även mer komplicerad och innehåller fler manuella steg. 

Till BD:s fördel ligger deras mer avancerade teknik Focal Point, vilken medger automatiserad 

bedömning av provbilder. (Kalorama Information, 2008, citerat i Liquid Biopsy AB, 2012) 

Geografiska regioner 

I Sverige har över 70 % av landstingen investerat i automatiserad vätskebaserad cytologi för 

gynekologisk screening. ThinPrep eller SurePath återfinns i omkring 70 % av de europeiska 

cytologilaboratorierna. I USA uppgår motsvarande siffra till 90 %. Liquid Biopsys produkt är 

avsedd både för offentliga och privata cytologiska laboratorier på en världsomspännande 

marknad. I världen finns omkring 20 000 cytologilaboratorier, dock är cytologitestning som 

allra störst inom västvärlden med 85 % av marknaden i USA, Västeuropa, Japan och 

Latinamerika, med inbördes fördelning enligt tabell 1. (Liquid Biopsy AB, 2012) Stor vinning 

finns således i att ta fram en slutprodukt anpassad för den globala marknaden.  

Tabell 1. Försäljning av cancertest per geografisk region. 

Region Andel cytologitestning (%) 

USA/Nordamerika 40 
Europa 20 
Japan 25 
Övriga länder 15 
Totalt 100 

3.3.2 Marknaden för CTC-testning 

CTC marknaden är den andra applikationen för Liquid Biopsy och är det långsiktiga målet för 

företaget. Eftersom att denna marknad är ny och omogen är den samtidigt begränsad. Med 

förhoppningsvis lyckade applikationer på rutincytologimarknaden (etablerad) kan satsningar 

därefter göras på den nya CTC marknaden. Marknaden för CTC-tester består av klinisk 

tillämpning, kliniska prövningar och cancerforskning. Majoriteten av CTC-produkterna idag 

finns tillgängliga i Europa, bland annat som laboratorietjänster. Kommersiella produkter som 

finns tillgängliga på marknaden omsätter årligen omkring 50-75 miljoner USD, innefattade i 

denna siffra är CE-märkta, FDA-godkända eller ”research only” märkta produkter (Kalorama 

Information, 2008). Såsom indikeras i figur 6 har världsmarknadens omsättning för 

kommersiella CTC-test ökat med omkring 30 procent de senaste åren.  
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Figur 6. Världsmarknadens omsättning för CTC-test. Miljoner USD. (Liquid Biopsy AB, 2012) 

Många företag satsar stort inom den kliniska prövningsmarknaden och de servicelaboratorier 

som kan erbjuda analys av CTC kan tjäna stora summor. (Liquid Biopsy AB, 2012) 

Produkter på marknaden 

En av de ledande kommersiella produkterna är CellSearch CTC som produceras av Veridex 

LLC, ägt av amerikanska Johnson & Johnson. Teknologin är baserad på förekomst av 

EpCAM-proteinet på cellytan, ett karaktäristikum för de s.k. epitelcellerna. Cirka 90 % av alla 

tumörer anses utgå från epitelceller. Produkten är FDA-godkänd för analys av bröst-, prostata- 

och koloncancer. Tekniken består i att man undersöker förekomsten av specifika, kända 

proteinmarkörer på cellytan som enbart eller mest förekommer hos epitelceller
7
. 

Begränsningen i denna metod består dock i att de mest elakartade cancerformerna ibland 

saknar denna markör. Således kan de mer aggressiva cancerformerna, de som man är mest 

angelägen om att få grepp om, inte alltid identifieras med EpCAM-metoden. Testet kan rena 

fram CTC ur 7,5 ml blod och kostar 600 USD per prov att utföra. Identifierade 

prestandabrister hos produkten består i otillräcklig renhet, kontaminationsrisk och låg 

specificitet, samt att metoden är markörberoende. Ett annat exempel är Biocept 

Laboratories/Clarient Inc, ett GE Healthcare företag, som tagit fram ett FDA-godkänt test för 

monitorering av bröstcancer. Testet består i detektion och kvantifiering av CTC. (Kalorama 

Information, 2008, citerat i Liquid Biopsy AB, 2012) 

Godkända CTC tester 

Klinisk testning och analys av CTC är mycket begränsad men på några få framstående 

kliniker och laboratorier används FDA-godkända test. CTC-test används på de större 

läkemedelsföretagen i samband med kliniska prövningar av nya substanser för 

cancerbehandling. 30-50 ml blod per patient kan behövas vilket medför höga kostnader, 

omkring 3000 USD per patient. Forskningssatsningen är även stor inom området vilket till 

exempel återspeglas i National Institutes of Healths (NIH) högprioritetsklassificering av 

området. CTC-detektering är ett attraktivt område som lockar många aktörer, såväl forskare 

som utvecklings- och diagnostikföretag. Flera olika tekniker prövas, vilka i huvudsak bygger 

på någon av följande principer; gradientcentrifugering, immunomagnetisk separation, 

filtrering eller immunoaffinitet. Under de senare åren har flera stora aktörer engagerat sig och 

flera samarbeten har initierats. (Liquid Biopsy AB, 2012) 

                                                 
7
 epitelcell, cell som bygger upp yttäckande och körtelbildande vävnader hos flercelliga djur. (NE, 2012) 
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3.4 Riskhantering 

En stor utmaning med det här examensarbetet är att ta fram en lösning som är användarvänlig. 

Oavsett vem slutanvändaren är medför användningen en risk, även om utrustningen används 

som avsett. Användaren ska tydligt förstå när den hanterat produkten felaktigt, exempelvis 

försöka montera engångskassetten på ett felaktigt sätt. Inget system är utan brister och därför 

är det väsentligt att användaren vet vilka åtgärder som ska vidtas vid en komplikation eller 

olycka. (Vårdhandboken, 2008) 

För att säkerställa att produkten används på ett sätt som är säkert för patienter och personal så 

måste dokumentationen av produkterna vara utförliga. Dokumentationen måste innehålla 

information om installation av produkten och hur användaren kan underhålla den för att 

minimera fel. Kundens egna medicintekniska personal ska kunna utföra dessa punkter om det 

bedöms som optimalt för verksamheten (Vårdhandboken, 2008). Då den tänka 

medicintekniska produkten kommer att hanteras av människor med fokus på funktionalitet 

och användbarhet så måste produktens instruktioner vara enkla att följa, oavsett bakgrund från 

användaren. 

Grunden i examensarbetet är att utforma en engångskassettlösning för att lätt och snabbt 

förhindra korskontaminering mellan olika patienters prover. Affärsmodellen gällande 

engångsartiklar har länge debatterats inom medicinska industrin. Spridningen av sjukdomar 

som HIV var en stor drivkraft för den ökade användningen av engångsartiklar. Förr i tiden var 

produkter ofta gjorda i glas och metall som steriliserades mellan användningarna. Patienter 

behöver inte känna sig oroliga idag då produkter som kastas bort skyddar dem mot blodburna 

patogener
8
. Fastän denna modell förhindrar korskontaminering så har en mer hållbar syn i 

samhället börjat utvecklats där det inte längre är optimalt med en engångskassettmodell. 

(Leonard, Carbon Design Group, 2011) 

Olika sorters plast konsumeras mer än tidigare i engångsartiklar inom MedTech branschen 

och detta kostar pengar, allt ifrån produktion till återvinning. Samhället får betala i form av 

miljöskador i samband med deponier och förbränning. Det finns tyvärr inte något sätt att 

komma ifrån denna affärsmodell idag – existerande material blir kontaminerade vid prover 

och det enda alternativet är att slänga iväg dem för att skydda patienten (Leonard, Carbon 

Design Group, 2011). Fastän det här examensarbetet kommer att jobba med engångsmaterial 

så kan en hållbar synvinkel tillämpas för den kommande produktens livscykel (se figur 7).  

Aspekter som tillverkning, användning och återvinning kommer att tas hänsyn till i 

konceptutvecklingsstadiet för att på så sätt skapa bästa förutsättningar för en mer hållbar 

produkt. Vart produktens råmaterial kommer ifrån eller hur produkten kommer att distribueras 

är något som Liquid Biopsy får fokusera på efter det här examensarbetet.  

 

                                                 
8
 patogener inkluderar bakterier, virus, svamp, parasiter, piskmark, protozoer och mikroplasma. (NE, 2012) 
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Figur 7. De sex olika stegen i produktens livscykel. 

Antingen kan man begränsa antalet olika material för att på så sätt underlätta återvinning, eller 

kolla på om det går att minska mängden avfall i tillverkningsprocessen. Dessa aspekter och 

inkrementella förändringar kommer att resultera i mer hållbara produkter, differentiering 

gentemot konkurrenter och ökad vinst. (Leonard, Carbon Design Group, 2011) 

3.4.1 Faktorer att beakta i hållbar utveckling av medicintekniska apparater 

Det finns olika faktorer som kommer att begränsa det här examensarbetet när det gäller en 

hållbar utveckling av produkten. (Barsalou, 2012) 

1. Bestämmelser: Lagar som kontrollerar medicintekniska apparater är till för att 

skydda patienten. De begränsar även hur ett företag kan designa och testa deras 

produkter. 

2. Nya material: Formsprutade medicintekniska komponenter kräver material som 

kommer direkt ifrån rena pelletar
9
 - defekta delar kan helt enkelt inte bli blandade 

med nya pelletar. Detta förhindrar kontaminering i materialet, men förhindrar även 

återvinning i fabrik. 

3. Bio- och kemisk kompatibilitet: Material som används kan ha specifika krav på 

grund av den höga kvalitetsnivån som krävs för medicinska syften. Detta begränsar 

materialtyperna som kan användas. 

4. Steril: Produkten måste vara steriliserad, speciellt i förbrukningsvaror.  

5. Engångsförbrukning: Många medicintekniska produkter är engångsvaror av hälso- 

och biologiska skäl. Säkerhet är fortfarande den viktigaste faktorn i medicintekniska 

produkters design. 

 

                                                 
9
  Små, kul- eller cylinderformiga aggregat, ofta sammanpressade av finfördelat material. (NE, 2012) 
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Fastän de ovanstående faktorerna begränsar en hållbar utveckling av produkten, finns det 

några faktorer som möjliggör detta. (Barsalou, 2012)    

1. Design för återanvändning: Minska antalet engångskomponenter i produktens design 

då detta kan reducera avfallet som genereras vid användning. Produkten bör till högsta 

grad vara återanvändbar med engångsvaror som kan hjälpa miljön och reducera 

kostnader till patienter och företag.  

2. Formning: Verktyg bör vara optimerade och protokoll vid formsprutningsprocessen 

kan hjälpa till med att reducera avfall som genereras från tillverkningsprocessen. 

Plaster för medicintekniska syften är oftast dyra och genom att reducera avfall i form 

av bättre verktyg kan man spara pengar. 

3. Materialval: Fastän valet av material är begränsande för applikationen, så bör en 

analys göras mellan olika tillgängliga material. Materialanalys mjukvara som 

CES EduPack (Granta, 2012) kan hjälpa till att välja material som kräver minst energi 

för att producera och processera. 

4. Design för minsta energiåtgång vid montering: Montering av komponenter kan bli 

designade för att använda smarta fästelement, adhesiva- och mekaniska snäppfästen. 

5. Design för autoklav sterilisering: Några av de nya plasterna klarar autoklav 

sterilisering
10

 vilket betyder att de klarar av väldigt höga temperaturer. Detta 

möjliggör återanvändning av komponenter där det är möjligt. 

3.5 Krav på medicintekniska produkter 

Vid framtagningen av en ny produkt följs i regel en rad krav vilka syftar till att återspegla de 

slutliga produktmålen. Utöver explicita kundkrav kan även särskilda branscher erfordra 

ytterligare krav och riktlinjer. Vad gäller medicintekniska produkter har svenska 

Läkemedelsverket lyft fram en kravlista som är viktigt att tänka på inför en klinisk prövning. 

Dessa krav har använts som riktlinjer vid skapandet av kravspecifikationen (se kapitel 

Kravspecifikation). Kravlistan kan hittas i Bilaga 4. 

3.6 Funktionalitet, användbarhet och önskvärdhet 

Utvecklingen av en ny typ av medicinteknisk apparat brukar ofta fokusera på funktionalitet. 

Produkten måste fungera felfritt och därför lägger företag ner tid och pengar på detta. För att 

öka effektiviteten på apparaten och minska antalet fel, bör det vara en prioritet för 

MedTech-företag att inte endast fokusera på funktionalitet. En ny typ av apparat bör vara 

intuitiv och därför satsats det mycket på människa-/maskininteraktion. Med medicintekniska 

apparater är proceduren komplex och kan vara förvirrande, detta riskerar inte endast 

marknadsrisker utan även människoliv. Vare sig en apparat är riktad mot slutanvändare som 

patienter, diagnostiker eller praktiserande läkare så måste produktkraven vara fokuserade mot 

rätt användarupplevelse. I USA har det statliga organet FDA, motsvarande Läkemedelsverket, 

uppmärksammat detta och har som följd skapat fler regleringar gällande människa-

/maskininteraktion och användarbarhet. Men där stannar regleringarna, endast med åtanke vid 

funktionalitet och användbarhet. (Leonard, Carbon Design Group, 2012) 

 

Det finns tre aspekter att ta hänsyn till när det gäller utvecklingen av medicintekniska 

apparater; funktionalitet som säger vad produkten gör för användaren, användbarhet som 

säger hur användaren interagerar med produkten, och önskvärdhet som säger hur väl 

                                                 
10

 autoklav sterilisering, innebär att kemikalier, plaster, textiler, glas och metallvaror sätts in i en tryckkokare 

som steriliserar allt med hjälp av ånga. (NE, 2012)  
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produkten känslomässigt knyter an till användaren. Medicintekniska apparater som är 

framgångsrika särskiljer sig vid aspekten önskvärdhet. Idag jobbar företag med en ojämn 

fördelning av dessa tre aspekter (se figur 8). (Leonard, Carbon Design Group, 2012) 

 

 

Figur 8. Ojämn fördelningen av funktionalitet, användbarhet och önskvärdhet. 

Det finns en orsak till varför funktionalitet och användbarhet är sådana viktiga faktorer; dessa 

behövs nämligen för godkännande hos Läkemedelsverket. Oavsett om produkter har stor 

önskvärdhet måste de i slutänden vara säkra för användaren och användarvänliga. Tillverkare 

av medicintekniska apparater kan dra lärdom av marknaden för konsumentprodukter för att på 

så sätt särskilja sina egna produkter och varumärken. Företag som Apple, Nike och Sony 

skapar bra användarupplevelser genom att leverera önskvärdhet för att på så sätt locka köpare 

till sina produkter. Bra produkter uppfyller helt enkelt inte endast bra användarupplevelser, de 

omdefinierar dem. Den önskvärda användarupplevelsen är en perfekt kombination mellan 

funktionalitet, användbarhet och önskvärdhet – bra produkter som inkorporerar alla tre 

aspekter är överlägsna (Leonard, Carbon Design Group, 2012). MedTech-branschen har 

uppmärksammat detta och därför har branschen börjat förflytta sig mot en jämn fördelning av 

de tre olika aspekterna (se figur 9). 
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Figur 9. Jämn fördelningen av funktionalitet, användbarhet och önskvärdhet. 

Användarcentrerat tänkande kan vara till fördel för det här examensarbetet vid Liquid Biopsy 

AB. Vare sig slutanvändaren av produkten kommer att bli en läkare, sjuksköterska eller 

patient, så kommer deras förväntningar att baseras på erfarenheter från konsumentmarknaden. 

En läkare med de senaste prylarna kan inte hjälpa med att känna sig lite besviken av en 

medicinteknisk apparat som inte har någon önskvärdhet. Medicintekniska företag som förstår 

hela användarupplevelsen har goda chanser att bli marknadsledande då de kopplar ihop sig 

med användaren på ett kraftfullt sätt. Inkorporering av de tre olika aspekterna kan vara 

avgörande för ett lyckat examensarbete och framtida slutprodukt. Genom att göra 

användarundersökningar med slutanvändaren, experter och Liquid Biopsy kan detta 

förhoppningsvis ge en bra bild av önskvärdheten som slutprodukten ska utstråla. 
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4. ANVÄNDARUNDERSÖKNING 

Det här kapitlet presenterar resultatet från de möten som exjobbarna har haft med användare 

under arbetets gång. 

4.1 Enkätundersökning 

Inom all form av produktutveckling har slutanvändaren en viktig roll och dennes åsikter bör 

därför beaktas. Med slutanvändare avses cytodiagnostiker, sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal som i framtiden kan komma att använda produkten. I syfte att möjliggöra 

kvantifiering av resultatet från undersökningen har en kvantitativ enkätstudie utförts, vars 

resultat presenteras i det följande avsnittet, medan enkätfrågorna och svarsalternativen 

återfinns i Bilaga 5. Enkäten togs fram i syfte att särskilja några viktiga aspekter ur kundens 

perspektiv när det gäller medicintekniska produkter. Samtliga personer som besvarade 

enkäten fick uppge kön och arbetstitel, medan det var frivilligt att uppge namn och 

kontaktuppgifter för eventuella följdfrågor. 

Enkätfrågorna sammanställdes till ett webbformulär med hjälp av Google Docs (Google, 

2012) och skickades sedan ut per mail till aktuella mottagare på Cancer Centrum Karolinska 

via sekreterare. Enkäten nådde ut till omkring 200 personer.  

4.1.1 Resultat 

Enkätutskicket resulterade i femton svarsposter från bland annat forskare, onkologer, läkare, 

och specialistläkare. Fördelningen mellan kvinnor och män blev relativt jämn i 

enkätundersökningen och en tolkning har gjorts kring de ställda enkätfrågorna vilket visas 

nedan. För att se detaljerade siffror från enkätundersökningen, se 0. 

 Användarvänlighet: Värderingen av egenskapen användarvänlighet hos produkten 

rankades högt bland respondenterna. Ett par respondenter värderade denna egenskap 

som medelviktig, dock var deras arbetspositioner läkare och forskare som kanske inte 

oftast hanterar diagnostikapparater. 

 Pålitlighet och kvalitet: Omkring två tredjedelar av respondenterna tyckte att en 

medicinteknisk apparat ska ha bra kvalitet till rimligt pris. Medan en tredjedel tyckte 

att det ska vara toppkvalitet till ett högre pris. Alltså visar detta att priset är en stor 

faktor. 

 Personsäkerhet: Respondenterna svarade att personsäkerheten kring dagens 

existerande apparater kan ligga på medelhög nivå. Detta kan innebära att vissa 

medicintekniska apparater alltid kommer att medföra en risk, men att det är upp till 

användaren att vara försiktig vid användning.  

 Underhåll: Majoriteten av respondenterna svarade att underhåll av dagens 

medicintekniska apparater är krävande och kan ta upp till 15 minuter för att rengöra 

och underhålla. Att konstruera det nya produktsystemet för minimalt underhåll bör 

finnas i åtanke vid konceptgenereringen.  

 Avfall: Majoriteten av respondenterna svarar att avfall hanteras enligt relationer vilket 

innebär att avfall, engångskassetten i detta fall, måste konstrueras för att uppfylla 

existerande relationer. 

 Förkunskaper: Majoriteten av respondenterna svarar att förkunskaper för att hantera 

medicintekniska apparater oftast inte är nödvändigt. En två timmars genomgång med 

en kunnig person räcker oftast. Det är fördelaktigt att konstruera produktsystemet så 
att en genomgång endast behövs i ett par minuter. 
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4.2 Intervju med cytodiagnostiker 

För att få en djupare inblick i användarnas syn på medicintekniska apparater utfördes två 

semistrukturerade intervjuer med Thi Luu och Viktor Larsson, båda är cytodiagnostiker på 

cytologilabbet vid Radiumhemmet på Karolinska Universitetssjukhuset. Intervjuerna utgick 

ifrån intervjuguiden i Bilaga 7 och utförandet hade en semi-strukturerad karaktär. 

4.2.1 Resultat 

Respondenten Luu betonade flera nyckelfaktorer som hon och hennes medarbetare ansåg var 

av absolut största vikt när det gäller medicintekniska apparater. Dessa innefattade 

användarvänlighet, miljövänlighet, säkerhet, ljudnivå samt att produkten är lukt- och 

allergifri. Användarvänlighet och ergonomi framhölls av Luu och Larsson som mycket 

viktiga och det som önskades var en produkt som tillåter snabb och enkel hantering. Enligt 

Luu ska hantering vara så enkel som att lägga in provet, trycka på en knapp och sedan ta ut 

provet. Produkten önskas vara automatiserad och inte tillåta felkällor. (Luu, 2012) 

Gällande pris kontra kvalitet på en produkt menade Luu att de inköpsprojekt hon deltagit i ej 

har haft något nämnvärt fokus på pris överhuvudtaget, istället prioriterades kvalitet, funktion 

och inte minst miljövänlighet hos produkten. Detta förhållningssätt möjliggörs delvis av det 

stora stödet från landstinget menar Luu (Luu, 2012). Dock så höll inte Larsson med, enligt 

honom så hanterar dem kemiska preparat oftast vid labbat som är väldigt giftigt. Han påstod 

istället att toppkvalitet är viktigast oavsett miljövänlighet och pris. Detta påstod han gällde för 

självaste apparaten, men för proverna så ska det vara billigt, annars så kostar det för mycket i 

längden. (Larsson, 2012) 

De produkter som Luu kommer i kontakt med anses vara säkra och så väl säkerhetssystem 

som utarbetade rutiner hos personalen möjliggör säker drift. Dessa produkter har designats för 

säkerhet och larmar vid feluppkomst (Luu, 2012). Larsson höll med att apparaterna har 

designats för att vara säkra, dock tillägger han att vissa maskiner läcker dofter som gör 

användarna illa tillmods. Vidare säger Larsson att i praktiken tummas det alltid på säkerheten 

vid labbet på grund av erfarenheten hos diagnostikerna, det gäller alltså för produkten att vara 

extra säker. (Larsson, 2012) Produkterna vid Luus och Larsson cytologilabb fordrar endast 

begränsat underhåll, omkring fem minuter per dag. Vidare tillägger Larsson att de flesta 

maskiner inom branschen annars är underhållsfria. Det krävs endast underhåll när något går 

sönder i maskinen och i detta fall ringer man efter reperationsservice.  

Miljöfrågan framhålls som mycket viktig och allting källsorteras. Detta är något som 

produkterna i labbet är anpassade för och underlättar för användaren menar Luu och Larsson. 

Larsson tillägger att de flesta större apparater samlar alla engångsartiklar i en behållare som 

sedan källsorteras. I andra fall kastas saker i papperskorgen, men detta är oftast vanligt avfall 

som inte är farligt för miljön. Specialavfall som nålar och komponenter med blod kastas i en 

separat specialavfallsbehållare. Dessa avfall läggs sedan i ett miljörum på samma våning som 

sedan töms ur av städare.  

Enkelheten hos produkterna är en nyckelfaktor. Luu menar att en produkt i labbet går att 

hantera efter omkring en halvtimmes instruktion av en expert (Luu, 2012). Enligt Larsson så 

är nya maskiner mer avancerade än de mer traditionella metoderna. Konservativa diagnostiker 

vill oftast inte ta sig an nya metoder som förändrar arbetets gång på ett radikalt sätt. Larsson 

säger att det gäller att övertyga de konservativa att det nya sättet är bättre än det traditionella, 
något som kan uppfyllas med enkelhet och överlägsenhet i resultatet som produkten ger. 

(Larsson, 2012) 

   



 

27 
 

5. NULÄGESANALYS OCH FÖRBÄTTRINGSPOTENTIAL 

Detta kapitel innefattar en nulägesanalys av företagets patentsökta metod och nuvarande 

automatiska prototyp. Vidare så undersöks förbättringspotential utifrån undersökningen av 

den nuvarande prototypen.  

5.1 Patentsökt metod 

Liquid Biopsys patentsökta metod renar cytologiska prover från kontaminationer såsom blod 

och slem, samtidigt som normaliserar (koncentrerar/späder) provet till optimal koncentration 

för nedströms analys. Metoden är rent fysiologisk och bygger inte på tillsatser av kemikalier, 

till skillnad från konkurerande produkter (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012). Detta medför 

att cellernas struktur, egenskaper och utseende förblir opåverkade av processen, varför de 

utgör optimal utgångspunkt för nedströms analys. Den patentsökta metoden ger sammanfattat 

följande fördelar: 

 Anrikning av celler till optimal densitet för analys. 

 Rena prover innehållande opåverkade celler och. 

 God potential för standardisering och automatisering. 

Då metoden är patentsökt men ännu ej godkänd vill företagsledning hemlighålla detaljerade 

beskrivningar av denna, dock beskrivs metodens fyra steg övergripande nedan. 

1. Initial provfiltrering: Provmaterialet sugs genom ett filter med utprovat flöde för att 

samla upp relevanta celler och släppa förbi resterande celler.  

2. Rening av systemet: Systemet renas från kontaminerat material genom att spola 

tvättvätska förbi filtret och ut till en slask. Detta via filtrets primärsida. 

3. Rensning av filter: Filtret rensas från celler genom att spola tvättvätska och ut till 

filterrensningsbehållaren. Detta via filtrets sekundärsida. 

4. Återfiltrering: Innehållet i filterrensningsbehållaren sugs åter genom filtret. Steg två 

till tre upprepas ytterligare två gånger med en mellanliggande återfiltrering för att få 

optimalt resultat. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 

Den patentsökta metodiken togs fram vid Karolinska Universitetssjukhuset, genom prövning 

med en manuell prototyp (se figur 10). (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 

 

 

Figur 10. Manuell prototyp vid Karolinska Universitetssjukhuset.  

I figur 11 visas provets utseende innan respektive efter processerande. Slutprovet till höger 

består av isolerade cancerceller utspädda i en tvättvätska.   
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Figur 11. Provets utseende innan respektive efter processerande. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 

Även vid cytologisk undersökning i mikroskop är skillnaderna mellan proven tydliga (se figur 

12). Till vänster, innan processerande, är de relevanta cellerna täckta av röda blodkroppar och 

analys av de relevanta cellerna är mycket svår eller omöjlig att genomföra. Till höger, efter 

processerande, återstår en koncentration av endast relevanta celler redo för analys. Båda 

bilderna är tagna med samma förstoringsgrad. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 

 

 

Figur 12. Provmaterialet innan respektive efter provrening. (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012) 

5.2 Automatisk prototyp 

Företaget konstruerade en automatisk provreningsrobot (prototyp) som byggde på den 

manuella cellsepareringsprototypen. Det nya instrumentet följer samma metod som den 

manuella prototypen, dock med bättre prestanda och snabbare processtid. För att kunna 

utveckla en engångskassett och basenhet gällde det att först observera den nuvarande 

automatiska prototypen. Genom att studera den gick det att ta reda på vilka komponenter som 

var nödvändiga att ha med i den nya produkten, samt vilka förbättringsområden det fanns.  
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Den patentsökta metod som beskrevs tidigare blev först konstruerad till en manuell prototyp 

som fungerade exakt enligt metoden. Användaren fick då själv hantera hela processen vilket 

krävde specifik kompetens av konstruktionen och så tog hela proceduren cirka tio minuter. 

Med detta som grund konstruerade Liquid Biopsy en automatisk prototyp med samma 

procedur och resultat som den manuella prototypen, dock så styrdes den via LabVIEW 

(National Instruments Corporation, 2012) med en tid på fem minuter. Se figur 13 för en bild 

på den nuvarande automatiska prototypen. 

 

Figur 13. Nuvarande automatisk prototyp. 

Det fanns ett par stora skillnader som tillämpades på den automatiska prototypen gentemot 

den manuella prototypen: 

 Istället för manuella vridventiler har man ersatt dessa med elektromagnetiska 

klämventiler (6) som styrs via styrkortet (11). Genom att tillföra ström till dessa så 

stängs klämventilen av en elektromagnetisk spole. 

 En mindre peristaltisk pump (5) har använts istället för den större versionen hos den 

manuella. 

 Bakåtsuget som sker för att extrahera bort alla celler på filtrets primärsida sker nu med 

en membranpump (8) istället för en vanlig spruta. Membranpumpen bygger upp 

undertryck i slutprovets behållare (2) som sedan tillåter att vätska sugs tillbaka in i 

behållaren. 

 För att möjliggöra sug från slutprovets behållare till den peristaltiska pumpen har en 

luftventil (7) kopplats till slutprovets behållare för att på så sätt undvika 

undertrycksbildning. 

 Istället för en vattenpelare som den manuella prototypen har används istället en 

elektronisk differentialtrycksmätare (10) vid filtrets sekundärsida. 

 Ventilerna, differentialstrycksmätaren och pumpar är kopplade till ett styrkort (11) 

som sedan kopplas till USB-ingången på en PC. Programmet LabVIEW används 

sedan för att programmera styrkortet.  

För en mer detaljerad beskrivning av den automatiska prototypen med hänvisningar till 

ingående komponenter, se Bilaga 8. 
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5.3 Förbättringspotential 

Det finns ett flertal problemområden med den nuvarande automatiska prototypen som kan 

förbättras inför den nya produkten som ska bestå av en engångskassett och en basenhet. Det 

självklara faktumet att den nuvarande automatiska prototypen möjliggör korskontaminering 

mellan prover, då den använder samma slangar och kopplingar, har redan tagits i beaktning 

och kommer inte tas upp här. Vidare så är det förstått att den nuvarande automatiska 

prototypen inte ses som en kommersialiserbar produkt, utan istället som en labbprototyp för 

forskning.  

Följande tekniska förbättringar kan öka kvaliteten på den nya produkten: 

 Differentialtrycksmätare vid filtrets bägge sidor istället för endast vid 

sekundärsidan. Med en differentialmätare på filtrets båda sidor är placeringen av 

start- och slutprov irrelevant då det hydrostatiska trycket, som indikerar filtrets 

mättnad, endast beror på filtrets inlopp och utlopp. 

 Den nuvarande prototypens slutprov har två utlopp och ett inlopp vilket leder till ett 

komplext kanalsystem. Slutprovets två utlopp är kopplade till en luftventil och en 

membranpump. Dessa två komponenter används aldrig samtidigt i proceduren så detta 

möjliggör att endast ett utlopp behövs från slutprovet, detta utlopp kan sedan kopplas 

till en T-korsning som går till en luftventil och membranpump. 

 Membranpumpen idag kan suga in potentiellt smittfarlig luft vilket sedan släpps ut i 

omgivningen. När membranpumpen suger ut luft ur slutprovets behållare så kan 

potentiellt smittfarlig luft släppas ut i omgivningen. Smittfarliga ämnen kan även på så 

sätt fastna i pumpen. Den nya produkten måste på något sätt förhindra detta, antingen 

genom ett luftfilter eller genom att ersätta membranpumpen med en peristaltisk pump 

där endast den inre slangen påverkas av smittfarliga ämnen. Den inre slangen i 

peristaltiska pumpen kan sedan bytas ut med jämna mellanrum.  

 Klämventiler är kanske inte lika säkra som vridventiler. Den nuvarande automatiska 

prototypen använder sig av elektromagnetiska klämventiler för att se till att vätska inte 

flyter förbi. Det är osäkert exakt hur säkra dessa ventiler är för att bli godkännda av 

Läkemedelsverket vid kommersialiseringen av den nya produkten. Alternativ som 

vridventiler, t.ex. kulventiler, bör kanske tillämpas för att säkerställa en säker 

procedur. 

Dessa fyra tekniska detaljer kan förbättras och tillämpas på den nya produkten som ska 

komma att utvecklas. Det är dock självklart att den nya produkten kan ha nya tekniska 

lösningar som inte alls ingår i den nya automatiska prototypen.   
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6. KONCEPTUTVECKLING 

Följande avsnitt redovisar konceptutvecklingen under examensarbetet, inklusive analys av 

kundbehov, konceptgenereringen och utvärderingar.  

6.1 Kravworkshop med Liquid Biopsy AB 

Efter nulägesanalysen och förbättringspotential kring företagets nuvarande prototyp 

påbörjades konceptutvecklingen. För att ta reda på vilka tekniska och funktionella krav 

produkten behövde så gjordes en kravworkshop med Liquid Biopsy AB. Kravworkshopen 

kan i generella sammanhang kallas för en brainstormingsworkshop då deltagarna skulle vara 

kreativa och dem fick tänka fritt gällande vad den slutgiltiga produkten skulle uppfylla. Det 

fanns alltså inga begräsningar med vad deltagarna önskade, detta skulle i efterhand analyseras 

av projektgruppen för att se om alla krav var realistiska och passande för examensarbetet. 

Till förfogande vid denna workshop var ett konferensrum, white-board, Post-it-lappar, 

färgpennor, papper och inspirationsmaterial i form av bilder på de nuvarande prototyperna. 

För att göra workshopen mer interaktiv så skapades sex olika A4-papper där vardera A4-

papper skulle samla alla resultat mot ett specifikt kriterium. Överst på dessa A4-papper fanns 

en rubrik med namnet på vilket kriterium pappret gällde för. Varje A4-papper var även 

uppdelat i en över- och underdel. Den övre delen var för krav som produkten måste uppfylla, 

och den undre delen var för krav som skulle uppfyllas i mån av tid.  

De sex olika kriterier som workshopen fokuserade på var funktion, teknik, användare, 

logistik, säkerhet och övrigt. Dessa kriterier ansågs viktigast innan konceptgenerering skulle 

påbörjas. Kriterier som tillverkning och montering togs inte i beaktning då det ansågs för 

tidigt att låta deltagarna titta på dessa aspekter innan ett koncept hade genererats fram. Under 

workshopen togs varje kriterium ett i taget så att gruppen skulle vara fokuserad och inte 

behöva tänka ut alla kriterier på en och samma gång. Med hjälp av post-its så fick alla 

deltagare skriva ner vilka krav de tyckte att produkten skulle ha, sedan placerades dessa 

post-its på A4-pappret som var riktat mot det specifika kriteriet. Tidåtgången för workshopen 

var två timmar så det fanns en begränsad tid på 20 minuter som deltagarna kunde fokusera på 

vid varje kriterium.  

Resultatet från workshopen samlades ihop och med hjälp av detta kunde en funktionsanalys 

skapas (se kapitel Funktionsanalys). Se figur 14 för att se hur resultatet såg ut från 

kravworkshopen. 
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Figur 14. Resultat från Kravworkshop med Liquid Biopsy. 

6.2 Funktionsanalys 

En top-down funktionsanalys skapades för att visa huvudfunktionerna och de tekniska 

lösningar som skulle komma att krävas av den slutgiltiga provreningsroboten. Den 

huvudsakliga funktionen hos produkten är att separera onormala celler ur ett blodprov där 

användaren endast tillför elektricitet och sköljvätska. Ut får användaren restavfall och ett prov 

för vidare analys. 

Det fanns fyra delfunktioner som tog hänsyn till alla tekniska lösningar som produkten skulle 

behöva, följande delfunktioner presenteras nedan. 

 Filtrering av prov. Inkluderar alla tekniska lösningar som krävs för att filtrera 

blodprovet. Den nya produkten kommer vara fullt automatiskt och kommer ha 

komponenter så som pumpar, ventiler, filter, kanaler, vibrator etc.  

 Förhindra korskontamination mellan prover. Inkluderar alla tekniska lösningar 

som krävs så att det inte blir någon korskontaminering mellan olika blodprover. Det 

kan vara möjligt att det finns kvar cancerceller i systemet efter rensning men som 

sedan kan hamna i ett blodprov utan cancerceller. Patienten bakom detta blodprov kan 

i så fall få nyheter som inte är korrekta. Den tekniska lösningen kommer vara en 

engångskassett som förbrukas efter varje blodprov. Denna engångskassett kommer 

innehålla alla komponenter som kommer i kontakt med blod. 
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 Övervakning av process. Inkluderar alla tekniska lösningar som övervakar processen 

hos apparaten. Med detta menas tiden från att ett blodprov har satts i apparaten tills att 

ett slutprov erhållits. Utan denna funktion kommer apparaten vara manuell då 

användaren själv måste reglera pumpar, ventiler, etc. De tekniska lösningarna kommer 

vara ett programmerbart styrkort, kablage, differentialtrycksmätning samt sensorer vid 

behållaren för sköljvätska (hädanefter PBS) och restavfall. 

 Visuell feedback av pågående process. Inkluderar alla tekniska lösningar som krävs 

för att användaren av apparaten ska få visuell feedback över den pågående processen. 

Utan denna funktion kommer användaren inte kunna veta vad det är som händer i 

apparaten eller om något har gått fel. De tekniska lösningarna kommer vara en digital 

display eller LED-indikatorer som sedan är kopplade till ett styrkort. Styrkortet är 

kopplat till pumpar, ventiler samt sensorer vid PBS- och restavfallsbehållaren. 

 

Se figur 15 för huvudfunktionen och de fyra delfunktionerna. För att se hela funktions-

analysen, se Bilaga 9. 

 

 

Figur 15. Funktionsanalys av provreningsrobot (förenklad version). 
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6.3 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen som ställdes upp delades in i sex huvudområden, vilka ansågs mest 

relevanta för produkten. Områdena innefattades av funktion, konstruktion, teknik, användare, 

säkerhet, logistik, produktion och ekonomi. För att på ett enkelt sätt möjliggöra referering till 

de uppställda kraven infördes ett system med beteckningar för de olika områdena. Det första 

kravet under funktion benämns F1, det andra F2 och så vidare. På motsvarande sätt benämns 

det första logistikkravet L1. Ytterligare en aspekt att ta i beaktning för god åskådning var att 

två olika produkter ska ingå i kravspecifikationen; dessa särskiljdes genom beteckningarna E 

eller B för krav relaterade till engångskassett respektive basenhet.  

Punkterna inom respektive område bestod i de krav, önskemål och indikationer som 

insamlades under teoristudie, kravworkshop och användarundersökningar. Beroende på 

kravets prioritering erhölls ett nummer, ett till tre, där ett är viktigast. Önskemål från 

kravworkshopen erhöll prioritet tre, medan krav erhöll prioritet ett eller två beroende på dess 

relevans för examensarbetet och det begränsade tidsspannet.  I kravspecifikationen ingår även 

en statuskolumn för att möjliggöra indikering av pågående och avklarat kravarbete.  

Se tabell 2 nedan som visar funktionella kriterier med högsta prioritet. För att se resterande 

kravspecifikation, se Bilaga 10. 

 

Tabell 2. Funktionella kriterier med högsta prioritet. 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

F1 E+B Cellprovrening med motsvarande resultat som tidigare 
prototyp, enligt Liquid Biopsys patentsökta metod. 

1 Pågående 

F2 B Logisk följd vid användning. 1 Klar 

F3 E Engångskassetten ska vara en komplett enhet dvs. innehålla 
filter och alla nödvändiga anslutningar mot basenheten 

1 Klar 

F4 B Basenheten ska vara enkel att hantera vid förflyttning. 1 Klar 

F5 B PBS- och slaskbehållaren ska vara dimensionerade för minst 
10 prover. Möjlighet bör även finnas att koppla till extern 
PBS-tank och slaskavlopp. 

1 Klar 
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6.4 Konceptgenerering 

Det andra steget i utvecklingsprocessen består i konceptutveckling, vilken inleds med en 

konceptgenerering för att senare följas av ett konceptval. Nedan presenteras de koncept som 

tagits fram för såväl engångskassett som basenhet. 

6.4.1 Engångskassett 

0Genom att utgå ifrån kravspecifikationens prioriterade krav kunde sex koncept för 

engångskassetten genereras fram. Koncepten skissades och visade bara visuellt hur 

engångskassetten kunde se ut. Det togs ingen beaktning på de tekniska detaljerna eller 

tillverkningsprocesser. Vidare så var tanken kring konceptgenereringen att ta fram olika 

utseenden på kassettet för att vid den kommande utvärderingen förstå åt vilket håll företaget 

ville gå. Figur 16 nedan visar några skisser. För att se alla konceptskisser och förklaringar, se 

Bilaga 11.   

Figur 16. Ett par koncept från konceptgenereringen av engångskassetten. 

6.4.2 Basenhet 

Vid konceptgenereringen prioriterades engångskassetten mer än basenheten enligt tidigare 

målsättningar och direktiv från Liquid Biopsy. Tillvägagångssättet vid konceptgenereringen 

av basenheten var att designa basenheten kring engångskassetten. Detta innebär att 

basenheten konstrueras kring form och funktion hos engångskassetten. Fastän det är i ett tidigt 

stadie att säga hur basenheten kommer att fungera så skissades det på några visuella koncept 

gällande basenhetens utseende. Detaljer som tekniska lösningar och funktionalitet 

behandlades inte på grund av det tidiga stadiet. Figur 17 visar några skisser. För att se alla 

konceptskisser och förklaring, se Figur 17. 
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Figur 17. Ett par koncept från konceptgenereringen av basenheten. 

6.5 Utvärdering 1 med Liquid Biopsy 

Efter att konceptgenereringen av sex olika engångskassetter var klar var det dags att utvärdera 

dessa med företagsrepresentanterna på Liquid Biopsy. En av utmaningarna var att veta hur de 

olika koncepten skulle jämföras mot varandra i och med det tidiga stadiet av 

konceptgenereringen. Koncepten var endast visuella skisser på hur engångskassetten och 

basenheten kunde se ut, tankar kring konstruktion, tillverkning och montering togs inte i 

beaktning.  

När kriterierna är obestämda, subjektiva eller inkonsekventa är det rekommenderat att 

använda sig av utvärderingsmetoden ”Paired Comparison Analysis”. Med denna kan koncept 

prioriteras genom att jämföra dem mot varandra två åt gången. Genom att besluta, i varje 

jämförelse, vilket av de två koncepten som är bäst, kan en prioriteringslista skapas. Denna 

utvärderingsmetod är passande i detta fall då företagsrepresentanterna subjektivt får bedöma 

vilka koncept de gillar mest genom att jämföra de mot varandra. (Rebernik & Bradac, 2008). 

Utvärderingsmetoden går till på det sättet att alla koncept sätts in i en matris mot varandra. 

Koncepten på ena kolumnen blir referens när man jämför mot koncepten i raden ovanför (se 

Bilaga 13).  Det gäller att besluta ifall referenskonceptet är bättre, sämre eller lika bra som 

konceptet det jämförs mot. Slutligen beräknas totalsumman ut för varje koncept där koncepten 

med högst betyg anses vara det bästa alternativet. (Rebernik & Bradac, 2008) 

Alla sex engångskassettkoncept och de fyra basenhetskoncepten lades in i matrisen för att bli 

jämförda mot varandra. Oavsett vilket koncept av basenheterna som får högst betyg kommer 

det inte att vidareutvecklas förrän det slutliga konceptet för engångskassetten har valts. Detta 

då konstruktionen av engångskassetten kommer att forma konstruktionen av basenheten. 

Anledningen till att basenheterna jämförs mot varandra i detta stadie är att det ändå är bra att 

veta vilket utseende företaget vill ha på basenheten. 

Under Utvärdering 1 med företaget samlades alla företagsrepresentanter i ett rum där 

projektgruppen först presenterade varje koncept. Därefter fick alla deltagare PCA-matrisen 

som de skulle fylla i tillsammans med bilder på alla de koncept som tagits fram. Underst på 

matrisbladet skapades en tabell med plats för kommenterar till varje koncept för att få med 

deltagarnas mer specifika åsikter kring varje koncept. Efter utvärderingsworkshopen 
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summerades alla deltagarnas siffror i Microsoft Excel för att därefter skapa två stapeldiagram 

med resultatet, ett för engångskassetten och ett för basenheten. 

6.5.1 Engångskassett 

Resultatet från konceptutvärderingen består av Liquid Biopsys poängsättning i PCA-matrisen, 

även kallad önskematris. Nedan presenteras röstningsresultatet för engångskassettkoncepten 

(se figur 18). Våfflan och Super Nintendo erhöll högst poäng, tätt följt av Stående modul. 

Koncept som uppenbart kan elimineras är Boxmodul och Liggande modul. 

 

 

Figur 18. Röstningsresultat för engångskassettkoncepten från Utvärdering 1. 

6.5.2 Basenhet 

Röstningsresultatet för basenhetskoncepten, vilket presenteras i figur 19, pekar på att en 

uppfällbar basenhetslösning är önskvärd. Önskemål kring den estetiska designen i övrigt är 

svårt att utläsa. Vidare arbete med basenheten kommer att avvaktas till dess att ett 

engångskassettkoncept har valts. 

 

Figur 19. Röstningsresultat för basenhetskoncepten från Utvärdering 1. 
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6.6 Vidareutveckling av utvalda kassettkoncept 

Från Utvärdering 1 med Liquid Biopsy AB visade det sig att de engångskassetter som fick 

högst betyg från önskematrisen var Våfflan, Super Nintendo och Stående engångsmodul. För 

att fortsätta med vidareutvecklingen av koncepten valdes endast dessa tre ut. Vidare så 

särskilde sig dessa tre koncept mycket från varandra och därför var det svårt att direkt välja 

endast ett koncept. De tre olika koncepten vidareutvecklas inom aspekter som funktion, 

tillverkning och montering, innan en jämförelse gjordes med en utvärderingsmatris.  

6.6.1 Våfflan 

Konceptet Våfflan presenterades tidigare i all sin enkelhet och i detta avsnitt går vi närmare in 

på hur en faktisk lösning skulle kunna se ut. Ur hanteringssynpunkt framstod en solid 

konstruktion som mest lämplig, detta för att möjliggöra enkel och robust koppling mellan 

engångskassett och basenhet. I figur 20 nedan illustreras hur det plana konceptet skulle kunna 

se ut ovanifrån. 

 

 

Figur 20. Skiss av konceptet Våfflan ovanifrån. 
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Vidareutvecklingen av detta koncept bidrog till flera nya idéer och förbättringar, vilka 

beskriver konceptet i sin helhet enligt nedan.  

 Konceptet har ett mycket effektivt kanalsystem, kanalsträckorna är mycket korta 

mellan de olika komponenterna. Stora delar av kanalen till PBS-kopplingen kan om 

fördelaktigt integreras i basenheten, varvid två åtskilda PBS-kopplingar skulle ersätta 

den enskilda PBS-kopplingen illustrerad ovan. Att begränsa antalet kopplingar kan 

dock vara till fördel.  

 Slutprovsbehållaren monteras enkelt genom presspassning i engångskassetten (till 

vänster i bild). Vid avslutade process dras provet ur engångskassetten med handkraft.  

 Kassetten kan formsprutas i två halvor då alla kanaler är i mitten på kassetten. Filtret, 

ventiler och kontakter monteras mellan halvorna, innan över- och underdel sätts 

samman. 

 Filterupphängningen möjliggör vibrationer i och med en avsmalnad tjocklek av 

plastkonstruktionen vid upphängningen. I och med detta kan vibrationerna fortplanta 

sig till filterupphängningen men begränsas i övrigt inom kassetten.  

 Alla ventiler och kopplingar är placerade på undersidan av engångskassetten vilket 

innebär att insättningen sker ovanifrån på basenheten.  

 Kompakt och rektangulär design möjliggör volymeffektiv förvaring och paketering. 

Respektive prov måste förses med ett rör (pipett) för att systemet ska nå ner till botten 

av provrören. Dessa monteras med brytbara plastfästen vid kassettens sida för att 

minimera kassettens höjd vid paketering och transport. Inför en körning tas pipetterna 

enkelt loss och trycks fast likt provrören genom en presspassning.  

 Tre hål genom engångskassetten möjliggör spårning mot basenhetens motsvarande 

styrpinnar. Det kapade hörnet omöjliggör insättning på fel sätt och indikerar för 

användaren hur enheten skall monteras. Motsvarande geometri finns hos basenheten. 

 

Figur 21 presenterar en tredimensionell skiss av hur konceptet skulle kunna se ut. För 

samtliga skisser, se Bilaga 14. 

 

 

Figur 21. Skiss av konceptet Våfflan i tre dimensioner. 
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6.6.2 Super Nintendo 

Detta koncept fick god respons vid utvärderingen och har vidareutvecklats sedan dess. 

Grundidén med startprov till vänster och slutprov till höger är kvar, även om montering av 

startprovet har förändrats, illustrerat i figur 22. Istället för att användaren ska hälla i blodet i 

kassetten kan användaren ta provrören och trycka fast det direkt mot kassetten, detta genom 

tidigare beskriven presspassning.  

 

 

Figur 22. Skiss av konceptet Super Nintendo. 

Konceptet har setts över mer i detalj och följande idéer och förändringar förklarar hur 

konceptet är tänkt att fungera: 

 Konceptet möjliggör mycket enkel och intuitiv montering. Start- och slutprov 

monteras med presspassning på vardera sida av kassetten, vartefter kassetten trycks 

fast i inmatningsracket på basenhetens ovansida med ett enkelt handgrepp.  Efter 

avslutad process matas kassetten ut med en knapptryckning, alternativt automatiskt 

med hjälp av programmering.  

 Konceptets geometri bidrar till enkel instyrning i basenhetens inmatningsrack.  

 Filterupphängningen möjliggör vibrationer på motsvarande sätt som Våfflan, det vill 

säga genom en avsmalnad konstruktion som tillåter fortplantning av vibrationer, 

alternativt att filterhållaren monsteras med silikonpackning eller dylikt för att tillåta 

vibrationer. 

 Alla ventiler och kopplingar är placerade på undersidan av engångskassetten vilket 

innebär att insättningen sker ovanifrån på basenheten.  

 Kompakt och rektangulär design möjliggör volymeffektiv förvaring och paketering. 

Detta koncept saknar rörliga delar så när som på de integrerade ventilerna vilket ger en 

robust konstruktion. Ytterskalet inklusive rören till proverna kan formsprutas i två 

halvor för att sedan monteras med inneslutet kanalsystem. Kanalsystemet i sig blir 

troligen mer komplex då det löper växelvis på olika höjder i systemet (se figur 23).  
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Figur 23. Konceptet Super Nintendo i genomskinlig tredimensionell skiss. 

För samtliga skisser, se Bilaga 14. 

6.6.3 Stående engångsmodul 

Något som stod klart sedan första konceptet var att undertryckstanken inte behövde vara med 

i engångskassetten utan kunde vara med i basenheten. Vidare så bestämdes det i 

kravspecifikationen att startprovet skulle tryckas in i engångskassetten med sin 

standardbehållare, inte hällas in av användaren. Med detta som grund fick engångskassetten 

en mer kompakt och rektangulär design (se figur 24). För samtliga skisser, se Bilaga 14. 

 

 

Figur 24. Ny version av Stående engångskassett. 



42 

 

Förbättringarna som har gjorts på konceptet är många och beskrivningen av konceptet följer 

nedan: 

 Konceptet har ett effektivt kanalsystem där startprovet går direkt till filterenheten. 

 Slutprovsbehållaren trycks in (till höger i bilden) i engångskassetten och kan enkelt 

avmonteras vid färdig procedur. 

 Modulen kan formsprutas i två halvor då alla kanaler är i mitten på modulen. 

Filterenheten, vridenheten, ventiler och kontakter monteras innan överdel läggs på. 

 Filterenheten har gummikanter som möjliggör vibrationer från vibratorn på 

baksidan (placerad i basenheten). Detta innebär att vibrationerna till resten av 

konstruktion dämpas. 

 Alla ventiler och kontakter finns på baksidan av engångskassetten vilket innebär att 

insättningen sker framifrån på basenheten. 

 Känsliga komponenter i basenheten ligger inte under engångskassetten vilket 

innebär att spill i engångskassetten inte påverkar basenhetens komponenter.  

 Kompakt och rektangulär design möjliggör bra förvaring och volymeffektiv 

paketering. Det är estimerat att engångskassetten får en dimension på 10x12x3 cm 

(BxHxD). Eftersom att inga lösa delar ligger utanför konceptet kan engångskassetterna 

enkelt packas på varandra, både vid förvaring och vid distribution. 

 Två hål genom engångskassetten möjliggör spårning i basenheten med styrpinnar. 
Spårningen minskar risken att användaren sätter in engångskassetten på ett felaktigt 

sätt i basenheten.  

 Startprovet trycks in i vridenheten (till vänster i figur 24) som sedan vrids upp. Detta 
möjliggör att pipetter ner till behållarens botten inte behövs. Genom att trycka in 

startprovet genom två tätningslister så kommer vätskan inte spillas ut när startprovet 

vänds. Vridenheten kommer endast att kunna vridas åt ett håll och endast 180 grader 

(toppläge). Genom vridenheten går det en kanal som leder från startprovets öppning 

och in till filterenheten. Se figur 25 för lösningen på vridenheten. 

 

 

Figur 25. Lösning på vridenhet för konceptet Stående engångskassett. 
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6.6.4 Utvärderingsmatris 

I syfte att försöka göra en så objektiv utvärdering som möjligt av koncepten användes en 

metod som kallas Kesselringmatrisen. Denna metod bygger på att ranking av de olika 

koncepten mot särskilda kriterier av olika vikt. Viktningen av kriterier utförs i relation till 

dess relevans för slutprodukten, på en skala från ett till fem, där fem är högst. Vidare rankas 

respektive koncept mot var och ett av kriterierna, med samma skala. Samtliga koncept jämförs 

mot ett idealfall, vilket uppfyller samtliga kriterier på bästa sätt. Metoden har visat sig vara 

användbar för att objektivt jämföra olika koncept mot varandra. (Kesselring, 1951)  

Viktning av kriterier 

Kriterierna i Kesselringmatrisen har viktats utifrån deras relevans för en framtida slutprodukt. 

Allra högst prioritet hos slutprodukten är att den ska vara användarvänlig, hålla hög 

driftsäkerhet och kvalitet, vara miljövänlig och säker för användaren. De fyra första 

kriterierna i matrisen återspeglar dessa aspekter.  

Kriterier av stor vikt, men något lägre rang än tidigare nämnda kriterier innefattar korta 

transportvägar för vätskan, användning av återvinningsbara material, enkla metoder för 

tillverkning och montering, robust konstruktion med få rörliga delar och volymeffektiv 

paketering för kostnadseffektiv transport. Samtliga av dessa kriterier återspeglas i matrisen 

och har viktats med det nästa högsta värdet. 

Kriterier av än lägre rang innefattar optimerad komponentplacering med avseende på spillrisk 

vid hantering och möjliggörande av enkel konstruktion av basenhet, vilket återspeglas i 

matrisen.  
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Resultat 

I tabell 3 nedan redovisas resultatet från konceptutvärderingen med Kesselringmatrisen. 

Koncepten har rankats enligt nedanstående skala. 

Tabell 3. Kesselringmatris för de tre utvalda koncepten. 

Koncept 
 
Kriterier 

Idealfall Våfflan 
Stående 
modul 

Super 
Nintendo 

 w v t v t v t v t 

1. Logisk följd vid användning 5 5 25 4 20 4 20 5 25 

2. Låg risk att rörliga eller lösa delar lossnar/går sönder 5 5 25 3 15 3 15 4 20 

3. Inga vassa kanter som användaren kan skära sig på 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

4. Minimal materialåtgång 5 5 25 4 20 5 25 3 15 

5. Effektivt kanalsystem 4 5 20 4 16 5 20 2 8 

6. Återvinningsbara material 4 5 20 5 20 5 20 5 20 

7. Tillverkningsbarhet  4 5 20 4 16 4 16 2 8 

8. Monterbarhet 4 5 20 4 16 4 16 2 8 

9. Få rörliga delar 4 5 20 4 16 4 16 5 20 

10. Möjliggör hantering utan handskar 4 5 20 4 16 5 20 5 20 

11. Minimal klämrisk vid insättning och urmontering av 
engångskassett i basenhet 

4 5 20 4 16 4 16 5 20 

12. Volymeffektiv paketering och kompakt förvaring 4 5 20 4 16 4 16 3 12 

13. Optimerad komponentplacering med avseende på 
spillrisk 

3 5 15 3 9 5 15 3 9 

14. Möjliggör enkel konstruktion av basenhet  3 5 15 4 12 4 12 2 6 

T = ∑tj 335 233 252 216 

T/Tmax 
100 % 69,6% 75,2 % 64,5 % 

Rank  2 1 3 

 
1: Uppfyller ej 
kravet. 

2: Uppfyller kravet, men med 
betydande brister. 

3: Uppfyller 
kravet. 

4: Uppfyller kravet, 
med klara fördelar. 

5: Uppfyller kravet, med 
en idealisk lösning. 

Skillnader mellan koncepten 

Super Nintendo erhöll det allra högsta värdet vid det första kriteriet då detta koncept endast 

kräver montering av två provrör för att sedan monteras i basenheten utan vidare förarbete. 

Stående modul kräver här en rotation av startröret medan Våfflan kräver montering av 

provpipetter.  

Även vid det andra och nionde kriteriet erbjuder Super Nintendo den bästa lösningen då den 

inte har några rörliga delar så när som på de integrerade ventilerna. Våfflans pipetter kan 

lossna och den Stående modulens vridled är en känslig del jämfört med Super Nintendo, därav 

den lägre rankingen.  

Stående modul erbjuder det effektivaste kanalsystemet varför det även möjliggör minimal 

materialåtgång, detta återspeglas i det fjärde och femte kriteriet. Våfflan har något längre 

kanaler och kräver även tillverkning av pipett för startprov, till skillnad från den stående 

modulen. Super Nintendo har jämförelsevis komplext kanalsystem i olika höjd och djup, 

vilket troligen bidrar till en ökad materialåtgång.  

Kriterierna sju och åtta behandlar tillverkning och montering. Såväl Våfflan som Stående 

modul kan formsprutas i två delar, topp och botten, med mellanliggande filter och 
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komponenter. Detta medan Super Nintendo i och med sitt komplexa kanalsystem försvårar 

tillverkning och montering då denna troligen kommer att behöva tas fram i flera steg, därav 

den lägre rankingen.  

Hantering utan handskar är troligtvis möjlig för samtliga koncept, dock kräver pipetterna hos 

Våfflan beröring vilket kan anses möjliggöra olika former av bakteriespridningen, vilket 

resulterar i den lägre rankingen.  

Både Våfflan och Stående modul kommer att monteras i basenheten för att senare stängas in 

under eller bakom ett lock. Detta medför en klämrisk som inte finns hos Super Nintendo, 

vilket ger Super Nintendo den högsta rankingen.  

Det tolvte kriteriet behandlar volymeffektiv paketering där Våfflan och Stående modul anses 

relativt kompakta och tomt utrymme kommer endast att finnas vid positionerna för provrören. 

Super Nintendo å andra sidan kommer att vara mer volymineffektiv då dess kanaler löper i så 

väl höjd som djupled.    

Det näst sista kriteriet behandlar spillrisk över basenhetens komponenter. Stående modul har 

här en stor fördel då dess kopplingar är placerade på baksidan av modulen och därmed aldrig 

befinner sig ovanför känsliga komponenter, till skillnad från Våfflan och Super Nintendo vars 

kopplingar är placerade i botten av kassetterna.  

Såväl Våfflan som Stående modul möjliggör relativt enkel konstruktion av basenheten 

eftersom samtliga kopplingar finns på samma sida och kopplingarna ligger nära basenhetens 

gränssnitt. Super Nintendo har visserligen samtliga kopplingar på samma sida, men 

ventilmanövreringen kommer troligen kräva höj och sänkbara manöverdon, vilket ger 

konceptet ett lägre rank i detta avseende. 

6.7 Utvärdering 2 med Liquid Biopsy AB 

Efter att de tre olika engångskassettkoncepten vidareutvecklades gjordes som tidigare nämnt 

en Kesselringsmatris för utvärdering. Denna utvärdering visade att koncepten Våfflan och 

Stående engångskassett var nära varandra i poäng och därför skulle det bli ett svårt val att 

välja ett av dessa koncept. Då Liquid Biopsy är uppdragsgivarevar det svårt att välja ett 

koncept utan att veta vad företaget ville ha. Därför valdes det att göras ännu en utvärdering 

med företaget, dock i en diskussionsartad form där alla från företaget öppet fick argumentera 

för vilka koncept de gillade mest. Tre kollage skapades (se Bilaga 14) med bilder på de 

vidareutvecklingar som gjordes på koncepten, detta fick alla deltagare ta del av under 

diskussionen. Även Kesselringsmatrisen visades under mötet för att visa hur koncepten 

rankades mot varandra med avseende på de viktigaste kriterierna i kravspecifikationen. 

Vidare så skulle alla från företaget ge feedback på de olika koncepten som kunde göra 

koncepten bättre. 

Redan från början i diskussionen med företaget visade det sig att koncepten Våfflan och 

Stående engångskassett, de som fick högst betyg i Kesselringsmatrisen, var mest önskavärd 

med grund för konceptens enkelthet, idérikedom och konstruktion. De två olika koncepten 

Våfflan och Stående engångskassett fick exakt lika många röster från företagets sida vilket 

ställde ett dilemma på vilket koncept man skulle gå vidare med. Vidare så gav 

företagsledningen feedback på de två favoritkoncepten som kunde förbättra dem ännu mer. 

Med detta som grund valdes det att modifiera och förbättra de två koncepten utifrån 

feedbacken innan val av slutkoncept gjordes. 
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6.8 Modifieringar utifrån feedback 

Utifrån den andra utvärderingen modifierades de två vinnande koncepten, Våfflan och 

Stående engångskassett, med avseende på den feedback som erhölls under mötet. I detta 

avsnitt presenteras de detaljändringar som utförts på koncepten.  

6.8.1 Våfflan 

För att undvika undertrycksbildning i startprovet måste en luftventil integreras i kopplingen 

mot provet, alternativt i anslutning till denna, likt den vid slutprovet. De på sidorna löst 

förankrade pipetterna ansågs vara till nackdel för konceptet då det utgjorde ett extra steg för 

användaren samt att dessa kunde tänkas lossna från kassetten i ett tidigare skede. Istället 

föreslogs förmonterade mjuka rör, exempelvis i form av silikonslangar direktkopplade till 

kanalsystemet vid respektive provfäste. Dessa silikonslangar kan enkelt vikas in under 

kassetten vid paketering, eventuellt med någon form fäste för slangändarna så att de hålls på 

plats för att underlätta paketering och hantering. Figur 26 presenterar det modifierade 

konceptet av Våfflan (ovanifrån). 

 

 
 

Figur 26. Modifierade konceptet av Våfflan. 

6.8.2 Stående engångskassett 

Utifrån Utvärdering 2 med Liquid Biopsy fick konceptet Stående engångskassett viktig 

feedback på en ändring som skulle göra konceptet bättre. Denna ändring var inte drastisk, 

men förbättrade konceptet gällande tillverkning och montering. Dock medförde 

förändringarna att konceptet fick ett mindre effektivt kanalsystem och mer materialåtgång. Se 

figur 27 för det nya konceptet. 
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Figur 27. Stående engångskassett efter slutgiltiga modifieringar.  

En stor förändring som har skett är att vridenheten vid startprovet har tagits bort och ersatts 

med ett vanligt rör som går från toppen på engångskassetten till botten på startprovet. 

Anledningen till detta är att tidigare lösningen med vridenheten skapade ett undertryck i 

startprovet när peristaltiska pumpen ska börja pumpa blod från startprovet till slaskbehållaren. 

Undertrycket bildas för att det inte finns ett lufthål i toppen på slutprovet när den har vänts 

upp och ner. För att lösa detta fick startprovet samma konstruktion som slutprovet där det 

finns en luftventil vid den övre kammaren, med undantag för att det inte finns en pump 

kopplad till kammaren för startprovet som slutprovets kammare dock har. 

Denna ändring innebar även att en extra kanal konstruerades mellan kammaren på startprovet 

och filterenheten då startprovsvätskan måste komma in på undersidan av filtret. För att reglera 

flödet mellan startprov (vänstra kanalen) och slutprov (högra kanalen) används en 

trevägsventil. Hela engångskassetten får en nästintill symmetrisk konstruktion där det blir 

ännu enklare för användaren vid hantering, allt som gäller är att koppla in start- och 

slutprovsbehållare och sen koppla in engångskassetten till basenheten.  

Den nya konstruktionen skapar en mindre risk för att rörliga delar ska lossna eller gå sönder 

då vridenheten är borttagen, dock ger detta ett mindre effektivt kanalsystem och lite mer 

materialåtgång. När det gäller tillverkning kan sugrören som går ner i start- och slutprov 

formsprutas med direkt koppling till ingången på kanalerna i engångskassetterna. 

Borttagandet av vridenheten minskar även monteringen med ett steg då denna inte längre 

behöver monteras mellan under- och överkåpa på engångskassetten. 

De nya ändringarna på Stående engångskassett innebär att tidigare jämförelser med andra 

koncept måste uppdateras för att rättvist återspegla den uppdaterade versionen av detta 

koncept. 
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6.9 Konceptval 

Efter att koncepten Våfflan och Stående engångskassett modifierades utifrån feedbacken som 

företagsrepresentanterna gav vid Utvärdering 2 var det dags att jämför dem mot varandra. 

Istället för att använda en ny utvärderingsmatris uppdaterades den tidigare 

Kesselringsmatrisen vid de kriterier som blivit påverkade. Se tabell 4 för den uppdaterade 

Kesselringsmatrisen. Siffror inom parantes är tidigare siffror från första utvärderingen. 

Tabell 4. Uppdaterad Kesselringsmatris. 

Koncept 
 
Kriterier 

Idealfall 
Liggande 

modul 
Stående 
modul 

Super 
Nintendo 

 w v t v t v t v t 

1. Logisk följd vid användning 5 5 25 4  20 5 (4) 25 5 25 

2. Låg risk att rörliga eller lösa delar lossnar/går sönder 5 5 25 4 (3) 20 4 (3) 20 4 20 

3. Inga vassa kanter som användaren kan skära sig på 5 5 25 5 25 5 25 5 25 

4. Minimal materialåtgång 5 5 25 4 20 4 (5) 20 3 15 

5. Effektivt kanalsystem 4 5 20 4 16 4 (5) 16 2 8 

6. Återvinningsbara material 4 5 20 5 20 5 20 5 20 

7. Tillverkningsbarhet  4 5 20 4 16 5 (4) 20 2 8 

8. Monterbarhet 4 5 20 4 16 5 (4) 20 2 8 

9. Få rörliga delar 4 5 20 4 16 4 16 5 20 

10. Möjliggör hantering utan handskar 4 5 20 4 16 5 20 5 20 

11. Minimal klämrisk vid insättning och urmontering av 
engångskassett i basenhet 

4 5 20 4 16 4 16 5 20 

12. Volymeffektiv paketering och kompakt förvaring 4 5 20 4 16 4 16 3 12 

13. Optimerad komponentplacering med avseende på 
spillrisk 

3 5 15 3 9 5 15 3 9 

14. Möjliggör enkel konstruktion av basenhet  3 5 15 4 12 4 12 2 6 

T = ∑tj 335 238 261 216 

T/Tmax 100 % 71 % 77,9 % 64,5 % 

Rank  2 1 3 

 

Nedan följer resonemang för de ändringar som gjordes i matrisen. 

6.9.1 Logisk följd vid användning 

Genom att ersätta vridenheten på den Stående engångskassetten med ett förmonterat rör så 

blir den logiska följden enklare för användaren. Allt som behövs är att koppla in startprov- 

och slutprovsbehållare i engångskassetten som sedan sätts in i basenheten. Av detta skäl fick 

Stående engångskassett det högsta värdet. 

6.9.2 Låg risk att rörliga eller lösa delar lossnar/går sönder 

Båda koncepten förbättrades och fick ett högre betyg när det gäller risk att rörliga delar går 

sönder eller lossnar. Våfflan ersattes istället med förmonterade silikonslangar på undersidan 

vilket innebär att använderen slipper koppla in de tidigare valda pipetterna. Vridenheten på 

den Stående engångskassetten togs bort vilket innebär att den inte har några rörliga delar alls. 

Dock finns det alltid en risk på båda koncepten att start- och slutprovsbehållare lossnar om 

användaren råkar slå till den, därav betyget 4 istället för 5. 
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6.9.3 Minimal materialåtgång 

Konceptet Stående engångskassett fick en extra kanal på vänster sida på grund av den nya 

konstruktionen av startprovsbehållaren. Som resultat blev det ökad materialåtgång (en extra 

formsprutad kanal) vilket sänkte betyget från fem till fyra. 

6.9.4 Effektivt kanalsystem 

Som tidigare nämnt fick konceptet Stående engångskassett en extra kanal efter startprovet 

vilket innebär att blodet måste färdas en extra längd innan den kommer till filterenheten. Detta 

ger ett mindre effektivt kanalsystem då processtiden ökar, och som resultat sänktes betyget 

från fem till fyra. 

6.9.5 Tillverkningsbarhet 

Genom att ersätta vridenheten på Stående engångskassett med ett rör innebär detta att hela 

konceptet kan formsprutas, inklusive sugrören på båda sidor direkt till kanalerna med 

utrymmer för ventilerna. Tillverkningen blir enklare och steget att montera en vridenhet 

försvinner. Konceptet fick ett ökat betyg från fyra till fem.   

6.9.6 Monterbarhet 

Som tidigare nämnt så försvinner vridenheten på konceptet Stående engångskassett vilket 

minskar monteringen med ett steg. Vridenheten behöver inte tillverkas separat och monteras i 

engångskassetten. Eftersom att allt i konceptet nu kan formsprutas innebär detta att endast 

filterenhet, ventiler och kontakter behöver monteras innan övre delen av kåpan läggs på. 

6.9.7 Fortsättning med slutgiltigt koncept 

Enligt de resonemang som har dragits mellan de två koncepten så blir konceptet Stående 

engångskassett det slutgiltiga konceptet som ska fortsätta vidare i utvecklingen. 

Kesselringsmatrisen visar att konceptet Stående engångskassett har fått ett totalbetyg som är 

6,9 % bättre än konceptet Våfflan. Det slutgiltiga konceptet uppfyller även idealfallet till cirka 

80 % vilket lämnar utrymme för fler förbättringar i nästa stadie av utvecklingen, nämligen 

systemdesign.  

6.10 Oplanerad vidareutveckling av utvalt koncept 

Vid detta stadie så kallas den Stående engångsmodulen för enbart engångskassett. Innan 

projektet gick vidare till Systemdesign inträffade en oplanerad vidareutveckling av konceptet. 

Det uppmärksammades efter val av slutkoncept att ompositionering av en viktig detalj i 

konceptet, nämligen filterenheten, vilken skulle halvera konceptets storlek och samtidigt 

minska kanallängderna. Förändringarna gjordes utan involvering av företagsledningen då 

konceptet i övrigt är oförändrat. Figur 28 visar det vidareutvecklade slutkonceptet. Färglagda 

områden i figuren korresponderar mot en särskild funktion vilken dock inte kan redovisas 

av upphovsrättsliga skäl. 

Följande förbättringar gjordes på konceptet innan steget Systemdesign: 

 Ompositionering av filterenhet: Genom att positionera filterenheten över 

startprovsröret minskades kanallängderna och koncepts bredd. 

 En PBS-ingång istället för två: Genom att använda sig av en tvåvägsventil kan PBS-

vätskan (sköljvätskan) regleras beroende på vilket steg i processen man är. Denna nya 

konstruktion minskar antalet ventiler med ett, då tidigare lösning hade två PBS-

ingångar vid respektive ventil. 
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 Styrhål har integrerats: Genom att införa styrhål (nedre vänstra hörnet och övre 

högra hörnet) kan styrpinnar användas i basenheten för styra in engångskassetten i rätt 

position. 

 Silikonslangar vid start- och slutprovsrör: Då rören som går ner till start- och 

slutprovsrören nu står helt fria är det inte optimalt att formspruta dessa i samband med 

engångskassetten. Detta skulle medföra dålig förvaring då engångskassetten tar mer 

yta än nödvändigt. Genom att istället använda silikonslangar finns det ingen risk för 

att sköra detaljer bryts av vid logistikhantering och användning.   

 Klämfästen för bättre logistik: Genom att inkorporera klämfästen på kanten av 

engångskassetten kan silikonslangarna vridas upp och fästas i klämfästet.  

Engångskassetten kan levereras så till kund (volymeffektiv paketering) och kunden 

kan då enkelt lirka ur slangarna innan denna sätter i start- och slutprovsrör.  

 Invändiga fästen för start- och slutprovsrör: Den tidigare lösningen hade två 

kammare, en för att fästa startprovsrör och en för att fästa slutprovsrör. Genom att 

istället skapa invändiga cylindriska fästen - med inkorporerade o-ringar i gummi - 

minskas materialanvändningen samtidigt som det blir en mer kompakt design. 

Startprovsröret har fortfarande ett lufthål (för att motverka undertryck) och 

slutprovsröret har en extra kanal som kopplas till membranpumpen. 

   

Figur 28. Det nyframtagna konceptet (dolda funktioner) 
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7. SYSTEMDESIGN 

I detta kapitel behandlas systemdesign i utvecklingsprocessen med det valda konceptet, 

innefattande bland annat definiering av ingående komponenter,  virtuell prototypframtagning, 

simuleringar och analyser. 

7.1 Ingående komponenter 

I detta kapitel presenteras de ingående komponenterna i engångskassetten och basenheten, så 

väl som egendesignade detaljer och standardkomponenter. Under arbetet med definieringen 

av ingående komponenter utfördes skissarbete på flera krävda komponenter, enligt utvalt 

koncept. De initiala skisserna utgjorde underlag för diskussion och förändringar, för att senare 

kunna sammanställa slutliga skisser för underlag till den virtuella prototypframtagningen. 

7.1.1 Engångskassett 

Engångskassetten består av flera egendesignade komponenter, däribland över- och underkåpa 

samt filterenhet, men även standarddetaljer som o-ringar och silikonslangar. Samtliga 

ingående komponenter i engångskassetten presenteras nedan. För ytterligare illustrationer, se 

efterföljande kapitel Virtuell prototypframtagning. 

Kåpor och filterenhet 

Över- och underkåpan bygger upp engångskassettens kanalsystem och utgör även 

monteringsstöd för resterande ingående komponenter i engångskassetten, såsom filterenhet 

och ventiler. I figur 29 illustreras en skiss på idén med koniska kopplingar mellan 

engångskassett och basenhet för de kopplingar som kräver täthet.  

 

Figur 29. Koniska kopplingar mellan engångskassett och basenhet. 

Filterenheten är integrerad i engångskassettens kåpor och formsprutas i ett steg, följt av 

sammanfogning efter det att filter och ventiler monterats. Honkopplingen på filterkåpans rand 

utgör koppling mot vibratorenheten. Filtret fästs på en filterring bestående av en hård 

ytterprofil för att möjliggöra radiell montering (se figur 30). Utanpå filterringens ytterprofil 

finns även utrymme för montering av en eventuell o-ring eller annan packning för att försäkra 

tätning.  
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Figur 30. Tidiga skisser på den tänkta filterenheten. 

Kritiskt i den patentsökta metoden är att ett visst utprovat flöde (partikelhastighet) används 

genom filtret, för hög hastighet leder nämligen till att relevanta celler passerar igenom filtret. 

Den nya filterenheten har därför tagits fram utifrån denna aspekt, dock med en något utökad 

filterdiameter för att möjliggöra ett högre volymflöde (ml/min) men med bibehållen 

partikelhastighet (mm/min) genom filtret, detta för att förkorta processtiden.  

Med utprovat flöde erhålls en viss partikelhastighet    genom kanalerna i den befintliga 

prototypen. Efter beräkningar enligt formel 7-1 (Bernoullis ekvation) och, där    och    
indikerar hastighet respektive area i kanalen samt där    och    indikerar motsvarande 

storheter i filterenheten, kunde den önskade partikelhastigheten    genom filtret beräknas 

utifrån den nu kända partikelhastigheten    genom kanalerna. Figur 31 visar en illustration. 

 

             Formel 7-1 

 

 

 

 

 

 

Figur 31. Flöde genom filter. 

Med den önskade partikelhastigheten    öppnas det upp för experimentering med olika 

filterdiametrar och olika flöden för att tillåta minimering av processtiden. Viktigt är att 

diametrar och flöden alltid korresponderar mot varandra för att erhålla den önskade 

partikelhastigheten    genom filtret. Den nya filterdimensionen gav enligt beräkningar 27 % 

högre flöde och således kortare processtid vid denna aspekt. 

Ventiler 

Den rörliga delen av ventilen som styr flödet består i grunden av en cylinder med två- eller tre 

hål i ventilhuvudet. Ventilhusen är integrerade direkt i engångskassettens kåpor och den 

roterande ventildelen monteras emellan dessa. Cylindern har även en cirkulär klack under 

Vi Ai 

Vf Af 

Vi Ai 
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ventilhuvudet för att låsa dess position i underkåpan. Ventilerna vrids av stegmotorer i 

basenheten försedda med kvadratiska hankopplingar som förs in i ventilernas 

korresponderande honkoppling i botten av ventilen. Ventilerna vrids 90 grader åt gången. 

Silikonslangar 

Silikonslangar används provrören och dimensioneras för att nå ner till botten av start- och 

slutprov. Slangarnas slutliga dimensioner provas ut för att passa den slutliga produkten. 

Lämplig godstjocklek är cirka 1 mm.  

O-ringar 

O-ringar användas för upphängning av provrör (presspassning) och för tätning vilket därmed 

möjliggör undertrycksbildning i slutprovsröret. Eventuellt kommer o-ringar att användas i fler 

tillämpningar.  

7.1.2 Basenhet 

Basenheten består av flera specialdesignade komponenter, exempelvis kåpor och 

inmatningsrack, men även flera standardkomponenter som pumpar och slangar. Samtliga 

ingående komponenter i basenheten presenteras i figur 32, dock utan kåpor och behållare. För 

ytterligare illustrationer, se efterföljande kapitel Virtuell prototypframtagning. 

 

 

Figur 32. Ingående komponenter i basenheten (utan kåpor och behållare). 

Nedan förklaras ett par av de ingående komponenterna. Resterande beskrivningar kan hittas i 

Bilaga 15. 

Stomme med kontaktvägg (1) 

Stommen utgör basenhetens grundpelare och utgör monteringsgrund för resterande 

komponenter. Basenhetens kontaktgränssnitt är uppbyggt mot en vägg med ett flertal hål 

ämnade för montering av styrpinnar och nipplar samt öppningar för ventilstyrnings- och 

vibratorkomponenter.  
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Inmatningsrack (2) 

Inmatningsracket består av en in- och utmatningsbar släde med hållare för engångskassetten, 

syftet med denna lösning är att möjliggöra enkel montering av engångskassetten och skapa 

tätningstryck mot engångskassett och kontaktvägg.  

Tätningsplatta (3) 

Tätningsplattan möjliggör tätning mellan engångskassett och nipplar på samma sätt som tre 

enkla o-ringar, syftet med tätningsplattan är dock att den ska vara lätt att sätt dit och ta bort 

för rengöring vid behov.  

Instrumentpanel (4) 

Instrumentpanelen möjliggör styrning över basenheten och processen. Tillgängliga 

kommandoknappar är följande; strömläge av/på, start och stopp samt in-/utmatning. Vidare 

finns indikatorer för avslutad process, PBS- och slasknivå. Även knapparna är 

bakgrundsbelysta för att möjligöra ytterligare indikeringar, exempelvis strömlägesstatus.  

Nipplar och styrpinnar (5) 

Nipplarna utgör den solida kanalkopplingen mellan engångskassett och basenhet och är 

monterade på kontaktväggen (se figur 33). Över dessa träs sedan tätningsplattan i ett steg och 

kontaktgränssnittet är därmed komplett. Även styrpinnar är monterade på kontaktväggen och 

syftar till att leda in engångskassetten mot kontaktgränssnittet på ett korrekt sätt.  

 

 

Figur 33. Tidig skiss av nippel. 

Differentialmätare (6) 

För mätning av undertryck vid filtret i engångskassetten används en differentialmätare av typ 

Dwyer Series 646B Differential Pressure Transmitter (Dwyer Instruments, Inc, 2012). 

Differentialmätaren är monterad vertikalt i basenheten och är kopplad till mätarutgångarna på 

engångskassetten. Mätaren klarar tryckskillnader på ± 10 PSI (cirka 0,689 bar) vilket duger åt 

tillämpningen. Vid tillsläppet av undertryckstanken uppstår ett relativt kraftigt undertryck 

(0,65 bar), varför differentialmätaren vid detta skede är bortkopplad via klämventiler. Vid 

eventuella tekniska problem och klämventilerna inte skulle fungera är dock 

differentialmätaren dimensionerad för att klara detta tryck, enligt ovan. För mer information 

om differentialmätaren, se Bilaga 16. 
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Vibratorenhet (7) 

Vibratorenheten finns med som en del i den patentsökta metoden och är omdesignad för att 

passa den framtagna engångskassetten. Enheten består av en vibratormotor av typen 

PRECISION MICRODRIVES 325-100 (Precision Microdrives, 2012), inneslutande kåpa 

med vibratorhane och monteringsställ med fjäderupphängning (se figur 34). Utvald motor har 

ett frekvensspann som innefattar utprovad frekvens i befintlig prototyp. Vibratorhanen 

kommer i kontakt med korresponderande honkontakt på filterenheten och vibrationerna 

fortplantas därmed ut till filterenheten. För mer information om vibratormotorn, se Bilaga 17.  

 

Figur 34. Skiss av vibratorenhet. 

7.2 Virtuell prototypframtagning 

Efter att definition av ingående komponenter för engångskassetten och basenheten var klar 

var det dags att göra en virtuell 3D-modell. Som det tidigare skrivits i mål för exjobbet, så 

kommer 3D-modellerna i detta stadie att bestå av en alfa-prototyp. Detta innebär att 

produkten är möjlig att tillverka med de tänkta tillverkningsmetoderna, men dock inkluderar 

detta inte den tilltänkta monteringsprocessen. Det ska även tilläggas att då basenheten är 

komplex kommer fokus att läggas på engångskassetten och dess gränssnitt mot basenheten. 

Innan en 3D-modell skulle skapas var det viktigt att bygga upp metodiken kring hur detta 

skulle göras. Då arbetet kring CAD-skapandet skulle delas upp mellan två designers, blev det 

bestämt att den bästa lösningen var att använda sig av ”Split part”-tekniken i Solid Works. 

Detta innebär att varje designer var ansvarig för sin egen modell, vilket i detta fall innebär en 

person som var ansvarig för engångskassetten och en person som var ansvarig för basenheten. 

Den ansvarige designern jobbade utifrån en ”master part” där alla delar direkt skapades i 

samma ”part”-fil. När den ansvarige designern var klar med sin ”master part” kunde denne 

dela upp dessa till individuella ”part”-filer och sedan kombinera allt till en oredigerbar 

”assembly” som den andra designern endast kunde titta på. Anledningen till att den andra 

designen inte skulle kunna redigera ”assembly”-filen var att en liten grupp på två personer 

kan direkt tala med varandra om det behövs en förändring, vilket då innebär att den ansvarige 

designern ändrar allt i ”master”-filen. 

I större organisationer med större grupper brukar man istället använda ”Base part”-tekniken 

vilket innebär att en grupp av designers (bland flera grupper) är ansvariga för en komponent i 

produkten och således kan redigera sina egna ”part”-filer. Alla dessa ”part”-filer (från alla 

olika grupper) är ihopsatta till en stor assembly som har en ansvarig designer, oftast 

projektledaren. Projektledaren kan då observera arbetet i ”assembly”-filen och kan då tala 

med en grupp om en förändring behöver ske, projektansvarige gör alltså inte ändringarna. 
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7.2.1 Engångskassett 

Framtagningen av engångskassetten utgick från tidigare konceptskiss som var ritad i full 

skala. Engångskassetten är en produkt som är tänkt att formsprutas vilket innebär att den 

redan från början skulle konstrueras för detta. Genom att alltid ha tillverkningsmetoden i 

åtanke var det viktigt att veta att inga detaljer i konstruktionen får hindra två verktyg från att 

separeras när formsprutningen väl skulle vara färdig.  

Med denna princip som grund blev resultatet en formsprutningsbar engångskassett (över- och 

underkåpa) med ingående komponenter som ventiler, filterring, o-ringar och silikonslangar. 

Genom att först designa klart engångskassetten användes denna som grund då basenhetens 

gränssnitt mot engångskassetten konstruerades. Engångskassetten får inte visas i denna 

rapport av upphovsrättsliga skäl.  

Under arbete med engångskassetten, specifikt underkåpan, fanns det en viktig aspekt som togs 

i beaktning. Om engångskasseten inte gjordes grundligt från början skulle det medföra 

komplikationer längre fram i ledet. Att jobba i ett nystartat bolag medför att det ofta blir flera 

iterationer innan en produkt släpps ut. Med hjälp av smarta relationer mellan ”features” i 

SolidWorks kunde CAD-systemet ”automatiseras”. Detta innebär att en förändring i t.ex. 

kanalsystemet även medför ändringar i resterande inbyggda ”features”.  

Det speciella med engångskassetten är att under- och överkåpa är varandras spegelbilder. 

Genom att först konstruera underkåpan kunde en ”mirror”-funktion användas som automatiskt 

skapade toppkåpan. En viktig detalj i det hela är att ”mirror”-funktionen implementerades 

innan man skapade ventilöppningar och ingångar på baksidan av underkåpan. Ändras alltså 

ingångarna i underkåpan påverkar detta inte överkåpan.  

Ingående komponenter som ventiler, o-ringar, slangar och filterring skapades direkt i samma 

part-fil. Detta var optimalt då man direkt kunde använda sig av den omgivande 

konstruktionen för att ta fram en ny komponent. Genom att slutgiltigen använda sig av en 

funktion vid namn ”split bodies” kunde alla ”features” som kåpor, ventiler, filterring, o-ringar 

och slangar sparas som individuella part-filer som sedan används vid 

prototypframtagningsstadiet.  

Ur en monteringssynpunkt monteras ventiler och filterring först på underkåpan innan 

överkåpan läggs på för att slutgiltigen ultraljudsvetsas. Därefter monteras o-ringar och 

silikonslangar vid de cylindriska profilerna (där provrören monteras vid användning).  

7.2.2 Basenhet 

Det är ett komplicerat läge när endast två personer parallellt ska konstruera en basenhet och 

passande engångskassett. Utmaningen låg i att veta hur basenheten parallellt skulle 

konstrueras, utan att engångskassetten först blev färdig. Utan en helt färdig engångskassett 

gick det inte att veta hur inmatningsracket för kassetten skulle se ut, eller hur kontakterna mot 

engångskassetten skulle konstrueras. I sin tur påverkar detta placeringen av ingående 

komponenter i basenheten som är kopplade till de kontakterna mot engångskassetten. 

Basenhetens stomme och ytterkåpa konstruerades först, med framtagna CAD-modeller av 

ingående komponenter som stöd. De yttre dimensionerna på engångskassetten var kända 

sedan konceptstadiet och därför kunde basenhetens kåpa tas fram (se figur 35). 
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Figur 35. Basenhetens kåpa (fram- och baksida). 

De ingående komponenternas preliminära positioner i basenheten åskådliggörs i figur 36. 

 

 

Figur 36. Ingående komponenter i basenheten. 

Efter detta stadie låg fokus nu på inmatningsracket för engångskassetten. Tidigare kund- och 

användarundersökningar visade att in- och utmatning av engångskassetten skulle vara enkelt 

för användaren och dessutom ske väldigt snabbt. Därför beslutade projektgruppen att kunden 

endast skulle positionera engångskassetten i en rack som sedan automatiskt matades in i 

basenheten (se figur 37). 
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Figur 37. Inmatningsrackets konstruktion (snittvy). 

Med inmatningsracket färdigt var det endast kontaktväggen mot engångskassetten som var 

kvar (se figur 38). Denna kunde enkelt tas fram då engångskassettens position i höjdled och 

bredd var kända. Sist konstruerades en tätningsplattan mellan kontaktväggen och 

inmatningsracket som har den funktion att skapa tätning men även minska 

kontamineringsrisken då den enkelt kan tas bort för att rengöras vid behov. 

 

 

Figur 38. Tätningsplatta av gummi. 

Figur 39 visar hur engångskassetten är inmatad i inmatningsracket. Användaren tar enkelt tag 

i engångskassetten, monterar dit start- och slutprovsbehållare för att till sist mata in 

engångskassetten i basenheten. För att se detaljerade bilder på de olika ingående 

komponenterna, vänligen se Bilaga 23. 

 

Inmatningsrack 
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Figur 39. Engångskassettens inmatning i basenheten. 

7.3 Preliminär kontaktkarta 

För att få en bättre översikt över hur de olika komponenterna i basenheten och 

engångskassetten interagerar, skapades en gränssnittsmatris, se Bilaga 24. Detta för att ta reda 

på vilka komponenter som påverkar systemet mest.  

Dessa faktorer användes som mått: 

 Attachment (A): Delar som är kopplade till varandra. 

 Transfer (T): Delar som överför el, vätska etc. till varandra. 

 Command & Control (C): Delar som styr andra komponenter. 

 Spatial (S): Geometrin av en del påverkar geometrin av en annan. 

Ju mer kontakt en viss komponent har med flera andra komponenter, desto större är risken för 

att fel kan uppstå, således måste felmarginalerna minskas så mycket som möjlig. Följande tre 

grupperingar kunde hittas i gränssnittsmatrisen: 

 Gränssnittsväggen kräver robust konstruktion: Gränssnittvägen har kontakt med 

flera komponenter, både via kopplingar och överföring av vätska och luft. Då 

kopplingarna bakom gränssnittsvägen sedan leder till engångskassetten är det viktigt 

att fokusera på toleranser. En eller flera kopplingar som hamnar fel efter användning 

leder till att vätska kan läcka ut. Robusthet och bra passning bör vara fokus. 

 Engångskassetten behöver bra toleranser: Engångskassetten är kopplad till både 

inmatningsracket och kontaktgränssnittet i basenheten. Även här gäller det att 

toleranserna i engångskassetten och inmatningsracket är väl avvägda. Drivenheten för 
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inmatningsracket vara väldigt precis, samtidigt som engångskassetten måste passa rätt 

in i inmatningsracket vid varje användning. 

 Styrkortet kan skapa mycket värme: Det finns många komponenter såsom pumpar, 

stegmotorer, differentialmätare, ventiler, instrumentpanel, vibrator och viktsensorer 

som kommer att styras av styrkortet i basenheten. Alla dessa komponenter drar 

tillsammans mycket effekt vilket resulterar i värme. När utvecklingen av styrkortet väl 

sker måste den kylas, t.ex. med kylflänsar eller fläktar som leder bort värmen.  

7.4 Funktionsspecifikation för subsystem 

I syfte att på ett tydligt sätt åskådliggöra produktens olika subsystem och dess respektive 

funktioner har dessa ställts upp i en funktionsspecifikation, vilken återfinns i Bilaga 25. 

Tillsammans utgör dessa subsystem det framtagna konceptet i sin helhet, bestående av 

engångskassett och basenhet. Syftet är att en tredjepart enkelt ska kunna förstå 

produktsystemet och funktionen hos samtliga delar utan att få det förklarat för sig muntligen. 

Ju mer komplex en produkt blir och desto större team som arbetar med en produkt, stärks 

motivet för att ha en sådan specifikation. Antalet delsystem i ett fordon är exempelvis 

omfattande, varför denna typ av specifikation skulle vara av stort värde. För en relativt liten 

produkt blir behovet av en sådan specifikation inte lika stort. Dock är den snabb att 

sammanställa och fyller trots allt ett nämnvärt syfte. 

7.5 Preliminärt flödesdiagram för montering 

I syfte att få en överblick av hur monteringsflödet kan tänkas se ut för basenhet och 

engångskassett sammanställdes ett preliminärt flödesdiagram för montering med hjälp av 

Microsoft Visio (Microsoft, 2012). Syftet med flödesdiagrammet var att skapa en förståelse 

kring logistiklösningen för det tänkta produktsystemet. Genom att förstå logistikhanteringen 

är det möjligt att konkritisera egentillverkningen i processen och vid vilka led leveranser av 

standardkomponenter är optimala.  

Monteringen av basenheten sker mot en stomme och lämpar sig inte för automatisering. 

Monteringen av standardiserade komponenter som till exempel stegmotorer, ventiler och 

pumpar kan delmonteras mot ett mindre lager för att undvika stillestånd och för att jämna ut 

flödet i nedströms montering. Specialanpassade komponenter specialbeställs vid behov och 

kommer även då i delmontage från leverantören.  

Monteringen av engångskassetten är anpassad för automatisk montering, dock är detta endast 

lönsamt vid produktionsvolymer över en miljon vilket inte är aktuellt i detta tidiga stadie. Alla 

komponenter monteras istället manuellt, förutom fogningsprocessen mellan kåporna som görs 

automatiskt.  

När basenheten och engångskassetten monterats färdigt ställs de i ett buffertlager innan de 

skickas ut för paketering. Separat testning av basenheter och engångskassetter utförs inte, 

däremot utförs slumpmässiga funktionstester på hela produktsystemet innan de packas ner. 

Leverantörer av standardkomponenter antas lämna en garanti om ersättning för produktions- 

och kundförluster om icke funktionsdugliga produkter lämnar fabriken. Med en sådan 

kvalitetsgaranti räcker det med stickprov. Flödesdiagrammet kan i sin helhet ses i Bilaga 26.  

  



 

61 
 

7.6 Simulering och analys 

Följande kapitel behandlar simuleringar och analyser av engångskassetten. Dessa 

simuleringar behandlar deformations- och flödesanalyser. Vidare så undersöks hur väl 

engångskassetten uppfyller Design for Assembly (DFA) och Design for Manufacturing 

(DFM). Därefter har engångskassetten modifierats enligt resultat från dessa simuleringar och 

analyser.   

7.6.1 Deformationsanalys 

En deformationsanalys utfördes med framtagen CAD-modell i syfte att utvärdera 

konstruktionens spänningspåkänning och deformation vid pressning mot basenhetens 

kontaktgränssnitt.  

Analysen bestod i en så kallad SimulationXpress Study i programmet SolidWorks 2012. Vid 

analysen användes en pålagd kraft av 10 N på vibratorenhetens honkontakt och 100 N totalt 

över konkopplingarna. Lasterna uppskattades utifrån vad som kan tänkas vara rimligt i avsedd 

applikation och pålagd kraft vid simulering lades sedan något högre. Polykarbonat, med en 

sträckgräns σs ≈ 62 MPa, applicerades som material vid analysen då det visat sig vara vanligt 

förekommande i liknande medicintekniska applikationer.   

Resultatet från simuleringen gav en maximal spänning på 1,1 MPa och en maximal 

förskjutning på 2,9 μm, bägge vid filterenhetens honkontakt som kan observeras i figur 40.  

Erhållen maxspänning ger en säkerhetsfaktor n ≈ 56 vilket medför att konstruktionen kan 

anses vara överdimensionerad, en tiondel av denna säkerhetsfaktor bör duga väl. Å andra 

sidan krävs en låg maxförskjutning i konstruktionen för att säkerställa bibehållen tätning och 

förslutning mellan sammanfogade detaljer. Vidare är även polykarbonat en mycket hård plast 

vilket givetvis bidrar till den höga säkerhetsfaktorn.  

 

Figur 40. Deformationsanalys på engångskassetten. 

7.6.2 Flödesanalys 

Viktigt att ta reda på var ifall den beräknade hastigheten genom filerenheten överensstämde 

med patentsökt metod och att tryckskillnaden mellan in- och utlopp inte skulle skilja sig åt. 

För att lösa detta gjordes en flödesanalys av engångskassetten med hjälp av SolidWorks 

FlowSimulation (Dassault Systèmes SolidWorks Corp., 2012). Anledningen till dessa 

analyser var att verifiera antaganden och ta reda på förbättringsområden i kanalyssystemet. 

Att beräkna detta manuellt skulle inneburit tillämpningar av elementarfall och således en 

felaktig syn på de faktiska geometriförhållandena.  
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Följande variabler valdes vid flödesanalysen: 

 Korrekt volymflöde (mm
3
/s) vid inloppet (startprovet) enligt beräkningar med nya 

pumpflödet i kapitlet Systemdesign.  

 Korrekt volymflöde (mm
3
/s) vid utloppet (Pump 1 kontakten) enligt beräkningar med 

nya pumpflödet i kapitlet Systemdesign. 

 Statiskt tryck vid differentialmätarnas in- och utgångar för att efterlikna mottrycket 

som skulle uppstå vid användandet av en differentialmätare. 

 Flödesmaterial med samma densitet som vatten för att efterlikna prov som flödar 

genom systemet. 

 Laminär strömningsform hos vätskeflödet då det är låg strömningshastighet. 

 90° vätningsvinkel (vinkeln mellan vätskeytan och väggen) hos vätskeflödet för att 

förhindra kapillärkraft hos vätskan.
11

  

Hastighet genom filterenhet 

Resultatet från flödesanalysen visade att hasigheten genom kanalyssystemet i 

engångskassetten överensstämmer med tidigare beräkningar med Bernoullis ekvation från 

kapitlet Systemdesign. Det resultat som var mest essentiellt var att hastigheten genom 

filterenheten stämde överens enligt patentsökt metod, vilket möjliggjordes med större 

filterdiameter och högre flödeshastighet i pumpen. Flödesanalysen visar alltså på en hög 

flödeshastighet genom kanalsystemet, men en lägre hastighet genom filtret för att på så sätt 

fånga de relevanta cellerna. Figur 41 visar hur hastighetspartiklarna rör sig genom 

filterenheten, dock utan ett filter. 

 

Figur 41. Hastighetspartiklar genom filterenhet (utan inbyggt filter). 

Tryckskillnad mellan in- och utlopp 

Engångskassettens konstruktion av kanalsystemet har elva 90°-hörn vilka ger upphov till 

tryckfall. Den valda pumpen (Pump 1) har tillräckligt med tryck för att suga en två meter 

vattenpelare, men resultatet från flödesanalysen visar att engångskassetten tappar 10 Pa tryck 

från utloppet (där sug finns från Pump 1) till inloppet (vid startprovet). Det intressanta är 

tryckskillanden mellan Diff 1 och Diff 2. Eftersom att filtret kommer mättas allt eftersom att 

cellerna fastnar på filtret, så kommer tryckskillnaden att öka mellan differentialmätarnas 

ingångar. Däremot uppmättes redan 3 Pa, nämligen 0,306 mmVP, tryckskillnad mellan 

                                                 
11

 Kapillärkraften är sambandet mellan två krafter: attraktionskraften som uppkommer mellan en vätskas 

molekyler och molekylerna i väggens material, så kallad adhesion, och de krafter som verkar mellan vätskans 

egna molekyler, så kallad kohesion. (National Instruments Corporation, 2012) Om adhesion är större i 

engångskassetten leder detta till att provvätska kan stiga upp i differentialmätarnas ingångar vilket inte får ske. 

Med en inre diameter på 3 mm i engångskassettens kanalsystem kan dessa kapillärkrafter förhindras beroende på 

valt material. Genom att välja 90° vätningsvinkel av vätskeflödet så väter inte vätskan mot väggen.  
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differentialmätarnas ingångar enbart på grund av konstruktionen – utan ett filter. Detta 

innebär att filtermättnad måste ske vid ett redan bestämt mmVP (hemligt) + 0,306 mmVP. 

7.6.3 Design for Assembly (DFA) 

För att analysera monteringsvänligheten av produkten användes en konstruktionsstödmetod 

som kallas för DFA2 (IVF Industriforskning & utveckling, 2002). Metoden är utvecklad 

enligt DFX-principer med stöd för utvecklingen av produkter som är tänkta att monteras 

automatiskt. Metoden går även att anpassa för manuell montering. 

I grunden så bygger allt på en kvalitativ bedömning på hur de ingående komponenterna i 

produkten är anpassade för montering. Själva analysen genomförs när olika 

konstruktionsregler jämförs mot ingående detaljer. Via denna analys uppkommer 

förbättringsförslag.  

Produkten ska enligt metoden analyseras på två nivåer: produkt- eller modulnivå och 

detaljnivå. Eftersom att produkten ännu inte var i prototypoptimeringsfasen så analyserades 

den endast på produktnivå. 

Utvärderingen behandlar följande frågeställningar: 

1. Reducera antalet detaljer 

2. Unika detaljer 

3. Basobjekt 

4. Utforma basobjekt 

5. Monteringsriktningar 

6. Parallella operationer 

7. Toleranskedjor (tas inte med i detta stadie då toleranser ej har behandlats) 

 

För varje frågeställning finns det tre nivåer av regler (IVF Industriforskning & utveckling, 

2002): 

1. Den bästa lösningen ur monteringsperspektiv är värd nio poäng. 

2. En lösning som är acceptabel, men inte helt lyckad är värd tre poäng. 

3. En ur monteringsperspektiv oönskad lösning får endast en poäng. Denna sorts 

lösningar bör åtgärdas innan produkten ska börja tillverkas. 

 

Efter utvärderingen får produkten en sammantagen procentsiffra som visar hur nära den ligger 

den ”perfekta produkten”. Denna siffra fås genom att dela produktens poängsumma med 

maximalt möjlig poäng. Ett index på 100 % innebär att produkten enbart har nior i poäng, 33 

% innebär enbart treor och 11 % enbart ettor. Förbättringspotential kontrollerades därefter i 

produkten. 

Reducera antalet detaljer 

Vikten av att begränsa antalet detaljer hos en produkt, med bibehållen funktion, är mycket 

stor och möjliggör effektivering vid montering och tillverkning. Detta kan göras genom 

standardisering av detaljer och tillämpning av integrerande tillverkningsmetoder så som 

gjutning och formsprutning. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Infästning av detaljer bör vara enkel för att möjliggöra automatisk hantering och olika typer 

av fästelement kan minimeras genom att dessa integreras direkt i detaljerna, exempelvis i 

form av snäppfästen, dock inte utan beaktande av underhållsmöjligheter och demonterbarhet. 

Vidare bör antalet monteringsriktningar och monteringssätt begränsas till så få som möjligt. 

(IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 
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Detta kriterium bedöms utifrån antalet detaljer hos produkten, enligt tabell 5. 

Engångskassetten och basenheten bedöms var och en för sig nedan. 

Tabell 5. Poängsättning med avseende på antalet detaljer. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002). 

Reducera antalet detaljer inom varje produkt Produkt 

Antal detaljer mindre eller lika med 20. 9 poäng 

Antal detaljer mellan 20 och 30. 3 poäng 

Antal detaljer fler än 30. 1 poäng 

Engångskassetten består av tio detaljer: bottenkåpa, filter, tre ventiler och toppkåpa, samt två 

tätningsringar och två silikonslangar. Engångskassetten erhåller därmed 9 poäng enligt tabell 

5 ovan. Basenheten befinner sig i ett tidigt stadie och många detaljer är ännu ej konstruerade 

varför bedömningen av denna blir oprecis, men med stor säkerhet blir antalet detaljer hos 

denna produkt fler än 30, vilket ger basenheten 1 poäng för detta kriterium. 

Unika detaljer 

I största möjliga utsträckning bör man begränsa användningen av unika detaljer i produkten 

och istället försöka använda så många standardkomponenter som möjligt. Detta medför 

fördelar som att befintlig utrustning kan hantera aktuella detaljer och att man sammantaget får 

ett lägre antal artikelnummer. Det kostar mycket pengar att införa ett nytt artikelnummer i 

relation till att underhålla ett redan befintligt, således är det av stor vikt att så få nya 

artikelnummer som möjligt hanteras. Exempelvis bör en produkt som innehåller fem skruvar 

om möjligt använda endast en sorts skruv och inte fem olika skruvtyper. Detta minskar 

behovet av olika gripdon och matare men även en reduktion av rent administrativt arbete. 

(IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Om inga standarddetaljer eller befintliga detaljer är lämpliga eller går att använda bör en ny 

detalj designas på så sätt att den kan ersätta en tidigare befintlig detalj. Detta kan möjliggöra 

att redan befintligt automatiskt monteringssystem kan användas, utan framtagning av nya 

verktyg. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Detta kriterium bedöms utifrån kvoten mellan antalet artikelnummer och det totala antalet 

detaljer i produkten, enligt tabell 6. 

Tabell 6. Poängsättning med avseende på antalet unika detaljer. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002). 

Andel unika detaljer är kvoten mellan antal artikelnummer och 

totalt antal detaljer 

Produkt 

Antal unika komponenter är mindre än 40 %. 9 poäng 

Antal unika komponenter är mellan 40 och 70 %. 3 poäng 

Antal unika komponenter är fler än 70 %. 1 poäng 

Engångskassetten består uteslutande av unika detaljer sånär som på trevägsventilerna som 

förekommer två gånger i produkten. Detta medför att andelen unika komponenter uppgår till 

90 %, vilket ger engångskassetten 1 poäng enligt tabell 6 ovan.  

Basenheten befinner sig i ett tidigt stadie men det kan antas att den slutgiltiga basenheten 

kommer bestå av en jämn blandning mellan standard- och specialtillverkade komponenter. 

Således får basenheten 3 poäng enligt tabell 6. 
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Basobjekt 

När det gäller automatiskt montering är det till stor fördel att ha en grunddetalj i produkten 

som resterande detaljer monteras på, ett så kallat basobjekt. Syftet är att efterföljande 

monteringssteg kan använda basobjektet som fixtur, vilket alltså eliminerar kravet på 

ytterligare monteringsfixturer. Så många monteringsytor som möjligt bör vara gemensamma 

mellan basobjektet och övriga komponenter. Exempelvis är ett hamburgermontage, det vill 

säga att delarna staplas nedifrån och upp, en bra utgångspunkt. Viktigt är dock att basobjektet 

har de egenskaper som beskrivs i nästkommande avsnitt som behandlar utformningen av 

basobjektet. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Detta kriterium bedöms utifrån förekomsten av ett basobjekt hos produkten, enligt tabell 7. 

Tabell 7. Poängsättning med avseende på förekomst av basobjekt. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Basobjekt är en grunddetalj som montering kan utgå från Produkt 

Med basobjekt. 9 poäng 

Utan basobjekt. 1 poäng 

Engångskassetten är designad med bottenkåpan som dess tilltänkta basobjekt. Efterföljande 

detaljer monteras ovanifrån och från provrörssidan. Engångskassetten erhåller därmed 

9 poäng i detta kriterium.  

Basenheten befinner sig som tidigare nämnt i ett tidigt stadie och bedömningen blir därför 

oprecis, med nuvarande design har dock basenheten ett basobjekt i form av dess stomme, 

illustrerad i figur 42. Om denna design behålls skulle basenheten erhålla 9 poäng i detta 

kriterium.  

 

Figur 42. Illustration av basenhetens stomme (basobjekt). 

Utforma basobjekt 

Basobjektet bör utformas så att det kan fixeras, gripas och transporteras utan risk för att tappa 

orientering. För att basobjektet lätt kan placeras i fixturen bör det utformas radier och 

fasningar, exempelvis kan styrhål göras koniska. Konturerna ska vara så enkel som möjlig då 

detta underlättar fixeringen ännu mer.  (IVF Industriforskning & utveckling, 2002)  

Basobjektet bör konstrueras med en jämn viktfördelning och låg tyngdpunkt samt vitt spridda 

stödpunkter och eventuella hål för styrpinnar. Vidare bör det inte krävas någon särskild 

monteringsordning och monteringsrörelserna bör vara vertikala eller horisontella. (IVF 

Industriforskning & utveckling, 2002)  

Slutgiltigen ska basobjektet inte behöva vändas under monteringen då det tar tid och kräver en 

extra anordning som kostar pengar. Fixturen blir som resultat mer komplicerad då den måste 
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anpassas till nya lokaliseringsytor. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) Detta 

kriterium bedöms utifrån förekomsten av enkel fixtur för basobjektet, enligt Tabell 8. 

Tabell 8. Poängsättning med avseende på utformning av basobjekt. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Utforma basobjekt så att en enkel fixtur räcker Produkt 

Basobjektet är utformat så att det inte krävs ytterligare fixtur, förutom till själva basobjektet, för 

resterande montering. Basobjektet behöver inte ompositioneras under montering. Montering 

sker från ett håll. 

9 poäng 

Montering av modulen kräver flera fixturer som vardera har ett fast läge. Basobjektet måste 

flyttas mellan fixturer under montering. 

3 poäng 

Montering av modulen kräver en eller flera fixturer som har flera rörliga lägen. Basobjektet 

måste flyttas mellan och/eller ompositioneras i fixturerna under montering. 

1 poäng 

Underkåpan på engångskassetten kan lätt placeras i en fixtur via styrhålen. Den har ett lågt 

liggande tyngdpunkt samtidigt som den stödjer sig på hela undersidan. För att montera hela 

engångskassetten kommer endast en fixtur att krävas, alla andra monterade detaljer är 

varandras fixturer. Dock kommer basobjektet i sista stadiet efter ultraljudssvetsning bli 

tvunget att vändas för att montera fast gummiringarna och silikonslangarna, således krävs en 

extra anordning som kostar pengar. Enligt tabell 8 medför detta att engångskassetten får 

3 poäng för utformningen av basobjektet.  

När det gäller utformningen av basenhetens stomme (basobjekt) så är jämvikten inte stabil. 

Dess tyngdpunkt är inte lågt liggande och det finns således inga hål för styrpinnar och/eller 

spännelement. Sammansättningsrörelserna är både vertikala och horisontella vilket även leder 

till att stommen kommer att vändas under monteringen. Det kommer att krävas fler än en 

fixtur som vardera har flera rörliga lägen. Basobjektet måste ompositioneras i fixturerna under 

montering vilket ger komplicerade och kostsamma fixturer. Detta medför att basenheten får 

1 poäng för utformningen av basobjektet enligt tabell 8. 

Monteringsriktningar 

Produkten bör konstrueras så att monteringen sker från ett håll. Uppifrån (även kallat 

hamburger- eller sandwichmontering) är att föredra eftersom att det är lättare att montera 

detaljer uppifrån och då kan man använda tyngdkraften vid montering och fixering. (IVF 

Industriforskning & utveckling, 2002) Detta kriterium bedöms utifrån antalet 

monteringsriktningar för produkten, enligt tabell 9. 

Tabell 9. Poängsättning med avseende på monteringsriktningar. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Monteringsriktningar, totalt i hela modulen/produkten Produkt 

En monteringsriktning i ett fast objekt. 9 poäng 

Två monteringsriktningar i ett fast objekt. Alternativt en monteringsriktning i ett vridbart objekt 

med två olika fasta lägen. 

3 poäng 

Tre eller flera monteringsriktningar i ett fast objekt eller montering i rörligt objekt med flera 

fasta lägen. 

1 poäng 

Engångskassetten är konstruerad så att den till största del monteras enligt 

hamburgermontering. Detta innebär att ventiler och filterenhet monteras vertikalt på 

underkåpan, därefter monteras även överkåpan vertikalt där allt sedan ultraljudsvetsas 

samman. Slutligen vänds produkten så att gummiringarna och silikonslangarna kan monteras. 

Detta medför att det blir en monteringsriktning (vertikalt) men att objektet är vridbart i två 

olika fast lägen, således får produkten 3 poäng för monteringsriktningar enligt tabell 9. 

  

Basenheten är avsedd att till största del monteras manuellt på grund av dess komplexitet. 

Detta har lett till att monteringen inte kan ske från endast ett håll som i en 

hamburgermontering. För att montera komponenterna på basobjektet krävs det flera olika 
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monteringsriktningar där basobjektet måste vara rörlig med flera fasta lägen. Figur 43 visar en 

skiss på basenhetens interna komponenter och komplexiteten av monteringsriktningarna. 

Detta medför att basenheten får 1 poäng för monteringsriktningar enligt tabell 9. 

   

Figur 43. Exploderad vy av basenhetens interna komponenter (utan kåpa och behållare). 

Parallella operationer 

Det är optimalt ifall en produkt inte kräver delmontage, men istället har möjligheten att 

montera vissa detaljer parallellt utan att ändra i produkten. Genom att komponenter monteras 

parallellt kan ledtiden för montering minskas jämfört mot sekventiell montering. (IVF 

Industriforskning & utveckling, 2002) 

Detta kriterium bedöms utifrån andel parallella operationer i monteringsfasen för produkten, 

enligt tabell 10. 

Tabell 10. Poängsättning med avseende på parallella operationer. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Parallella operationer. Med en rak monteringsordning som inte kräver delmontage finns 

möjligheten att montera vissa detaljer parallellt utan att ändra i produkten 

Produkt 

Mer än 50 % parallella operationer. 9 poäng 

Mellan 0 och 50 % parallella operationer. 3 poäng 

Inga parallella operationer. 1 poäng 
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Med tänkta operationer så har engångskassetten sju av tio parallella operationer (se figur 44).  

 

 

 

Figur 44. Sekventiellt monteringsschema mot parallellt monteringsschema. 

Då monteringen av engångskassetten består ut av mer än 50 % parallella operationer, medför 

det att produkten får 9 poäng för parallella operationer enligt tabell 10. 

Som nämnt i monteringsriktningar så är basenheten menad att monteras manuellt på grund av 

dess komplexitet. Mellan de flesta komponenter i basenheten går slangar och elektriska 

sladdar som måste monteras för hand vilket medför att möjligheten för parallella operationer 

är begränsade. Dock så finns möjligheten att parallellt montera sköljvätska- och 

slaskbehållarna på basenhetens kåpa i slutstadiet (se figur 45) Eftersom att antalet parallella 

operationer är mindre än 50 % får basenheten 3 poäng enligt tabell 10. 
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Figur 45. Montering av behållare på basenhet vid slutstadiet av monteringen.  

Toleranskedjor 

När toleranser ska sättas på detaljer måste hänsyn tas till inpassning. Om något mått hamnar 

utanför toleransen så finns det risk för att monteringsutrustningen stannar. Av denna 

anledning ska kedjemått undvikas eftersom att det ger summerade toleranser. Detta medför 

stor risk för monteringsproblem. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002)  

Detta kriterium bedöms utifrån summor av toleranser som styr monteringsprocessen, enligt 

tabell 11. 

Tabell 11. Poängsättning med avseende toleranskedjor. (IVF Industriforskning & utveckling, 2002) 

Toleranskedjor, d v s summor av toleranser som styr monteringsprocessen. Toleranskedjorna 

bör minimeras för att få en säkrare monteringsprocess, dock ej genom att skapa montage 

Produkt 

Inga toleranskedjor i monteringshänseende. Endast varje enskild detaljs tolerans är styrande. 9 poäng 

Toleranskedjor, i monteringshänseende, för två detaljer, återfinns i modulen. 3 poäng 

Toleranskedjor, i monteringshänseende, för tre eller flera detaljer, återfinns i modulen. 1 poäng 

För engångskassetten gäller det att monteringen av överkåpan ovanpå underkåpan beaktar 

flera toleranskedjor som uppkommer på grund av ventiler och filterenhet. Därför får 

engångskassetten 1 poäng enligt tabell 11. 

För basenheten kommer det skapas flera toleranskedjor som inte går att undvika. Ett exempel 

är behållarna som dels måste träs genom spåren, men även passa rakt in på viktsensorerna och 

backventilerna. Av denna orsak får basenheten 1 poäng enligt tabell 11. 
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Monteringsvänlighetsindex (Mi) 

Som tidigare nämnt så ska ett index skapas där man summerar ihop alla siffror från 

utvärderingen och sedan delar denna siffra med den ”idealiska” poängsumman. Nedan visas 

denna index för engångskassetten och basenheten. 

 

                   
             

   
 
  

  
        

 

Resultatet visar att engångskassetten ännu inte är idealisk för automatisk montering av flera 

orsaker. Fokus för ökad monteringsvänlighet är att minska antalet unika detaljer (om möjligt) 

och minska antalet toleranskedjor. Att minska summorna av toleranser kan bli den största 

problematiken då monteringen av engångskassetter grundar sig på en under- och överkåpa 

med ett par ingående komponenter.  

 

             
             

   
 
  

  
        

 

Resultatet visar att basenheten inte är optimerad för automatisk montering. Det blir till största 

del manuella monteringsoperationer för basenheten. För att förbättra basenheten ur ett 

monteringsperspektiv bör antalet detaljer i basenheten minskas (till största möjlig del) för att 

på så sätt minska toleranskedjorna mellan ingående komponenter.  

7.6.4 Design for Manufacturing (DFM) 

Vid höga produktionsvolymer blir anpassning för tillverkning en allt viktigare aspekt som bör 

tas i beaktning kontinuerligt under utvecklingen för att effektivisera tillverkningen och 

därmed sänka kostnaderna.  

Enligt Ulrich och Eppinger (2008) är DFM traditionellt sett en iterativ process bestående av 

flera steg vilka genomgås ett dussintal gånger innan en produkt håller en tillräckligt god nivå. 

Stegen består av estimering av tillverkningskostnader, reducering av komponent- och 

monteringskostnader, reducering av stödproduktionskostnader och övervägandet av hur 

DFM-relaterade beslut påverkar övriga faktorer. 

I detta avsnitt presenteras en förenklad DFM-analys vilken utfördes tillsammans med 

ingenjörskonsultföretaget HotSwap i Sundbyberg. Syftet med samarbetet i detta steg var att få 

in ökad erfarenhet inom tillverkningsprocesser och relaterade aspekter och därmed 

effektivisera analysutförandet i helhet. Detta då exjobbet är mycket tidsbegränsat. Vid mötet 

diskuterades även andra aspekter, såsom tekniska detaljer och kostnader, vilka även de 

presenteras i utvärderingen som följer. 
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Utvärdering med HotSwap 

I följande avsnitt presenteras resultatet från utvärderingsmötet med HotSwap
12

. Områden som 

behandlades var tillverkning av engångskassett och basenhet samt teknik- och 

kostnadsrelaterade frågor. 

Tillverkningsaspekter 

 Engångskassetten skall konstrueras med jämn godstjocklek och släppningar för att 

undvika deformationer och sjunkningar samt risk för brott i konstruktionen vid 

tillverkning.  

 Vid formsprutning krävs en back (delning av verktyg) för att tillverka de cirkulära 

profilerna för provinfästning. Dessutom bör ribborna tas bort mellan cirkelprofilen och 

silikonslangfästet, detta för att undvika att cirkelprofilen får en ellipsform vid stelning.  

 Rekommenderad fogningsmetod för kassettkåporna är spegel- eller 

ultraljudssvetsning, alternativt limning eller skruvning vid lägre volymer.  

 Om filterenheten ska formsprutas bör den delas i det andra planet, det vill säga som en 

hamburgermodell, detta för att underlätta tätning mellan filter och kåpor. 

 Det är viktigt att ha en tillräckligt stor äntringsradie vid provrörsinfästning och styrhål 

för att underlätta vid användning.  

Tekniska aspekter 

 Krökarna bör göras rundare i radien så att tryckskillnaden minskar. 

 De koniska kopplingarna på engångskassettens baksida bör samlas så nära som möjligt 

för att minimera toleransproblem vid tillverkning.  

 En alternativ lösning till att använda en vibratorenhet kan vara att konstruera en virvel 

i mynningarna vid filtret, likt en gevärspipa, för att på detta sätt sprida materialet över 

hela filterytan.  

 Viktsensorlösningen för vätskebehållarna kan med fördel ersättas med tryckmätning 

via backventilerna, därigenom sedan en koppling till separat tryckmätare. Detta för att 

på ett mer precist och pålitligt sätt sköta vätskeövervakningen i behållarna.  

Vad gäller de koniska kopplingarna på kassetten är konstruktionen begränsande för ytterligare 

kompaktering. På grund av det begränsade tidsspannet för examensarbetet utfördes ingen 

ytterligare konceptutveckling med avseende på denna punkt. Rimligen kan dock denna punkt 

optimeras än mer. Beträffande den alternativa lösningen till vibratorn lämnas detta till ett 

senare tillfälle i och med att den patentsökta metoden baseras på användningen av en vibrator. 

Kostnader 

 Ett alternativ är att man säljer rören separat direkt till kunden, snarare än att kunden 

alltid måste förlita sig på att provrören finns på just deras sjukhus eller laboratorium. 

 Monteringsaspekten är beroende av tillverkningsvolymen. Endast vid riktigt höga 

volymer blir automatiserad montering lönsamt. Robotmontering i Sverige kostar 

omkring 200-250 kr per timme. En stor mängd enheter kan handmonteras per person 

och år för en relativt låg kostnad. 

 När det gäller fogningsmetoder är ultraljudssvetsning dyrt vid låga volymer, bara 

verktyget kostar omkring 100 000 kr. Limning bör vara ett bättre alternativ vid lägre 

volymer, omkring tiotusental.  

                                                 
12

 HotSwap är ett ingenjörskonsultföretag med 100 anställda i Sverige och Tyskland. Företaget har ett 

kvalitetssystem som är certifierat enligt ISO 13485:2003. 
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7.6.5 Modifieringar utifrån analyser 

Utifrån de olika simuleringarna och DFA- samt DFM-analyserna summerades de olika 

modifieringar som behövde göras av engångskassetten innan prototypframtagningsstadiet. 

En viktig del i arbetet var att förstå vad fokus skulle ligga på. Tidigare analyser och 

utvärderingar pekade på att mycket kunde förbättras i basenheten. Dessa förbättringar skulle 

ta basenheten ett steg närmre den slutgiltiga produkten, men målet med examensarbetet var att 

främst ta fram en fysisk alfa-prototyp av engångskassetten och en basenhet i virtuell miljö. 

Eftersom att gränssnittet mellan engångskassett och basenhet inte visade något behov för 

förbättringar, lönade det sig inte i detta stadie att förbättra basenheten i virtuell miljö. Dock 

implementerades förslaget att byta ut viktsensorerna mot differentialmätare i 

basenhetskonceptet. Detta implementerade inte i 3D-modellen, men lades till i 

kravspecifikationen och de finansiella aspekterna. I och med arbetets tidsbegränsning 

involveras endast engångskassetten i utvecklingen från detta stadie och framåt. 

För att prioritera vilka modifieringar som skulle göras på engångskassetten utgick man 

metodiskt ifrån vad som skulle kunna påverka kommande prototypframtagningsstadie mest. 

Saker som optimering av nuvarande konstruktion var viktigare än att totalt förändra hela 

konstruktionen på engångskassetten. Inför prototypframtagningsstadiet var det meningen att 

testa den patentsökta metoden och användarvänligheten hos produkten. Således var 

förändringar som att minska antalet nuvarande komponenter inte en prioritet.  Modifieringar 

av den nuvarande konstruktionen utgick ifrån resultatet av DFM-analysen. Nedan följer 

modifieringar som gjordes på engångskassetten innan prototypframtagningsstadiet.  

Jämn godstjock på hela engångskassetten 

I SolidWorks användes ett inbyggt program vid namn DFMXpress (Dassault Systèmes 

SolidWorks Corp., 2012). Med programmet kunde en analys av godstjockleken göras genom 

att ställa in minsta (0,5 mm) och maximala (4 mm) väggtjocklek på engångskassetten samt 

tillverkningsproceduren formsprutning. Resultatet blev att vid områden med en större 

väggtjocklek än 4 mm markerades vilket då löpande korrigerades genom att minska 

väggtjockleken. Engångskassetten hade dock ingen väggtjocklek på mindre än 0,5 mm. Se 

figur 46 för DFMXpress-gränssnittet. 

 

 

Figur 46. DFMXpress med SolidWorks. 
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Släppningar för lättare delning av verktyg vid formsprutning 

För att de två verktygshalvorna enkelt ska kunna separeras efter formsprutning måste 

släppningar (i grader) sättas på sidoväggarna. När verktygen åker ut ur formen måste 

sidoväggarna avsmalnas i den riktning som formen öppnas. Hur stor släppning som krävs 

beror på ytfinheten hos verktygen. En finare yta på verktygen möjliggör en mindre 

släppningsvinkel än vad som annars krävs hos grövre ytor. Det är rekommenderat att använda 

minst 1° vinkel på alla vertikala väggar. (Quickparts, 2012) 

För att åtgärda detta användes verktyget Draft i SolidWorks som sattes till 1° vinkel. Därefter 

sattes släppningsvinkel på både under- och överkåpans båda sidor. För att verifiera 

ändringarna användes funktionen Draft Analysis i SolidWorks. Med funktionen väljs vilken 

yta som verktyget separeras ifrån. Funktionen visar visuellt med antingen grön, gul eller röd 

färg om komponenten är möjlig för separering av verktyg efter formsprutning. Figur 47 visar 

resultatet som Draft Analysis gav (inzoomad på en detalj) när verktyget går ut från framsidan 

på engångskassettens underkåpa. Det gröna visar att det är en positiv släppning och verktyget 

kan separeras från den ytan, den gula att det krävs en släppning och det röda att det är en 

negativ släppning. Den röda färgen (baksidan på underkåpan) är röd i detta fall då funktionen 

Draft Analysis endast kan analysera en riktning i taget och därför ses baksidan som negativ 

släppning.   

 

 

Figur 47. Positiv släppning på framsidan på engångskassettens underkåpa (inzoomad på en detalj). 

Hamburgermontering av filterenhet 

Vid DFM analysen med HotSwap framgick det att den nuvarande lösningen för filterenheten 

inte var optimalt vid montering. Orsaken till detta var att konstruktionen med en filterring som 

sätts in i ett filterhus i radiell led medför stora påfrestningar på filterringen. Detta sker för att 

filterringen kan pressas samman när över- och underkåpa monteras.  Figur 48 visar den 

tidigare konstruktionen. 
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Figur 48. Filterring som monteras i radiell riktning. 

För att förhindra denna påfrestning på filterringen så omkonstruerades filterenheten för att 

hamburgermontering. Detta innebär att filterhuset inte integreras i engångskassetten redan vid 

formsprutning, utan monteras dit manuellt. Filterhuset består av en botten, filterring och 

toppen som manuellt monteras ihop innan denna sätts fast mellan engångskassetten två 

halvor. Figur 49 visar den nya filterenheten. 

 

 

Figur 49. Hamburgermontering på ny filterenhet. 

Radier för möjliggörande av formsprutning 

När verktygen för formsprutningen så småningom ska fräsas ut kommer borren att lämna en 

radie efter sig. I början på processen kan borrhuvuden med en diameter på 6 mm eller 10 mm 

användas, men för att komma åt de minsta detaljerna i engångskassetten krävs borrar med en 

diameter på 1 mm. Ju mindre borrhuvud desto större ytfinhet kan verktyget få. Av denna 

orsak sattes alla interna radier där två väggar möts, till 1 mm. Detta gjordes med funktionen 

Fillet i SolidWorks.  
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8. PROTOTYPFRAMTAGNING OCH TESTNING 

I detta avsnitt presenteras den fysiska prototypframtagningen och testningen som utförts efter 

avslutad systemdesign.  

8.1 Val av prototypframtagningsprocess 

Vid valet av prototypframtagningsprocess söktes en tidseffektiv process med tillräckligt god 

kvalitet för prototypens syfte. Då KTH erbjuder flera olika prototypverktyg var det här den 

självklara startpunkten, vid behov skulle ytterligare partners kontaktas.  

8.1.1 Basenhet 

Syftet i det här stadiet var att ta fram en prototyp som möjliggör testning tillsammans med 

framtagen kassett enligt patentsökt metod. Då engångskassetten måste fungera med tilltänkta 

pumpar, ventiler, differentialmätare och programstyrning planerades det för att utföra testning 

med hjälp av företagets existerande provreningsrobot. Det här med manuell vridning av de 

framtagna ventilerna i engångskassetten. 

Framtagningen av den nya kontaktväggen skulle ske för att sedan använda det som 

kopplingsgränssnitt mellan kassett och befintlig provreningsrobot. I och med att den befintliga 

provreningsroboten skulle ingå i en studie i Peru från början av april och framåt, skulle en 

kopia av denna tas fram parallellt av företaget för att möjliggöra båda dessa aktiviteter. 

Huvudskälet till den nya framtagningen var att ta med en något optimerad prototyp till Peru 

och till följd av detta skulle den äldre prototypen kunna vara kvar i Sverige och möjliggöra 

tidigare nämnd testplan. 

I slutskedet hanns dock den parallella framtagning inte med som planerat som fick till följd att 

målsättningarna för testningen fick ändras. Framtagningen av en ny fullt fungerande 

basenhetsprototyp för möjliggörande av testning enligt patentsökt metod skulle kräva 

betydligt mycket mer tid än tillgängligt. Detta i och med att denna information nådde 

exjobbarna en vecka innan prototypframtagningen skulle inledas. Tidsplaneringen grundades 

här även på att testningen skulle kunna utföras med hjälp av den befintliga 

provreningsroboten och att denna inte skulle behöva tas fram på nytt.  

Framtagningen av en ny provreningsrobot eller en komplett basenhet skulle bland annat 

innebära extern hjälp med framtagning av ett nytt styrkort och dessutom skulle även en ny 

vibratorenhet behöva konstrueras. Styrkortet skulle behöva tas fram och testas för att fungera 

tillsammans med alla ingående komponenter som pumpar, vibrator och differentialmätare. Ett 

arbete som det inte fanns tid till i och med att prototypfasen skulle inledas inom ett fåtal 

dagar. 

I och med det förändrade läget beslutades det att ta fram en förenklad basenhetsprototyp för 

möjliggörande av testning av självaste flödessystemet i kassetten. Om flödessystemet 

fungerade som tänkt var det rimligt att anse att reningsfunktionen skulle gå att testa och 

verifiera i ett senare skede. Detta antagande grundade sig på utförda simuleringar i 

SolidWorks. Den viktigaste frågan och osäkerheten i flödessystemet var tätningen, inte minst 

vid ventilerna. Vid den enklare flödeskontrollen kan således eventuella tätningsproblem 

upptäckas och senare utgöra underlag för optimeringar i konstruktionen.  

Målet blev en funktionell kontaktvägg för att fästa styrpinnar, nipplar och tätningar samt en 

plattform för montering av pumpar. För att ta fram kontaktväggen och plattformen för 

pumparna designades en platta i CAD, försedd med kontaktgränssnittet inklusive bland annat 
fästen för nipplar, vilken senare skulle kunna bockas i 90 grader för att även få till plattformen 
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för pumpmontering. CAD-konstruktionen för denna detalj bestod av en platta med hål i, 

överensstämmande mot engångskassettens kontaktgränssnitt. Denna konstruktion var lämpad 

att ta fram genom vattenskärning av en metallplåt, detta eftersom det är ett produktspecifikt 

användningsområde för vattenskärning och att det är en snabb och lätthanterlig process med 

utgångspunkt från en CAD-modell. (Möller, Direct digital prototyping and manufacturing, 

2011) Även vattenskärning var möjlig att utföra vid KTH vilket bidrog till effektivisering av 

processen. 

8.1.2 Engångskassett 

I och med det förändrade läget i prototypfasen ändrades syftet för kassettprototypen till att ta 

fram en första hands-on av engångskassetten och att utföra ett flödestest som tidigare nämnt. 

Detta inklusive verifiering av lösningen för tryckmätningskopplingarna, det vill säga att ingen 

vätska tar sig ut i slangarna mot differentialmätaren. För att uppfylla detta syfte var så kallad 

3D-printning den effektivaste processen då den på ett snabbt och kvalitativt sätt bygger upp 

en plastprototyp direkt utifrån en CAD-modell. CAD-modellen behöver således inte 

konstrueras om så att den passar den valda prototypframtagningsprocessen.  

Ett alternativ till detta var att fräsa ut modellen, en äldre och mer traditionell metod som dock 

tar omkring fem gånger så lång tid och kräver ytterligare mellanhantering. (Möller, Direct 

digital prototyping and manufacturing, 2011) Detta kan utföras av företaget i ett senare skede 

efter examensarbetet, men för att snabbt få fram prototyper är en så kallad ”rapid-

prototyping” process att föredra, såsom 3D-printning. Metoden användes för framtagning av 

kassett- och filterkåpor samt ventiler, medan o-ringar och silikonslangar beställdes från 

leverantörer.  

8.2 Fysisk prototypframtagning av engångskassett 

Den fysiska prototypframtagningen av engångskassetten började med att konvertera CAD-

modeller av följande ingående komponenter: under- och överkåpa, ventiler och filterenheten 

till STL-format. Detta format är industristandard för Rapid Prototyping och bygger upp ytan 

hos modellerna med hjälp av polygoner (Möller, Rapid prototyping processes, 2010). För att 

öka STL-toleransen valdes maximal upplösning på vinkel och avvikelse. Bättre upplösning 

ökar chanserna för bättre toleranser hos de 3D-printade delarna.    

För att 3D-printa dessa komponenter användes en tillgänglig 3D-printer vid 

Maskininstitutionen på KTH av modellen uPrint (se figur 50). Denna 3D-printer använder sig 

av processen FDM, så kallad ”Fused Deposition Modeling”. Processen värmer upp strängar 

av modell- och stödmaterial som sedan appliceras ut ifrån ett litet munstycke på en 

bottenskiva. Stödmaterialet används för att stödja modellmaterialet så det inte faller isär eller 

knäcks. Fördelar med processen är att den är enkel och säker att använda och är sparsam i 

drift. Just denna maskin vid KTH använder sig av materialet ABS vilket kostar 5 SEK/cm
3
. 

Nackdelar kan vara att det tar lång tid att 3D-printa många delar och att det finns en 

begräsning i materialtyp och storlek. Sedan är toleransen bestämd utifrån munstycket vilket i 

detta fall var 0,254 mm. (Möller, Rapid prototyping processes, 2010) 
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Figur 50. 3D-printning av engångskassetten. 

Vid 3D-pritningen användes programmet CatalystEX. STL-filerna importerads in i 

programmet som sedan positionerades för att parallellt printa samtliga delar. Två inställningar 

kunde ställas in i programmet, nämligen fyllnad för modellen och fyllnad för stödmaterialet. 

Eftersom att komponenterna måste vara hållbara och starka så valdes ”Solid fill” för 

modellmaterialet. Vad gäller stödmaterialet valdes inställningen ”Basic” som använder en 

kontinuerlig distans mellan stödmaterialets banor. Detta för att säkerställa maximal stödstyrka 

för uppbyggnaden av komponenterna, även om detta ökade tiden för hela processen. När 3D-

printningen av komponenterna var färdig efter 10 timmar lades komponenterna i ett syrabad 

under 24 timmar för att fräta bort stödmaterialet. Kvar blev de önskade komponenterna. 

Nästa steg i processen var att testa passningarna av ventilerna i engångskassetten (se figur 51). 

Resultatet blev att platsen för ventilhusen i engångskassetten hade en uppmätt diameter på 

7,98 mm medan ventilerna i sig var 8,00 mm. Till följd kunde inte ventilerna passas in på sina 

platser. För att åtgärda detta så brotschades hålen till 8,02 mm. Detta innebär att ett skärande 

verktyg användes för att förstora hålen och samtidigt ge en mycket fin yta. Med ett spann på 

0,01 mm runtomkring ventilerna passade de perfekt in på sina platser. 

 

 

Figur 51. 3D-printad ventil. 

Därefter var det dags att montera ihop filterenhetens under- och överkåpa tillsammans med en 

filterring på insidan (se figur 52). Dessa tre komponenter hade bättre toleranser och krävde 

därför ingen bearbetning. Silikonlim applicerades först på filterringen som sedan placerade på 

en filterduk. När detta hade torkats klipptes filterduken runt filterringen bort och kvar var 

filterringen med en filterduk monterad. Denna filterring placerade in i underkåpan och 
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därefter placerade det silikonlim runt kanten på underkåpan som överkåpan sedan monterades 

på. Kvarstod gjorde att lämna detta i 24 timmar för att torka. När passningen mellan den 

färdigmonterade filterenheten och engångskassetten skulle testas visade det sig att 

filterenhetens cirkulära kanter var högre än 1 mm och diametern var större än 10 mm. Som 

resultat passade därför inte filterenheten in. Detta löstes genom att fräsa bort överflödigt 

material på kanterna till rätt dimensioner för att få rätt passning. 

 

 

Figur 52. 3D-printade komponenter av filterenhet. 

Innan alla komponenter monterades ihop var det viktigt att testa att engångskassettens 

underkåpa skulle passa in på nipplarna (se figur 53) och styrpinnarna som skulle användas vid 

basenheten. Det visade sig att nipplarnas diameter var 8,2 mm medan ingångarna på 

underkåpan var precis under 8,00 mm. För att lösa detta brotschades ingångarna till 8,2 mm 

för att skapa en perfekt passning för nipplarna. Orsaken till detta är att det måste vara helt tätt. 

Samma problem hittades när det gäller styrpinnarna som hade en diameter på 8,00 mm medan 

styrhålen på under- och överkåpa hade en diameter precis under 8,00 mm. För att lösa denna 

passning brotschades även styrhålen till 8,02 mm. 

 

 

Figur 53. Nipplarna för basenhetens prototyp. 

Med alla justeringar gjorda på samtliga komponenter var det dags för att montera ihop allting. 

Processen påbörjades med applicering av kontaktlim på under- och överkåpans alla kanter. 

Kontaktlimmet fungerar som ett lösningsmedel som löser upp Styrenet i ABS-plasten. Medan 

kontaktlimmet torkade trycktes ventilerna in på sina positioner (utan användning av lim då de 

ska kunna roteras) i underkåpan. Runtomkring de cirkulära kanterna på filterenheten 

applicerades silikonlim som sedan trycktes in på engångskassettens underkåpa. Direkt därefter 

monterades engångskassetten överkåpa på underkåpan där kontaktlimmet på båda ytorna 

direkt fäste med varandra. För att få en linjär montering med perfekt passning användes 

styrpinnarna för att vägleda överkåpan mot underkåpan. För att få bästa fäste mellan kåporna 

krävdes hård pressning. Detta löstes genom att spänna fast den färdigmonterade 

engångskassetten i ett bordsskruvstycke och lämna den där i 24 timmar.  

Slutligen monterades gummiringar på de cirkulära profilerna för att kunna hålla upp start- och 

slutprovsrör och därefter silikonslangarna vilka ska nå ner till behållarnas bottnar. Som allt 

tog prototypframtagningen av engångskasseten fyra dygn, från 3D-printning till färdig 

prototyp.  
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8.3 Fysisk prototypframtagning av basenhet 

Den fysiska prototypframtagningen inleddes med order av standardkomponenter som pumpar, 

nipplar/snabbkopplingar (substitut för koniska kopplingar) och silikonslangar samt o-ringar 

och gummifötter. Komponenter beställdes från Teddington Components AB (Wassberg, 

2012) och KUNTZE & CO AB (KUNTZE, 2012)  efter besök hos respektive återförsäljare.  

I väntan på beställda komponenter inleddes tillverkningen av plattformen för pumparna, 

inklusive kontaktväggen, styrpinnar för engångskassetten och distansstavar för 

pumpmontering. Plattformen och övriga egentillverkade detaljer designades i CAD vartefter 

de togs fram i verkstaden vid Maskinkonstruktion KTH. Plattformen som skulle komma att 

utgöra stommen i prototypen designades med hål för fästen av nipplar och styrpinnar 

överensstämmande med engångskassettens baksida. Plattformen designades även med 

monteringshål för gummifötter och distansstavar. CAD-modellen konverterades sedan till 

DWG-format för att kunna hanteras av vattenskäraren på KTH (se figur 54).  

 

 

Figur 54. DWG-ritning av plattform för pumpar (inklusive kontaktvägg mot engångskassett). 

När vattenskärningsprocessen var avklarad återstod endast bockning av plåten för att erhålla 

den L-formade plattformen, vilket även det utfördes i KTH-verkstaden vid 

Maskinkonstruktion.  Efter att plattformen var klar bearbetades styrpinnar och distansstavar 

(se figur 55) inklusive kapning till korrekt längd, fasning av kanter och slutligen M3-gängning 

av detaljerna för att möjliggöra montering på plattformen. 

 

 

Figur 55. Färdigbearbetade styrpinnar och distansstavar. 
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Under prototypveckan mottogs samtliga beställda komponenter från besökta återförsäljare och 

vidare bearbetning och monteringen av basenheten kunde påbörjas. Detta utfördes vid Lars 

Wännmars verkstad UR Elektro vid S:t Eriksplan. Kompletterande bearbetningen av de 

vattenskurna hålen krävdes eftersom vattenskärarens stråle förlorar energi desto längre ner 

den skär i material, vilket resulterar i ett något koniskt hål i hårt material som stål. Som följd 

av detta krävdes borrning av hålen på nytt. 

Efter avslutad bearbetning av plattformen inleddes monteringen. Gummifötter, styrpinnar och 

pumpar med egentillverkade distansstavar skruvmonterades på plattformen. Styrpinnarna 

fästes endast lite lätt för att sedan montera engångskassetten över basenheten gränssnitt och 

därefter fästa styrpinnarna fullt, detta för att försäkra korrekt position.  

Nipplar vid kontaktväggen bestod av tidigare illustrerade hankopplingar av så kallade 

snabbkopplingar, beställda från Teddington Components AB. Dessa monterades löst vid 

kontaktgränssnittet och fästes först efter att engångskassetten monterats över styrpinnarna. 

Fästning av nipplar utfördes med silikonslangar som trycktes över den tandade änden av 

nipplarna efter att de förts genom kontaktväggens hål. Figur 56 visar kontaktgränssnittet.  

 

Figur 56. Kontaktväggen i profil. Fästning av nipplar med hjälp av silikonslangar. 

Silikonslangar förseddes även med snabbkopplingar i andra änden för att därigenom kunna 

kopplas till pumparna och enkelt växla mellan olika kopplingar och på det sättet kontrollera 

hur vätskan flödar i kassetten. Direkt i vid varje pump anslöts snabbkopplingarnas 

honkoppling för att möjliggöra denna typ av hantering. Se figur 57 för ett foto av den 

kompletta prototypen för basenheten. 
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Figur 57. Färdig prototyp av basenheten. Foton från UR Elektro. 
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8.4 Testning och utvärdering av användbarhet 

Ett stort fokus under det här examensarbetet har varit att den framtagna lösningen ska vara 

användarvänlig. Detta begrepp kan vara omständligt och svårt att mäta men i grunden handlar 

det om ergonomiska aspekter samt graden av komplexitet i användargränssnittet.  

8.4.1 Användbarhet som definition 

Det finns ett flertal ISO-standarder som innefattar begreppet användbarhet. Specifikt för detta 

ändamål är den internationella ISO-standarden ISO 9421-11 som är en del av den större 

standarden vid namn ISO 9241 – ergonomic requirements for office work with visual display 

terminals (VDTs). ISO 9421-11 definierar standarden enligt utdraget nedan. 
"Den utsträckning i vilken en produkt kan användas av specificerade användare för att uppnå 

specificerade mål med kraftfullhet, effektivitet och tillfredsställelse i ett givet sammanhang vid 

användning." (Piatidis, 2002) 

Denna internationella standard har lyckats ena många industrier om vad användbarhet är och 

används därför väl inom området användartestning och utvärdering. Kärnan i denna definition 

är de tre nyckelorden kraftfullhet, effektivitet och tillfredställelse som kan beskrivas enligt 

nedan. 

 Kraftfullhet (eng. effectiveness) - Beskriver i vilken grad ett mål eller en uppgift har 

uppnåtts av användaren med största möjliga noggrannhet och fullständighet.  

 Effektivitet (eng. efficiency) - Den grad av ansträngning - resursåtgång - som krävts 

för att slutföra och uppnå målet eller uppgiften. För bästa effektivetet måste 

användaren anstränga sig minimalt. 

 Tillfredsställelse (eng. satisfaction) - Graden av tillfredställelse och positiva attityder 

hos användaren som produkten frambringar vid användning. 

För att möta användbarheten är det viktigt att förstå uppdelningen av ingående komponenter i 

ISO 9241-11 (se figur 58). Det krävs en kontextanalys för att produktens sammanhang ska 

vara objektivt bedömt. Faktorer som användare, uppgift, utrustning och miljö måste 

identifieras och dokumenteras så att tester kan repeteras med samma förutsättningar. Vidare 

måste målen (planerat resultat) tas med som beskriver syftet användarna har med produkten 

och vad de vill uppnå genom användandet. Sambandet mellan målet och användbarhetskraven 

påvisar hur målen kan uppfyllas med de tre nyckelfaktorerna i åtanke, men även produkten 

måste uppfylla användbarhetskraven (resultat vid användning).  

 

Figur 58. ISO 9241-11, ramen för användbarhet. (Tajakka, 2004) 
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8.4.2 Målen 

Vid detta stadie i projektet har en “high-fidelity” alfa-prototyp av engångskassetten och en 

“low-fidelity” prototyp av basenheten tagits fram. De uppställda målen, enligt nedan, avser 

testning med framtagna prototyper och ej nödvändigtvis med den slutgiltiga produkten. 

Utifrån användarens perspektiv finns tre tydliga mål: 

1. Användaren ska veta hur engångskassett monteras på basenhet. Genom att 

observera engångskassetten ska det vara intuitivt för användaren att snabbt förstå hur 

den monteras fast på basenheten. Öppningar och styrhål ska visa användaren att 

engångskassetten endast kan monteras fast på ett sätt. För att mäta detta mål kan tiden 

mätas från att användaren har fått engångskassetten (med provrör redan monterade) 

tills att den är fastmonterad på basenheten. 

2. Användaren ska under användningen veta hur startprovsrör och slutprovsrör 

monteras på engångskassetten. När användaren först ser engångskassetten gäller det 

att montera fast startprovsrör och slutprovsrör på engångskassetten. Då dessa två rör 

har olika diametrar bör det vara intuitivt för användaren att veta hur dessa monteras på 

engångskassetten. Vidare måste användaren förstå att startprovsröret måste innehålla 

provvätska innan den monteras, och att slutprovsrör initialt måste vara tomt. Efter 

användning måste användaren veta att det finns upp emot 15 ml vätska i slutprovsröret 

och att ett lock måste skruvas på efter att slutprovsröret tagits bort från 

engångskassetten.  

3. Användaren ska efter användningen veta hur engångskassetten disponeras. En 

viktig del i säkerhetsfrågan vid användningen är att engångskassetten måste 

disponeras på korrekt sätt. Användaren måste veta att engångskassetten efter 

användning är kontaminerad med blod och kan därför inte återanvändas. Hantering av 

sådana avfall kastas i vanliga avfallsbehållare då det inte finns en smittorisk (inga 

luftburna virus/bakterier). Även startprovsröret är kontaminerat med blod och måste 

disponeras på samma sätt som engångskassetten.  

De ovan nämnda målen kan alla mätas med hjälp av tid. Varje uppgift får en maximal tid som 

användaren inte bör överstiga. Mer detaljerad information om de olika stegen för att uppfylla 

varje mål finns under kapitlet Kontextanalys. 

8.4.3 Kontext 

Användare 

Användaren som testat prototypen representerar målgruppen cytodiagnostiker, det vill säga 

specialister på cellprovsundersökning med mikroskop. Denna målgrupp är i grunden utbildade 

till biomedicinska analytiker eller motsvarande och har senare vidareutbildats till 

cytodiagnostiker. Som testperson för denna utvärdering kontaktades Viktor Torres Larsson, 

cytodiagnostiker vid Radiumhemmet som tidigare medverkade i användarundersökningarna. 
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Uppgift 

Användarens uppgift bestod i att: 

1. Montera start- och slutprov över engångskassettens cylindriska geometrier  

 Mål: hanteringstid 10 sekunder. 

2. Användaren monterar engångskassetten med provrören över basenhetens 

kontaktgränssnitt, detta görs genom att skjuta på kassetten över basenhetens 

styrpinnar med provrören nedåt. 

 Mål: hanteringstid 10 sekunder. 

3. Användaren ska efter användningen veta hur engångskassetten och startprovrör 

disponeras. 

 Mål: hanteringstid 5 sekunder. 

4. Efter avslutad process skall användaren även sätta ett lock på slutprovsröret.  

 Mål: hanteringstid 5 sekunder.  

 

Innan start fick testpersonen observera engångskassetten utan att få en förklaring för ingående 

komponenter. Basenheten doldes och testet startades så fort basenheten visades för 

testpersonen. Detta för att testpersonen inte ska hinna observera basenheten, om produkten är 

rätt designad så bör användaren direkt kunna förstå tillvägagångssättet. Under testets gång 

fick användaren fråga frågor om det krävdes, dock gavs inga svar som underlättade 

avklarandet av uppgifterna.  

Utrustning 

Utrustning som krävdes bestod av framtagen engångskassett och basenhet enligt tidigare 

beskrivningar, samt ett spänningsaggregat i intervallet 0-30 V och sladdar för koppling mellan 

aggregat och basenhet (pumpar). Vidare krävdes två stycken provrör med innerdiameter 15 

respektive 27 mm (14 respektive 45 ml).  

Miljö 

Testmiljön var i ett ljust kontorsrum med normal rumstemperatur och alldaglig 

kontorsinredning, såsom skrivbord, stolar och hyllor. Bullernivån var mycket låg och 

förhöjdes endast av rummets ventilation.  

8.4.4 Resultat och analys 

Resultaten från användartest som utförts tillsammans med cytodiagnostiker Viktor Larsson 

bedömdes kvalitativt utifrån de tre tidigare nämnda nyckelorden ändamålsenlighet 

(kraftfullhet), effektivitet och tillfredställelse.  

Montering av provrör på engångskassetten 

Det tog testpersonen 21 sekunder att montera fast provrören på engångskassetten. Då målet 

var 10 sekunder betyder detta att testpersonen inte direkt kunde lösa uppgiften utan att först 

tänka på hur den skulle hantera provrören. Det som ansågs jobbigt för testpersonen var att 

samtidigt hålla i engångskassetten som den skulle montera startprovröret med vätska, och 

sedan även montera på slutprovsröret. Ur ett ändamålsenligt perspektiv uppfyllde testpersonen 

målet med största möjliga noggrannhet och fullständighet. Dock var graden av ansträngning 

(effektivitet) inte perfekt då det tog lite längre tid att lös uppgiften. Orsaken till detta kan bero 

på att en användare måste första gången vänja sig vid produkten för att det sedan ska gå 

snabbt att använda den.   
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Montering av engångskassett på basenheten 

Det tog testpersonen exakt 10 sekunder att montera fast engångskassetten på basenheten (se 

figur 59). Ur ett ändamålsenligt perspektiv så uppfylldes målet, men dock ej med största 

möjliga noggrannhet och fullständighet. Testpersonen tryckte nämligen inte in 

engångskassetten hela vägen tills det klickade, utan testpersonen trodde då att 

engångskassetten var hela vägen in så fort den kände ett motstånd. Vid den slutgiltiga 

produkten så kommer användaren inte trycka in engångskassetten manuellt utan 

engångskassetten placeras i en rack som sedan automatiskt matar in den. Ändå säger detta att 

testpersonen hade behövt få tydligare feedback under användningen när engångskassetten var 

helt fastmonterad. Vidare sa testpersonen att den förstod vad som var fram- och baksida 

genom att se ingångarna på engångskassetten. Denna något tidsfördröjande aktivitet (att leta 

efter ingångar) kan lösas genom att sätta symboler på toppen av engångskassetten som visar 

riktningen för montering.  

 

 

Figur 59. Montering av engångskassett på basenhet. 

Disponering av engångskassett och startprovsrör 

När det gällde disponeringen av engångskassetten tillsammans med startprovsröret tog det 

användaren mindre än 5 sekunder för att disponera dessa på korrekt sätt. Det blev dock en 

överraskning när användaren valda att först montera av engångskassetten från basenheten för 

att därefter endast ta av slutprovsröret. Testpersonen disponerade därefter engångskassetten 

utan att ta bort startprovsröret för att sedan direkt montera ett lock på slutprovsröret (se 

figur 60). Detta då båda komponenter disponeras i samma behållare och behöver då inte 

kopplas från varandra.  

Ur ett ändamålsenligt perspektiv uppfyllde testpersonen uppgiften med största möjliga 

noggrannhet och fullständighet. Vidare krävdes minimal ansträngning för testpersonen att 

demontera engångskassetten från basenheten. Vid slutet av testet jämförde testpersonen 

engångskassetten med en annan produkt som används vid Radiumhemmet. Produkten kallas 

för Shandon EZ Megafunnel (Thermoscientific, 2012) och är en engångskassett där 

diagnostiker ska centrifugera prover. Testpersonen hänvisade till en av dess funktioner som 

bestod i att en komponent i engångskassetten (Shandon EZ Megafunnel) bröts av när den 

demonterades från maskinen. Detta så att användaren inte ska kunna återanvända produkten. 
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En sådan sak kan implementeras i utvecklingen av den nuvarande engångskassetten för att på 

så sätt öka säkerhetsgraden i produkten och förhindra återanvändning av använda kassetter. 

 

 

Figur 60. Disponering av engångskassett med startprovsrör (ej slutprovsrör). 

8.5 Testning och utvärdering av flödessystem 

Testningen bestod i att verifiera om kanalsystem och ventiler fungerade som det var tänkt 

samt att identifiera eventuella problem, exempelvis läckage i konstruktionen, i syfte att hitta 

områden att optimera.  

8.5.1  Testobjektiv 

1. Kontrollera att vätska flödar genom systemet som det är tänkt, under rätt tid och med 

rätt väg utan läckage. 

2. Kontrollera att ventilsystemet reglerar flöden som det är tänkt. 

3. Kontrollera att vätska inte åker in i kontakterna för differentialmätaren. 

4. Identifiera eventuella läckage genom att sänka ned prototypen i vattenbad och blåsa 

luft genom systemet. 

8.5.2 Utrustning 

Utrustning som krävdes bestod av framtagen engångskassett och basenhet enligt tidigare 

beskrivningar, samt ett spänningsaggregat i intervallet 0-30 V och sladdar för koppling mellan 

aggregat och basenhet (pumpar). Vidare krävdes två stycken provrör med innerdiameter 15 

respektive 27 mm (14 respektive 45 ml). 
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 Testprocedur 

1. Inkoppling av sladdar mellan spänningsaggregat och aktuell pump samt inställning av 

spänningsaggregat för initialspänning korresponderande mot utprovat flöde. 

2. Inställning av engångskassettens ventiler för flöde enligt steg 1 i patentsökt metod, det 

vill säga från startprov, genom filter (underifrån) och ut till slask via pump 1.  

3. Vätskefyllning i startprov (vatten). 

4. Inkoppling av start- och slutprov vid engångskassett. 

5. Inkoppling av engångskassett med provrör över basenhetens kontaktgränssnitt. 

6. Tillslagning av spänningsaggregat för att starta pump och därmed flöde. 

7. Eventuell reglering av spänningsnivå vid behov. 

8. Reglering av ventiler för flöde enligt steg 2 i patentsökt metod, det vill säga från PBS, 

genom filter (underifrån) och ut till slask via pump 1. Upprepning av steg 4 till 7 i 

testproceduren. 

9. Reglering av ventiler för flöde enligt steg 3 i patentsökt metod, det vill säga från PBS, 

genom filter (ovanifrån) och ner till slutprov. Upprepning av steg 4 till 7 i 

testproceduren. 

10. Reglering av ventiler för flöde enligt steg 4 i patentsökt metod, det vill säga från 

slutprov, genom filter (underifrån) och ut till slask via pump 1. Upprepning av steg 4 

till 7 i testproceduren. 

8.5.3 Förväntade resultat 

Utifrån testproceduren fanns det några positiva resultat som kan förväntas: 

 Inga läckage: Vätska i engångskassettens kanalsystem bör inte läcka ut då 

kontaktlimmet mellan kontaktytorna är starkt och förblir relativt elastiskt vilket på 

så vis utjämnar materialspänningar. 

 Problemfri reglering: Ventilerna ska kunna reglera flöden problemfritt och ska 

inte medföra vätskeläckage.  

 Ingen vätska vid differentialmätarna: När de olika stegen körs genom 

engångskassetten ska vätska inte nå ut till kopplingarna mot differentialmätaren. 

Mottrycket (luft) från differentialmätaren bör medföra att vätskan som passerar 

förbi kanalen inte tränger in i kanalen mot differentialmätaren. 

 Filtrering av startprov: Vid steg 6 i testproceduren (första iterationen), bör 50 ml 

vätska från startprovet pumpas igenom engångskassetten på 5 minuter och 40 

sekunder, vid användningen av pump 1 och inställd flödeshastighet 8,8 ml/min. 

 Återfiltrering till slutprov: Vid steg 9 i testproceduren, bör det ta 2 sekunder att 

suga tillbaka 5 ml, vid användingen av pump 2 och inställd flödeshastighet 150 

ml/min.  

De allra första prototyperna vid produktutveckling brukar dock vanligen ha diverse fel, sällan 

går allting rätt från början. Särskilt kan problem uppstå med toleranser, speciellt i en 

komponent som engångskassetten vilken har rörliga delar (ventiler) och separata delar som 

limmats ihop (kåporna). Följande negativa resultat kunde förväntas: 

 Luft läcker eventuellt ut via filterenheten då endast silikonlim har applicerats vid 

dess montering. Detta kan visa sig vara för svagt vilket kan medföra lägre 

flödeshastighet genom systemet på grund av luftläckage. 

 Luft som läcker ut via klacken på ventilerna då inget bindemedel har applicerats 

där, på grund av möjliggörande av ventilvridning. Detta kan bidra till lägre 

flödeshastighet genom systemet på grund av läckage. 
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8.5.4 Resultat och analys av testning 

Efter att alla steg i testproceduren kördes kunde flera antaganden konstateras. Vätska flödade 

genom systemet utan att läcka och ventilsystemet reglerade flödena utan problem. Detta 

påvisar att konceptet är lyckat och fungerar som tänkt. Vidare åkte vätska inte in i 

differentialmätarens kontakter vilket innebär att det inte påvisbar risk för provvätska att åka in 

i differentialmätarens kanaler och på så sätt kontaminera slangarna i basenheten. 

När det gäller de två sista förväntade positiva resultaten (4-5) så uppfylldes dessa inte. Fastän 

det inte förekom något vätskeläckage blev det en för låg flödeshastighet genom systemet. 

Pumparna var inställda på rätt spänning för att ge korrekt flödeshastighet, men det som skedde 

var att luft kom in i systemet vilket kunde observeras genom slangarna (se figur 61). 

 

 

Figur 61. Luftbubblor i kanalsystemet. 

När spänningen genom pumparna ökades (ökad flödeshastighet) till det dubbla blev flödet 

fortfarande inte lika snabbt som beräknat. Orsaken till detta berodde på att det fanns 

luftinsläpp i systemet och för att felsöka och identifiera dessa sänktes prototypen ner i ett 

vattenbad. 

Då luft blåstes genom silikonslangarna (en åt gången) i samband med tilltäppning av hålen 

bakom engångskassetten kunde man se vart luftbubblor sipprade ut. Flera läckage upptäcktes 

vid denna procedur, dels vid limningen mellan filterenheten och upphängningen på 

engångskassetten, och dels vid glappet mellan ventilerna och underkåpan. Tillsammans 

bidrog dessa luftinsläpp till en lägre flödeshastighet under testningen. Som en följd av detta 

uppfylldes inte det förväntade resultatet att 50 ml vätska skulle sugas upp på 5 min och 40 

sekunder (4). 

För att åtgärda dessa problem är det viktigt att ha mycket fina toleranser vid tillverkning av 

dessa detaljer, alternativt använda någon form av tätning. Vad som krävs är en presspassning 

vid såväl ventiler som filterenhet för att erhålla en tät koppling. O-ringar kan integreras vid 

filterenhetens cirkulära kopplingar mot engångskassetten samt en tätningsfilm av till exempel 

silikon över ventilhuvudet, endast med öppningar mot respektive kanal. 

 
  



 

89 
 

9. PROTOTYPOPTIMERING 

Detta kapitel behandlar den slutgiltiga modifieringen av engångskassetten från tidigare 

tester. Dessa inkluderar optimering av användbarhet, flödessystem och rekommenderat 

materialval. 

9.1 Optimering av användbarhet 

Optimeringen med avseende på användbarhet bestod i införandet av indikatorer på 

engångskassetten vilka visar dess monteringsriktning mot basenheten. Indikatorerna består av 

en pil på ovansidan av engångskassetten som visar vilken sida som ska vara in mot 

basenheten och en ruta med texten ”THIS SIDE UP” för att indikera vad som är upp- och 

nedsida på engångskassetten (se figur 62). 

 

 

Figur 62. Dekaler som använts på engångskassetten. 

9.1.1 Säkerhet 

Något som observerades vid användning är att efter slutförd reningsprocess har 

engångskassettens ventiler intagit ett blockeringsläge för återanvändning. Användaren kan 

alltså inte återanvända engångskassetten utan att själv vrida på ventilerna förhand med 

specialverktyg. Dessutom är det en mycket omständlig process att rengöra kassetten för hand, 

något som bör avvärja försök till återanvändning. Sammantaget medför detta en något förhöjd 

säkerhet i fråga om försök till återanvändning. För att omöjliggöra återanvändning krävs dock 

ytterligare åtgärder och förändringar av konstruktionen. Om önskvärt skulle ett renings- och 

ventilåterställningsprogram kunna integreras i basenhetens styrprogram och erbjudas till 

forskargrupper, dock skulle detta inte vara gynnsamt ur ett företagsekonomiskt perspektiv.  

9.2 Optimering av flödessystem 

Optimering med avseende på flödessystemet bestod i huvudsak av materialförändringar vid 

filterenhetens upphängning mot engångskassetten (se figur 63). Det material som är tänkt att 

användas är silikon, eller material med liknande egenskaper, för att ge god tätning genom 

presspassning och samtidigt en rörlig upphängning för att tillåta vibrationer. Hankopplingarna 

av silikon har då något större dimensioner än honkopplingarna hos engångskassetten för att få 

ett tätt förband. Denna implementering infördes eftersom huvudsakligt läckage upptäcktes vid 

filterkopplingen. 
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Figur 63. Filterenhet med hankopplingar av silikon. 

Vad gäller luftläckaget vid ventilerna så löses detta genom betydligt finare toleranser än vad 

3D-printern hade vid prototyptillverkning, önskvärt är som sagt en presspassning mellan 

ventiler och engångskassett, dock en marginell sådan (spel mellan ventil och engångskassett 

omkring -0,01 till -0,02 mm). Nästa prototyp kommer företaget troligen behöva fräsa ut för att 

försäkra dimensioner som stämmer bättre överens med CAD-modellen. Exempelvis kan en 

3D-fräs av modellen Roland MDX-40A användas, vilken arbetar med en upplösning av 0,002 

mm/steg. (Roland, 2012) 

Som tidigare nämnt finns även alternativet att integrera en tätningsfilm av till exempel silikon 

över ventilhuvudet, endast med öppningar mot respektive kanal, för att därigenom erhålla en 

tät förslutning mellan ventiler och engångskassett.  

9.3 Rekommenderade materialval för engångskassett 

När det kommer till val av material för engångskassetten finns det många komplexa faktorer 

som man måste utgå ifrån. Exempel på faktorer kan vara avsedda tillverknings- och 

monteringmetoder, passning med andra komponenter och även faktorer gällande mekaniska 

egenskaper. 

9.3.1 Kåpor och filterenhet 

Nedan följer de egenskaper som värderas högst vid materialval för kåpor och filterenhet.  

1. Relevant biokompatibilitet 

2. Tillräckligt hög E-modul (styvhet) för att inte deformeras vid basenhetsmontering (1-4 

GPa) 

3. Låg densitet (kg/m
3
) för att minimera kostnaden (max: 1100 kg/m

3
 och 50 kr/kg). 

4. Tillräckligt transparent för att se igenom materialet (amorfa Termoplaster). 

5. Resistent mot material av svaga baser, t.ex. blod.  

6. Materialet ska kunna formsprutas (Injection molding) 

7. Materialet ska kunna ultraljudsvetsas 

8. Möjlighet till återvinning av energi (förbränning) 

För underlätta valet av material användes programmet CES EduPack 2011 (Granta Design 

Limited, 2011). De ovan nämnda egenskaperna skrevs in som variabler i programmet som 

utifrån dessa kunde välja ut sexton material som uppfyllde alla kriterier.  

Vid en första analys jämfördes de olika materialens styvhet (E-modul) mot dess densitet, 

kg/m
3
 (se figur 64). Kåporna för engångskassetten måste vara tillräckligt styva för att inte töja 

sig för mycket, men måste optimalt sett ha så låg vikt som möjligt. Ju högre densitet ett 

material har, desto högre styvhet har materialet vanligtvis. Vägning måste alltså göras mellan 

Hankoppling av silikon 
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funktion och vikt. Grafen visar att material som Cyklisk Olefin Copolymer (COC) och 

Polystyren (PS) kan vara att föredra tack vare deras låga densitet, samtidigt som deras 

E-modul ligger på 2,5–3,5 GPA vilket är tillräckligt styvt för den avsedda applikationen.  
 

 

Figur 64. Jämförelse mellan E-modul och densitet. 

Jämförelsen mellan E-modulen och densiteten ger en indikation på vilka material som är 

tillräckligt styva men samtidigt inte har en allt för hög vikt. För att öka underlaget för beslut 

görs ännu en jämförelse där tillverkning och pris kommer in. Vid den andra analysen 

jämfördes energiåtgången vid formsprutning och priset (SEK/kg) för att se vilka material som 

hade lägst kostnad (se figur 65).  Det föredras att energiåtgången vid tillverkning för ett 

specifikt material ska vara så lågt som möjligt, samtidigt som priset per kilogram ska vara på 

absolut minimum. Figur 65 visar att materialet polystyren (PS) är billigast och att Cyklisk 

Olefin Copolymer (COC) är dyrast. Material som ABS befinner sig i mitten av figuren medan 

Styrene Maleic Anhydride (SMA) har ungefär samma densitet som ABS men med något 

högre energiåtgång vid tillverkning. 
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Figur 65. Jämförelse mellan energiåtgång (tillverkning) och pris. 

Material som ABS, SMA och PS skiljer sig när det gäller styvhet, dock har dem goda 

elektriska egenskaper och liten vattenabsorption. Materialen är dock spröda samtidigt som de 

lätt kan bilda mikrosprickor. Denna nackdel är inte fördelaktig när det gäller applikationen av 

engångskassetten som inte får vara så sprött att materialet bildar mikrosprickor vid 

användning. Användningsområden i dag för dessa typer av material kan vara höljen till 

telefonapparater, dammsugare, köksmaskiner, förpackningar i form av cellplast eller 

kontorsmaskiner. Fastän materialpriset och tillverkningspriset är låga så kan dessa material 

inte rekommenderas för den tilltänka applikationen. (Krugloff, 1996) 

När det gäller materialet Cyklisk Olefin Copolymer (COC) så har den lägst densitet bland de 

olika plasterna, men har en materialkostnad som är cirka tre gånger högre än PS och en 

fjärdedels högre energiåtgång (formsprutning) jämfört med ABS. Fördelen med materialet är 

att den har goda barriärs- och optiska egenskaper, låg fuktupptagning, lätt att bearbeta och har 

låga dielektriska förluster (Krugloff, 1996). Användningsområdet idag för materialet är 

medicinska applikationer som flaskor, hållare och förpackningar vilket påvisar att detta 

material är väl använt inom industrin för denna typ av applikation (Granta Design Limited, 

2011). Temporärt kan det beräknas att engångskassetten med sin nuvarande vikt på 42 gram 

har en materialkostnad på 1,8 kr (43 kr/kg för COC) (Granta, 2012). Vid nästa kapitel 

(Finansiella aspekter) beräknas det fram om denna materialkostnad är för hög vid jämförelse 

med total kundkostnad. Preliminärt kan COC rekommenderas som materialval inför den 

framtida prototypframtagningen av en beta-prototyp. 
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9.3.2 Materival för ventiler 

Nyckelfaktorer för ventilerna i engångskassetten består i huvudsak av att materialet tillåter 

måttlig belastning (vridning av ventiler med stegmotor), tillåter mycket hög ytfinhet och 

toleranser samt är lättbearbetat, förslagsvis formsprutningsbar. Materialet skall givetvis även 

vara lämpat för medicinstekniskt bruk och organiska vätskor samt vara tillgängligt i rimliga 

prisnivåer.  

Exempel på material som i praktiken visat prov på att uppfylla dessa kriterier och dessutom 

varit framgångsrika inom den medicintekniska industrin är Acetal och Polyeten. Dessa 

material används flitigt i liknande ventiltillämpningar av exempelvis tillverkare som 

Merit Medical (Merit Medical Systems Inc, 2012) och George Philips (GEORGE PHILIPS 

MEDICAL ENGINEERING Pvt. Ltd., 2010), amerikansk respektive indisk marknadsledare 

för en mängd medicintekniska standardkomponenter och engångsartiklar. 

Polyeten  

Egenskaper som karakteriserar polyeten är bland annat låg vattenabsorption, hög slagtålighet, 

låg friktionskoefficient och god kemikalieresistens och mekaniska egenskaper. Materialets 

elektriska egenskaper är goda, liksom dess beständighet mot kyla, syror och fukt. Plasten 

framställs i olika kvalitéer och delas in efter densitet. (AB FERMPRODUKTER, 2012) 

Acetal 

Acetal är en mycket populär industriplast med många fördelar över andra material. Plasten är 

mycket lättbearbetad, exempelvis i moderna CNC-maskiner, och lämnar en mycket jämn och 

fin kvalitet på ytan. Vidare är Acetal beständigt mot fukt och har god kryphållfasthet så att 

detaljens dimensioner förblir exakta över en längre tid och i en stor variation av miljöer. 

Materialet har även en mekanisk hållfasthet, hårdhet och styvhet så god att den ofta kan 

substituera stål eller andra metaller. Sist men inte minst har Acetal bra glid förmågor och har 

en lägre friktionskoefficient än exempelvis Nylon. (AB FERMPRODUKTER, 2012) 

Rekommendation 

Båda de nämnda plasterna möter de uppställda kraven och skulle passa bra för syftet. 

Plasterna är vanliga i industrin och därför överkomliga i pris, även om Acetal är något dyrare 

än Polyeten. Eftersom att toleranserna på ventilerna är små gäller det att det valda materialet 

har en jämn och fin kvalitet på ytan samt att den ska ha god kryphållfasthet. Således kan 

materialet Acetal preliminärt rekommenderas för ventilerna. Fastän Polyeten har goda 

mekaniska egenskaper och hög slagtålighet är dessa kriterier inte lika viktiga som de tidigare 

nämnda fördelarna hos Acetal. Närmare analys kan utföras i form av testning och 

prototyptillverkning med respektive material.  
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10. FINANSIELLA ASPEKTER 

I detta avsnitt behandlas aspekter som produktkostnader och marknadspotential hos 

framtaget produktkoncept.  

10.1 Produktionskostnader 

Att estimera produktionskostnaden för engångskassetten och basenheten är inte lätt i detta 

skede då produktsystemet fortfarande är i ett mycket tidigt stadie. Dock beräknas dessa fram 

till bästa förmåga för att ge en indikation och tidig prognos av vad produktsystemet kan kosta. 

10.1.1 Engångskassett 

Från tidigare DFM-analys står det klart att engångskassetten inte kommer att tillverkas i 

miljonantal och därför kommer monteringen inte vara automatiserad. Vidare blev det bestämt 

att komponenterna i engångskassetten skulle formsprutas vilket är en process som har höga 

fasta kostnader, men låga rörliga kostnader vilket gynnar höga volymantal. För att beräkna 

fram tillverkningskostnaden användes ett kostnadsestimeringsverktyg för formsprutning från 

CustomPartNet.com vid namn ”Injection Mold Cost Estimator” (CustomPartNet, 2009).  

Genom att mata in variabler och data för varje komponent som skulle formsprutas kunde en 

estimering tas fram på material-, produktion-, verktyg- och inställningskostnad. Information 

som matades in var exempelvis: 

 Kvantitet (antal) 

 Materialval (t.ex. COC eller Acetal) 

 Storlek på komponent (X-Y-Z i mm) 

 Volym (cm
3
) 

 Maximal godstjocklek (mm) 

 Toleranser (mm) 

 Ytfinhet (µm) 

 Antal features (beskriver 

komplexiteten) 

 Antal verktyg för formsprutning 

(molds) 

 Materialpris ($/kg) 

Den använda ”Injection Mold Cost Estimator” beaktade de ovanstående variablerna och 

beräknade sedan fram som tidigare nämnt olika kostnader. De olika kostnaderna kunde delas 

upp i fasta- och rörliga kostnader som visas i tabell 12. 

Tabell 12. Fasta- och rörliga kostnader för formsprutning. 

Fasta kostnader Rörliga kostnader 

Inställning av maskiner inför produktion 

Kostnaden kan försummas då den korta tiden (endast 

ett par timmar) inte behöver beaktas vid 

formsprutning i hög volym.  

 

Material 

Cyklisk Olefin Copolymer (COC) 

Kostnad: $5,91/kg 

 

Acetal Copolymer 

Kostnad: $2,69/kg 

 

Verktyg för formsprutning 

$60K – $280K (beroende på volym) 

2-8 delar/verktygsform (beroende på volym) 

Produktion (maskintid och arbetskraft) 

Volymkapacitet: 49 enheter/h – 449 enheter/h 

Kostnad: $25/h-$40/h (beroende på volym) 

 

 

För att beräkna kostnad/enhet användes formel 10-1 (Ulrich & Eppinger, 2008). Denna formel 

användes även i ”Injection Mold Cost Estimator”.  
 
        

     ⁄   
                                   

     
                   Formel 10-1 
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När det gäller kostnaden för montering måste två faktorer, arbetskraft och utrustning/verktyg, 

summeras ihop. Boothroyd and Dewhurst (1989) pratar om begreppet monteringseffektivitet. 

Deras förklaring är användandet av teoretiskt minimal monteringstid som en approximation 

för den verkliga monteringstiden för en produkt. Det är ett bra sätt för att få känsla över vad 

som driver kostnaden för montering. 

Tre sekunder är den minsta tid som krävs för att handskas och sätta in en komponent som 

passar perfekt för montering. Man kan se detta som genomsnittstiden (hållbar över ett helt 

arbetsskift) som krävs för att montera en liten del som är enkel att ta tag i, kräver ingen 

speciell riktning och kräver inte mycket insättningsarbete, t.ex. som att placera en boll i ett 

cirkulärt hål med tilläckligt spelrum (Boothroyd & Dewhurst, 1989). 

I detta fall kan konceptet appliceras på engångskassetten då alla komponenter som monteras 

på underkåpan, som ventiler och filterenhet, lätt passar in på sin plats. Vidare är monteringen 

av o-ringar och silikonslangar, efter att under- och överkåpa har ultraljudsvetsats ihop, även 

enkla att ta tag i och kräver inte mycket insättningsarbete. Med konceptet som grund 

beräknades monteringstiden ut för hela engångskassetten.  

För att använda rätt timlön för montörer användes lönestatistik från Statistiska Centralbyrån 

(Statistiska Centralbyrån, 2011) vilket påvisade en genomsnittlig timlön på 145 SEK/h för 

montörer. Enligt Ulrich och Eppinger (2008) bör ett omkostnadspålägg (”overhead”) på 80 % 

läggas på monteringslinan för att få en bra estimering av alla kostnader. Omkostnadspålägget 

ska täcka kostnader som t.ex. lokal, maskiner, elförbrukning samt andra områden för att på så 

sätt täcka alla omkostnader vid en monteringslina. Med ett omkostnadspålägg på 80 % kunde 

en slutgiltig monteringskostnad/enhet tas fram vilket visas i tabell 13.  

Tabell 13. Monteringstid för engångskassett. 

Komponent Antal Monteringstid (sekunder) 

Underkåpa 1 3,00 

Överkåpa 1 3,00 

Trevägsventil 2 6,00 

Tvåvägsventil 1 3,00 

Filterenhet 1 (består av 3 komponenter vilket förmonteras) 3,00 + 9,00 (förmontering av filterenhet) 

O-ring 2 6,00 

Silikonslang 2 6,00 

Total tid (sekunder) 39,00 

Monteringskostnad (145 SEK/h) 1,57 kr/enhet 

Omkostnadspålägg (80 %) 1,26 kr/enhet 

Slutgiltig monteringskostnad 2,83 kr/enhet 

För att få en bättre överblick över alla kostnader matades alla tillverkningskostnader för 

engångskassetten, vid olika kvantiteter, och den fasta monteringskostnaden per enhet in i ett 

Excel-dokument. Enligt Ulrich och Eppinger (2008) bör ett omkostnadspålägg (”overhead”) 

på 10 % läggas på inköpta komponenter (vare sig det är standard eller specialtillverkat) för att 

få en bra estimering av alla kostnader. Omkostnadspålägget ska täcka kostnader som t.ex. 

inköp, logistik, godsmottagning, lokaler och maskin-/verktygsunderhåll för att på så sätt täcka 

alla omkostnader vid inköp. Med ett omkostnadspålägg på 10 % för komponenterna (utan 

montering) kunde en slutgiltig kostnad/enhet tas fram som sedan plottades till ett diagram, (se 

figur 66). Kostnaden per enhet innefattar även en vinstmarginal enligt Liquid Biopsys 

affärsplan. Dessa beräkningar redovisas inte i denna rapport av konfidentiella skäl. 

Resultatet är att en produktionsvolym från 10 000 enheter/serie är att föredra då kostnaden per 

enhet minskas drastiskt. Att välja vilken produktionsvolym som är optimal beror på 
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marknadspotentialen, dock är det fördelaktigt att välja en initial produktionsvolym på 10 000 

enheter för att täcka behovet hos den lokala marknaden (Sverige) under en tvåårs period.  

 
Figur 66. Kostnad/enhet mot produktionsvolym för engångskassetten. 

10.1.2 Basenhet 

En fullständig ekonomisk estimering av basenheten är i detta stadie omöjlig att utföra då 

basenheten är långt ifrån färdigkonstruerad. Basenheten utvecklades fram till uppsatt mål, det 

vill säga en virtuell prototyp fungerande mot engångskassettens gränssnitt. Fokus lades just 

vid gränssnittet och givetvis en yttre design. På insidan är basenheten dock inte utvecklad 

särskilt långt och saknar dels drivning för inmatningsrack och en mängd 

monteringsställningar, sladdar, slangar samt kopplingar för de ingående komponenterna. 

Viktigt är dock att få en någorlunda uppfattning om vad basenheten kan komma att kosta. 

Detta gjordes genom att insamla offerter från tillverkare av ingående standard komponenter, 

något som kan ge en god indikation på i vilken prisklass basenheten hamnar. De 

kostnadskrävande standardkomponenterna som ingår i framtaget basenhetskoncept består av: 

två peristaltiska pumpar, tre differentialmätare (inkl. tryckmätning i PBS- och slaskbehållare), 

en vibratormotor, tre stegmotorer (inkl. drivning av inmatningsrack) och en trevägsventil. 

För att beräkna kostnaden för dessa artiklar i olika volymer skickades prisförfrågningar ut 

direkt till tillverkare, men även till svenska eller europeisk leverantör. Prisförfrågningarna 

avsåg komponentvolymer för att täcka produktion av 10, 100, 1 000 och 10 000 basenheter. 

Priser enligt mottagna offerter mellan 15 och 31 maj 2012 redovisas i tabell 14, styckpriser 

avser komponentpris med fraktkostnad inräknat. Ingen offert mottogs av Dwyer trots 

upprepad kontakt, varför det initiala priset för differentialmätaren är baserat på Dwyers 

listpris (Dwyer Instruments, Inc, 2012). För ökade volymer har sedan kvotminskning av priset 

tillämpats baserat på genomsnittlig kvotminskning från övriga komponenter. 
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Tabell 14. Priser enligt mottagna anbud från tillverkare och underleverantörer (maj 2012). 

Produkt Antal per 
basenhet 

Styckpriser vid beställning av antalet enheter 

10 100 1000 10 000 

Peristaltisk pump 1 
WELCO WP10-P1/8-FB4-WT6-RP 

1 1 095 kr 945 kr 595 kr 520 kr 
Enligt offert från (Wassberg, 2012) 

Peristaltisk pump 2 
WELCO WP11-P-1/4CL2-WT6-CP 

1 1 325 kr 1 195 kr 720 kr 625 kr 
Enligt offert från (Wassberg, 2012) 

Differentialmätare  
Dwyer Series 646B Differential Pressure Transmitter 

3 669 kr 517 kr 315 kr 239 kr 
Baserat på Dwyers listpris och genomsnittlig 

kvotminskning 

Vibratormotor 
PRECISION MICRODRIVES 325-100 

1 92 kr 63 kr 35 kr 28 kr 
Enligt offert från (Arundel, 2012) 

Stegmotor 
Portescap CanStack Stepper Motor 42L048D2B 

3 239 kr 197 kr 106 kr 56 kr 

Enligt offert från (Feuillet, 2012) 

Trevägsventil 
Clippard 3-WAY FULLY-PORTED VALVE EVO-3-24-H 

1 455 kr 298 kr 229 kr 198 kr 
Enligt offert från (Wassberg, 2012) 

 

I de ovan nämnda priserna ingår även ett estimerat omkostnadspålägg, enligt Ulrich och 

Eppinger (2008), vid inköp på 10 % för respektive komponent för att täcka kostnader som till 

exempel logistikhantering, godsmottagning, lokaler och maskin-/verktygsunderhåll. I figur 67 

redovisas hur priset per basenhet påverkas av produktionsvolymen, baserat på anbud enligt 

ovan. Detta är en prisindikation, exklusive kostnad för kvarvarande konstruktion och 

montering. Dessa har inte beräknats då basenheten inte är färdigkonstruerad och kan komma 

att ändras mycket. 

 

Figur 67. Kostnad för standardkomponenter per basenhet mot beställningsvolym. 
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Vid en produktionsvolym av 10 enheter per serie erhålls alltså ett styckpris av 6 259 SEK per 

basenhet, beräknat utifrån kostnadskrävande standardkomponenter. Att räkna på tillverkning 

av 10 enheter per serie är en rimlig start i och med att det finns omkring 30 

cytologilaboratorier i Sverige, vilket utgör introduktionsmarknaden. Vidare kommer 

basenheten att säljas i huvudsak på beställning enligt Liquid Biopsys affärsplan. 

Som tidigare nämnt är det svårt och osäkert att uppskatta tillverkningspriser för 

specialtillverkade komponenter så som kåpor och stomme samt monteringskostander för 

basenheten, inte minst då basenheten och flera komponenter inte är färdigkonstruerade. När 

utveckling av basenheten har nått alfa- eller beta-stadie är sådana studier mer tillförlitliga och 

lämpliga att utföra. En slutkostnad för basenheten, inklusive kåpor och övriga komponenter 

samt montering, förväntas uppgå till omkring 10 000 – 15 000 kr. Detta då de nämnda 

standardkomponenterna som exempelvis peristaltiska pumpar och differentialmätare bör 

utgöra bland de större enskilda komponentkostnaderna i produkten.  

10.2 Marknadspotential 

I detta delkapitel går vi närmare in på hur marknadspotentialen ser ut för det framtagna 

produktkonceptet inom rutincytologimarknaden, vilket är den marknad som kommer att 

adresseras i det första steget i enlighet med Liquid Biopsys affärsplan. Marknaden utgörs som 

tidigare nämnt av antalet vätskebaserade cytologiska prover (exklusive gynekologiska 

cellprover). Marknadspotentialen, vilken kan bestämmas såväl lokalt som globalt, kan ses 

som antalet tänkbara kunder (cytologilaboratorier) i kombination med antalet utförda prover 

per år. Eftersom att differentieringen med LqB-D främst består i avsaknaden av 

kontaminerade prover, innebär det att initialmarknaden är de 15 % kontaminerade proverna 

som man egentligen vill förhindra. Detta utgör den direkta rutincytologimarknaden för 

provreningsroboten idag. 

I tabellerna nedan presenteras siffror för den lokala (svenska) och globala marknaden för 

engångskassetten och basenheten. Priset för en engångskassett har i detta stadie approximerats 

till 136 SEK/kassett (inkl. vinst). Priset för en basenhet antogs ligga mellan 

10 000 - 15 000 SEK (utan vinst), dock väljs det att räkna på minsta antagna försäljningspris, 

nämligen 10 000 SEK, för att veta vad minsta marknadsvärdet kan hamna på. Marknadssiffror 

för engångskassetten redovisas i tabell 15 där antal tänkbara kunder och utförda prover per år 

kommer från Liquid Biopsys affärsplan (Liquid Biopsy AB, 2012). 

Tabell 15. Lokal och global marknadsvärde för engångskassetten (pris på 136 SEK per kassett). 

 Antal tänkbara 

kunder 

(cytologilaboratorier) 

Antal 

utförda 

prover 

per år 

Antal 

kontaminerade 

prover per år 

Marknadsvärde 

vid 15 % 

marknadsandel  

Marknadsvärde 

vid 100 % 

marknadsandel 

Lokalt 30 35 000 5 250 (15 %) 0,71 MSEK 4,76 MSEK 

Globalt 20 000 2 000 000 300 000 (15 %) 40,8 MSEK 272 MSEK 

 

Marknadssiffror för basenheten redovisas i tabell 16. 

Tabell 16. Lokal och global marknadsvärde för basenheten (pris på 10 000 SEK per enhet). 

 Antal tänkbara kunder 

(cytologilaboratorier) 
Antal basenheter per 

labb 
Marknadsvärde vid 

10 000 SEK/enhet 

Lokalt 30 1 300 TSEK 

Globalt 20 000 1 200 MSEK 
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Marknadspotentialen visar på stort marknadsvärde för engångskassetten. Främst gällande den 

globala marknaden eller 100 % av den lokala marknaden. Marknadsvärdet visar alltså på den 

intjänade summan som täcker in alla kostnader och även ger ett vinstpåslag. Fastän den lokala 

marknaden med 15 % marknadsandelar visar på en obetydlig summa på 0,71 MSEK, visar det 

ändå att en 15 % marknadsandel kan nås med en kostnad på mindre än 0,71 MSEK om 

vinstpåslaget räknas bort (vinstpåslag konfidentiellt).  

10.2.1 Kostnader för ”Gold Standard” och LqB-D  

För att ta reda på hur mycket kunden kan spara på att uppgradera till LqB-D görs en 

jämförelse med den redan etablerade ”Gold Standard” på marknaden, nämligen ThinPrep. 

Fastän ThinPrep huvudsakligen används för gynekologiska cellprover så kan den även 

användas för icke gynekologiska prover (Non-Gyn). Kostnaden mellan dessa två olika 

applikationer är densamma och därför kan en jämförelse göras mot kända kostnader hos 

ThinPreps gynekologiska prover (Pap Test) (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012).  

Kundens kostnad vid användning av ThinPrep Pap Test 

Den befintliga marknadsledaren ThinPrep, vilken anses vara ”Gold Standard”, inom 

branschen är väletablerad och återfinns som tidigare nämnt vid en mängd cytologilaboratorier, 

bland annat vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna. ThinPrep består av två olika 

modeller, nämligen ThinPrep 2000 som är vanligast, och ThinPrep 3000 som har högre 

kapacitet men även dyrare. En ThinPrep 3000 kostar 500 TSEK per basenhet och 

provkostnaden exklusive arbetskraft för hantering uppgår till 200 SEK enligt Vårdförbundet 

(Olsson, 2003). Avskrivningen för en ThinPrep går på fem år vilket resulterar i en kostnad på 

100 TSEK per år. Med en kapacitet på 60 000 prover per år blir avskrivningskostnaden 1,67 

kr/prov, vid full kapacitet. Eftersom att avskrivningskostnaden per prov är mycket låg 

kommer kostnaden för basenheten inte att tas med vid jämförelserna.  

Viktor Torres Larsson, cytodiagnostiker vid Karolinska Cancercentrum har intervjuats för att 

erhålla hanteringstider och provkostnader för ThinPrep, enligt tabell 17 (Larsson, 2012). 

Eftersom att ThinPrep har ett automatiskt färgnings- och glaspåläggningssystem innebär detta 

att cytodiagnostiker direkt efteråt kan börja fastställa en diagnos. För att kunna omvandla 

tidsåtgången till kostnad användes genomsnittslönen för en cytodiagnostiker som ligger på 

28 500 SEK (Sveriges Akademikers Centralorganisation, 2011).  Med 22 dagar per månad 

och åttatimmarsskiftdag ger det en timlön på 162 SEK/h. Provkostnaden för ThinPrep är 

enligt Vårdförbundet 200 SEK, som tidigare nämnt (Olsson, 2003). 

Tabell 17. Processteg och kostnader vid användning av ThinPrep. 

Procedur Tidsåtgång (minuter) Kostnad (med timlön 162 SEK) 

Fastställning av diagnostik 6 (10 preparat/h) 16,2 SEK 

Kostnad/prov (arbetskraft)  16,2 SEK 

Provkostnad  200,0 SEK 

Totalkostnad/prov  216,2 SEK 

Kundens kostnad vid användning av LqB-D 

Som det tidigare nämnts försummas kostnaden för basenheten då det är för små summor för 

att påverka slutresultatet. För att få svar på hur mycket tidsåtgång det gick åt till den 

nuvarande automatiska prototyp som företaget använder idag ställdes frågor till Viktor Torres 

Larsson (Larsson, 2012) som tidigare medverkat i användarundesökningarna. Informationen 

som söktes var helt enkelt vilka steg som togs under processen och hur mycket tidsåtgång det 
gick åt till varje process. Enligt Larsson behöver provet, efter rening, även färgläggas och 
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cytocentrifugeras vilket placerar den koncentrerade vätskan på ett mikroskopglas. Dock 

behöver diagnostikern inte vänta medan dessa processer sker, därför ses inte dessa som 

kostnader. Utifrån denna information antogs det att tidsåtgången för reningen av prov i den 

nyutvecklade basenheten med engångskassetten minskar med 25,7 % då den nya utvalda 

pumpen har ett högre flöde än den första prototypen. Från detta beräknades kostnad/prov fram 

utifrån arbetskraften (se tabell 18). 

Tabell 18. Kostnad/prov för ny engångskassett (i arbetskraft). 

Procedur Tidsåtgång (minuter) Kostnad (med timlön 162 SEK/h) 

Rening av prov i maskin 4 (tidigare 5) 10,8 SEK 

Fastställning av diagnostik 6 (10 preparat/h) 16,2 SEK 

Kostnad/prov (arbetskraft)  27 SEK 

 

För att en framtida potentiell kund, som vill använda sig av LqB-D, gäller det att beräkna 

fram en totalkostnad/prov som innefattar både inköpskostnaden för kunden, men även 

kostnaden vid användning. Kostnaden vid användning omfattar endast arbetskraften då 

resterande omkostnader inte kan beräknas fram vid detta stadie.  

 

Genom att summera ihop produktionskostnaden vid olika volymer, med kundens kostnad vid 

användning (arbetskraft), resulterar detta i minsta kostnad för ett labb att använda LqB-D (se 

figur 68).  

 

Figur 68. Kostnad per LqB-D prov för kund (inköp + arbetskraft).  
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10.2.2 Kundens besparing med LqB-D 

För att ett cytologiskt laboratorium ska vilja uppgradera sig från ThinPrep, som idag ses som 

”Gold Standard”, till LqB-D bör den årliga kostnaden per prov för LqB-D vara lägre. Viktigt 

att påminna sig om är dock att ThinPrep medför kontaminerade prover, till skillnad från 

LqB-D. Enligt tidigare utförs 35 000 prover totalt i Sverige per år. Med ett trettiotal 

existerande laboratorier utförs alltså cirka 1200 prover per labb i genomsnitt.  

Eftersom att den tidigare marknadsanalysen visade att cirka 15 % av proverna är 

kontaminerade, kan detta användas som den första adresserade marknaden. Detta medför att 

ett labb i genomsnitt får 180 kontaminerade prover per år ut av de 1 200 prover som utförs 

totalt. Således måste laboratoriet göra om de kontaminerade proverna vilket medför minst den 

dubbla kostnaden (minst två ThinPrep prover för en blodanalys går åt).  

Även besparingen för kund att fullt byta till LqB-D (100 % marknad) är intressant att ta reda 

på. För ett sådant fall beräknades kostnaden för kunden idag att använda ThinPrep för de 180 

kontaminerade proverna (15 %) och resterande 1020 rena prover (85 %). Därefter jämfördes 

detta med användningen av LqB-D för alla 1200 prover.  

Vidare blir produktionsvolymen för engångskassetten 10 000 enheter/serie eftersom att 30 

laboratorier tillsammans utför cirka 35 000 prover om året. En sådan försäljningsvolym 

medför en totalkostnad på 163,22 kr per prov för kunden vid användning av LqB-D. Genom 

att beräkna fram den årliga kostnaden för ett ThinPrep och LqB-D kan en jämförelse göras vid 

de två tidigare nämnda marknadsandelarna, vilket visas i figur 69. 

 

 

Figur 69. Besparing för kund vid användning av LqB-D. 
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Jämförelsen visar att användingen av LqB-D sparar ett cytologiskt laboratorium cirka 62,3 % 

i besparingar när det gäller de kontaminerade proverna. I kronor blir det 48 456 SEK per år 

vilket kan ses som lågt, dock ger detta ett mycket stort utslag på en internationell marknad. 

Jämförelsen visar även att ett cytologiskt laboratorium sparar 34,4 % genom att använda sig 

av LqB-D för alla sina prover. Denna procentsats är självklart mindre än föregående siffra 

eftersom att alla prover är inte kontaminerade hos konkurrenten, endast 15 %.  

Dessa siffror är endast estimeringar men visar ändå på ett kokurrenskraftigt pris hos LqB-D 

gentemot konkurrenten ThinPrep. Vidare ska det åter betonas att den riktiga differentieringen 

hos LqB-D inte endast gäller priset, men värdet i funktionen. Kunder får en teknologi som 

renar alla prover helt utan kontaminering och med hög precision samt utan påverkan på 

cellernas struktur eller egenskaper. Att användare inte heller behöver göra om dubbelt arbete 

sparar inte endast tid, utan effektiviserar även hela arbetsprocessen hos ett laboratorium 

genom att inte skapa avbrott i arbetet. Dessa besparingar har inte beräknats fram, men visar 

ändå på fler fördelar hos LqB-D än endast en kostnadsreduktion. 
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11. UPPFYLLDA MÅLSÄTTNINGAR 

I detta kapitel utvärderas målsättningarna av framtaget produktsystem.  

Vid början av examensarbetet ställdes sju målsättningar upp för att definiera inriktningen på 

arbetet. Målsättningarna behandlades utifrån dess prioriteringar, enligt nedan. 

1. Utveckla och designa en basenhetsspecifik engångskassett som enkelt och snabbt kan 

bytas ut och förhindrar kontaminering mellan olika patienters prov; målet blir 

framtagningen av en fysisk alfa-prototyp av engångskassetten. 

Beträffande det första målet står det klart att den framtagna engångskassetten har uppnått 

alfa-stadie då den är i stort sett färdigkonstruerad, inklusive tillverkningsanpassad med 

släppningar och radier. Mer arbete krävs dock när det gäller monteringsaspekten av kassetten, 

inklusive slutligt val av fogningsmetod och övrig anpassning till monteringslinan. Detta är 

vad som saknas för att kassetten ska uppnå beta-stadie, inklusive material överensstämmande 

med slutprodukten.  

2. Vidareutveckla och designa om befintlig provreningsrobot i syfte att fungera 

tillsammans med den nyframtagna engångskassetten; målet blir framtagningen av en 

virtuell prototyp med överensstämmande kontaktgränssnitt mot engångskassett. Dock 

ej fullständigt konstruerat innanmäte. Det långsiktiga syftet är att basenheten med 

några enkla handgrepp efter avslutad provrening snabbt ska vara rengjord från 

eventuella provrester så att korskontamination och bakterietillväxt effektivt förhindras. 

Det andra uppställda målet, vilket behandlar basenheten, är även det uppfyllt till full grad. En 

virtuell prototyp har tagits fram med ett kontaktgränssnitt som fungerar tillsammans med 

engångskassetten. Samtliga ingående komponenter är definierade och majoriteten av dessa är 

även designade i CAD. 

3. Ta fram en portfolio av bilder på den färdiga prototypen till företagets förfogande. 

Under processens gång har en mängd bilder och fotorenderingar tagits fram till företags 

förfogande, inte minst inför viktiga möten och presentationer såsom KI Science Park Day. 

De utökande målpunkterna, fyra till sju, har även dessa behandlats under arbetet om än i olika 

grad. Enligt uppmaning från uppdragsgivare skulle dessa punkter endast behandlas efter att 

målpunkterna ett till tre nått en tillfredställande höjd. 

4. En fysisk prototyp av basenheten tas fram där ingående komponenter fungerar 

tillsammans med engångskassett. Prototypen ska möjliggöra testning enligt nedan. 

I och med den oväntade avresan till Peru fick planerna ändras drastiskt, varför detta mål 

endast uppfylldes till viss mån. Det som hanns med i tidsspannet var en flödeskontroll vilken 

skulle besvara en av de viktigaste frågorna, nämligen tätning mellan kåpor och ventiler.  

5. Testning av patentsökt metod med fysiskt framtagen engångskassett. Utöver detta även 

användbarhetstest med kund. Den fysiska engångskassettens delfunktioner måste 

fungera ihop med tilltänkta pumpar, ventiler, behållare, filter och anslutningar. Det 

måste verifieras att engångskassetten har tillräcklig noggrannhet och går lätt att 

applicera och ta bort ur basenheten för att fungera som utbytesenhet.  

Enligt motivering ovan utfördes även detta mål endast till viss mån. Vid flödeskontrollen 

verifierades att flödessystemet fungerade såsom det är tänkt. Dock upptäcktes 

tätningsproblem mellan kåpor och ventiler vilket utgjorde underlag för framtida val av 

prototypframtagningsmetod och förbättringar i konstruktionen. Användartest som utfördes 
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med cytodiagnostiker indikerade att engångskassetten var intuitiv att använda och montera 

över basenhetens kontaktgränssnitt. 

6. Prototypoptimering av engångskassett med avseende på resultat från tidigare testning. 

I och med de implementerade förbättringarna av filterenhet och användbarhet kan detta mål 

anses vara uppfyllt.  

7. Estimering av fordrade tillverkningskostnader och marknadspotential för LqB-D. 

Slutligen utfördes även en estimering av tillverkningskostander och marknadspotential för 

engångskassett och basenhet. Avslutningsvis, figur 70 visaren illustration av framtaget 

produktsystem vid slutfasen av examensarbetet. 

 

 

 

Figur 70. Produktsystemet vid slutfasen av examensarbetet (basenhet och engångskassett). 
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12. SLUTSATSER 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som projektgruppen kan dra från resultatet av 

arbetet. Slutsatserna presenteras med fallande relevans gentemot examensarbetets 

målsättningar och syfte, vilka anses vara uppfyllda enligt nedanstående konstateranden. 

 

 Den befintliga provreningsroboten lyckades vidareutvecklas till ett helt nytt 

produktsystem, uppdelat i en utbytbar engångskassett som lätt och snabbt kan bytas 

samt en basenhet som är kassetanpassad. Det huvudsakliga syftet med examensarbetet 

anses därmed vara uppfyllt. 

 Tester visar att det nya produktsystemet har en hög grad av användarvänlighet. Den 

framtagna konstruktionen bör sannolikt även förhindra korskontamination i och med 

det fungerande kanalsystemet. Således anses syftet uppfyllt att LqB-D på sikt ska 

kunna ingå i kliniska studier, då detta har blivit betydligt mer aktuellt i och med 

framtagningen av en engångskassett. 

 Framtaget produktsystem har uppfyllt alla tekniska förbättringsområden som hittades 

vid nulägesanalysen. Vidare har det nya produktsystemet flera fördelar gentemot 

företagets befintliga prototyper, bland annat väsentligt kortare processväg vilken är i 

direkt proportion mot processtiden. 

 Förutsättningarna för prototypframtagningen förändrades oväntat en kort tid innan 

prototypfasen. Detta resulterade i att nyckelfunktionen (provrening) hos produkten inte 

kunde testas, varför denna målsättning inte uppfylldes. 

 En förenklad fysik prototyp av basenheten togs fram och möjliggjorde testning av 

kassettens flödessystem.  Testningen visade att toleranser- och tätningsproblem förelåg 

som resultat av vald prototypframtagningsprocess.  

 För att uppfylla ställda krav på engångskassetten rekommenderas materialet Cyklisk 

Olefin Copolymer (COC). För ventilerna rekommenderas materialet Acetal vilket har 

god hållfasthet, låg friktionskoefficient och hög ytfinhet.  

 Vid en rimlig framtida produktionsvolym indikeras ett mycket konkurrenskraftigt pris 

hos engångskassetten, dessutom med en lägre instegskostnad än dagens ”Gold 

Standard”. 
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13. DISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras projektgruppens egna reflektioner från arbetet. 

13.1 Resultat 

Att den patentsökta metoden skulle kunna anpassas till ett system baserat på utbytbara 

engångskassetter är något som från början inte var självklart. Examensarbetet visar dock att 

detta med största sannolikhet är möjligt. Dock går detta inte att verifiera förrän en 

proof-of-concept av reningsfunktionen har utförts med utvecklat produktsystem. Med en 

prototyp med tillräckligt goda toleranser bör dock inga bestående hinder för detta föreligga. 

Förutsatt att en prototyp-/tillverkningsprocess med tillräckligt goda toleranser används bör en 

tidig testproduktion kunna inledas för att verifiera såväl funktion som kvalitet. 

Vad gäller den virtuella prototypen av basenheten spelade den en viktig roll i syfte att 

kommunicera produktsystemet mot företaget och yttre parter, såsom STING och HotSwap. 

Med ett längre tidsspann hade ytterligare arbete kunnat läggas här för att fullständigt 

konstruera samtliga komponenter i CAD-miljön; inklusive styrkort, undertryckstank och 

drivning för inmatningsrack. Även monteringsställningar och kablage saknas i framtagen 

CAD-modell, vilka tillsammans med övriga inkompletta komponenter hade bidragit till ett än 

mer fullständigt resultat. Dock har fokus enligt målformuleringarna varit utveckling och 

optimering av engångskassetten, i enlighet med företagets riktlinjer. 

Framtagningen av de fysiska prototyperna av engångskassett och basenhet hade eventuellt 

kunna tidigareläggas med föraningar om problem med tidiga prototyper. Mindre tid hade dock 

kunnat läggas vid andra områden då. Ett större fokus på tidig prototypframtagning och mindre 

arbete i CAD-miljö hade möjligen kunnat vara till fördel för slutresultatet. Examensarbetet 

utförs dock under en relativt begränsad period för att utveckla en helt ny produkt och flera 

områden måste avgränsas och nedprioriteras för att möjliggöra ett kvalitativt och inte 

kvantitativt arbete och resultat. Vidare är precisa tidsuppskattningar för olika faser svårt att 

utföra och är rimligen något som förbättras med ökad erfarenhet från verkliga 

utvecklingsprojekt. Svårt om inte omöjligt är dock att förutse oväntade händelser så som att 

den befintliga provreningsroboten inte skulle kunna användas vid testning såsom planerat. 

Ytterligare ett alternativ för att spara tid hade kunnat vara att utesluta CAD-modellering av 

basenheten och istället endast utföra konceptuella skisser. Dock hade då inga fotorenderingar 

av produktsystemet kunnat levereras till företaget, utan endast av engångskassetten. Kanske 

hade en mer rimlig avgränsning för exjobbet varit att endast ta fram ett par tre väl genomtänkt 

engångskassettkoncept och helt lämnat prototyputveckling och testning till ett senare skede. 

Att bestämma mål och avgränsningar vid början av ett projekt är mycket svårt, inte minst då 

framtagningen av en helt ny produkt ska ske. 

Den finansiella analysen indikerade att engångskassett och basenhet skulle kunna komma att 

säljas för konkurrenskraftiga priser vid framtida tänkbara produktionsvolymer. Värt att notera 

gällande basenheten är att den saknar monteringskostnader och inköp av specialtillverkade 

komponenter.   Viktigt att påminnas om är dock att analysen endast är en indikation och tidig 

prognos av vad produktsystemet kan kosta. En direkt jämförelse mot den så kallade 

”Gold Standard”, ThinPrep, behöver ej heller vara den enda relevanta jämförelsen. En modell 

där engångskassetten istället utgör ett försteg till ThinPreps automatiska färgnings- och 

glaspåläggningssystem kan vara en alternativ väg till marknaden. Framtaget produktsystem 
har även en avsevärt mycket lägre instegskostnad än ThinPrep och kan därmed fylla ett behov 

på en alternativ marknad. Exempel på detta kan vara marknaden i Peru, där en anonym 
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sjukhusledning uttryckligen förklarat att de inte skulle kunna införskaffa ThinPrep-systemet 

på grund av de höga instegskostnaderna (Castro, Ericsson, & Wännmar, 2012). 

Ett nystartat bolag saknar oftast alla nödvändiga kompetenser som behövs och av denna orsak 

kontaktades konsultbolaget HotSwap. Mötet med HotSwap var givande och visar på den 

värdefulla kompetens och erfarenhet man kan hitta utanför ett nystartat bolag. En viktig del i 

HotSwaps inblandning var tillverknings- och monteringsaspekter. Detta kan tydligt ses i 

DFM-analysen som presenterades under Systemdesign. Under mötet gavs även flera andra tips 

som var värda att tänk på, men detta var inte aktuellt för exjobbet och togs därför inte med. 

Istället implementerades deras kommenterar i en sammanfattning från mötet som gavs till 

Liquid Biopsy internt. Dessa kommentarer är värdefulla för den framtida utvecklingen av 

produktsystemet och visas därför inte upp offentligt.  

Resultatet från examensarbetet förväntas spela en central roll i den fortsatta utvecklingen av 

det efterfrågade produktsystemet. Tillsammans med framtida samarbetspartners förväntas 

resultatet av examensarbetet utgöra grund för fortsatt arbete och anpassning till nya 

marknadsbehov.  

13.2 Utökande målsättningar 

En fråga som ställdes vid slutet av det här examensarbetet är huruvida en större begränsning 

av målsättningar skulle lett till ett mer kvalitativt arbete. Från uppdragsgivarens sida var det 

klart från början på projektet att fokus skulle ligga på framtagningen av en fysisk 

engångskassett med tillhörande virtuell basenhet. Vidare skulle renderingsbilder på det 

färdiga produktsystemet tas fram. Men dessa tre mål utökades relativt snabbt när 

uppdragsgivaren beslöt att den fysiska engångskassetten borde testas för att verifiera 

nyckelfunktionen. I samband med detta innebar det även att en fysisk basenhet var tvungen att 

framtas för att möjliggöra denna testning. De utökande målen i examensarbetet kom till tidigt 

i projektet under planeringsfasen, något som givetvis påverkade tidsplanen.  

De utökande målen har självklart påverkat huvudmålens omfattning. Genom att införa 

prototypframtagning av basenhet, testning och finansiella aspekter har det gjorts mindre 

arbete på huvudmålen. Men detta innebär inte att huvudmålen inte har uppfyllts. Som det 

nämndes i målsättningar behandlades de utökande målen först efter att de tre huvudmålen 

hade nått en enligt uppdragsgivaren tillfredställande höjd. Genom att jobba med bra 

stödmetoder och en effektiv arbetsprocess kunde lika mycket fokus sedan läggas på de 

utökande målen. Som resultat anses det att kvaliteten på hela examensarbetet har höjts med de 

utökade målen. Att endast ta fram en fysisk engångskassett kan låta bra, men att verifiera 

engångskassettkonceptet bekräftar den investerade tiden i arbetet. Vidare har steg som 

prototypoptimering hjälpt företaget att komma ett steg närmare en färdig produktionsprototyp. 

Med de avslutande finansiella aspekterna anses det även att den akademiska höjden på 

examensarbetet ökat eftersom att man visar kundvärdet hos det framtagna produktkonceptet. 

Således har kombinationen av alla dessa målsättningar skapat en symbios hos examensarbetet 

där det finns en hög akademisk och teknisk nivå. 

13.3 Metodik 

Det finns många områden som kan diskuteras kring examensarbetets metodik. Ett av dessa är 

den arbetsmodell som användes under examensarbetet. Mer specifikt den parallella 

produktutvecklingsprocessen som modellerades ur den generella processen. I denna process 

beslutades det att utvecklingen av basenheten skulle gå så långt som systemdesign för att 

därefter endast fokusera på engångskassetten. Fastän denna tanke var genomtänkt, kan det 

diskuteras ifall innovationshöjden på engångskassetten skulle blivit högre ifall ännu mindre 
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tid skulle lagts ner på basenheten. Orsaken till detta är att basenheten är mer komplex än 

engångskassetten och kräver således mer tid för utveckling. Med tanke på det korta 

tidsspannet på examensarbetet kunde basenheten istället endast tagits till 

konceptutvecklingsstadiet för att sedan stannat där. Fastän det nuvarande resultatet av 

engångskassetten är uppfyllt enligt målsättningar (alfa-stadie), kunde resultatet blivit närmare 

en produktionsprototyp. 

Vid planeringen av denna arbetsprocess skapades det en detaljerad tidsplan där varje aktivitet 

var inräknad, från start till slut. Enligt Tonnquist (2008)  kan en detaljerad tidsplan skapa en 

negativ arbetsmotivation eftersom att gruppmedlemmarna inte kan fokusera på det som sker i 

nuläget. Eftersom att det finns en hög nivå av komplexitet i utvecklingen av en introducerande 

engångskassett och tillhörande basenhet, krävdes det en detaljerad tidsplan, inte minst med 

det begränsade tidsspannet. 

Att jobba i en miljö där entreprenörskap är fokus krävs det att företagsledningen själva kan 

följa den aktuella tidsplanen löpande. Lösningar på detta skulle kunna varit en digital lösning, 

i form av ett projektplaneringssystem som t.ex. Podio (Podio, 2012) där användare kan logga 

in online och se alla pågående aktiviteter och följa tidsplanen. 

När det gäller tidsplaneringen av examensarbetet visade det sig tidigt hur kritisk en realistisk 

tidsplan är. Ett tydligt exempel var prototypframtagningen av engångskassetten och 

basenheten. Det antogs först att tid för detta skulle vara ett par dagar när det istället visade sig 

ta dubbelt så lång tid. Lärdomen från detta är att vara medveten om riskerna med att omvandla 

teori, speciellt gällande prototypframtagning, till praktik. Uppfattningen var att 

prototyptillverkningen skulle ske ett par bestämda dagar, men hänsyn togs varken till 

förseningar från leverantörer, eller toleransen hos framtagna delar som krävde 

efterbearbetning. En tidig dialog bör således alltid skapas med erfarna tillverkare och 

leverantörer för att på bästa möjliga sätt få en realistisk tidsuppfattning.  

Innan konceptutvecklingsstadiet skapade projektgruppen en kravspecifikation härledd från 

kundbehoven och företagslednings krav och önskemål. För att kravspecifikationen skulle 

fungera som ett styrande dokument måste den konstant uppdateras och revideras allt eftersom 

nya beslut tas, eller nya fel hittats. Kravspecifikationen uppdaterades i detta fall med jämna 

mellanrum, oftast i samband med nya upptäcker vid konceptutvecklingen eller från 

testningen. Vidare borde krav gällande CE-märkning tagits in i projektet eftersom att 

produktens framtida målsättning är att säljas till kunder och då måste produkten vara 

CE-märkt. Under arbetets gång tog företagsledningen kontakt med ett konslutbolag som riktar 

sig mot CE-märkning av produkter. Konslutbolaget kommenterade kravspecifikationen med 

vilka nya krav som skulle läggas till, dock fanns det inte tid för att implementera alla nya krav 

i kravspecifikationen. Även här hade det blivit bättre om ett kravsystem hade använts, till 

exempel IBM Doors (IBM, 2012) som kunde installerats på en server. På så sätt kunde 

företagsledningen själva reviderat kravspecifikationen efter samtal med konslutbolaget. 

En viktig del i arbetet av det här examensarbetet var 3D-modelleringen av produkterna. Under 

systemdesign och prototypoptimeringsfasen var det mycket arbete med CAD-modellerna där 

båda examensarbetare fick höra med varandra om en specifik fil var ledig för redigering. I 

början på arbetet antogs det att en sådan procedur skulle fungera bra, men endast vid lågt antal 

CAD-filer. Mot slutet av arbetet blev det svårt att organisera alla uppsamlade filer eftersom att 

det fanns många gamla versioner och ingen revisionskontroll. Det slutade med att mer tid gick 

åt till att hitta rätt 3D-modeller när dessa förväxlades. Användandet av ett PDM-system skulle 

löst detta problem eftersom att ett sådant system har inbyggt revisionskontroll. Resultatet 

skulle bli en mer tidseffektiv 3D-modellering och mindre antal filer som tar mindre plats. 
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Fördelarna kring den valda proceduren är lärdomen kring hur det verkligen fungerar vid 

utvecklingen av en virtuell prototyp.  

 

Som produktutvecklare ska man kunna ta fram preliminära kostnader för produkterna som 

utvecklas. Kostnaderna bör innehålla samtliga fasta och rörliga kostnader som tillkommer vid 

produktion. Beräkningen av de finansiella aspekterna måste på längre sikt beakta två andra 

vitala delar. Det första är att den fasta kostnaden på basenheten måste läggas till på kostnaden 

per prov, med avskrivning per år av basenheten. Dessa kostnader är dock svåra att beräkna för 

en produkt som ännu inte är färdigutvecklad. Det andra är användandet av teoretiska formler 

för att beräkna monteringskostnaden för engångskassetten. Fastän det tillvägagångssättet var 

korrekt applicerat vid detta stadie, bör andra verktyg implementeras vid den framtida 

utvecklingen. Ett sådant verktyg kan vara DFMA
13

-mjukvara där kostnader för produktion 

kan beräknas fram noggrant. Med ett sådant verktyg kan finansiella siffror beräknas fram som 

reflekterar vad de verkliga kostnaderna skulle kunna bli. Vidare skulle sådana siffror tas fram 

utan involvering av andra parter vilket inte bara sparar tid, men även kan användas vid 

förhandlingar med tillverkare.  

                                                 
13

 DFMA, Design for Manufacturing and Assembly. 
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14. REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE 

Även om de uppställda målsättningarna till stor del har uppfyllts, har utvecklingsprocessen av 

ett produktsystem baserat på utbytbara engångskassetter endast påbörjats. Merarbete krävs 

inom flera områden och nedanstående rekommendationer ges till företaget. 

 Inled framtagning av nästa prototyp för testning av täthet och reningsfunktion enligt 

patentsökt metod. En prototypframtagningsprocess med hög noggrannhet bör väljas, 

såsom fräsning. Testning bör utföras med en stor mängd frästa engångskassetter för att 

försäkra jämn och god kvalitet.  

 Titta närmare på monteringsaspekterna av engångskassetten och se över om 

konstruktionen eventuellt behöver anpassas till vald fogningsmodell. Limning eller 

ultraljudssvetsning är rekommenderade alternativ vid låg respektive hög 

produktionsvolym. 

 Undersök möjligheten att använda en utbytbar filterenhet i engångskassetten under 

testfasen, detta för att göra prototypframtagning mer kostnadseffektiv. Se dock över 

för- och nackdelar med denna implementering innan omkonstruktion påbörjas.  

 Färdigställ konstruktionen för inmatningsrack och undertryckstank samt ta fram ett 

styrkort med syfte att möjliggöra automatiskt processutförande enligt patentsökt 

metod, samt med systemövervakning.  

 Undersök möjligheten att anpassa produktsystemet till att köra flera prover parallellt 

samt integrera och automatisera nedströms hanteringssteg såsom centrifugering, 

färgning och diagnostisering.  

 Utöka förståelsen kring logistiklösningen för produktsystemet med det preliminära 

monteringsflödet som utgångspunkt. 

 Upprätta en plattform för organisering, företagsstrukturering och informationsdelning 

för att underlätta framtida arbete och på ett bättre sätt integrera samtliga parter inom 

företaget. 
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Bilaga 1. ÖVERGRIPANDE TIDSPLAN 

 
Initial tidsplan – Utgår från Ulrich & Eppingers PD-process 

 
 

Ny tidsplan – Optimerad produktutvecklingsprocess för aktuellt projekt 

 

  



 

 

Bilaga 2. DETALJERAD TIDSPLAN 



 

 

 

  



 

 

 



 

 

 

Bilaga 3. RISKANALYS AV EXAMENSARBETET 
Miniriskmetoden användes för riskanalys av projektet (Tonnquist, 2008). Vidare skapades en handlingsplan för alla risker. 

Risk Konsekvens Riskminimering 
(förslag på initiativ) 

Sannolikhet  
S (1-5) 

Konsekvens  
K (1-5) 

Riskvärde 
(S*K) 

Handlingsplan 
(förslag på initiativ) 

1 Brist på full beaktning 

av specifikation. 

Produkt som inte uppfyller 

samtliga krav. 

Använda 

kravhanteringsverktyg, såsom 

IBM Doors och milstolpar 

som återkopplar mot 

kravspecifikationen. 

3 5 15 Omarbeta konceptet tills 

kraven är uppfyllda. Filtrera 

kraven så att ”Obligatoriska” 

krav endast synes. Därefter 

kontrolleras om alla dessa har 

uppfyllts.  

2 Leverantörer uppfyller 

inte satta mål och 

leveranser. 

Leverans av delkomponenter 

fördröjs, projektet försenas. 

Bra framförhållning vid 

beställningar och tydliga krav. 

3 4 12 Aktivt hålla kontakt med 

leverantör för att undvika 

framtida leveransförseningar. 

3 Produkten inkräktar på 

befintliga patent. 

Produkten tillåts ej 

för kommersiell lansering, 

projektet försenats, 

låg motivation. 

Gör en undersökning på PRV 

innan konceptgenerering 

börjar.  

2 5 10 Designa om 

funktion/komponent för att 

kringgå existerande patent. 

4 Lösningen på 

problemet överskrider 

förmåga. 

Tidsfördröjning, uppdragsgivare 

blir besviken.  

Använd handledning vid 

MTA och KTH så fort ett 

problem uppstår. 

2 5 10 Vara ärliga med företaget om 

problemet. Hitta en  lösning på 

hur man ska gå vidare. 

6 Otillräcklig tid för att 

konstruera prototypen, 

inklusive framtagning. 

Exjobbet blir inte klart i tid, 

fördröjning. 

Bra tidsplanering och tydliga 

deadlines/milstolpar, mycket 

god kommunikation med 

leverantörer och tillverkare. 

3 3 9 Uppdatera tidsplan och sätta 

upp rimliga mål som kan 

uppfyllas inom den angivna 

tidsperioden.  

5 Bristfällig kvalitet på 

produkt. 

Brist på stöd från uppdragsgivare, 

kort livslängd. 

Använda kvalitativa material, 

överdimensionera vid tveksam 

hållfasthet, uppfyll miljökrav, 

mm. 

2 4 8 Vidareutveckla komponenter, 

se över olika materialval, se till 

att miljökrav är uppfyllda, mer 

beräkningar på komponenter 

som kräver hög hållfasthet. 

7 Otillräcklig testning. Produkten testas inte tillräckligt, 

leder till dolda fel. 

Använd handledning  vid 

skapande av testprotokoll. 
1 5 5 Utföra nya tester med rätt 

fokus. 

8 Arbetet på digitala 

media försvinner. 

Går ej att få tillbaka arbetet, låg 

arbetsmotivation i gruppen. 

Använda flera lagringsmedier 

som Dropbox, personlig dator 

och lokalt vid arbetsplatsens 

stationära datorer. 

1 5 5 Hitta tidigare backuper och 

uppdatera dessa så gott det går 

till nuvarande stadie.   



 

 

Bilaga 4. KRAV FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER 
 

Citeringen avser ”Väsentliga krav utdrag ur LVFS 2003:11 om medicintekniska produkter, 

bilaga 1” och är hämtad från Läkemedelsverket.se (Läkemedelsverket, 2010). 
 

1. Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de inte äventyrar 

patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas eller i förekommande fall andra 

personers hälsa och säkerhet, när de används under avsedda förhållanden och för sitt 

avsedda ändamål. Riskerna med att använda produkterna skall vara acceptabla med tanke på 

fördelarna för patienten och förenliga med en hög hälso- och säkerhetsnivå. 

2. Produkterna skall, i enlighet med tillverkarens specifikation, uppnå de prestanda som 

tillverkaren har angivit och vara konstruerade, tillverkade och förpackade på ett sådant sätt 

att de är lämpliga för en eller flera av de funktioner som avses i 2 § lagen (1993:584) om 

medicintekniska produkter. 

3. De egenskaper och prestanda som anges i punkterna 1, 2 och 3 skall inte kunna påverkas i en 

sådan utsträckning att patienternas kliniska tillstånd och säkerhet, eller i förekommande fall 

andra personers hälsa och säkerhet, äventyras under den av tillverkaren avsedda livslängden 

för produkten. Detta gäller när produkten utsätts för sådana påfrestningar som kan uppstå 

under normala användningsförhållanden. 

4. Produkterna skall konstrueras, tillverkas och förpackas på ett sådant sätt att deras egenskaper 

och prestanda vid avsedd användning inte påverkas negativt under de lagrings- och 

transportförhållanden som tillverkaren har föreskrivit. 

5. Oönskade bieffekter får endast utgöra acceptabla risker när de vägs mot avsedda prestanda. 

(Läkemedelsverket, 2010) 

 

De krav på medicintekniska produkter som återfinns i svensk lagbok och författningssamling 

(SFS) består av följande och är ett utdrag från SFS 1993:584, ”Krav på medicintekniska 

produkter”: 

 
5 § En medicinteknisk produkt ska vara lämplig för sin användning. Produkten är lämplig när den 

1. är rätt levererad och installerad samt underhålls och används i enlighet med tillverkarens 

märkning, bruksanvisning eller marknadsföring, och 

2. uppnår de prestanda som tillverkaren avsett och tillgodoser höga krav på skydd för liv, 

personlig säkerhet och hälsa hos patienter, användare och andra. Lag (2009:271). 

 

6 § Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela föreskrifter om 

1. väsentliga krav som ställs på produkterna, 

2. kontrollformer och förfarande för att visa överensstämmelse med föreskrivna krav och för 

övervakning av produkternas egenskaper i praktisk användning, 

3. märkning av produkter eller deras förpackningar eller tillbehör samt sådan 

produktinformation som behövs för att en produkt ska kunna installeras, underhållas och 

användas på avsett sätt, 

4. indelning i produktklasser eller produktgrupper, 

5. andra åtgärder som behövs för att specialanpassade medicintekniska produkter som släpps ut 

på marknaden eller tas i bruk ska ha en tillfredsställande säkerhetsnivå, och 

6. framställning, förvaring och distribution av blod och blodkomponenter avsedda att användas 

som råvara vid tillverkning av medicintekniska produkter. Lag (2009:271). 

 

7 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska avgöra till vilken produktklass en 

medicinteknisk produkt ska föras om det uppstår en tvist som rör tillämpningen av 

klassificeringsreglerna mellan en tillverkare och ett sådant organ som ska anmälas enligt 

7-9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll. Lag (2011:805).” 

(Regeringskansliets rättsdatabaser, 1993) 



 

 

 

Bilaga 5. ENKÄTFORMULÄR 
 

 

 

 
Utskickat enkätformulär. 

1. How do you value the user-friendliness of a medical 
device?  

 Scale of 1-10; Very low to Very high. 
 

2. How do you value the reliability and quality in relation 
to the price of a medical device?  

 Top quality, to a higher price 
 Good quality, to an affordable price 
 Decent quality, to a lower price 
 (no opinion, due to lack of experience) 
 Other: ________________________________ 

 
3. What level do you think that today's medical devices 

fulfill in terms of personal safety? 
 Scale of 1-10; Very low to Very high. 

 
4. How challenging do you consider that today's medical 

devices are in terms of maintenance (e.g. cleaning)? 
 Demanding (more than 15 min) 
 Somewhat demanding (less than 15 min) 
 Acceptable (about 5 min) 
 Insignificant (less than 2 min) 
 Not demanding, mainly maintenance-free 
 (no opinion, I do not deal with medical devices) 
 Other: ________________________________ 

 
5. How do you handle waste generated by the use of 

medical devices?  
 Thrown in the trashcan 
 Recycled correctly 
 Handled according to regulations 
 (no opinion, due to lack of experience) 
 Other: ________________________________ 

 
6. According to your experience, what level of prior 

knowledge is usually required to handle today's 
medical devices?  

 Full education within the field 
 Course or similar 
 Extensive walk-through (up to 2 days) 
 Briefing (up to 2 hours) 
 Self-explanatory, prior knowledge is not needed 
 (no opinion, due to lack of experience) 
 Other: _________________________________ 

 
 

  



 

 

Bilaga 6. SVAR FRÅN ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

 

Könsfördelning mellan enkätrespondenter. (Google, 2012) 

 

 

Värdering av användarvänlighet hos en medicinteknisk produkt. (Google, 2012) 

 

 

Efterfrågad kvalitet i förhållande till pris. (Google, 2012) 

 

 

Personlig säkerhet vid användande av dagens medicintekniska produkter. (Google, 2012) 

 



 

 

 

 

Underhållskrav hos dagens medicintekniska produkter. (Google, 2012) 

 

 

 

Avfallshantering vid användning av medicintekniska produkter. (Google, 2012) 

 

 

 

 
Krävda förkunskaper för att hantera dagens medicintekniska produkter. (Google, 2012) 

 

 

  



 

 

Bilaga 7. INTERVJUGUIDE FÖR UNDERSÖKNING AV KUNDBEHOV 
 

Namn   Företag/Avdelning  

Yrkesroll  Tid i företaget  

Arbetserfarenhet  Akademisk bakgrund  

 

Intervjufrågor för diskussion 
 

1. Hur värderar du användarvänligheten av en medicinteknisk produkt?  

 

 

 

 

 

2. Hur värderar du tillförlitligheten och kvaliteten i förhållande till priset på en medicinsk 

enhet?  

 

 

 

 

 

3. Vilken nivå tycker du att dagens medicintekniska produkter uppfylla när det gäller den 

personliga säkerheten?  

 

 

 

 

 

4. Hur utmanande anser du att dagens medicintekniska produkter är i form av underhåll 

(t.ex. städning)?  

 

 

 

 

 

5. Hur hanterar man avfall som uppkommer vid användning av medicintekniska 

produkter?  

 

 

 

 

 

6. Enligt din erfarenhet, vad är det graden av förkunskaper krävs oftast för att hantera 
dagens medicintekniska produkter? 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 8. AUTOMATISK PROTOTYP SOM VIDAREUTVECKLADES



 

 

Bilaga 9. TOP-DOWN FUNKTIONSANALYS 



 

 

 

Bilaga 10. KRAVSPECIFIKATION 

Kravspecifikation med fallande prioritering i respektive tabell. Krav med högst prioritet 

behandlas första. Systembeteckningarna E och B svarar för krav mot engångskassett 

respektive basenhet.  

Senaste uppdaterad 2012-06-01 

Funktionella kriterier 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

F1 E+B Cellprovrening med motsvarande resultat som tidigare 

prototyp, enligt Liquid Biopsys patentsökta metod. 

1 Funktionstest 

återstår 

F2 B Logisk följd vid användning. 1 Klar 

F3 E Engångskassetten ska vara en komplett enhet dvs. innehålla 

filter och alla nödvändiga anslutningar mot basenheten 

1 Klar 

F4 B Basenheten ska vara enkel att hantera vid förflyttning. 1 Klar 

F5 B PBS- och slaskbehållaren ska vara dimensionerade för 

minst 10 prover.  

1 Klar 

F6 B Produkten ska kunna upptäcka fel under processen. Stannar 

vid fel funktion och pumpar inte vidare 

2 Under 

konstruktion 

F7 B Basenhet skall kunna tvättas av med sprit. 2 Klar 

F8 B Produkten ska indikera systemstatus. 2 Under 

konstruktion 

F9 E+B Produkten ska möjliggöra snabbare prover än idag, provtid 

<5 min.  

2 Klar 

F10 E Basenheten ska larma om monterad engångskassett redan är 

använd. 

3 Under 

konstruktion 

F11 B Basenheten ska ha streckkodsavläsare för att hålla koll på 

proven. 

3 Ej påbörjad 

F12 E+B Automatisk loggningsfunktion – sparar prov ID och process 

parametrar. 

3 Ej påbörjad 

F13 E+B Märkning av slutprov ska vara automatisk och tydlig. 3 Ej påbörjad 

F14 E+B Det bör gå att köra flera prover parallellt utan 

korskontamineringsrisk. 

3 Ej påbörjad 

F15 B Möjliggörande av fjärrdiagnostik. 3 Ej påbörjad 

Konstruktionskriterier 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

K1 E+B Produkten ska konstrueras på ett sådant sätt att skal och 

kopplingar inte läcker. 

1 Under 

konstruktion 

K2 E+B Kassettlösning fungerar med enkelhet utan passningsfel. 1 Klar 

K3 B Apparaten passar på en normal labbänk, står stadigt och 

glider ej runt. 

1 Klar 

K4 E Produkten skall ha monteringsrack för start- och slutprov. 1 Klar 

K5 B Basenheten skall ha inmatningsrack för engångskassett. 1 Klar 

K6 B Basenheten tar emot engångskassetten med tydlig passning, 

snäpp och utan ovanlig kraft. 

1 Klar 

K7 B Produkten ska tåla vätskespill utanpå och inuti. 1 Klar 

K8 E Produkten ska bestå av material som går att återvinna. 1 Klar 

K9 E Produkten ska möjliggöra åskådning av process genom 

engångskassetten. 

1 Klar 

K10 B Slaskbehållaren ska ha en volym av minst 1 dm
3
 och PBS-

behållaren ska ha en volym av minst 0,5 dm
3
 (slask- och 

PBS-volym för tio prover). 

1 Klar 

K11 B Ergonomiskt användargränssnitt för att förhindra 1 Klar 



 

 

arbetsskador. 

K12 E+B Elegant, minimalistisk och funktionell design. 1 Klar 

K13 E+B Produkten ska konstureras för att underlätta montering och 

tillverkning (DFMA). 

1 Klar för 

Engångskassett, 

ej Basenhet. 

K14 E+B Produktkonceptet bör vara modulbaserat om 

kapabilitetskrav höjs. 

2 Ej påbörjad 

K15 E+B Komponenter som är känsliga för vätska bör placeras 

ovanför engångskasetten ifall spill sker. 

2 Klar 

K16 B Bör inte vara större än nuvarande prototyp (ca 30x20x20 

cm)  

2 Klar 

K17 E+B Produkten ska bestå av korrosionsbeständigt material. 2 Under 

konstruktion 

K18 B Basenheten bör om möjligt konstrueras utan en 

membranpump då risken finns att kontaminerad luft sugs ut 

ur pumpen. 

3 Klar 

Tekniska kriterier 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

T1 B Universal konvertering – 50/60 Hz, 110/230 V. 1 Under 

konstruktion 

T2 E+B Differentialtrycksmätning över filtrets bägge sidor för kontroll 

av filtermättnad.  

1 Klar 

T3 B Basenheten drivs automatiskt efter initiering av användare. 1 Under 

konstruktion 

T4 B Flödet genom pumpen ska kunna regleras och tillåta minst 7 

ml/min. 

1 Ej påbörjad 

T5 B Justerbar omkopplingsnivå (undertryck) för att möjliggöra 

körning av andra provtyper, standardnivå 140 mm 

vattenpelare. 

1 Ej påbörjad 

T6 E Provet ska filtreras automatiskt fyra gånger innan slutprov 

erhålls.  

1 Under 

konstruktion 

T7 B Basenheten ska använda en eller flera peristaltiska pumpar. 1 Klar 

T8 E Engångskassetten ska ha ett integrerat filter med 10µm 

masktäthet. 

1 Klar 

T9 B Basenheten ska ha en indikator som visar när den används, är 

redo, eller har fel samt när provet är färdigt, nivån i PBS- och 

slaskbehållare  

1 Klar 

T10 B Produkten ska ha differentialmätare vid PBS- och 

slaskbehållare för att möjliggöra avkänning av vätskenivå. För 

låg PBS-nivå eller för hög slasknivå omöjliggör körning. 

Produkten ska förvarna användaren inför stundande service, 

t.ex. påfyllning av PBS. 

1 Ej påbörjad 

T11 E+B Undersök möjligheten att använda ett större filter för att 

möjliggöra högre flödeshastighet i systemet.  

1 Klar. 

T12 E+B En mekanisk vibrator ska vara kopplad till filterhållaren för att 

optimera materialspridning över filterytan. Alternativ lösning 

som ger likvärdigt eller bättre resultat kan ersätta vibratorn. 

1 Klar 

T13 B Enheten ska styras via ett programmerbart kretskort, vilket 

reglerar samtliga elektroniska reglage i produkten.  

2 Ej påbörjad 

T14 B Portar för dator/printer/datornätverk. 3 Ej påbörjad 

T15 B Produkten bör ha en digital display som indikerar 

systemstatus. 

3 Ej påbörjad 

 



 

 

 

Användarkriterier 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

A1 B Ljudnivån ska ej vara besvärande för användaren, ej mer högljudd 

än nuvarande prototyp 

1 Ej 

påbörjad 

A2 B Användaren ska enkelt kunna tyda produktens användargränssnitt. 1 Klar 

A3 E+B Diagnostiker eller sjuksköterska ska efter en kort genomgång 

kunna hantera produkten. Special kunskap om metoden behövs 

inte. 

1 Klar 

A4 E+B Tydliga beteckningar på apparaten som visar användaren hur 

produkten hanteras 

1 Klar 

A5 E+B Genomgående engelskspråkigt interface. 1 Klar 

A6 E Användaren bör kunna hantera engångskassett utan handskar och 

utan att få blod på händerna. 

2 Klar 

A7 B Användaren ska med en knapptryckning kunna starta en korrekt 

laddad utrustning. Felladdad utrustning skall ej gå att starta.  

3 Klar 

A8 E+B En användarmanual ska finnas som är lätt att förstå  3 Ej 

påbörjad 

Säkerhetskriterier 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

S1 B Om utrustningen drivs med tryckluft skall den stängas vid 

läckage. 

1 Ej påbörjad 

S2 E+B Det ska inte finnas någon risk för att en rörlig del ska lossna. 1 Under 

konstruktion 

S3 E+B Minimal klämrisk vid in-/utsättning av engångskassett. 1 Klar 

S4 B Det skall inte kunna finnas rester från föregående prov som 

kan förorena innevarande. Korskontaminering ska vara 

omöjlig. 

1 Klar 

S5 E+B Produkten ska ej ha vassa kanter som användaren kan skära 

sig på. 

1 Klar med E, ej 

med B 

S6 B Ingen åtkomst till spänningsförande komponenter skall vara 

möjlig för användaren. 

1 Klar 

S7 B Jordad anslutning. Alla spänningsomvandlare skall finnas 

inbyggda I apparaten. 

2 Under 

konstruktion 

S8 B Slaskvätskan skall antingen gå direkt till ett avlopp som kan 

ta emot den utan risk, eller så skall det finnas sensor för 

nivåavkänning i slaskbehållaren. Vid nära full slasktank skall 

apparaten ej gå att starta. 

2 Under 

konstruktion 

S9 E+B Engångskassetten bör kunna rengöras/sköljas automatiskt 

efter användning, så att den sedan kan gå till återvinning utan 

att vara en smittorisk. 

3 Ej påbörjad 

S10 B Apparaten ska automatiskt avbryta processen vid 

feluppkomst och visa felmeddelande till användaren. 

3 Ej påbörjad 

S11 B Användaren ska kunna erhålla notifiering av provresultat via 

email/sms. 

3 Ej påbörjad 

Logistikkriterier 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

L1 B Vätskor integreras ej i basenhet eller engångskassett, utan säljs 

separat 

1 Klar 

L2 E+B Förpackningen av produkten ska vara minimalistisk och anpassade 

till euro-pall vid transporter 

2 Ej 

påbörjad 

L3 E Engångskassetten ska vara steril och lagringsbar i minst ett år 

innan användning 

3 Ej 

påbörjad 

L4 E Engångskassetten ska kunna förvaras kompakt när den inte 3 Klar 



 

 

används 

L5 E+B Produkten ska bidra till en miljövänlig transport, exempelvis 

genom volymeffektiv paketering. Engångskassett och basenhet 

paketeras åtskilda 

3 Ej 

påbörjad 

L6 E Den låda där engångskassetterna ligger när de levereras bör kunna 

användas för att ta hand om de använda engångskassetterna. 

3 Ej 

påbörjad 

L7 E+B Bärväska för basenhet, engångskassett och vätska 3 Ej 

påbörjad 

L8 B Basenheten ska vara uppkopplingsbar till internet för rapport och 

fjärrfelsökning 

3 Ej 

påbörjad 

Produktionskriterier 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

P1 E Engångskassetten ska vara tillverkningsanpassad med släppningar, 

radier och jämn godstjocklekför att möjliggöra formsprutning.  

1 Klar 

P2 E Engångskassetten ska tillverkas med maximalt tre 

tillverkningsprocesser. 

2 Klar 

P3 E Engångskassetten bör ha en god monteringsvänlighet, minst 50 % i 

konstruktionsstödmetoden DFA2 utvecklad av IVF 

Industriforskning och utveckling AB. 

3 Klar 

P4 B Basenheten bör ha en god monteringsvänlighet, minst 50 % i 

konstruktionsstödmetoden DFA2 utvecklad av IVF 

Industriforskning och utveckling AB. 

3 Under 

arbete 

Ekonomiska kriterier 

Krav ID System Krav Prioritet Status 

E1 E Engångskassetten bör inte kosta mer än 100 kr att tillverka.  1 Klar 

E2 B Basenheten bör inte kosta mer än marknadens ”Gold Standard” 2 Klar 

 

  



 

 

 

Bilaga 11. KONCEPTGENERERING ENGÅNGSKASSETT 

Våfflan 

Detta koncept består av en plan lösning av engångskassetten, vilken skulle kunna utgöras av 

exempelvis mjuk- eller hårdplast. Konceptet kan liknas vid en våffla där våfflans struktur 

utgör engångskassettens kanalsystem. Utrymme skulle även krävas för integrering av filter, 

kopplingar till start- och slutprov samt ingående komponenter, såsom ventiler och pumpar. En 

tillhörande basenhet kan liknas vid ett våffeljärn, vilken innehåller samtliga elektriska 

komponenter.  

 

Kopplingarna mellan engångskassett och basenhet återfinns på våfflans undersida, i form av 

hankontakter, medan basenehets honkontakter återfinns på våffeljärnets bottenlagg. Med en 

mjukplastlösning kan flödesblockering ske med hjälp av linjära ställdon som klämmer den 

mjuka kanalen mot våffeljärnets lock, en lösning som liknar den vid nuvarande automatisk 

prototyp. 

 

 

Konceptskiss av våfflan. 

Vid en formsprutad hårdplastlösning av engångskassetten kan istället kulventiler integreras i 

denna. Hur en sådan kontaktlösning skulle kunna se ut, mellan engångskassett och basenhet, 

illustreras i nästa figur. Manöverdonet, placerat i basenheten, kan med denna koppling vrida 

ventilen i engångskassetten för att därmed blockera flödet.  



 

 

 

Kulventilskoppling mellan engångskassett och basenhet. 

Super Nintendo 

Detta koncept består i en stående kassettlösning, inspirerad av spelkonsolen från nittiotaltet 

med samma namn. Blod fylls på vid engångskassettens vänstersida och slutprovet kan 

slutligen knäppas loss från kassettens högersida. Kassetten monteras med en nedtryckning och 

matas ut automatiskt efter avslutat prov, alternativt med en utmatningsknapp. Hankontakterna 

hos engångskassetten består förslagsvis av hårdplast, medan motsvarande honkontakter i 

basenheten består av ett elastiskt och hållbart gummi. Ventillösningen hos en formsprutad 

kassett i hårdplast skulle bestå i kulventiler enligt ovan. En alternativ ventillösning med 

sektioner av mjukplast eller silikon vid ventilpositionerna skulle liksom föregående koncept 

kunna använda linjära ställdon alternativt en magnetlåsning i kombination med spolar i 

basenheten. 

 

 

Konceptskiss av Super Nintendo. 



 

 

 

 

Liggande modul 

Fördelarna med en liggande lösning innefattar mindre tryckskillnader inom systemet och 

energibesparingar i och med begränsad vätsketransport i höjdled. Detta koncept grundar sig i 

dessa aspekter och består i en avlång och smal kassettlösning. Skissen är från ett tidigt stadie 

och har inte vidareutvecklats. Vid närmare eftertanke, inte minst på grund av provvolymen 

om 50 milliliter, inser man att konceptet skulle bli betydligt mer avlångt än skissen illustrerar. 

Kopplingar och ventiler skulle motsvara lösningarna hos ovanstående koncept.  

 

 

Konceptskiss av Liggande modul. 

Stående engångsmodul 

Detta koncept ska föreställa en stående engångsmodulmed med en så kompakt dimension som 

möjligt. Startprovet fylls i vid ena änden och täpps sedan till med en kork. Vid andra änden 

skruvar man in slutprovets behållare som ska föreställa en standardiserad behållare som 

används idag. Mittenkanalen ska innehålla alla ventiler, ingångar och utgångar på vilket ger 

ett effektivt kanalsystem. Den stående engångskassetten har alla sina kopplingar på baksidan 

vilket innebär att den kopplas in framifrån på basenheten. Vidare så är fördelen att de 

elektroniska komponenterna som finns i basenheten inte riskerar att få vätska på sig om det 

sker någon spill i engångskassetten. Denna kompakta lösning kommer att försprutas som två 

kåpor där alla ventiler på insidan kommer bestå av kulventiler. Konceptet har minsta 

materialåtgång och är samtidigt enkel och intuitiv att hantera av användaren. 

 



 

 

 

Skiss av konceptet Stående engångskassett. 

 

Rund engångskassett 

Konceptet Rund engångskassett har ett cirkulärt tvärsnitt och påminner lite om konceptet 

Stående engångskassett. Tanken med det cirkulära tvärsnittet är att även ingången till 

basenheten skulle vara cirkulär. På detta sätt skulle den geometriska passningen redan vara en 

inbyggs funktion i skalet på engångskassetten. Som Stående engångskassett så innehåller 

konceptet även här startprovet och slutprovet, samt kontakter på baksidan. Dock så hälls inte 

startprovet in i engångskassetten utan hela original behållaren trycks in ovanifrån i 

engångskassetten. På botten av startprovsbehållaren ska det då finnas en bakventil som 

öppnas när den är full nedtryckt. Slutprovet tas efter proceduren ut genom att öppna en liten 

lucka som finns på engångskassetten. En smart lösning med detta koncept är att hela 

engångskassetten är tvådelad för att på så sätt montera filterenheten exakt i mitten. 

 

 

Skiss av konceptet Rund engångskassett. 

 



 

 

 

Boxengångskassett 

Till skillnad från koncepten Stående- och Rund engångskassett så har konceptet Box en enkel 

kvadratisk form för bästa möjliga paketering och förvaring. Slutprovet hälls in ovanifrån och 

täpps till med en kork samtidigt som slutprovet samlas i en liten inbyggd behållare som tappas 

ut i slutet på proceduren. Kontakterna till peristaltiska pumpen och urtappning av slutprov 

finns i botten på engångskassetten, medan resterande kontakter och ventiler kopplas in på 

baksidan. Detta innebär att basenheten ska ha kontakter från två olika håll, något som kan bli 

besvärligt att konstruera. Vidare så är en nackdel med detta koncept att slutprovet måste 

tappas ut, istället för att direkt ta ut den från en behållare. Då konceptet har en enkel 

konstruktion så är tanken att kåpan och kanaler formsprutas, monteringen av filterenheten blir 

ett extra steg. 

 

Skiss av konceptet Box engångskassett. 

  



 

 

Bilaga 12. KONCEPTGENERERING BASENHET 

Basenhet Kub 

Ett enkelt koncept där basenheten har en kubisk form. Två luckor på framsidan finns för 

insättning av engångskassetten och slaskbehållaren. Vid sidan på basenheten finns en 

förvaringslucka för tillbehör och plats för sköljvätskan. På framsidan finns även en digital 

display med start- och stoppknapp.  

 

Konceptet Basenhet Kub. 

Basenhet Oval 

Konceptet Basenhet Oval har som namnet tyder en oval och slim design. Engångskassetten 

monteras framifrån och där finns en LED indikatorer samt star- och stoppknapp. Det finns 

även en kort instruktion på framsidan som förklarar de få steg som krävs för att genomföra en 

tvättning. På toppen av basenheten finns PBS- och slaskbehållaren som enkelt kan bytas ut 

genom att öppna luckorna på toppen.  

 

Konceptet Basenhet Oval. 

 



 

 

 

Basenhet Uppfällbar 

Konceptet Basenhet Uppfällbar har en konstruktion som ser ut som en brödförvaringslåda där 

locket enkelt kan fällas upp för att se alla ingående komponenter. Det ska vara enkelt att byta 

ut slaskbehållaren, PBS-behållaren och även genomföra underhåll på basenheten. Vid 

insättning av engångskassett ska man alltså fälla upp locket och sedan enkelt kunna sätta in 

engångskassetten.  

 

 

Konceptet Basenhet Uppfällbar. 

Basenhet Öppen 

Konceptet Basenhet Öppen ska visuellt sätt visa hela proceduren för avändaren. Tanken är att 

proceduren från starprov till slutprov inte döljs för användaren utan istället visas upp som en 

extra ”feature”. Denna design ska vara ”form följer funktion” och endast skapa en ökad 

önskvärdhet hos kund och användare. Det finns knappt några medicintekniska apparater på 

marknaden som helt och hållet visar användaren allt som händer i apparaten. Genom att 

exponera engångskassetten, tekniska komponenter och resterande funktioner skapas en mer 

estetiskt tilltalande apparat som skapar nyfikenhet hos användaren. 

 

 

 

Koncepter Basenhet Öppen.



 

 

Bilaga 13. PCA-MATRIS (PAIRED COMPARISON ANALYSIS) 
Bedöm de olika koncepten gentemot varandra. 1 = Bättre; 0,5 = Lika; 0 = Sämre 

 

Kommentarer (T.ex. tolkning av konceptet, förslag på förbättringar, övriga synpunkter. Vänd på pappret om mer yta krävs.) 

Boxmodul  

Liggande modul  

Rund modul  

Stående modul  

Super Nintendo  

Våfflan  

Basenhet Kub  

Basenhet Oval  

Basenhet Öppen  

Basenhet 

Uppfällbar 

 

Övrigt  

Önskemål Boxmodul  
Liggande 
modul 

Rund 
modul 

Stående 
modul 

Super 
Nintendo 

Våfflan 
Basenhet 
Kub 

Basenhet 
Oval 

Basenhet 
Öppen 

Basenhet 
Uppfällbar 

TOTAL 

Boxmodul -           
Liggande modul  -          
Rund modul   -         
Stående modul    -        
Super Nintendo     -       
Våfflan      -      

Basenhet Kub       -     
Basenhet Oval        -    
Basenhet Öppen         -   
Basenhet Uppfällbar          -  



 

 

 

Bilaga 14.  SKISSER FRÅN VIDAREUTVECKLINGEN AV KONCEPTEN 

 
 



 

 



 

 

 

 
  



 

 

Bilaga 15.  SYSTEMDESIGN AV BASENHET 
 

 

Kåpor (ej med i bilden) 

Basenhetens kåpor består av en topp och frontlucka, vilka tillsammans utgör höljet kring de 

ingående komponenterna. 

PBS-behållare med avtagbart lock (ej med i bilden) 

PBS-behållaren rymmer den tvättvätska som krävs för genomförande av patentsökt process, 

behållaren rymmer tvättvätska för 30 provreningar.  

Slaskbehållare med avtagbart lock (ej med i bilden) 

Slaskbehållaren samlar upp restavfall från reningsprocessen. Behållaren är dimensionerad för 

att rymma slask från femton provreningar.  

Ventilhane (5) 

Ventilhanarna består av stavar med kvadratisk profil korresponderande mot baksidan av 

ventilerna i engångskassetten. Ventilhanarna monteras på stegmotorerna och möjliggör 

därmed vridning av ventilerna.  

Peristaltisk pump 1 (8) 

Den första peristaltiska pumpen i basenheten pumpar vätska från PBS-behållare, start- eller 

slutprov via filtret (underifrån) och ut till slasken. Den utvalda pumpen, WELCO WP10-FB 

(WELCO, 2012), svarar mot det krävda flödet i den nya prototypen, det vill säga 27 % högre 

flöde än befintlig prototyp. För ytterligare information se Bilaga 18. 

Peristaltisk pump 2 (9) 

Den andra peristaltiska pumpen i basenheten pumpar vätska från PBS-behållare via filtret 

(ovanifrån) och ned till slutprovet, det vill säga rensning av filter. Den utvalda pumpen, 

WELCO WP11-CL (WELCO, 2012), korresponderar mot det utprovade rensningsflödet i 

befintlig prototyp, för mer information se Bilaga 19. 

Undertryckstank (10) 

Undertryckstanken är en mycket enkel konstruktion och består enbart av en tom sluten 

behållare med två täta anslutningar till trevägsventil och peristaltisk pump 2. 



 

 

 

Undertryckstankens syfte är att möjliggöra tillräckligt stor uppbyggnad av undertryck, isolerat 

från kanalsystemet, för att sedan vid rätt tillfälle släppa från ventilblockeringen och därmed 

skapa ett kraftigt undertryck i kanalsystemet för att möjliggöra uppsamling i slutprovet.  

Trevägsventil (11) 

Trevägsventilen utgör en kritisk komponent är kopplad till undertryckstank, slutprovrör (via 

engångskassett) och ut mot omgivningen, se Bilaga 20. Dess funktion är att möjliggöra 

isolerad undertrycksuppbyggnad i undertryckstanken utan att påverka kanalsystemets tryck, 

för att sedan vid rätt tillfälle i reningsprocessen öppna upp ventilen mot slutprovet och därmed 

suga tillbaka allt provmaterial ned i slutprovet. Tillbakasuget görs med utprovat undertryck i 

enlighet med befintlig prototyp.  

 

Den utvalda ventilen, Clippard 3-WAY FULLY-PORTED VALVE EVO-3-24-H (Clippard 

Instrument Laboratory, Inc., 2012), har nedanstående lägen vid reningsprocessens fyra steg, 

se nedanstående tabell. Under steg 1 och 2 byggs undertryck upp i undertryckstanken. Vid 

steg 3 öppnas porten mot undertryckstanken och atmosfärporten stängs vilket medför att det 

uppbyggda undertrycket sammankopplas med engångskassettens kanalsystem och därigenom 

suger tillbaka allt material till slutprovet, dit trevägsventilen är kopplad. Under steg 4 återgår 

ventilen till sitt ursprungsläge för att möjliggöra uppsugning från slutprovet och uppbyggnad 

av undertryck i undertryckstanken. I det sist nämnda läget är alltså slutprovet öppet mot 

omgivningen, detta för att möjliggöra uppsugning av vätska från provet. 

Trevägsventilens portstatus vid de olika reningsstegen. 

Reningsprocessens steg Mot omgivning Mot slutprov Mot undertryckstank 
1. Filtrering från startprov Öppen Öppen Stängd 
2. Rensning till slask Öppen Öppen Stängd 
3. Rensning till slutprov Stängd Öppen Öppen 
4. Återfiltrering från slutprov Öppen Öppen Stängd 

Stegmotor (12) 

Två stegmotorer används i basenheten för att möjliggöra tidigare nämnd ventilvridning i 

engångskassetten. Två av ventilerna har lägen som alltid vrids samtidigt och med samma 

vinkel samt riktning, här krävs det således endast en motor och ett simpelt kugghjulssystem 

bestående av tre kugghjul; ett kugghjul bakom respektive ventilhane och ett kugghjul på 

stegmotorns axel. Den utvalda stegmotorn, Portescap CanStack Stepper Motor 42L048D2B 

(Portescap, 2012), är en 12 VDC motor med steget 7.5 ± 0.5° (48 steg per varv), vilket möter 

det ställda kravet på 90 graders vridning. För mer information se Bilaga 21. 

Styrkort (13) 

Styrkortet som inte har konstruerats för tillfället svarar för att kontrollera reningsprocessen 

och basenhetens övriga funktioner, såsom sensoravkänning och avkodning av användarens 

knapptryckningar. 

Viktsensorer 

Viktsensorer används för att känna av vikten på PBS- och slaskbehållare för att därigenom 

möjliggöra indikering av låg tvättvätskenivå respektive hög slasknivå. Den sensor som valts 

ut heter Futek LLB130 (FUTEK Advanced Sensor Technology, Inc, 2012) och klarar 

belastningar upp till 2, 4, 11 eller 22 kg (olika modeller). För mer information se Bilaga 22.  



 

 

Bilaga 16. DIFFERENTIALMÄTARE 
 

 



 

 

 

Bilaga 17. VIBRATORMOTOR 
 

 
  



 

 

Bilaga 18. PERISTALTISK PUMP 1 (WP10-FB) 
 

 
  



 

 

 

Bilaga 19. PERISTALTISK PUMP 2 (WP11-CL) 
 

 
  



 

 

Bilaga 20. TREVÄGSVENTIL 
 

 
  



 

 

 

Bilaga 21.  STEGMOTOR 

 



 

 

Bilaga 22.  VIKTSENSOR 
 

 
  



 

 

 

Bilaga 23.  VIRTUELL PROTOTYPUTVECKLING AV BASENHET 
 

 

 

 
Basenhetens stomme. 

 

 

 

 

 
Toppkåpa. 

 

  



 

 

 
PBS-och slaskbehållare med avtagbart lock. 

 

 

 
Inmatningsrack med inmatad engångskassett (dold). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Instrumentpanel. 

 

 

 

 

 

 
Vibratorenhet. 

 

 

 

  



 

 

 
Nippel. 

 

 

 
Styrpinne och ventilhane. 

 

 

 

 

 

 
Stegmotor. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Peristaltisk pump 1 (WP10). 

 

 
Peristaltisk pump 2 (WP11). 



 

 

 
Trevägsventil. 

 

 

 
Differentialmätare. 

 

 

 

 
Viktsensor. 



 

 

 

Bilaga 24.  GRÄNSSNITTSMATRIS MELLAN BASENHETEN OCH 

ENGÅNGSKASSETTEN 
 

Basenhet botten  A   A, S  A A A A A A A  S A A, S  

Basenhet toppen  A, S A, S S S S S S S S S S  S S  A, S 

Sköljvätskebehållare   A, T A, T T T          C 

Slaskbehållare   T A, T           C 

Gränssnittsvägg mot engångskassett  T A, T A, T A, T T T A, T  A A, T    

Engångskassett  A, T  A, T A, T A, T A, T T A A, T    

Peristaltisk pump för slask          C   

Peristaltisk pump för undertryckstank      A, T   C   

Differentialmätare        C   

Stegmotor för ventil       C   

Vibratormotor      C   

Trevägsventil  A, T   C   

Undertryckstank       

Gummitätning  A, S    

Inmatningsrack för engångskassett     

Styrkort  C C 

Displaypanel   

Viktsensor  

A = Attachment 

T = Transfer 

C = Command & Control 

S = Spatial 



 

 

Bilaga 25. FUNKTIONSSPECIFIKATION FÖR SUBSYSTEM 
 

Tabell över konceptets olika subsystem och dess respektive funktioner.

Nr Subsystem Funktioner 

1 Inmatningsrack 

inklusive drivning 

a. Möjliggör insättning och urtagning av engångsmodul samt 

gummitätning i basenhet. 

b. Positionerar engångsmodul mot modulkopplingar i basenhet. 

c. Pressar engångsmodul mot gummitätning i basenhet och därigenom 

skapa täthet mellan engångsmodul och koniska modulkopplingar.  

2 Engångsmodul med 

provrör 

a. Kanaliserar vätska från start- till slutprov i enlighet med patentsökt 

metod. 

b. Möjliggör tät infästning av start- och slutprovrör.  

c. Förhindrar korskontamination mellan prover. 

3 Användargränssnitt a. Möjliggör av- och påslagning av basenhet, start och stopp av 

reningsprocess samt in- och utmatning av rack.  

b. Indikerar för användaren om basenheten är av- eller påslagen, redo för 

start av reningsprocess, reningsprocess pågår, ett eventuellt fel har 

uppstått, reningsprocess slutförd och vid låg nivå av sköljvätska samt 

hög nivå av slask. 

4 Ytterkåpa exklusive 

behållare 

a. Skyddar innandöme mot yttre påverkan, damm, mm. 

b. Fixerar viktsensorer och backventiler, vilka interagerar med behållare 

för sköljvätska och slask.  

c. Positionerar behållare för sköljvätska och slask genom vertikal spårning 

på långsidorna och formlåsning i botten. 

d. Möjliggör koppling till externt avlopp för slask och extern behållare 

med sköljvätska. 

5 Behållare för slask 

och sköljvätska 

a. Inrymmer slask och sköljvätska. 

b. Möjliggör påfyllning av sköljvätska och tömning av slask vid behov. 

6 Stomme och låsta 

modulkopplingar 

a. Stommen utgör basenhetens monteringsreferens dit övriga subsystem 

och komponenter monteras. 

b. De låsta modulkopplingarna, bestående av styrpinnar och nipplar med 

tillhörande konisk gummitätning, utgör det statiska gränssnittet mellan 

engångsmodul och basenhet. Dess funktion består i att möjliggöra 

koppling till peristaltiska pumpar i basenhet och att leda slask samt 

sköljvätska mellan engångsmodul och basenhet.  

7 Rörliga 

modulkopplingar 

a. Stegmotorernas funktion är att möjliggöra vridning av ventiler i 

engångsmodul, vilket görs med hjälp av kvadratiska axlar.  

b. Vibratorns funktion är att fortplanta horisontella vibrationer till 

filterhållaren. 

8 Pumpsystem a. De peristaltiska pumparnas funktion består i att skapa undertryck i 

kanalsystemet och därigenom suga vätska genom detta. Slaskpumpen 

skapar undertryck direkt i kanalsystemet medan membranpumpen 

bygger upp ett undertryck i undertryckstanken. 

b. Undertryckstankens funktion är att möjliggöra snabb och kontrollerad 

rensning av filtrets primärsida. 

c. Trevägsventilens funktion är att möjliggöra isolering respektive 

återställning av undertryck i undertryckstanken. 

9 Mätinstrument  

och styrkort 

a. Viktsensorernas funktion är att väga respektive vätskebehållare och 

signalera till styrkortet för att därigenom kunna indikera för användaren 

när behållarna når kritisk nivå.  

b. Differentialmätarens funktion är att mäta tryckskillnaden innan och efter 

filtret samt signalera till styrkortet och därmed möjliggöra avkänning av 

filtermättnad.  

c. Styrkortets funktion består i att sammankoppla och styra ingående 

elektriska komponenter.  



 

 

 

Bilaga 26. PRELIMINÄRT FLÖDESDIAGRAM FÖR MONTERING 
 

 

Flödesdiagram för montering av basenhet och engångskassett. 


