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I. SAMMANFATTNING 

Företaget Ortoma utvecklar i samarbete med Sahlgrenska Universitetssjukhus och 

Smart Textiles ett implantat som ska placeras mellan ländryggens taggutskott för att 

lindra spinal stenos. Implantatet ska ha en kuddeliknande form och bära den last som 

uppstår mellan taggutskotten, det ska även återställa distansen mellan dem. De flesta 

implantat på marknaden idag är tillverkade i hårda material, exempelvis titan, för att 

bära upp den höga last som uppstår i ryggen. Detta ger ofta friktionsskador på 

bendelar och kan även innebära ett stort operationsingrepp. Följande examensarbete 

syftar därför till att utveckla ett textilt ytskikt till ett implantat i en sömlös 

tredimensionell konstruktion som ska klara en kompressionslast på 10 kN. 

Tre olika typer av provkroppar handvävdes i 100 % Dyneema®. En remsa, en tub och 

en tredimensionell kudde som sedan fylldes med silikon. Samtliga provkroppar 

vävdes i två olika grundbindningar, tvåskaft och batavia. För att utvärdera och 

jämföra de båda bindningarna testades provkropparna med egenutvecklade 

dragprovnings- och kompressionstester. 

De konstruktioner som påvisade högst brottlast i samtliga tester var vävda i 

grundbindningen batavia, vilken innehöll nästan tre gånger så många inslag per 

centimeter som bindningen tvåskaft. Inslag per centimeter visade sig vara den 

parameter som till största del avgjorde skillnaden mellan provkropparnas styrka 

eftersom mängden material då blev betydligt större. De tredimensionella kuddarna 

klarade en belastning på strax över 10 kN under kompressionstestet. Dock 

observerades en svag länk i konstruktionen vid övergången mellan dubbelväv och 

enkelväv, vilken behöver utvecklas vidare. 

Genom en förfinad konstruktionsteknik och vidare utveckling skulle det textila 

ytskiktet som utvecklats under projektet kunna konkurrera med dagens implantat. 

Tillverkningen skulle kunna ske i en Jacquardvävstol med skyttel och skulle då få en 

kortare produktionstid, samt möjliggöra en individuell anpassning av implantatet. 

 

 

Nyckelord: Interspinous spacer, Dyneema®, textila implantat, taggutskott, spinal 

stenos, textilt ytskikt, tredimensionell vävteknik, kompressionslast, handvävning  
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II. ABSTRACT 

The company Ortoma in cooperation with Sahlgrenska University Hospital and Smart 

Textiles is developing an implant that is to be placed between the spinous process in 

the lumbar spine to relief spinal stenosis. Most of the implants that are available on 

the market today are constructed from hard materials, such as titanium, which can 

cause friction injuries on the bone structure and also implicate a major surgery. The 

following bachelor thesis aims to develop a seamless three-dimensional textile surface 

layer that will be able to resist the compression force of 10kN.           

Three different types of specimen were hand woven using 100 % Dyneema®. One 

strip, one tube and one three-dimensional pillow which was filled with silicone. Every 

type of specimen was woven in two different weave constructions, plain weave and 

Batavia. In order to evaluate and compare the two weaves they were tested with 

tensile and compressions tests developed during the project.    

The specimens that demonstrated the highest breaking load in all tests were woven in 

Batavia weave, which contained almost three times as much weft treads per 

centimeter as plain weave. The amount of weft per centimeter turned out to be the 

parameter that to the largest part decided the difference between the specimens 

because the amount of material got considerably bigger. The three-dimensional 

pillows resisted a compression load of over 10 kN during the compression test. A 

weakness was however observed in the transition between the double weave and the 

single weave, this will have to be further developed.        

The textile surface layer could compete with other implants if the construction 

technique is refined and further developed. Construction could also be done in a 

Jacquard machine with a shuttle which would reduce the production time and enable 

an individual adaptation of the implant.    

 

 

Keywords: Interspinous spacer, Dyneema®, textile implant, spinous process, spinal 

stenosis, textile surface layer, three-dimensional weaving technique, compression 

force, hand weaving 
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III. SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION 

För att lindra smärta i nedre delen av ryggen utvecklar företaget Ortoma i samarbete 

med Sahlgrenska Universitetssjukhus och Smart Textiles ett ryggimplantat. 

Implantatet ska lindra de tryck på ryggmärgen som uppstår vid en förträngning av 

spinalkanalen, så kallat spinal stenos. På marknaden idag är de flesta ryggimplantat 

tillverkade i hårda material vilket kan ge skador vid kontaktpunkterna med 

ryggkotorna och medför även ett stort operationsingrepp. Följande examensarbete 

syftar därför till att utveckla ett textilt ytskikt i en sömlös tredimensionell 

konstruktion som ska klara en belastning i form av tryck på 10 kN.  

Tillverkningsmetoden valdes till vävning och provkroppar handvävdes i ett mycket 

starkt garn i form av remsa, tub och kudde som sedan fylldes med silikon. Samtliga 

provkroppar vävdes i två olika vävmönster, vävbindningar, som sedan testades genom 

egenutvecklade testmetoder för att kunna jämföra de båda vävbindningarna. 

En av vävbindningarna innehöll tre gånger så mycket garn som den andra bindningen 

och påvisade en högre styrka i samtliga tester. Vid trycktestet av kudden observerades 

en svag länk i vävkonstruktionen vid övergången mellan tvålagers- och 

enlagerspartiet och behöver därför vidareutvecklas. Dock resulterade testet i att 

kudden klarade en tryckbelastning på 10 kN. 
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IIII. FÖRORD 

Detta examensarbete har varit en del av ett större projekt hos företaget Ortoma. 

Arbetet beskriver en utveckling och utvärdering av ett textilt ytskikt till 

ryggimplantat. Ämnet valdes på grund av författarnas stora intresse av att 

sammanföra textil och biomedicin, det sågs också som både nytänkande och aktuellt 

att kunna använda textilier som biologiska vävnader. Projektets författare har varit två 

textilingenjörsstudenter där arbetet har utförts under gemensamma diskussioner och 

beslutsfattanden. En uppdelning av vissa moment har krävts i och med att en 

handvävning av provkroppar har genomförts. Detta moment utfördes av Klara 

Rosenberg under tiden då Susanna Karlsson verkställde större delen av arbetets layout 

och de inledande kapitlen. Även utförandet av samtliga figurer och tabeller i arbetet är 

uppdelade mellan författarna, figurerna är handritade av Klara Rosenberg och 

tabellerna är gjorda av Susanna Karlsson. 

Ett stort tack riktas till Hanna Lindholm, Lars Ekström, Anders Persson och Lena-

Marie Jensen för stort engagemang, inspiration och nedlagd tid. Stort tack även till 

Matts Andersson på Ortoma som möjliggjorde detta otroligt spännande uppdrag! 

 

Göteborg 2016-06-02 

Susanna Karlsson och Klara Rosenberg 

   



 

 6 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

I. SAMMANFATTNING 

II. ABSTRACT 

III. SAMMANFATTNING – POPULÄRVERSION  

IIII. FÖRORD 

 

1. INTRODUKTION .................................................................................................................... 1 

1.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE ................................................................................... 1 
1.2 FORSKNINGSFRÅGA ................................................................................................................. 3 
1.3 EXTERNA PARTER .................................................................................................................... 3 
1.4 KRAVSPECIFIKATION AV INTERSPINOUS SPACER .............................................................. 4 
1.5 AVGRÄNSNINGAR ..................................................................................................................... 5 
1.6 PROJEKTETS KRAVSPECIFIKATION ....................................................................................... 5 

2. METOD ................................................................................................................................. 6 

2.1 KREATIV PROCESS ................................................................................................................... 6 
2.2 HANDLEDNING OCH MÖTEN .................................................................................................... 6 
2.3 LITTERATURSÖKNING .............................................................................................................. 7 
2.4 MARKNADSUNDERSÖKNING ................................................................................................... 7 
2.5 KÄLLKRITIK ................................................................................................................................. 7 
2.6 PROVFRAMTAGNING ................................................................................................................. 8 
2.7 TESTMETODER .......................................................................................................................... 8 
2.8 STATISTISK SIGNIFIKANS OCH MATEMATISKA MODELLER ................................................ 8 

3. LITTERATURGENOMGÅNG ................................................................................................. 9 

3.1 RYGGENS ANATOMI OCH MEKANIK ....................................................................................... 9 
3.1.1 LÄNDRYGGENS UPPBYGGNAD ................................................................................................. 9 
3.1.2 MOMENTARM I RYGGRADEN .................................................................................................. 11 
3.1.3 DISKEN .......................................................................................................................................... 12 

3.2 SPINAL STENOS ...................................................................................................................... 13 
3.3 BIOKOMPATIBLA MATERIAL ................................................................................................... 15 

3.3.1 TEXTIL SOM ETT BIOKOMPATIBELT MATERIAL ................................................................ 15 
3.3.2 HÖGPRESTERANDE POLYETEN ............................................................................................ 15 

3.4 TEXTIL KONSTRUKTION I MEDICINSK APPLIKATION .......................................................... 16 
3.4.1 TREDIMENSIONELL VÄVTEKNIK ............................................................................................ 16 
3.4.2 PARAMETRAR SOM PÅVERKAR EN VÄVD STRUKTUR .................................................... 17 

3.5 PÅVERKAN AV MEKANISKA EGENSKAPER .......................................................................... 17 
3.5.1 BÖJSTYVHET ............................................................................................................................... 18 
3.5.2 NÖTNINGSBESTÄNDIGHET ..................................................................................................... 18 
3.5.3 DIMENSIONSSTABILITET.......................................................................................................... 18 

3.6 TESTNING AV TEXTILA RYGGIMPLANTAT ............................................................................ 19 

4. MARKNADSUNDERSÖKNING ........................................................................................... 20 

4.1 X-STOPPK® ............................................................................................................................ 20 
4.2 COFLEX® ................................................................................................................................. 20 



 

 7 

4.3 SUPERION® INTERSPINOUS SPACER SYSTEM ................................................................ 20 
4.4 DIAM® ...................................................................................................................................... 21 
4.5 BIOMEDICINSK FORSKNING .................................................................................................. 21 

5. MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE .................................................................................. 22 

5.1 FRAMTAGNING AV PROVKROPPAR ...................................................................................... 22 
5.1.1 HANDVÄVNING ............................................................................................................................ 22 
5.1.2 BINDNINGAR OCH KONSTRUKTION ...................................................................................... 23 
5.1.3 FYLLNING AV PROVKUDDAR .................................................................................................. 23 

5.2 TESTMETODER ........................................................................................................................ 23 
5.2.1 TESTMETOD 1 – DRAGPROVNINGSTEST AV TUB ........................................................... 24 
5.2.2 TESTMETOD 2 – DRAGPROVNINGSTEST AV REMSA .................................................... 25 
5.2.3 TESTMETOD 3 – KOMPRESSIONSTEST AV KUDDE ........................................................ 26 

6. RESULTAT ........................................................................................................................ 27 

6.1 SÖMLÖS TREDIMENSIONELL KONSTRUKTION ................................................................... 27 
6.2 TESTMETOD 1 – DRAGPROVNINGSTEST AV TUB .............................................................. 28 

6.2.1 VARIANSANALYS AV BINDNINGSMEDELVÄRDEN AV PROVKROPP I TUB ................. 30 
6.3 TESTMETOD 2 – DRAGPROVNINGSTEST AV REMSA......................................................... 31 

6.3.1 VARIANSANALYS AV BINDNINGSMEDELVÄRDEN AV PROVKROPP I REMSA ........... 33 
6.4 TESTMETOD 3 – KOMPRESSIONSTEST AV KUDDE ........................................................... 34 

6.4.1 VARIANSANALYS AV BINDNINGSMEDELVÄRDEN AV PROVKUDDE ............................ 37 

7. DISKUSSION ..................................................................................................................... 38 

7.1 HÅLLBARHET ........................................................................................................................... 42 

8. SLUTSATS ......................................................................................................................... 43 

9. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE ................................................................................ 44 

10. REFERENSLISTA ............................................................................................................ 45 

11. BILAGOR ......................................................................................................................... 49 

BILAGA 1: SKISSER PÅ FÖRSLAG TILL KONCEPT FRÅN KREATIV PROCESS ........................ 49 
BILAGA 2: VÄVBINDNINGAR FÖR FRAMSTÄLLNING AV PROVKROPPAR ............................... 50 
BILAGA 3: DIAGRAM OCH MÄTVÄRDEN FRÅN RESULTAT AV TESTMETODER ...................... 52 
BILAGA 4: FORMLER OCH UTRÄKNINGAR .................................................................................. 65 

 

 



 

 1 

1. INTRODUKTION 

Med en ökande medelålder av världens befolkning (SCB 2012) växer efterfrågan av 

medicinska implantat och proteser för åldersrelaterade sjukdomar. Då kroppen inte 

längre har förmågan att på ett naturligt sätt läka sina skadade delar, kan yttre hjälp 

behövas genom transplantation eller implantat. (Lawrence 2014) Ryggraden är ett 

exempel på en utav kroppens delar där implantat kan bli aktuellt. Med ökad ålder 

genomgår ryggraden nämligen degenerativa förändringar, vilket innebär att vävnader 

blir mindre elastiska och benpålagringar utvecklas. Mellankotsskivan, den så kallade 

disken, som är belägen mellan ryggradens kotkroppar drabbas ofta av dessa 

förändringar och vid stigande ålder tappas både elasticitet och höjd. Disken kan i 

vissa fall tappa så mycket höjd att kotkropparna kommer i kontakt med varandra och 

den kan även orsaka en förträngning av spinalkanalen vilken de känsliga nerverna 

löper igenom. Förträngningen kallas spinal stenos och drabbar i de flesta fall 

ländryggen vilket kan orsaka stor smärta. (Spine Center Göteborg u.å.) 

1.1 PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

Lars Ekström
1
, forskningsingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhus, konstaterar att 

vid lindring av spinal stenos i ländryggen utförs idag stora ingrepp såsom 

steloperationer med lång rehabilitering och hög risk för komplikationer. Operationen 

medför en begränsad eller ingen rörlighet i ländryggen och besvären kan förflyttas till 

närliggande kotor. Detta är något som även R. Izzo, G. Guarnieri, G. Guglielmi och 

M. Muto (2012) fastslår i sin forskning. För att minska de tryck som uppstår vid 

spinal stenos har stort fokus lagts de senaste åren på att utveckla implantat med 

placering mellan taggutskotten, de kallas interspinous spacer och visas i figur 1 (Izzo, 

Guarnieri, Guglielmi & Muto 2012). Dock är operationsingreppet stort enligt Lars 

Ekström
2
 och en oönskad friktion mellan implantat och taggutskott har observerats.  

På grund av de stora operationsingrepp, begränsad rörlighet samt nednötning av 

benstruktur efterfrågas en interspinous spacer, konstruerat med ett textilt ytskikt och 

fylld med en lastbärande fyllning. Genom att placera och fylla implantatet mellan 

ländryggens taggutskott skulle operationens ingrepp minimeras då den kan utföras 

med titthålsteknik samt behålla rörelsen i ländryggen då implantatet kommer att agera 

stötdämpande. Tidigare textila försök har observerat en försvagning vid provkroppens 

sömmar. Därför syftar detta projekt till att utveckla ett textilt ytskikt till en 

interspinous spacer med en sömlös tredimensionell konstruktionsteknik. 

 

 

 

                                                      
1 Lars Ekström forskningsingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhus avdelning för ortopedi, samtal  

den 7 april 2016 
2 Lars Ekström forskningsingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhus avdelning för ortopedi, samtal  

den 7 april 2016 
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Figur 1. Ländryggens kotor och placering längs ryggraden samt placeringen av en  

interspinous spacer 
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1.2 FORSKNINGSFRÅGA 

Hur kan ett textilt ytskikt till en interspinous spacer konstrueras så att den klarar de 

tryckkrafter som skapas av ländryggens taggutskott vid spinal stenos? 

1.3 EXTERNA PARTER 

Detta arbete har varit en del av ett större projekt med tre samarbetspartners; Ortoma, 

Sahlgrenska Universitetssjukhus och Smart Textiles. Ortoma
3
 är beläget i Göteborg 

och utvecklar främst operationssystem för planering och positionering av ledimplantat 

vid höftleds-, knäleds- samt ryggkirurgi. Innovatören och grundaren av Ortoma, Matts 

Andersson tog initiativet samt leder projektet framåt. Lars Ekström är 

forskningsingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhus
4
 avdelning för ortopedi och 

stod för all kunskap rörande ryggens anatomi samt det medicinska området. Även 

Lena-Marie Jensen på Smart Textiles
5
 samarbetade inom projektet och utgjorde den 

textila kunskapen, både vad gäller material och konstruktion. Lena-Marie är 

koordinator vid akademin för textil, teknik och ekonomi på Smart Textiles.  

  

                                                      
3 Ortoma, Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg 
4 Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 413 45 Göteborg 
5 Smart Textiles, Textilhögskolan, Skaraborgsvägen 3, 501 90 Borås 
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1.4 KRAVSPECIFIKATION AV INTERSPINOUS SPACER 

En kravspecifikation för den textila interspinous spacer sattes upp enligt tabell 1. 

Kraven delades upp i tekniska, estetiska och medicinska krav. De tekniska kraven är 

fokuserade på att konstruktionen av implantatets ytskikt ska klara av de laster som 

uppstår mellan ländryggens taggutskott. Det textila ytskiktet bör då ha en sömlös 

konstruktion för att inte skapa de svaga länkar som observerats i tidigare försök. Det 

måste även ha en utformning som gör att benstrukturen inte slits ner där implantatet är 

i kontakt med taggutskotten. För att implantatet ska vara funktionellt måste det även 

ha en fyllning som klarar de laster som uppstår mellan taggutskotten. För att 

minimera ingreppet vid en operation ska fyllningen appliceras i den textila 

interspinous spacer då det placerats mellan taggutskotten.  

De estetiska krav som finns är att implantatet ska vara individanpassat och ha en 

fastkilande form för att förhindra att det kan förflyttas och att nötning mot benet 

uppstår. Det ställs även ett antal medicinska krav för att den textila interspinous 

spacer ska kunna befinna sig i kroppen bland levande vävnader och celler på dess 

naturliga plats, in vivo. De ingående materialen måste förutom att de ska vara 

biokompatibla, även testas enligt uppsatta etiska riktlinjer.  

Tabell 1. Kravspecifikation av den textila interspinous spacer 

Tekniska krav Estetiska krav Medicinska krav 

Det textila implantatets 

ytterskikt ska ha en sömlös 

konstruktion utan brutna trådar 

Det textila implantatet ska ha en 

fastkilande form, så den ej rör 

sig då den placerats mellan 

taggutskotten  

Det textila implantatets 

ytterskikt ska vara i ett 

biokompatibelt material 

 

Det textila implantatets 

ytterskikt ska hålla den last som 

uppstår mellan taggutskotten 

Det textila implantatets ska ha 

en individuellt anpassad storlek 

 

Det textila implantatets 

ytterskikt ska uppfylla ISO-

standarder för genotoxicitet, 

cytotoxicitet, sensibilisering och 

hemokompatibilitet 

Den textila konstruktionen ska 

fördela den last som uppstår 

mellan taggutskotten på en så 

stor yta som möjligt 

 Det textila implantatets fyllning 

ska vara biokompatibelt 

 

Det textila implantatets 

ytterskikt ska vara helt 

friktionsfritt där den är i kontakt 

med kroppens bendelar 

 Det textila implantatets fyllning 

ska uppfylla ISO-standarder för 

genotoxicitet, cytotoxicitet, 

sensibilisering och 

hemokompatibilitet 

Det textila implantatets 

ytterskikt ska ha en 

fyllningsfunktion 

 Fyllningens produktion i det 

textila implantatet ska vara 

certifierad enligt ISO-13485  

Fyllnaden ska hålla den last som 

uppstår mellan taggutskotten 

 Det textila implantatet ska 

uppfylla uppsatta etiska 

riktlinjer 

Det textila implantatet ska 

kunna fyllas när den placerats 

mellan taggutskotten 
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1.5 AVGRÄNSNINGAR 

Avgränsningar från kravspecifikationen i tabell 1 gjordes i samråd med handledare
6
 

och de ingående externa parterna
7

 på projektets sida. För att möjliggöra en 

konstruktion anpassad för projektets ändamål och tidsplan valdes handvävning som 

konstruktionsteknik och maskinvävning, stickning och flätning valdes bort på grund 

av Textilhögskolans begränsade utrustning. 

Då tidigare utvärderingar genomförts för Ortoma av materialet Dyneema® i textila 

interspinous spacer valdes detta material att användas även i detta projekt, vilket även 

möjliggjorde en jämförelse av de tidigare försöken. Fyllningen i det textila ytskiktet 

valdes att inte beröras i detta projekt, istället användes andra lösningar i syfte att 

kunna testa provkropparna på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Då de estetiska 

kraven i hög grad ska individanpassas och utformas efter ryggkotornas taggutskott 

frångår de därmed det textila området som detta projekt avser, och valdes därför bort 

vid utformningen av den tredimensionella konstruktionen. Dock fanns de estetiska 

krav med i åtanke vid valet av konstruktionsteknik. De medicinska kraven togs till 

hänsyn på ett teoretiskt plan, men bortsågs vid konstruktionsframtagningen. 

1.6 PROJEKTETS KRAVSPECIFIKATION 

Det krav som fick högst prioritet under konceptframtagningen och som blev fokus på 

i detta projekt, var att utveckla och utvärdera en helt sömlös vävd tredimensionell 

konstruktion. Denna sömlösa konstruktion ska bära upp de kompressionslaster som 

ländryggens taggutskott utsätts för vid spinal stenos. Projektets kravspecifikation kan 

sammanfattas till två punkter;  

 Utveckla en sömlös vävd tredimensionell konstruktion 

 Den vävda konstruktionen ska klara en kompressionslast på 10 kN 

För att kunna utvärdera och testa om den sömlösa vävda tredimensionella 

konstruktionen klarar en kompressionslast på 10 kN har en del vägval tagits. 

Konstruktionen har valts att göras i två olika grundbindningar i både tre- och 

tvådimensionella provkroppar för att kunna jämföra och analysera deras styrka samt 

egenskaper gentemot varandra. 

Den tredimensionella konstruktionen ska granskas i både silikonfylld kudde och 

ofylld tub eftersom silikonets inverkan på styrkan är okänd och att den silikonfyllda 

konstruktionen krävs vid kompressionstest. Då tuben testas i väftriktning och de 

tvådimensionella provkropparna testas i varpriktning ska en remsa även testas i 

väftrikting för att utvärdera om bindningen är starkare i någon riktning. Detta kommer 

att göras i endast en av bindningarna.  

                                                      
6 Anders Persson universitetslektor vid akademin för textil, teknik och ekonomi, handledning den 8 

april 2016 
7 Matts Andersson innovatör och grundare av Ortoma, Lena-Marie Jensen koordinator vid akademin 

för textil, teknik och ekonomi, Smart Textiles samt Lars Ekström forskningsingenjör på Sahlgrenska 

Universitetssjukhus avdelning för ortopedi, möte den 7 april 2016 
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2. METOD 

För att kunna driva utvecklingen av det textila implantatets ytskikt framåt har ett antal 

metoder följts. Metoderna har utgjort grundstommen för hela projektet. Förutom de 

metoder som tas upp nedan har även inspiration och idéer hämtats genom samtal med 

övrig personal på Textilhögskolan. Nedan följer en beskrivning på de olika metoder 

som genomförts under projektets gång.  

2.1 KREATIV PROCESS 

Projektet startade med en kreativ process efter inläsning av tidigare genomförda 

försök inom projektet. Inspiration samlades in genom en bred sökning och ett 

studiebesök gjordes på Svebab – Svenska Brandslangsfabriken AB i Skene. Ett stort 

antal skisser togs sedan fram, se bilaga 1, och arbetades ner till ett antal koncept som 

efter samråd med handledare Anders Persson
8
 presenterades för Ortoma där ett utav 

koncepten valdes ut.      

2.2 HANDLEDNING OCH MÖTEN 

Kontinuerligt under projektets gång har handledning och möten ägt rum. Handledare 

för projektet från Textilhögskolan har varit Anders Persson, universitetslektor vid 

akademin för textil, teknik och ekonomi. All handledning har ägt rum i 

Textilhögskolans lokaler
9

 och varje möte varade i cirka 1 timme. Möten med 

projektets externa parter har ägt rum i Ortomas lokaler
 10

 och möteslängden varierade 

mellan 1-2 timmar. Följande personer har då deltagit; 

Klara Rosenberg, student 

Susanna Karlsson, student 

Matts Andersson, innovatör och grundare av Ortoma  

Lena-Marie Jensen, koordinator vid akademin för textil, teknik och ekonomi, Smart 

Textiles 

Lars Ekström, forskningsingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhus avdelning för 

ortopedi 

Även enskilda möten med Lena-Marie Jensen och Lars Ekström har ägt rum under 

projektets gång, där handledning av deras expertområde har getts.  

  

                                                      
8 Anders Persson universitetslektor vid akademin för textil, teknik och ekonomi, handledning den 8 

april 2016 
9 Textilhögskolan, Skaraborgsvägen 3, 501 90 Borås 
10 Ortoma, Vädursgatan 5, 412 50 Göteborg 
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2.3 LITTERATURSÖKNING 

En omfattande litteratursökning påbörjades i ett tidigt skede och fortlöpte sedan 

kontinuerligt under större delen av projektet. Litteratursökningen syftade till i första 

hand att få en grundläggande förståelse av ryggens anatomi och mekanik. Även om 

fokus inte kom att läggas vid materialet av det textila implantatets ytskikt, utfördes en 

litteratursökning av Dyneema® för att få en bättre förståelse kring materialet och dess 

mekaniska egenskaper. Relaterat till forskningsfrågan och problemformulering 

utfördes sedan en vetenskaplig litteratursökning med hjälp av sökmotorerna Summon, 

Science Direct, Scopus och Google Scholar.  

Vanligt återkommande ord i söksträngar var bland annat: spinal anatomy, spinal 

stenos, textiles as implant, lever arm in lumbar spine, biotextiles, high performance 

textiles, biomedical textiles, medical implants, dyneema, 3D structures, 3D 

weaving,  interspinous spacers  

För att samla teoretisk information har även kurslitteratur, uppslagsverk och andra 

vetenskapliga läroböcker använts. Dessa har gett en övergripande kunskap relaterat 

till forskningsfrågan och underlättat avgränsningar för vidare litteratursökning. Utöver 

detta studerades Ortomas tidigare projekt och försök på textila samt icke-textila 

interspinous spacer system. 

2.4 MARKNADSUNDERSÖKNING 

För marknadsundersökningen användes i första hand främst sökmotorn Google, 

sökningar gjordes på både svenska och engelska. Detta syftade till att få en förståelse 

över de nuvarande interspinous spacer system. 

2.5 KÄLLKRITIK 

Litteratur och vetenskapliga böcker har trots ett relativt tidigt publiceringsår använts 

som källa, detta på grund av att anatomin i kroppen inte förändrats över tid samt att 

källan ofta blivit citerad. Källor inom ämnena biokompatibla textilier och aktuell 

forskning inom ryggimplantat sorterades efter relevans av årtal med senaste först. 

Vetenskapliga artiklar som använts har i största möjliga mån varit peer-reviewed, men 

vissa artiklar som inte varit peer-reviewed har använts då den informationen inte 

kunnat fås på något annat sätt. Användningen av källor i form av oberoende 

internetsidor granskades noga så en objektivitet hölls. Dock hämtades även 

information från företags hemsidor, dessa har trots en viss subjektivitet använts som 

källa men då endast vid marknadsundersökningen. Källorna från Fizjoterapeutom 

(2012) och Clinicalgate (2015) har använts trots en viss osäkerhet om dess 

trovärdighet då de varken är en vetenskaplig bok eller en peer-reviewed artikel. Men 

då dessa sidor gav en viktig grundkunskap för att förstå annan litteratur har denna 

källa använts. 
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2.6 PROVFRAMTAGNING 

Provframtagningen av de vävda provkropparna utfördes för hand på Textilhögskolans 

handvävstol nr. 11 från A.K:s Snickeriverkstad i Öxabäck. Provkroppar i valda 

konstruktioner och bindningar togs fram i samråd med Hanna Lindholm
11

.  

2.7 TESTMETODER 

Tester av de vävda provkropparna utfördes under konditionerade förhållanden på 

Textilhögskolans dragprovningsutrustning, Mesdan Lab. Det utfördes även tester på 

Sahlgrenska Universitetssjukhus där materialprovningsmaskin MTS 30 kN TestStar 

användes med kompressionsanordningen SAAB-SCANIA, 1210-AF. Material-

provningsmaskinen var avsedd för mekanisk provning och används för drag-, tryck- 

och utmattningsprovning.  

Framtagning av samtliga testmetoder utfördes i samråd med handledare
12

 och de 

ingående externa parterna
13

 på projektets sida.  

2.8 STATISTISK SIGNIFIKANS OCH MATEMATISKA MODELLER 

Statistisk signifikans har använts genom konfidensintervall och variansanalystabell, 

detta för att kunna utvärdera och jämföra mätdata från de testmetoder som utfördes. 

Signifikansnivån för samtliga statistiska utvärderingar har valts till 5 %, α = 0,05. De 

kritiska värdena för konfidensintervallets t-fördelning samt variansanalystabellens F-

fördelning har hämtats i Appendix A4 respektive Appendix A7 från boken 

Grundläggande Statistisk Analys av Björn Lantz.   

Genom att använda matematiska modeller har utvärderingar av garn och konstruktion 

kunnat utföras. De matematiska modeller som har använts för uträkningar är följande; 

 

Kvadratmetervikt;      Tex; 

      
        

        
  

        

        
                                                 

                 

     
 

 

Areavikt;       E-modul; 

                           
 

 
 

 

Standardavvikelse;      Konfidensintervall; 

   
    

 
        

   
                                                                              

  
 

 

  
         

  
 

 

  
 

  

                                                      
11 Hanna Lindholm undervisningstekniker vid akademin för textil, teknik och ekonomi, samtal den 11 

april 2016 
12 Anders Persson universitetslektor vid akademin för textil, teknik och ekonomi, handledning den 19 

april 2016 
13 Matts Andersson innovatör och grundare av Ortoma, Lena-Marie Jensen koordinator vid akademin 

för textil, teknik och ekonomi, Smart Textiles samt Lars Ekström forskningsingenjör på Sahlgrenska 

Universitetssjukhus avdelning för ortopedi, möte den 7 april 2016 
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

För att få en grundläggande förståelse kring ryggens anatomi och mekanik samt en 

bakgrund relaterat till forskningsfrågan har en litteratursökning genomförts. 

Litteraturgenomgången ska ge en kortfattad sammanfattning av denna omfattande 

litteratursökning för att på ett enkelt sätt kunna följa de resterande kapitel. 

3.1 RYGGENS ANATOMI OCH MEKANIK 

Gravitation och vardagliga aktiviteter påverkar ryggraden dagligen med krafter på 

mellan 500-1000 N (Izzo et al. 2012). Framför allt är det att lyfta något från marken 

eller ha en vikt i händerna med raka armar som ger högst belastning (Rohlmann, Pohl, 

Bender, Graichen, Dymke, Schmidt & Bergmann 2014). Då mätningar gjorts på 

ryggraden har krafter på upp till 5000 N uppmätts vid lyft (Izzo et al. 2012). 

Ryggraden, columna vertebralis, har en komplex uppbyggnad utav mjuka och hårda 

vävnader. Dess uppgift är att vara ett centralt stöd för att hålla huvudet och bålen 

upprätt, men samtidigt ge maximal rörlighet för huvud, armar och ben. Kotorna i 

ryggraden står för den hårda vävnaden i ryggraden och de skyddar även den mycket 

känsliga ryggmärgen. För att ryggraden ska vara flexibel men ändå hänga ihop och 

vara stabil, finns leder mellan kotorna. De hålls samman av starka ligament och 

muskelgrupper som är förankrade i kotorna och dessa står för de mjuka vävnaderna. 

(Parker 2013; Kurtz & Edidin 2006) Mellan varje kothuvud finns en disk. Det är en 

viskoelastisk kudde som har till uppgift att distrubera och dämpa kompressionskrafter 

men också att vara flexibel. (Guerin & Elliot 2006)   

Ryggradens struktur och funktion varierar längs ryggraden. Den övre delen kallas 

halsryggraden och har som funktion att ge maximal rörelse för huvudet. Den följs av 

bröstryggraden som ger stöd till revbenen och denna del är optimerad för att ge ett 

strukturellt stöd men samtidigt vara flexibelt. Nedanför bröstryggraden följer 

ländryggraden som är den nedersta delen av ryggraden. Den utsätts framförallt för 

böjning men också de största kompressionskrafterna i ryggraden och är därför 

optimerad för att ge strukturellt stöd. Nedanför ländryggen följer korsbenet som 

består av sammanvuxna korskotor som vanligtvis räcker till bäckenet. Längst ner på 

korsbenet sitter svanskotorna som växer ihop till svansbenet. (1177 Vårdguiden 2006; 

Nicolayson & Holck 2014; Kurtz & Edidin 2006) 

3.1.1 LÄNDRYGGENS UPPBYGGNAD 

Ländryggen består av fem kotor, L1-L5. Eftersom ländryggen ska klara de stora 

kompressionskrafterna som kroppen utsätts för är dess kotkroppar störst och starkast 

utav ryggradens kotor. Kotkropparna som är riktade framåt, ventralt, har en njurlik 

form och består av trabekulärt ben. Trabekulärt ben utgör 20 % av kroppens skelett 

och är svampigt, poröst samt svagt. Benets porer är fyllda med benmärg och celler 

vilket resulterar i att benet har en styrka mellan 0,5-5 MPa. (Kurtz & Edidin 2006) 

Bakom kotkroppen, som visas i figur 2, i de bakre elementen av kotan finns en 

kotbåge, arcus, vilken bär olika utskott. Taggutskotten, processus spinosus, utgör 
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fästet för muskler och ligament. De är riktade bakåt, dorsalt, och är de spetsarna som 

känns under huden längs ryggraden. Tvärutskotten, processus transvers, är riktade 

lateralt bakåt och utgör fästen för muskler och ledband. På kotbågens bakre del har 

varje kota nedre och övre fasettleder. Dessa är äkta, plana leder som skapar ledkontakt 

till kotan ovanför och nedanför. En äkta led har 1-3 frihetsgrader och har ett stort 

rörelseomfång. (Nicolayson & Holck 2014; Parker 2013) Fasettlederna utgör en viktig 

roll vid tvärskjuvning och förlängning samt hjälper till att förhindra glidningar och 

vridningar mellan ryggradens leder (Keaveny & Buckley 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Ländryggens kotkropp med dess bakre element. 

 

Varje kota har en vertikal spinalkanal som löper mellan kotkroppen och de bakre 

elementen. Där ligger den mycket känsliga ryggmärgen skyddad av både kotkroppen 

och kotbågarna. Spinalkanalen där ryggmärgen löper i fungerar som en 

omkopplingsstation för nervbanor till och från hjärnan. (Nicolayson & Holck 2014; 

Parker 2013) 

Hur stor roll de bakre elementen av en frisk ryggkota har för ryggens styrka är ännu 

inte helt kartlagt men studier menar att mindre än 10 % av kompressionskrafterna 

förflyttas till denna del av kotan. När en disk blivit skadad förskjuts så mycket som 

40-70 % av kompressionskraften till de bakre delarna av kotan, däribland 

taggutskotten . (Keaveny & Buckley 2006; Izzo et al. 2012)  

Kotans styrka mäts med hjälp av olika röntgenmetoder och de flesta mätningar görs 

med en monoton kraft (Keaveny & Buckley 2006). Hur stark kotan är vid en pålagd 

monoton kraft har stor variation då kompressionsstyrkan på en ländryggskota kan 

variera mellan 2-8 kN
 
mellan olika kroppar och beror på kotbenets geometri och 

benmassans densitet (Keaveny & Buckley 2006; Izzo et al. 2012). Ländryggen klarar 

inte lika stora krafter om den belastas med cykliska krafter. Om ryggen blivit 

överbelastad kommer inte styrkan återgå helt och kommer därför bli svagare vid nästa 

belastning. (Keaveny & Buckley 2006) 

Tvärutskott 

Taggutskott 

Fasettled 

Spinalkanal 

Trebakulärt ben 
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3.1.2 MOMENTARM I RYGGRADEN 

Som tidigare nämnts utsätts ländryggen för en mängd olika krafter. 

Kompressionskraft är ett exempel och påverkas framför allt av kroppsvikten, men 

även av de dynamiska belastningarna på ryggraden såsom kroppshållning eller 

kroppsaktivitet. En betydande effekt på kompressionskraften är ryggradens position 

och den vinkel som uppstår vid exempelvis böjning av kroppen vid aktivitet. För en 

kropp som står upprätt är den primära orienteringen av belastningen axiell eller 

vertikal längs ryggraden. En krökning av ryggraden resulterar i att den axiella 

orienteringen kommer ifrån dess normala vinkel i förhållande till tyngdkraften. Denna 

obalanserade linje som uppstår innebär en potentiell skjuvbelastning i ländryggen. Då 

kroppen kommer i rörelse kan ytterligare icke-axiella belastningar införas såsom 

böjning framåt eller bakåt, böjning från sida till sida eller vridning från sida till sida. 

Dessa rörelser kommer införa ytterligare skjuvbelastningar utöver de axiella 

kompressionskrafterna. (Graham 2006) 

Krafterna kan beskrivas som vektorer som appliceras på ryggraden i olika riktningar 

för att visa spänning, böjning, vridning eller skjuvning. Den applicerade kraftens 

effekt beror på vart den angriper i förhållande till kroppens rotationsaxel. Då 

ryggraden har en mycket komplex uppbyggnad varierar placeringen av kroppens 

rotationsaxel vid olika rörelser, men området är mellan centrum av kotkroppen och 

fasettleden. (Clinicalgate 2015) Då disken, ligamenten eller benstrukturen är skadad 

kan rotationsaxelns placering också påverkas (Fizjoterapeutom 2012). Vid 

beskrivning av ryggradens mekanik nämns även den neutrala axeln som löper genom 

ryggraden. Längs den neutrala axeln skapas ingen axiell belastning under böjning 

eller vridning, eftersom exempelvis de främre delarna av disken trycks ihop och de 

bakre sträcks ut. Det är då en punkt i mitten som varken trycks ihop eller sträcks ut, 

där är den neutrala axeln. Den neutrala axeln finns bara under böjning och vridning av 

ryggen, inte vid kompression eller skjuvning eftersom hela ryggraden då belastas. 

Krafter som appliceras på ryggraden kan ofta tolkas som momenten de skapar vid de 

punkter som vill studeras. Dessa momentpunkter är oftast längs rotationsaxeln eller 

den neutrala axeln. (Clinicalgate 2015) 

Formeln som används är         . Där M är det böjande momentet, F är tillförd 

kraft, d är avståndet mellan kraftens angrips punkt och M (hävstångens längd), samt 

  är vinkeln mellan kraftvektorn och hävstången d. (Clinicalgate 2015) 

Placeringen av rotationsaxeln kan som tidigare också nämnts, ändras vid användning 

av ryggen. Studier har visat att en avvikande placering utav rotationsaxeln 

sammanfaller med ryggsmärta. Vilket tyder på att vid oriktiga lyft och dålig hållning 

kan risken för ländryggssmärtor öka. (Park 2014) Då en interspinous spacer opereras 

in mellan taggutskotten förflyttas rotationsaxeln bakåt till implantatets placering. 

Trycket minskas då på fasettleden och de bakre elementen. (Izzo et al. 2012)  
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3.1.3 DISKEN 

Kotkropparna sitter samman med diskar, diskus intervetebralis. Diskarna 

representerar en oäkta led och fungerar som en viskoelastisk kudde som ska 

distribuera och dämpa krafter men samtidigt vara flexibel. En oäkta led har tre eller 

fler frihetsgrader och har ett mindre rörelseomfång än en äkta led. Disken utsätts 

ständigt för vridning, dragning, skjuvning, kompression och böjning. Den består av en 

inre genomskinlig och geléartad kärna, nucleus pulposus, och en hårdare vägg, 

annulus fibrosus. Nucleus pulposus består av slumpmässigt distribuerande 

kallogenfibriller och 70-80 % vatten. Detta leder till en mekanisk egenskap där 

kraften fördelas lika över hela kroppen, så kallad isotropisk mekanisk egenskap och 

visas i figur 3. (Guerin & Elliot 2006; Rohlmann et al. 2014) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Disken som förenar kotkropparna (a) visar en disks kärna utan kompression (b) visar en disks 

kärna under axiell kompression där kraften fördelas lika över hela kroppen 

 

Blodkärl och nerver når endast de yttre delarna av disken vilket kan leda till närings- 

och nedbrytningsproblem. Påfrestningen vilken disken utsätts för är en kompression 

och i en frisk disk har nucleus pulposus förmågan att sprida ut sig längs kotkroppen 

vid böjande rörelse. Vid en degenererad disk där diskens innehåll liknar annulus 

fibrosus vilket innebär att disken blir sprödare och innehållets förmåga att sprida ut 

sig minskar samt fördelningen av kompressionskrafter försämras. Diskens kärna har 

ett inre tryck på 0,1-0,2 MPa och detta tryck ökar vid belastning. Då en person står 

eller lyfter något ökar detta tryck till 1-3 MPa. (Guerin & Elliot 2006; Rohlmann et al. 

2014) 

Annulus fibrosus består av en ring av högt orienterade brosklameller i olika lager. 

Lagren av lameller är 15-40 stycken där främre delen av disken har fler lager än den 

bakre. Varje lamell innehåller parallella kollagenfibrer som korsar varandra med olika 

vinklar som gör broskringen tillräckligt stark för att motstå de påfrestningar och tryck 

(a) (b) 

F 
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som kärnan utsätts för. (1177 Vårdguiden 2006; Nicolayson & Holck 2014; Guerin & 

Elliot 2006) Brosket är av ett viskoelastiskt material vilket innebär att materialet har 

ett tidsberoende beteende där relaxation och krypning är deformationer som disken får 

över tid. Till skillnad från kärnan har väggarna på disken en anisotropisk mekanisk 

egenskap där egenskaperna varierar med periferi, radiell och axiell riktning. (Guerin 

& Elliot 2006) 

3.2 SPINAL STENOS 

Vid exempelvis stigande ålder förändras ryggkotorna vilket kan leda till en 

förträngning på ländryggens spinalkanal, detta visas i figur 4. Förträngningen kallas 

spinal stenos och kan uppkomma som ett led av att diskarna tappat sin elasticitet och 

höjd, benpålagringar kring fasettleden eller diskbråck. Förträngning av kanalen gör att 

ett tryck uppstår på nerverna som löper genom spinalkanalen och detta kan leda till 

svåra smärtor. (Stockholm Spine Center u.å.a) Enligt Lars Ekström
14

, 

forskningsingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhus, är det vanligt att ryggkotans 

vinkel ändras vid problem med ryggradens diskar. Detta leder ofta till att kotans 

taggutskott närmar sig varandra och ett tryck på spinalkanalen uppstår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Ländryggens ryggkota (a) visar en förträngning på ländryggens spinalkanal (b) visar en frisk 

ryggkota där förträngning inte skett 

 

I dagsläget finns ett antal olika sätt att lindra smärtan som uppstår vid spinal stenos. 

Dekompression är en av behandlingsmetoderna som används. Behandlingen innebär 

att det som trycker på spinalkanalens nerver avlägsnas. Benpålagringar som bildats 

kring fasettlederna, delar av disken, delar av kotbågen eller hela kotbågen tas då bort. 

Förutom dekompression utförs även steloperationer, spinal fusion. Detta är en metod 

som utförs vid långvarig smärta orsakat av spinal stenos. Ingreppet görs vid det 

drabbade området i ryggraden och innebär att en bentransplantation utförs så två eller 

                                                      
14

 Lars Ekström forskningsingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhus avdelning för ortopedi, samtal 

den 7 april 2016 

(a) (b) 
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flera kotor växer ihop. Titanskruvar används även vid denna behandling för att 

stabilisera och hålla ihop de skadade kotorna. (Stockholm Spine Center u.å.b)  

Ännu ett sätt att lindra smärtan vid spinal stenos är genom att placera en interspinous 

spacer mellan ländryggens taggutskott. Lars Ekström
15

, forskningsingenjör på 

Sahlgrenska Universitetssjukhus, menar att distansen mellan ländryggens taggutskott 

minimeras vid spinal stenos, vilket kan ses i figur 5. Genom en återställning av 

taggutskottens distans minimeras smärtan som uppstår på närliggande nerver.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Ländryggens taggutskott (a) visar en frisk ländrygg med en distans, H0, mellan taggutskotten 

(b) visar en ländrygg som drabbats utav spinal stenos vilket orsakar att distansen, H0, mellan 

taggutskotten minimeras till distansen, H, och spinalkanalen kommit i kläm. H0>H 

  

                                                      
15 Lars Ekström forskningsingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhus avdelning för ortopedi, samtal 

den 7 april 2016 
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3.3 BIOKOMPATIBLA MATERIAL 

Naturlig läkning är alltid det bästa och mest effektiva sättet att läka skadade delar av 

kroppen. Är detta inte längre en möjlighet behövs hjälp utifrån genom reparation eller 

utbyte av de skadade delarna genom en transplantation. Material som då används i 

kroppen har höga krav på sig och genomgår en rad olika tester innan de slutligen får 

användas. (Lawrence 2014; Gupta 2013) 

En allmän definition av ett biokompatibelt material är att det ska inneha en förmåga 

att behandla, ersätta eller förändra organ, vävnader eller andra funktioner i en kropp 

utan att kroppen stöter bort det (Williams 1999). Ett biokompatibelt material ska 

varken direkt eller indirekt, genom en frisättning av materialets beståndsdelar påverka 

kroppen. Då ett material utvärderas studeras följande effekter: (i) åstadkommer 

materialet negativa, lokala effekter in vivo; (ii) är materialet cancerframkallande; (iii) 

framkallar materialet skadliga reproduktionseffekter. Uppvisar materialet någon utav 

ovanstående effekter är det inte godkänt som ett biokompatibelt material. (FDA 

2016c) På grund av de fibrösa egenskaper hos syntetiska polymerer används dessa 

ofta som biomaterial. De är lätta, flexibla, starka samt olösliga i vatten (Gupta 2013). 

3.3.1 TEXTIL SOM ETT BIOKOMPATIBELT MATERIAL 

Textila material har länge använts inom medicin och sjukvård på grund av dess 

liknande mekaniska egenskaper som de biologiska vävnaderna. Med en stigande 

medelålder (SCB 2012) ökar efterfrågan på medicinska implantat och proteser för 

åldersrelaterade sjukdomar. Vid användning av textilier vid konstruktion av implantat 

finns ett antal mycket grundläggande kriterier. För det första måste det säkerställas att 

alla ingående fibrer är tillverkade med högsta polymerkvalitet. De måste vara 

biokompatibla, icke-toxiska och i vissa fall också biologiskt nedbrytbara. Materialen 

måste även vara funktionella i miljön som kroppen erbjuder under en förutsedd 

tidsperiod. (Lawrence 2014; Gupta 2013) Förutom de allmänna kriterierna spelar även 

de mekaniska egenskaperna hos ett implantat en viktig roll för att bestämma dess 

framgång (Gupta 2013).  

3.3.2 HÖGPRESTERANDE POLYETEN 

Polyeten, (-CH2-)n, med ultrahög molekylvikt, UHMWPE, är utgångsmaterialet för 

tillverkning av högpresterande polyeten, HMPE. En högpresterande polyeten är 

Dyneema® som tillverkas av DSM och nya genombrott inom medicinsk textil har 

möjliggjort skapandet av implanterbara enheter av framförallt UHMPWPE. (DSM 

u.å.a) Gemensamt för HMPE är de mycket goda mekaniska egenskaperna. De har en 

hög styrka och modul samtidigt som de innehar en låg densitet. I en vanlig polyeten är 

inte molekylerna orienterade och slits därför lätt sönder. För att göra fibern starkare 

måste molekylkedjorna bli orienterade. Till skillnad från andra högpresterande fibrer 

behöver molekylerna i HMPE endast vara orienterade i en riktning för att bilda en 

stark fiber. Att spinna dessa fibrer är nästan en omöjlighet på grund av den extremt 

höga smältviskositet, vilket resulterar i att molekylkedjorna trasslar ihop sig. För att 

lösa det här problemet spinns fibrerna genom gel-spinning. Molekylerna löses då upp 

i ett lösningsmedel, i detta tillstånd är molekylerna helt fria och är delvis intrasslade. 
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Genom mekanisk behandling i gel-spinning processen kan sedan molekylerna i 

UHMWEPE, vilka är långa och flexibla, tvingas in i en rak konformation och 

orientering i den längsgående axeln. Detta resulterar i en kristallinitet på upp till 85 % 

vilket också ger fibern dess unika egenskaper då den blir 15 gånger starkare än stål. 

(Vlasblom & Van Dingenen 2010) 

Fibrerna har en smältpunkt vid 150 °C och dess egenskaper försämras vid en 

temperatur över rumstemperatur. Under höga spänningar har fibrerna en tendens till 

krypning och kan brytas vid belastning under kort tid. Dock kan en sekundär långsam 

uppvärmning upp till nära smältpunkt öka modulen samt reducera krypning. Fibrer av 

UHMWEPE är extremt motståndskraftiga mot både kemisk och biologisk attack, de 

har även mycket bra nötningshärdighet. (Hearle 2005) 

Dyneema Purity® tillverkas av DSM och är en fibertyp av HMPE och utvecklat 

speciellt för medicinska tillämpningar. Råmaterialet har en kombination av 

biokompatibilitet, ultrahög molekylvikt och en god nötningsbeständighet. Detta gör 

Dyneema Purity® till ett av det mest använda materialet för ytskikt i ortopediska 

implantat. Dyneema Purity® uppfyller ISO-standarder för genotoxicitet, cytotoxicitet, 

sensibilisering och hemokompatibilitet samt dess produktion är certifierad enligt ISO-

13485. (Vlasblom & Van Dingenen 2010; DSM u.å.b) 

3.4 TEXTIL KONSTRUKTION I MEDICINSK APPLIKATION 

Textila konstruktioner för medicinsk tillämpning kan delas in i tre kategorier; en-, två- 

eller tredimensionella strukturer. En- och tvådimensionella strukturer är produkter i 

ett plan och tillverkas oftast genom konventionella tillverkningstekniker såsom 

flätning, stickning eller vävning. Här ingår de mest vanliga produkterna inom 

medicinsk applikation som bland annat sårband, skyddsrockar och skyddsmasker. 

Dessa produkter är anpassade för kroppens utsida, in vitro. Textil har använts i 

medicinska sammanhang i flera tusen år och har en stor utvecklingspotential än idag. 

Tredimensionella strukturer är produkter i icke-plana former och tillverkas för att 

bland annat kunna ersätta vävnader på dess befintliga plats inuti kroppen, in vivo. 

Dess tillverkningsteknik beror på ändamålet då de alla tillhandahåller olika 

egenskaper. (Gupta 2013) 

3.4.1 TREDIMENSIONELL VÄVTEKNIK 

Vävda tredimensionella strukturer används ofta för vävning av bälten, band eller rör 

och konstrueras ofta på en vävstol med en smal bredd. För att väva en struktur i form 

av en sömlös tub, rundväv, krävs två lager av varptrådar. För att ändra diametern på 

olika delar av den vävda tuben kan antalet varptrådar varieras under konstruktionen. 

För att göra detta möjligt används en jacquardvävstol utrustad med skyttel. Med hjälp 

av en datorstyrd mjukvara kan en formad tub produceras och genom frigöring av 

varptrådar kan diametern varieras. Fördelen med att göra en rundväv är att 

konstruktionen blir sömlös och därmed utan svaga länkar runt hela väven. En rundväv 

konstrueras oftast med enkla grundbindningar som till exempel tvåskaft, kypert eller i 

vissa fall även satin. Konstruktionen syftar till att väfttråden hela tiden är obruten då 
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den byter lager, för att detta ska uppnås måste den vävas på en skyttelvävstol. (Gupta 

2013; Kärrman 2010) 

3.4.2 PARAMETRAR SOM PÅVERKAR EN VÄVD STRUKTUR 

Den vävda varans kvalitet bestäms utav de tre huvudparametrar garn, täthet och 

bindning. Dessa huvudparametrar kan i sin tur ge följdparametrar i form av bredd, 

längd, vikt och täckfaktor. Garnet har ofta störst inverkan på den vävda kvaliteten och 

parametrar som kan ändras är exempelvis fiberslag, grovlek eller tvinning. 

Inställningen av antal trådar per centimeter, varans täthet, kan ha en kvadratisk-, 

rektangulär- eller poplininställning. Kvadratisk inställning innebär att trådtätheten, 

inarbetningen och garnnummer är lika i både varp och väft. Rektangulär inställning 

innebär att garnnummer, inarbetning och trådtäthet är olika i varp och väft. Ofta är 

varptätheten högre vilket leder till en större inarbetning i varp. Då en poplininställning 

används har det ena trådsystemet dubbelt så hög trådtäthet och garnnummer mellan 

varp och väft kan variera. Inarbetningen blir maximal i det täta trådsystemet och det 

glesa trådsystemet blir nästan helt rakt med en inarbetning lika med noll. Ofta är det 

varpen vars täthet fördubblas och detta trådsystem dominerar då både den färdiga 

varans rät- och avigsida. Resultatet blir en tätvävd och stark vara med en minskad 

produktionstid där varptätheten fördubblas då färre väftinslag per centimeter utförs. 

(Kärrman 2007)  

Valet av vävbindning kan förutom att ge olika utseenden ge olika fasthet och 

mekaniska egenskaper. Man kan även skapa enkel- eller flerlagersväv med hjälp av 

bindningsval. En tvåskaftsväv har en hög grad av sammanflätning vilket ger 

exempelvis en hög resistens mot glidningar under penetrering av vassa föremål. 

Bindningen ger väven en hög täckfaktor och en hög grad av krusighet. Graden av 

krusighet beror även på twisten på garnet. (Kärrman 2007; Potluri & Needham 2005)  

3.5 PÅVERKAN AV MEKANISKA EGENSKAPER 

För att ett textilt implantat ska vara både funktionellt och slitstarkt under en längre tid 

spelar mekaniska egenskaper hos fibern en viktig roll. Styrkan på ett material värderas 

genom påverkan av dess hållbarhet och mäts genom olika typer av styrka. Framför 

allt har brottgräns, nötningsbeständighet och dimensionsstabilitet stor betydelse på 

fibern för att tillhandahålla ett varaktigt textilt implantat. Styrka mäts i den svagaste 

delen av en fiber eller hopsatta fibrer. Det material ett textilt implantat består av ska 

innehålla en låg variation av fibrer med olika egenskaper samt ha en enhetlig geometri 

och storlek. Det finns annars en risk att den fiber med låg brottstyrka går av först, 

vilket bidrar till att det finns färre trådar kvar som kan hålla påfrestningen. De 

mekaniska egenskaperna påverkas inte bara utav den kemiska strukturen, utan även 

av dess morfologi, kedjeform och molekylvikt. Mekaniska egenskaper kan också vara 

kopplade till varandra, vilket utgör att vad som är bra mekaniska egenskaper helt 

beror på användningsområde samt vilken typ av belastning det kommer utsättas för. 

(Gupta 2013; Humphries 2014; Albertsson, Edlund & Odelius 2012) 
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3.5.1 BÖJSTYVHET 

Böjstyvhet är en kritisk parameter i medicinska tillämpningar och styr komfort samt 

formbarheten hos en väv. Följaktligen gäller att ju högre den linjära densiteten (till 

exempel denier, Dtex eller tex) och modulen är, eller ju lägre materialdensitet, desto 

högre böjstyvhet. Exempelvis är monofilamenttrådar mycket styvare än 

multifilamenttrådar trots att de erhåller samma slutliga linjära densitet. (Gupta 2013) 

Att kunna göra en knut på tråden beror på brottöjning och böjstyvhet. Desto högre 

töjning, eller lägre styvhet, desto större är knuteffektivitet. Fiberglas är i hög grad icke 

töjbart och styvt material och har en verkningsgrad av knuteffektivitet på cirka 5 %. 

Gel-spunnen högmolekylär polyeten och flytande kristallina para-aramidfibrer har 

värden som ligger på 25-35 %. För att kunna relatera har de flesta textilfibrer som 

används till konfektion värden på 80-95 % beroende på deras mekaniska egenskaper. 

(Gupta 2013) 

3.5.2 NÖTNINGSBESTÄNDIGHET 

Vid insättning av ett implantat in vivo kan vävnader och ben börja gnida mot 

implantatets yta. Detta skapar en friktion vilket kan orsaka ytskador på kroppens delar 

och påverka den långsiktiga prestandan av implantatet. De partiklar som genereras vid 

friktion kan även orsaka en reaktion i kroppen och leda till en inflammation i de 

omgivande vävnaderna. Förmågan hos polymerer och fibrer att kunna motstå nötning 

är därför ett viktigt krav och måste tas till beaktning vid utformning av ett textilt 

implantat. För att hålla en låg grad av nötning bör textilen uppnå ett antal kriterier. 

Molekylerna bör ha en hög orientering i fibrerna och ett lågt värde av linjär densitet. 

Det bör vara en låg twist eller intrassling av det garn som binder samman fibrerna och 

en låg täthet vid konstruktion av tyget samt att det bör vara ett högt värde av 

friktionskoefficienten. (Gupta 2013)  

3.5.3 DIMENSIONSSTABILITET 

Ett textilt implantat som är tänkt att upprätthålla belastning under en lång tidsperiod 

bör ha förmågan att motstå permanenta dimensionsförändringar. Det vill säga att den 

bör ha en god dimensionsstabilitet. Faktorer som påverkar den mekaniska 

dimensionsstabiliteten är för det första den kemiska och biologiska miljö i vilken det 

textila implantatet placeras. Övriga faktorer kan till exempel vara storleken av fibrer, 

större fibrer ger en högre dimensionsstabilitet, trögheten hos de ingående materialen 

samt strukturen på den konstruerade textilen, en tät konstruktion ger en högre 

dimensionsstabilitet. (Gupta 2013) 

Den mest avgörande faktorn är dock de elastiska återhämtningsegenskaperna hos de 

ingående materialen (Gupta 2013). Krypning är det fenomen då ett viskoelastiskt 

material belastas med en konstant spänning och både en elastisk töjning samt en 

viskös deformation sker. Den elastiska töjningen är oberoende av tiden medan den 

viskösa deformationen är tidsberoende. Då belastningen som lagts på materialet tas 

bort återgår deformationens elastiska del medan den viskösa delen kvarstår. 

(Albertsson et al. 2012)  
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3.6 TESTNING AV TEXTILA RYGGIMPLANTAT 

Kroppens komplexa uppbyggnad och olikheter vad gäller kroppsvikt samt 

rörelsemönster begränsar utvecklingen av standardiserade testmetoder av exempelvis 

ryggimplantat. Organisationen American Society for Testing Materials International, 

ASTM, har utvecklat en rad olika standardiserade testmetoder för medicintekniska 

produkter. Dock ger de flesta endast användbara verktyg där resultaten kan vara 

tvetydiga på grund av den stora komplexiteten av in vivo. (Graham 2006) 

Den fortfarande okända belastning som ländryggens bakre element utsätts för gör att 

en interspinous spacer först måste testas in vitro. Detta för att på ett kontrollerat sätt 

kunna uppnå de belastningsförhållanden som uppträder in vivo. Det är viktigt att 

utföra testmetoder för stabilisering i anatomiska riktningar inklusive böjning, 

sträckning, lateral böjning och axiell rotation. Det bör också göras en utvärdering 

under skjuvbelastning, kompression, muskelkrafter och övriga laster som uppträder in 

vivo. (Wilke, Wenger & Claes 1998) 
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4. MARKNADSUNDERSÖKNING 

En marknadsundersökning har utförts i syfte att få en överblick av de implantat och 

material som idag finns på marknaden och placeras mellan ländryggens taggutskott. 

Marknadsundersökningen skulle också ge en förståelse över de problem och brister 

som finns med dessa, samt ge inspiration till projektets produktutvecklingsfas. 

På marknaden finns en mängd interspinous spacer system som placeras mellan 

ländryggens taggutskott och som har till uppgift att återställa distansen mellan dessa. 

Enbart på the Spine market’s hemsida
16

 listas ett trettiotal interspinous spacer. I detta 

avsnitt kommer därför ett urval av produkter från marknaden presenteras. Urvalet har 

gjorts efter vilka implantat som ofta nämnts i läst litteratur eller som har en 

utformning samt material som liknar projektets implantat.     

4.1 X-STOPPK® 

X-StopPK® är tillverkat av en blandning av kristallin termoplast, polyetereterketon, 

och titan. Implantatet är utformat för att återställa avståndet mellan ländryggens 

taggutskott genom att vidga utrymmet. Då implantatet X-StopPK® är utformat efter 

taggutskotten och ska sitta permanent, behövs inga skruvar eller andra instrument som 

annars behöver fästas vid ben eller ligament. Detta gör att ryggradens naturliga 

anatomi bevaras vilket ger möjlighet till andra alternativa behandlingar om sjukdom 

skulle förvärras. (Medtronic 2016)  

4.2 COFLEX®  

Coflex® är ett U-format implantat tillverkat i titan som placeras mellan två 

taggutskott i ländryggen. Implantatet är framtaget för att stabilisera upp ryggraden 

efter en dekompressionsoperation vid spinal stenos. Implantatet återställer distansen 

och behåller rörelseförmågan mellan taggutskotten och är därför mycket starkt men 

har samtidigt en flexibel konstruktion. Coflex® används för patienter vars ryggsmärta 

upphör vid framåtböjning och där minst sex månaders icke operativ behandling har 

genomförts utan önskat resultat. (FDA 2014a; Coflex solution 2015) 

4.3 SUPERION® INTERSPINOUS SPACER SYSTEM 

Superion® Interspinous Spacer, ISS, är tillverkad i titan och används vid behandling 

av måttlig spinal stenos. Implantatet bevarar rörelseförmågan i ryggraden och 

operationens ingrepp är litet. Operationen kräver endast lokalbedövning, då bara ett 

litet snitt behöver göras i patientens rygg. Specialutformade kirurgverktyg används för 

att föra in implantatet och det expanderar på plats mellan taggutskotten. Superion® 

har en CE-märkning sedan 2007 och FDA, U.S. Food and Drug Administration, 

godkände produkten 2015. (Vertiflex 2016) 

  

                                                      
16 http://www.thespinemarketgroup.com 
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4.4 DIAM®   
Diam® Spinal Stabilization System, Device for Intervertebral Assisted Motion, är 

uppbyggt av ett yttre skikt och en kärna. Det yttre skiktet är en vävd mesh i polyester, 

kärnan är gjord av silikon och fästanordningen i titan. Implantatet hålls på plats genom 

att textila band placeras runt de två närliggande taggutskotten och fungerar som en 

stötdämpare som minskar belastningen på närliggande kotor. (Spirehealthcare 2016; 

Thespinemarketgroup u.å.) 

Diam® Spinal Stabilization System har genomgått tester genom modifierade 

anordningar av standarden ASTM F2077-11. Dessa tester har utvärderat implantatets 

statiska och dynamiska axiella kompression, statiska och dynamiska spänning samt 

den dynamiska vridningen. Tester har även gjorts på kompressionskrypning och 

genom att studera implantatet in vivo på får. (FDA 2014b) 

4.5 BIOMEDICINSK FORSKNING 

Vävnadsrekonstruktion är en ingenjörskonst inom det biomedicinska området där 

artificiella organ utvecklas för transplantation. Detta område har en lovande utveckling 

vid reparation av skadade biologiska vävnader, exempelvis diskar. Tidigare försök att 

utveckla konstgjort brosk har inneburit att ett homogent biomaterial har använts som 

intercellulärsubstans för cellernas möjlighet till tillväxt. Intercellulärsubstansens 

uppgift har då varit att kontrollera den nybildade vävnadens form och volym, och är 

den substans som finns mellan celler. Försöken har påvisat en svaghet vid mekanisk 

testning då materialen inte klarat de laster som ledbrosk utsätts för. För att utveckla 

mer komplexa intercellulärsubstanser har studier gjorts där kompositer med två eller 

fler material använts. (Guilak & Moutos 2008)  

En metod som använts är att använda textil som armering i kompositen. Både 

slumpmässigt och högt arrangerade fiberstrukturer har testats tillsammans med någon 

typ av hydrogel eller bulkpolymer där studierna visar på förbättrade mekaniska 

egenskaper. När en 3D–vävd struktur i polyglycolic acid-fibrer, PGA, doppas i en 

hydrogel som cellerna gärna växer på, exempelvis fibrin, förbättras de fysiska och 

biomekaniska egenskaperna. Materialet får mekaniska egenskaper som är ickelinjära, 

viskoelastiska samt anisotropiska vilket leder till att materialets lastbärande 

egenskaper förbättras. Polycaprolactone-fibrer, PCL, har även studerats i liknande 

kompositer. (Guilak & Moutos 2008; Kellomäki, Laine, Ellä, & Annala 2015) 
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5. MATERIAL OCH GENOMFÖRANDE 

I detta avsnitt redovisas en utförlig beskrivning av de material och metoder som 

användes vid framtagning och testning av projektets provkroppar. Avsnittet är indelat 

i två delar, ”Framtagning av provkroppar” och ”Testmetoder”. Under respektive 

avsnitt beskrivs hur provkropparna tagits fram och hur de har testats.   

5.1 FRAMTAGNING AV PROVKROPPAR 

Provkroppar i form av tredimensionella kuddar och tub vävdes upp. För att få en 

vetenskaplig statistisk trovärdighet framställdes fem till sex stycken provkroppar till 

varje testmoment. Provkuddar med måtten cirka 35 x 60 mm vävdes upp i två olika 

bindningar, tvåskaft och batavia. Provkuddarna fylldes sedan med silikon, som 

härdade till silikongummi, för att kunna genomföra ett kompressionstest. Tub med 

måtten cirka 27-35 x 400 mm vävdes upp i vardera bindning som sedan klipptes till 

provkroppar.  

5.1.1 HANDVÄVNING 

Alla provkroppar vävdes utav en och samma vävare och på en och samma 

handvävstol, handvävstol nr. 11 från A.K:s Snickeriverkstad i Öxabäck utrustad med 

åtta skaft. Innan vävmomentet kunde påbörjas varpades vävstolen med materialet 

Dyneema®, garnnummer Dtex 110/440 och 2,3-3,4 N/Tex. Varptätheten valdes till 

40 trådar/cm, 20 trådar/cm i varje lager, och då provkroppens bredd bestämdes till 35 

mm varpades 140 (3,5 x 40) varptrådar upp på en golvvarpa. Vid vävning av 

provkroppar i tub av bindningen batavia togs 17 varptrådar bort på grund av 

förslitningar, därför hade dessa provkroppar endast 123 varptrådar. Bredden på dessa 

provkroppar blev därför 27 mm. För att kunna väva rätt bindning solvades vävstolen 

rakt igenom och tramporna knöts om vid byte av bindning. Skednummer 50/10 med 

åtta trådar genom varje tand användes. Väftgarnet valdes till Dyneema®, garnnummer 

Dtex 110/440 och 2,3-3,4 N/Tex, men här användes två trådar per inslag. Väftgarnet 

spolades upp på en spole och placerades i en skyttel. Skedanslag och väftinlägg 

utfördes i största möjliga mån med samma styrka och spänning med en väfttäthet på 

cirka 57 inslag/cm för tvåskaft och cirka 90 inslag/cm för batavia. Vävningens 

inställning var därför en poplininställning med tredubblad eller cirka fyrdubblad 

väfttäthet per centimeter. En översikt av de slutgiltiga vävstolsinställningarna visas i 

tabell 2. 

Tabell 2. Vävstolsinställningar vid framtagning av provkuddar 

Varptäthet 40 trådar per cm (20 trådar per cm i varje lager) 

Trådantal i varp 177 trådar 

Varpbredd  3,5 cm 

Väfttäthet 2 trådar per inslag 

Väftinslag tvåskaft/batavia 57/90 inslag per cm 

Skednummer 50/10 

Varptrådar per tand i sked 8 trådar 
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Vid vävning av prototyp utfördes ett experiment med konstruktionens avslut. Då 

monterades varpen ner gradvis på båda sidor av tuben genom att två varptrådar 

klipptes av på vardera sida. Efter varje avklippning vävdes tre bindningsrapporter för 

att sedan upprepa nermonteringen med ytterligare två varptrådar på vardera sida. 

Detta moment upprepades tills alla varptrådar var avklippta och ett runt avslut 

åstadkommits.   

5.1.2 BINDNINGAR OCH KONSTRUKTION 

Provkropparna valdes att tillverkas i en rundvävskonstruktion med två lager för att 

möjliggöra en helt sömlös tredimensionell konstruktion. För att den tredimensionella 

konstruktionen skulle få ett avslut i de båda ändarna vävdes lagren ihop med en 

kypertbindning i ett lager. Två olika bindningar vävdes i rundvävspartiet; tvåskaft och 

batavia. Den första bindningen som vävdes var grundbindningen tvåskaft i 

tvålagerspartiet med kypertbindning i enlagerspartiet. Genom att rita bindningen på de 

8 skaft som krävdes kunde sedan en bindning för trampor samt ett trampschema tas 

fram. De resterande provkropparna vävdes med grundbindningen batavia i tvålagers 

partiet och kypertbindning i enlagerspartiet. Alla grundbindningar, bindningar på 8 

skaft, bindningar för trampor samt trampschema finns samlade i bilaga 2.  

5.1.3 FYLLNING AV PROVKUDDAR 

Alla provkuddar fylldes med cirka 13 ml Sanitary Silicone av märket Casco. För att 

möjliggöra fyllningsförfarandet gjordes ett cirka 4 mm stort hål i provkudden genom 

att en trubbig nål fördes in utan att bryta några trådar och varp- samt väfttrådar fördes 

åt sidan. I hålet fördes silikontubens spets in, hålet i spetsen var cirka 2 mm. Ett högt 

tryck applicerades sedan på tuben för att fylla provkuddarna. Alla silikonfyllda 

provkuddar härdade i åtta dygn före kompressionstestet i icke konditionerade 

förhållanden med en rumstemperatur på cirka 20 grader.  

5.2 TESTMETODER 

För att de framtagna provkropparna skulle kunna testas och utvärderas utvecklades tre 

olika testmetoder. Testmetoderna 1 och 2 var egenutvecklade dragprovningstester 

med viss inspiration från standard ASTM D5035-11 och genomfördes på en Mesdan 

Lab i konditionerat rum. Samtliga dragprovningstester genomfördes med samma 

inställningar på testutrustningen, med undantag av avståndet mellan klämmorna. 

Klämmornas hastighet ställdes in till 10 mm/min för samtliga tester. För att 

provkropparna skulle klämmas fast med liknande kraft och därmed undvika variation 

utfördes detta utav samma person under hela provningsförfarandet. Den tredje 

testmetoden var ett egenutvecklat kompressionstest av Sahlgrenska Universitets-

sjukhus och utfördes på materialprovningsmaskinen MTS TestStar. 
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5.2.1 TESTMETOD 1 – DRAGPROVNINGSTEST AV TUB 

För att utföra denna testmetod användes kättingdelar som krävde en viss modifiering. 

En kätting i varmgalvaniserat stål med diametern 6 mm och måtten 23 x 55 mm 

klipptes upp så var och en av kedjelänkarna blev fria från varandra. Den uppklippta 

öppningen gjordes till cirka 10 mm på mitten utav kedjelänkens ena långsida och 

kanterna filades till.  

Tvåskaft och batavia 

Provkroppar i tub med bindningen tvåskaft och batavia klipptes till med bredden 12,5 

mm. De tubformade provkropparna fördes sedan in i två kedjelänkar och placerades 

enligt figur 6. Klämma med räfflad struktur användes för att undvika glidning av 

kättingen och mellanrummet mellan klämmorna ställdes in till 30 mm för tvåskaft och 

27 mm för batavia. Testet upprepades på sex provkroppar i väftriktning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. Schematisk bild över testmetodens utrustning vid testning av provkroppar i form av tub 
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5.2.2 TESTMETOD 2 – DRAGPROVNINGSTEST AV REMSA 

Provkroppar i form av remsor dragprovningstestades. Figur 7 visar en schematisk bild 

över testuppställningen. 

Tvåskaft och batavia varpriktning 

Provkroppar i tvåskaft och batavia klipptes till remsor 20 x 95 mm och placerades i 

testutrustningen mellan gummibeklädda klämmor med ett avstånd på 30 mm. 

Dragprovningen utfördes i varpriktning och upprepades på sex provkroppar.   

Tvåskaft väftriktning 

Provkroppar i tvåskaft klipptes till remsor 20 x 70 mm och placerades i 

testutrustningen mellan gummibeklädda klämmor med ett avstånd på 10 mm. 

Dragprovningen utfördes i väftriktning och upprepades på tre provkroppar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Schematisk bild över testmetodens uppställning vid testning av provkroppar i form av remsa 
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5.2.3 TESTMETOD 3 – KOMPRESSIONSTEST AV KUDDE 

Silikonfyllda provkuddar kompressionstestades. Totalt testades tio stycken 

provkroppar, fem i bindningen tvåskaft och fem i bindningen batavia. Provkroppen 

placerades mellan ett cirkelformat övre kompressionshuvud och ett kvadratiskt undre 

kompressionshuvud. Diameter på det cirkelformade var 60 mm och det undre hade 60 

mm långa sidor, vilket täckte hela kuddelen av provkroppen. Det undre 

kompressionshuvudet trycktes sedan upp mot det övre huvudet med en konstant 

hastighet och ett stort ökande tryck applicerades på provkroppen. Figur 8 visar 

testmetodens utrustning och uppställning. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8. Kompressionstestets uppställning och utrustning vid testning av provkroppar i form av kudde 

(a) visar uppställning vid testets början (b) visar uppställning då kudden utsätts för en 

kompressionslast  

(a) (b) 



 

 27 

6. RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet från projektets dragprovnings- och 

kompressionstester. Avsnittet är indelat efter testmetod där viktiga värden lyfts fram 

och resultat i tabellform presenteras. Diagram med mätvärden av kraft och 

förlängning/ deformation för samtliga testmetoder finns samlat i bilaga 3. Formler och 

uträkningar finns samlat i bilaga 4. 

6.1 SÖMLÖS TREDIMENSIONELL KONSTRUKTION 

Den sömlösa textila konstruktionen resulterade i en cirka 35 x 60 mm stor kudde i två 

olika bindningar, tvåskaft och batavia. Figur 9 visar en bild över konstruktionen 

ofylld och fylld. Provkudden i bindningen tvåskaft resulterade i en kvadratmetervikt 

på 154,5 g/m
2
 och en areavikt på 0,1352 g. Provkudden i bindningen batavia 

resulterade i en kvadratmetervikt på 230,7 g/m
2
 och en areavikt på 0,2019 g. En 

sammanställning av formler och beräkningar finns samlat i bilaga 4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. Provkropp i form av kudde i en sömlös tredimensionell konstruktion (a) visar konstruktionen 

ofylld (b) visar konstruktionen fylld 
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6.2 TESTMETOD 1 – DRAGPROVNINGSTEST AV TUB 

Tvåskaft 

Dragprovningstestet som utfördes på de sex provkropparna i bindningen tvåskaft i tub 

enligt figur 6, resulterade i att provkropp nummer 2 och 3 utgjorde en synlig glidning 

av de kättingdelar som placerats mellan klämmorna i dragprovaren. Glidningen 

skedde då provkroppen var nära gränsen till brott och visas tydligt i testdiagrammet 

från provkropp nummer 5 i figur 10. Provkropparnas brottgräns räknades som F/2 och 

hade medelvärdet 873,8 N, där den högsta brottlasten resulterade i ett värde på 998,5 

N och det lägsta värdet på 743,5 N. Brottlast per bredd i mm resulterade i ett 

medelvärde på 69,9 N/mm. Brottlast per Tex räknades som hela brottlasten F genom 

Tex för tvåskaft och resulterade i ett medelvärde på 0,7 N/Tex. 

Ett konfidensintervall för provkroppar av grundbindningen tvåskaft i tub resulterade i 

att de med 95 % säkerhet kommer ha en brottgräns inom intervallet 767,4 ≤ 873,5 ≤ 

979,6 N. Standardavvikelsen resulterade i ett värde på 101,1 N, vilket är ett statistiskt 

mått på hur mycket de olika provkropparnas brottlaster avviker från medelvärdet.   

 

 

 

 

Figur 10. Diagram som visar kraft och förlängning från dragprovningstest av provkropp nummer 5 i 

tvåskaft, i tub 
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En sammanställning av samtliga resultat från dragprovningstest på provkroppar i 

tvåskaft i tub visas i tabell 3. 

Tabell 3. Resultat över dragprovningstest av provkroppar i grundbindningen tvåskaft, i tub 

Test nummer Brottlast, F/2 

(N) 
Töjning, ε 

(%) 
Styvhet, 

ΔF/2/Δε 

(N/mm) 

Brottlast, 

F/2/Bredd 

(N/mm) 

Brottlast, 

F/Tex 

(N/Tex) 

1 743,5 31,3 65,7 59,5 0,6 

2 962,5 31,7 67,1 77 0,7 

3 807,5 29,6 67,7 64,6 0,6 

4 998,5 35,9 68,3 79,9 0,7 

5 839,5 31,3 58,4 67,2 0,6 

6 891 26,7 72,2 71,9 0,7 

Medelvärde 873,8 31,1 66,6 69,9 0,7 

Batavia 

Dragprovningstestet som utfördes på de sex provkropparna i bindningen batavia i tub 

enligt figur 6, resulterade i att ingen utav de 6 provkropparna gick till brott. Dock gick 

vissa väfttrådar av vid tubens ytterkanter och en viss skridning av bindningen skedde. 

Då kraften var uppe i cirka 2 250 N gick dragprovaren tillbaka till utgångsläget av 

okänd anledning, utan att provkropparna gått till brott. Provkropparnas brottgräns 

räknades som F/2 och hade medelvärdet 1 124,3 N, där den högsta brottlasten 

resulterade i ett värde på 1 128 N och det lägsta värdet på 1 122 N. Brottlast per bredd 

i mm resulterade i ett medelvärde på 89,94 N/mm. Brottlast per Tex räknades som 

hela brottlasten F genom Tex för batavia och resulterade i ett medelvärde på 0,5 

N/Tex. 

Ett konfidensintervall för provkroppar av grundbindningen batavia i tub resulterade i 

att de med 95 % säkerhet kommer ha en brottgräns inom intervallet 1 121,7 ≤ 1 124,3 

≤ 1 126,9 N. Standardavvikelsen resulterade i ett värde på 2,5 N. 

En sammanställning av samtliga resultat från dragprovningstest på provkroppar i 

batavia i tub visas i tabell 4. 

Tabell 4. Resultat över dragprovningstest av provkroppar i grundbindningen batavia, i tub 

Test nummer Brottlast, F/2 

(N) 

Töjning, ε 

(%) 

Styvhet 

ΔF/2/Δε 

(N/mm) 

Brottlast/Bredd 

(N/mm) 

Brottlast, 

F/Tex 

(N/Tex) 

1 1128 40 72,2 90,2 0,5 

2 1124 33,3 66 89,9 0,5 

3 1126,5 30 69,9 90,1 0,5 

4 1123 33,3 78,8 89,8 0,5 

5 1122 28,9 77 89,8 0,5 

6 1122 34,4 75,3 89,8 0,5 

Medelvärde 1124,3 33,3 73,2 89,9 0,5 
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6.2.1 VARIANSANALYS AV BINDNINGSMEDELVÄRDEN AV PROVKROPP I TUB 

För att avgöra om skillnader finns i medelvärden mellan de två grundbindningar har 

en envägs-ANOVA utförts. Försöken är balanserade vilket utgör att n1 = n. 

Hypoteserna som har utretts är H0: alla medelvärden mellan bindningarna är lika, och 

H1: alla medelvärden mellan bindningarna är inte lika. Genom en sammanfattande 

tabell 5, så kallad variansanalystabell eller ANOVA-tabell, kan nollhypotesen 

förkastas. Detta då jämförelsen mellan F-värdet och det kritiska värdet i F-tabellen på 

5 % -nivån (1,10), resulterar i att F-värdet på 115,76 är signifikant större än det 

kritiska värdet på 4,96. 

Samtliga uträkningar och formler för nedanstående tabell 5 finns samlat i bilaga 4.  

Tabell 5. Variansanalystabell för test av nollhypotes, för att avgöra om bindningsmedelvärdena är lika 

för provkroppar i form av tub  

Variationsorsak df SS MS F Kritiskt F 

Mellan bindningar 1 188626,88 188626,88 115,76 4,96 

Residual 10 16294,75 1629,48   

Totalt 11 204921,63    
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6.3 TESTMETOD 2 – DRAGPROVNINGSTEST AV REMSA 

Tvåskaft varpriktning 

Dragprovningstestet som utfördes på de sex provkropparna i remsa av 

grundbindningen tvåskaft enligt figur 7, resulterade i att samtliga brott uppkom vid en 

av klämmorna. De provkroppar som hade en stadkant i mitten av remsan (provkropp 

nummer 1 och 4) resulterade i att ett brott uppkom i både stadkanten och vid en av 

klämmorna. Brottgränsen på de sex provkropparna hade medelvärdet 753 N, där den 

högsta brottlasten resulterade i ett värde på 860 N och det lägsta värdet på 619 N. 

Brottlast per bredd i mm resulterade i ett medelvärde på 37,6 N/mm.  

Ett konfidensintervall för provkroppar av grundbindningen tvåskaft i remsa 

resulterade i att de med 95 % säkerhet kommer ha en brottgräns inom intervallet 

652,9 ≤ 753 ≤ 853,1 N. Standardavvikelsen resulterade i ett värde på 95,4 N. 

En sammanställning av samtliga resultat från dragprovningstest på provkroppar av 

grundbindning tvåskaft visas i tabell 6.  

Tabell 6. Resultat över dragprovningstest av provkroppar i grundbindning tvåskaft, i remsa och 

varpriktning 

Test nummer Brottlast, F (N) Töjning, ε (%) Styvhet ΔF/Δε 

(N/mm) 
Brottlast/Bredd 

(N/mm) 

1 860 15,3 193 43 
2 848 19,1 212,8 42,4 
3 702 26,7 114,5 35,1 
4 697 22,8 148,4 34,9 
5 619 26,2 103,9 31 
6 789 20,2 185,9 39,5 
Medelvärde 753 21,7 159,7 37,6  

Batavia varpriktning 

Dragprovningstestet som utfördes på de sex provkropparna i remsa av 

grundbindningen batavia enligt figur 7, resulterade i att nästan samtliga brott uppkom 

vid en av klämmorna. Provkropp nummer 6 skilde sig något från övriga provkroppar 

då brottet uppkom i mitten av remsan. De provkroppar som hade en stadkant i mitten 

av remsan (provkropp nummer 1 och 5) resulterade i att ett brott uppkom i både 

stadkanten och vid en av klämmorna. Brottet som uppkom på samtliga provkroppar 

var mycket litet. Brottgränsen på de sex provkropparna hade medelvärdet 975 N, där 

den högsta brottlasten resulterade i ett värde på 1 140 N och det lägsta värdet på 881 

N. Brottlast per bredd i mm resulterade i ett medelvärde på 48,8 N/mm.  

Ett konfidensintervall för provkroppar av grundbindningen batavia i remsa resulterade 

i att de med 95 % säkerhet kommer ha en brottgräns inom intervallet 849,6 ≤ 975 ≤   

1 100,5 N. Standardavvikelsen resulterade i ett värde på 119,5 N. 
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En sammanställning av samtliga resultat från dragprovningstest på provkroppar av 

grundbindning batavia visas i tabell 7.  

Tabell 7. Resultat över dragprovning av provkroppar i grundbindning batavia, i remsa och 

varpriktning 

Test nummer Brottlast, F (N) Töjning, ε (%) Styvhet ΔF/Δε 

(N/mm) 
Brottlast/Bredd 

(N/mm) 

1 1108 18,4 276,1 55,4 
2 856 15,4 239,9 42,8 
3 881 20 210,5 44,1 
4 940 19,0 247 47 
5 1140 19,1 288 57 
6 927 18,7 256,7 46,4 
Medelvärde 975  18,4 253 48,8  

Tvåskaft väftriktning 

Dragprovningstestet som utfördes på de tre provkropparna i remsa av grund-

bindningen tvåskaft i väftriktning enligt figur 7, resulterade i att samtliga provkroppar 

gled ur de gummibeklädda klämmorna utan att gå till brott. Medelvärdet av 

brottgränsen som de tre provkropparna minst klarade innan de utgjorde en allt för stor 

glidning var 864 N, där den högsta brottlasten resulterade i ett värde på 954 N och det 

lägsta värdet på 695 N. Brottlast per bredd i mm resulterade i ett medelvärde på 43,3 

N/mm.  

En sammanställning av samtliga resultat från dragprovningstest på provkroppar av 

grundbindning tvåskaft i väftriktning visas i tabell 8.  

Tabell 8. Resultat över dragprovning av provkroppar i grundbindning tvåskaft, i remsa och 

väftriktning 

Test nummer Brottlast, F (N) Töjning, ε (%) Styvhet ΔF/Δε 

(N/mm) 
Brottlast/Bredd 

(N/mm) 

1 695 37 21,1 34,8 
2 943 73 15,8 47,2 
3 954 65 18,5 47,7 
Medelvärde 864 58,3 18,5 43,2 
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6.3.1 VARIANSANALYS AV BINDNINGSMEDELVÄRDEN AV PROVKROPP I REMSA 

För att avgöra om skillnader finns i medelvärden mellan de två grundbindningar har 

en envägs-ANOVA utförts. Försöken är balanserade vilket utgör att n1 = n. 

Hypoteserna som har utretts är H0: alla medelvärden mellan bindningarna är lika, och 

H1: alla medelvärden mellan bindningarna är inte lika. Genom en sammanfattande 

tabell 9, så kallad variansanalystabell eller ANOVA-tabell, kan nollhypotesen 

förkastas. Detta då jämförelsen mellan F-värdet och det kritiska värdet i F-tabellen på 

5 % -nivån (1,10), resulterar i att F-värdet på 10,59 är signifikant större än det kritiska 

värdet på 4,96. 

Samtliga uträkningar och formler för nedanstående tabell 9 finns samlat i bilaga 4.  

Tabell 9. Variansanalystabell för test av nollhypotes, för att avgöra om bindningsmedelvärdena är lika 

för provkroppar i form av remsa.  

Variationsorsak df SS MS F Kritiskt F 

Mellan bindningar 1 123765,63 123765,63 10,59 4,96 
Residual 10 116901,5 14612,69   

Totalt 11 240667,13    
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6.4 TESTMETOD 3 – KOMPRESSIONSTEST AV KUDDE 

Kompressionstestet som utfördes på de tio silikonfyllda provkuddarna i 

grundbindningarna tvåskaft och batavia enligt figur 8, resulterade i att samtliga 

provkuddar sprack eller skred vid övergången till enkelväv vilket visas i figur 11. De 

provkuddar som skred fick även ett läckage av silikon genom den öppning som 

skapades vid skridningen. 

 

 

 

Figur 11. Resultat av provkuddar från kompressionstest (a) visar provkudde som sprack och läckte 

silikon vid kompressionstest (b) visar provkudde som påvisade en skridning vid kompressionstest 

 

Tvåskaft 

Provkuddarna i grundbindningen tvåskaft visade kraftig skridning och därmed 

läckage av silikon vid en kompressionslast med medelvärdet 9 692,4 N, där 7 081 N 

var lägsta uppmätta värde och 11 300 N var det högsta. Deformationen av 

provkuddarna varierade och resulterade i ett medelvärde på 7,5 mm. Ingen av 

provkuddarna i tvåskaft sprack. Samtliga provkuddar i grundbindningen tvåskaft 

påvisade någon typ av skada vid en kompressionslast på 4 000-5 000 N. Detta kan 

även ses på det sammanställda testdiagrammet från samtliga provkuddar av 

bindningen tvåskaft i figur 12. Styvheten räknades genom testdiagrammens k-värde, 

(a) (b) 
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det vill säga skillnaden i kraft genom skillnaden i deformation, vid en rät linje. Värdet 

av styvheten resulterade i stor variation mellan de fem provkuddarna där lägsta värdet 

resulterade på 1 591,1 N/mm och högsta värdet på 8 920 N/mm. Medelvärdet av 

styvheten resulterade i ett värde på 4 128,6 N/mm. 

En sammanställning av samtliga resultat från kompressionstest på provkuddar av 

grundbindning tvåskaft visas i tabell 10. 

Tabell 10. Resultat över kompressionstest av provkuddar i grundbindning tvåskaft 

Test nummer Tjocklek, L0 

(mm) 

Brottlast, F (N) Deformation 

(mm) 

Styvhet ΔF/Δdef. 

(N/mm) 

1 14 7081 6,7 2982 

2 16 9912 5,6 8920 

3 14 10923 8,4 2896,7 

4 13 11300 7,5 4253,3 

5 15 9246 9,4 1591,1 

Medelvärde 14,4 9692,4 7,5 4128,6 

 

Ett konfidensintervall för provkuddar av grundbindningen tvåskaft resulterade i att de 

med 95 % säkerhet kommer ha en brottgräns inom intervallet 7 771,7 ≤ 9 692,4 ≤ 11 

613,1 N. Standardavvikelsen resulterade i ett värde på 1 670,8 N.  

 

 

Figur 12. Diagram som visar kraft och deformation från kompressionstest av samtliga provkuddar i 

bindningen tvåskaft 
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Batavia 

Provkuddarna i grundbindningen batavia visade skridning med läckage, men också 

tydligt brott då fyra av proverna sprack. Då provkuddarna sprack skedde inget 

läckage. Det högsta belastningsvärdet som uppmättes var 11 300 N, det lägsta 10 008 

N och medelvärdet resulterade i 10 879,8 N. Deformationens medelvärde resulterade i 

5,9 mm. Samtliga provkuddar, förutom nummer 4, i grundbindningen batavia 

påvisade någon typ av skada vid en kompressionslast på 7 000-8 000 N. Detta kan 

även ses på det sammanställda testdiagrammet från samtliga provkuddar av 

bindningen batavia i figur 13. Styvheten räknades genom testdiagrammets k-värde, 

det vill säga skillnaden i kraft genom skillnaden i deformation, vid en rät linje. 

Medelvärdet av styvheten resulterade i ett värde på 6 346,3 N/mm.  

En sammanställning av samtliga resultat från kompressionstest på provkuddar av 

grundbindning batavia visas i tabell 11. 

Tabell 11. Resultat över kompressionstest av provkuddar i grundbindning batavia 

Test nummer Tjocklek, L0 

(mm) 

Brottlast, F (N) Deformation 

(mm) 

Styvhet ΔF/Δdef. 

(N/mm) 

1 12 11273 5,2 7185 

2 12 10008 7,4 4620 

3 12 11300 6,1 6570 

4 12 11300 5,2 8053,3 

5 12 10518 5,6 5303,3 

Medelvärde 12 10879,8 5,9 6346,3 

Ett konfidensintervall för provkuddar av grundbindningen batavia resulterade i att de 

med 95 % säkerhet kommer ha en brottgräns inom intervallet 10 225,7 ≤ 10 879,8 ≤ 

11 533,9 N. Standardavvikelsen resulterade i et värde på 591,3 N. 

 

Figur 13. Diagram som visar kraft och deformation från kompressionstest av samtliga provkuddar i 

bindningen batavia 
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6.4.1 VARIANSANALYS AV BINDNINGSMEDELVÄRDEN AV PROVKUDDE 

För att avgöra om skillnader finns i medelvärden mellan de två grundbindningar i 

form av kudde har en envägs-ANOVA utförts. Försöken är balanserade vilket utgör 

att n1 = n. Hypoteserna som har utretts är H0: alla medelvärden mellan bindningarna 

är lika, och H1: alla medelvärden mellan bindningarna är inte lika. Genom en 

sammanfattande tabell 12, så kallad variansanalystabell eller ANOVA-tabell, kan 

nollhypotesen ej förkastas. Detta då jämförelsen mellan F-värdet och det kritiska 

värdet i F-tabellen på 5 % -nivån (1,8), resulterar i att F-värdet på 1,37 inte är 

signifikant större än det kritiska värdet på 5,32. 

Samtliga uträkningar och formler för nedanstående tabell 12 finns samlat i bilaga 4.  

Tabell 12. Variansanalystabell för test av nollhypotes, för att avgöra om bindningsmedelvärdena är 

lika för provkuddar.  

Variationsorsak df SS MS F Kritiskt F 

Mellan bindningar 1 2114878,14 2114878,14 1,37 5,32 

Residual 8 12357929,04 1544741,13   

Totalt 9 14472807,18    
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7. DISKUSSION 

Projektets resultat tyder på entydiga mätvärden att provkuddarna klarar hög 

kompressionsbelastning på cirka 10 kN. Detta är positivt och har fört projektet framåt. 

Många punkter att diskutera har dock uppstått och de kommer att presenteras under 

detta kapitel.     

På grund av att framtagning av samtliga provkroppar utfördes genom handvävning 

har detta med stor sannolikhet inverkan på det slutgiltiga resultatet. Ojämn 

varpspänning, varpbrott, allmän hantering och slitage av varp- och väfttrådar är några 

exempel på faktorer som kan ha påverkat provkropparnas skick och styrka. En stor 

förslitning av varptrådarna under handvävningsmomentet gav upphov till att ett antal 

filamenttrådar gick av. Detta försvagar konstruktionen i varpriktning och är därför en 

möjlig felkälla. Mängden varp- och väfttrådar kan också utgjort en stor påverkan på 

resultatet då mängden väfttrådar var nära tre gånger så stor som mängden varptrådar i 

vävbindningen batavia. Om mängden varptrådar hade ökats skulle väven blivit ännu 

tätare och därmed starkare. Valet att använda Dyneema® i både varp och väft kan ha 

påverkat konstruktionen då garn och bindning är två huvudparametrar som beror på 

varandra och bestämmer kvaliteten på varan. Ännu en felkälla med avseende på 

handvävningen är kraften och variationen av denna som användes vid skedanslag. 

Maskinvävning skulle möjliggöra en jämnare och tätare konstruktion då kraften vid 

skedanslaget blir avsevärt högre och jämnare. Dessa felkällor som nämnts ovan skulle 

kunna minimeras om istället maskinvävning använts. 

Då implantatets textila ytskikt ska kunna befinna sig i kroppen behöver materialet 

även vara utav exempelvis Dyneema Purity®, vilket kan ha andra mekaniska 

egenskaper än den Dyneema® som användes i detta projekt. En vidare utvärdering 

kring detta problem har inte gjorts då fokus inte kom att läggas vid materialet. 

Provkroppar i form av kudde fylldes med en silikon som vanligtvis används till 

fogmassa. Detta kan ha påverkat resultatet av kompressionstestet i form av dess 

konsistens, vidhäftningsförmåga till Dyneema® och härdningstiden. Ytterligare 

utvärdering bör därför göras angående fyllnadsmaterialet för att säkerställa möjliga 

felkällor. Även en förslutning av silikonet, i form av en inre ballong eller liknande, 

hade kunnat påverka resultatet. Silikonet hade då inte haft lika stor möjlighet att krypa 

ut genom den skridning som uppkom vid övergången mellan dubbelväv och enkelväv. 

Mängden silikon varierade något mellan provkropparna vilket också kan ha påverkat 

resultatet.  

Nästan samtliga provkuddar påvisade någon typ av skada vid en lägre kraft än då 

kompressionstestet valdes att avslutas. Då testet valdes att avslutas hade 

provkuddarna börjat läcka silikon eller spruckit, exakt när provkuddarna började 

skrida är dock svårt att fastställa. Det påvisade tecknet av skada har analyserats 

genom de testdiagram som erhållits vid kompressionstestet och de testade 

provkuddarna. Det har gjorts antaganden att silikonet har den största inverkan på den 
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första skada som skett. Då analyser har gjorts av det silikon som befunnit sig inuti den 

kompressionstestade provkudden har antaganden gjorts att silikonet inte hunnit härda 

tillräckligt i mitten av kudden, och har därför börjat krypa ut redan vid en relativt låg 

kraft. Detta kan även antas ha ett samband med mängden silikon som provkuddarna 

hade. Provkuddar i bindningen tvåskaft var något mer fyllda och var därför lite 

tjockare än provkuddar i batavia, de påvisade också ett första tecken på skada vid en 

lägre kraft. Att kontrollera mängden silikon som provkudden fylls med och därmed 

utvärdera om trycket i kudden då blir större vid en lägre kraft bör testas och 

utvärderas i vidare studier. 

En beräkning av styvheten på samtliga provkuddar utfördes. Detta eftersom styvheten 

spelar en viktig roll för att det textila ytskiktet ska kunna bära lasten mellan 

taggutskotten. Men på grund av att inte några jämförelsevärden hittades för detta, har 

det valts att inte gå vidare med en djupare analys kring styvheten. Även ytterligare 

utvärderingar kring provkuddarnas styvhet krävs för att kunna dra några slutsatser. 

Dock visade dessa siffror, som hade en stor variation mellan provkuddarna, på att 

ytterligare utveckling och utvärdering av silikonets inverkan och dess egenskaper är 

något som är utav stor betydelse.  

Provkuddarnas konstruktion vid dess avslut påverkade inte styrkan av provkudden, 

dock bör den genomgå ytterligare utvärdering för att avgöra hur pass kort 

enkelvävspartiet kan vara. Även ett annat avslut och andra former på provkudden bör 

utvärderas, då detta kan påverka provkuddens styrka. De lösa varptrådar som blir kvar 

vid framtagning av provkropparna behöver en ytterligare utveckling. Detta har 

undersökts under arbetets gång men på grund av den stora komplexiteten kring 

problemet valdes det att lämnas till fortsatt utveckling. 

Då det fortfarande råder stor osäkerhet över hur pass stor roll de bakre elementen av 

ryggkotan har för dess styrka och att företag har varit hemlighetsfulla med deras 

mätvärden, har det uppstått svårigheter att dra jämförelser med befintliga interspinous 

spacer. Tryckvärdena är också individuellt olika vilket gör det svårt att hitta 

genomsnittliga värden. De tryckvärden som utgåtts ifrån är därför utifrån en frisk 

ryggdisk och de har en betydligt större belastningsyta än vad taggutskotten har. 

Provkuddarna bör därför kompressionstestas i en testanordning med liknande 

förutsättningar som taggutskotten har in vivo för att utvärdera belastningsytans 

inverkan på provkudden. En sådan typ av testmetod har inte hittats och därför valts 

bort på grund av att en utformning av en sådan testmetod skulle innebära ett för stort 

sidospår i projektet. 

Kättingens inverkan vid dragprovningstestet av provkroppar i tub bör ses över och 

utvärderas på nytt. Resultatet kan ha påverkats av två faktorer, att kättingen gled i 

dragprovaren och/eller att kättingens diameters påverkan på provkroppen är okänd. 

Därför bör tester med olika diametrar på kättingen samt olika längder och bredder på 

provkroppen testas och utvärderas. Valet att inte utföra denna utvärdering var på 

grund av att testmetoden med kättingar inte var optimalt för ändamålet i och med 
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glidning. Att modifiera testmetoder så att glidning av kätting förhindras är därför en 

möjlig vidareutveckling. 

Övriga testmetoder som bör utvärderas för att kunna dra säkrare jämförelser med de 

tidigare projekten från Ortoma, är någon form utav sprängningstest. Ett sådant test bör 

utvärderas i form av att fylla provkuddar inifrån med vätska eller luft av ett tryck som 

kan mätas. Denna testmetod valdes bort på grund av de svårigheter att få in något i 

den sömlösa provkudden som håller vätska eller luft utan att förstöra dess 

konstruktion. På grund av att detta projekt inte avsett att utvärdera materialet 

Dyneema® eller fyllnadsmaterialet har testmetoder avseende böjstyvhet, 

nötningsbeständighet och dimensionsstabilitet valts att inte utföras. Dessa är dock 

viktiga parametrar för en interspinous spacer och bör beaktas i framtida tester.  

Då det endast skett tester på fem till sex provkroppar, blir osäkerheten för var och en 

av provkropparna osäker. Detta visas genom en hög standardavvikelse på nästan 

samtliga provkroppar. De provkroppar som avviker med en låg standardavvikelse var 

de i form av tub i bindningen batavia, detta ses som en möjlig felkälla då 

dragprovaren inte registrerade större kraft än till cirka 2 250 N och resulterade i att 

provkropparnas brottgräns hamnade väldigt nära varandra. För att få en större 

säkerhet för var och en av provkropparna, samt minska intervallet för hela testets 

medelvärde, hade fler provkroppar behövt testas.  

Testresultatet för dragprovning av remsa i bindningen tvåskaft i väftriktning visar 

opålitliga mätvärden då de gled i testutrustningen innan brott. Trots detta visar 

observationerna att de var starkare än remsor i varpriktning då de först började glida 

vid en dragkraft med medelvärde 864 N. Ytterligare tester bör därför utföras och 

utvärderas då konstruktionen ska vara stark i båda riktningarna. Resultatet av detta 

dragprovningstest styrker även att en ökad mängd material per ytenhet ger en starkare 

väv.   

Genom att räkna ut brottlast per Tex för var och en av de båda bindningarna kan 

slutsatser dras huruvida bindningen spelar in, eller om det är mängden material som 

gör den ena bindningen starkare än den andra. Då mängden varptrådar är densamma 

men mängden väfttrådar varierade på tvåskaft och batavia, räknades endast brottlast 

per Tex på provkroppar i tub då dessa testades i väftriktning. Bindningen tvåskaft 

resulterade i ett medelvärde på 0,65 N/Tex och batavia resulterade i medelvärdet 0,50 

N/Tex. Då värdena är relativt lika tyder detta på att bindningen inte är avgörande för 

provkropparnas styrka, utan det är mängden material som avgör. Dock ger bindningen 

batavia en större möjlighet att få in mer material per centimeter än vad bindningen 

tvåskaft ger. Även genom att använda en poplininställning ger en tätare vara, detta bör 

i framtida utveckling ses över och varieras för att kunna optimera 

provkropparna.  Skillnaderna på de framtagna värdena för N/Tex och garnets värde av 

N/Tex, vilket var 2,3-3,4 N/Tex, beror med stor sannolikhet på de förslitningar av 

garnet som skett vid framtagning av provkropparna och bindningens försvagande 
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egenskaper. En del av dessa förslitningar kan undvikas om framtagning sker genom 

maskinvävning.  

En uträkning av en kvadratmetervikt och areavikt valdes att göras av provkroppar i 

remsa och tub. Detta för att få en uppfattning över hur pass mycket material de båda 

bindningar kräver för att bära en viss last. Eftersom storleken på en interspinous 

spacer behöver vara relativt liten blir detta intressant. Då en provkropp i bindningen 

batavia har en högre kvadratmeter- och areavikt kan den därmed vara mindre i storlek 

än en provkropp i bindningen tvåskaft för att kunna bära den last som krävs. Dock bör 

detta genomgå ytterligare utvärdering eftersom det egentligen är mängden material 

som avgör detta och inte bindningen i sig.  

För att säkerställa en statistisk signifikans har ett konfidensintervall och en 

variansanalystabell utförts. Genom att utvärdera hypoteserna H0: alla medelvärden 

mellan bindningarna är lika, och H1: alla medelvärden mellan bindningarna är inte 

lika, kunde en förkastning av nollhypotesen ske i samtliga fall utom för 

kompressionstestet av kuddarna. Dock visar konfidensintervallet att batavian håller ett 

snävare intervall än tvåskaft och ger därför en högre säkerhet för kommande 

provkroppar att hålla sig inom en högre brottgräns, vilket motiverar valet av 

bindningen batavia vid vidare utvärderingar.  
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7.1 HÅLLBARHET 

Det sociala hållbarhetsperspektivet får störst fokus i detta konceptutveckling då 

implantatet måste genomgå flera kliniska försök. Både djur och människor kommer 

att på något sätt bli berörda då försökspersoner och försöksdjur behövs för att 

säkerställa att produkten lever upp till de krav som ställts. Denna del av 

produktutvecklingen bör utföras med en stor försiktighet och följa de etiska riktlinjer 

som finns uppsatta. En tydlig gräns för då projektets kliniska fas ska avbrytas bör 

sättas upp, detta för att göra det enkelt för projektets ansvariga personer att avbryta 

försöken innan något går snett. Om ingen hänsyn tas för dessa faktorer kan de ge 

ödestigna konsekvenser, så som i fallet med den skandalomsusade kirurgen och 

forskaren Paolo Macchiarini
17

. Detta projektets produkt kommer dock inte innebära 

lika stor risk för dödsfall då implantatet kan avlägsnas ifall komplikationer 

uppkommer. Men en stor etisk utredning bör genomföras innan djurförsök påbörjas. 

Dyneema Purity® är ett mycket dyrt material och produktionstekniken kommer att 

vara relativt komplicerad då individanpassning av implantatet är ett önskemål. Då det 

texila ryggimplantatet Diam® finns på marknaden bör en omfattande 

marknadsundersökning göras för att fastställa att produkten ur ett ekonomiskt 

perspektiv möjliggör en hållbar utveckling för företaget Ortoma.  

När produktens komponenter är fastställda i form av textilt ytskikt, eventuell 

ytbehandlig och fyllnad bör en omfattande livscykelanalys göras för att avgöra vilken 

del av tillverkningsprocessen som påfrestar miljön mest och där utreda om hur detta 

kan minimeras. En utredning av tillverkningsprocessen av Dyneema Purity® och dess 

energiåtgång bör undersökas och redovisas. 

  

                                                      
17

 Paolo Macchiarini, italiensk forskare i regenerativ medicin som genomfört tre 

luftrörstransplantationer utan föregående etikprövning  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Italien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Transplantation
https://sv.wikipedia.org/wiki/Etik
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8. SLUTSATS 

Baserat på problemformulering, litteraturgenomgång och testresultat har slutsatser 

kunnat dras huruvida en sömlös tredimensionell konstruktion kan tas fram och klara 

en kompressionslast på 10 kN. Genom handvävning har ett sömlöst textilt ytskikt till 

en interspinous spacer konstruerats i form av en kudde, där en dubbelväv utgjorde den 

tredimensionella kudden och en enkelväv i bindningen kypert sammanfogade de båda 

lagren vilket bildade avsluten. Konstruktionen som påvisade högst brottlast i samtliga 

tester var tillverkade i grundbindningen batavia, vilken innehöll nästan tre gånger så 

många inslag per centimeter i jämförelse med grundbindningen tvåskaft. Mängden 

material per centimeter var den parameter som avgjorde skillnaden mellan 

provkropparnas styrka. Denna konstruktion skulle även kunna tillverkas på en 

Jacquardvävstol med skyttel, och skulle då kunna väva upp mer avancerade former.  

Kompressionstestet visade att det textila ytskiktet klarade en belastning på 10 kN, 

vilket var det värde som sattes som krav. Resultat visade också en stor förbättring i 

jämförelse med tidigare försök inom Ortomas projekt. Deras resultat vid 

kompressiontest blev som högst 120 N, vilket är avsevärt lägre än de testresultat som 

uppnåtts i detta projekt.  

Att väva ett sömlöst textilt ytskikt i 100 % Dyneema® är möjligt och resultatet blir en 

mycket stark konstruktion. Tillverkningstekniken bör dock förfinas och utvecklas för 

att leva upp till de krav som interspinous spacer system har.  
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9. FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

Ett antal förslag till fortsatt arbete har under projektets gång upptäckts. För att slutföra 

den tredimensionella sömlösa konstruktionen bör de varptrådar som finns kvar vid 

provkropparnas avslut ses över och utvärderas ifall de har inverkan på implantatets 

styrka. Ett område som bör utvärderas är hur långt enkelvävspartiet behöver vara. 

Varptrådarna behöver också fästas eller sammanfogas för att kunna befinna sig in 

vivo utan att störa övriga vävnader. Här spelar materialets egenskaper en viktig roll 

för vad som är möjligt att genomföra. Då projektets valda material Dyneema® inte är 

anpassat för att kunna befinna sig in vivo, behöver andra material såsom exempelvis 

Dyneema Purity® studeras och utvärderas vidare. Materialets egenskaper bör även 

utvärderas i kombination med den valda konstruktion då dessa parametrar har stor 

betydelse för det slutgiltiga resultatet.  

Konstruktionens huvudparametrar garn, täthet och bindning behöver fortsatt 

utveckling för att kunna optimera dessa tillsammans med följdparametrar bredd, 

längd, vikt och täckfaktor. Både täthet i väfttrådar och varptrådar bör utvärderas 

genom att variera dessa. Även materialets parametrar såsom fiberslag, grovlek och 

tvinning har en stor inverkan på den slutliga konstruktionen och kräver även den en 

vidare utveckling.  

Den fyllning som använts till provkuddarna bör utvärderas angående dess påverkan på 

den textila konstruktionens lastupptagning och lastfördelning. Även hur 

provkropparna fylldes med silikon bör utvecklas vidare. Den metod som användes i 

detta projekt skulle inte fungera industriellt. Både en ny fyllnadsteknik och att hitta ett 

silikon med lägre viskositet bör utredas och utvecklas vidare. Ytterligare forskning 

behövs även för att avgöra taggutskottens inverkan på belastningsupptagningen som 

sker vid de olika positioner en kropp utsätts för. Även testmetodernas utförande och 

dess utrustning behöver vidareutvecklas för att anpassa in vitro till de förhållanden 

som finns in vivo.  

Då en slutgiltig sömlös tredimensionell vävd konstruktion tagits fram som lever upp 

till de krav som ställs, kan fortsatt utveckling av en interspinous spacer ta vid.  
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 11. BILAGOR 

BILAGA 1: SKISSER PÅ FÖRSLAG TILL KONCEPT FRÅN KREATIV PROCESS 
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BILAGA 2: VÄVBINDNINGAR FÖR FRAMSTÄLLNING AV PROVKROPPAR 
 

Fylld ruta (röd, svart och gul med prick) = Varptråd över väfttråd  

Gul ruta = Aviga varptrådar 

Gul ruta med prick = Skiljepunkt, rätvarphöjning vid aviginslag 

Tvåskaft 

 

        
 

        

         
 

        

        
 

        

        
 

        
Grundbindning i tvåskaft med solvning 

 

 

                
 

                

                
 

                

                
 

                

                
 

                

      

 
                

                
 

                

        
 

                

                
 

                
Rundväv med rätsida och avigsida i tvåskaft samt renritad bindning 

 

 

                
 

                

                
 

                

                
 

                

                
 

                

                
 

                

                
 

                

                
 

                

                
 

                
Bindning i tvåskaft för trampor samt trampschema 
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Batavia 

        
 

        

        
 

        

        
 

        

        
 

        
Grundbindning i kypert med solvning 

 

 

                
 

                

                
 

                

                
 

                

                
 

                

       

 
       

                
 

                

        
 

        

                
 

                

            
 

            

                
 

                

            
 

            

                
 

                

          

 
          

                
 

                

            
 

            

                
 

                
Rundväv med rätsida och avigsida i batavia samt renritad bindning 

 

 

                        
  

                

                        
  

                

                        
  

                

                        
  

                

                        
  

                

                        
  

                

                        
  

                

                        
  

                
Bindning batavia och kypert för trampor samt trampschema 
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BILAGA 3: DIAGRAM OCH MÄTVÄRDEN FRÅN RESULTAT AV TESTMETODER 

 
DRAGPROVNINGSTEST AV BINDNINGEN TVÅSKAFT I TUB MED MÄTVÄRDET DÅ 

PROVKROPPEN GÅR I BROTT 
 

TEST NR. 1 - TVÅSKAFT TUB 
Brottgräns:  

1487 N 

 

 

 

 

TEST NR. 2 - TVÅSKAFT TUB 

Brottgräns: 

1925 N 

 

 

 

TEST NR. 3 - TVÅSKAFT TUB 

Brottgräns: 

1615 N 

 

 

 

TEST NR. 4 - TVÅSKAFT TUB 

Brottgräns: 

1997 N 
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TEST NR. 5 - TVÅSKAFT TUB 

Brottgräns: 

1679 N  

 

 

 

 

TEST NR. 6 - TVÅSKAFT TUB 

Brottgräns: 

1782 N   
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DRAGPROVNINGSTEST AV BINDNINGEN BATAVIA I TUB MED MÄTVÄRDET DÅ 

PROVKROPPEN GÅR I BROTT 
 

TEST NR. 1 - BATAVIA TUB 
 
Brottgräns:  

2256 N 

 

 

 

 

TEST NR. 2 - BATAVIA TUB 

Brottgräns: 

2248 N 

 

 

 

 

TEST NR. 3 - BATAVIA TUB 

Brottgräns: 

2253 N 

 

 

 

 

TEST NR. 4 - BATAVIA TUB 

Brottgräns: 

2246 N 
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TEST NR. 5 - BATAVIA TUB 

 

Brottgräns: 

2244 N  

 

 

 

 

TEST NR. 6 - BATAVIA TUB 

Brottgräns: 

2244 N   
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DRAGPROVNINGSTEST AV BINDNINGEN TVÅSKAFT I REMSA, VARPRIKTNING, MED 

MÄTVÄRDET DÅ PROVKROPPEN GÅR I BROTT 
 
TEST NR. 1 - TVÅSKAFT 

Brottgräns: 

860 N 

 
 
 
 
 
 
 
 

TEST NR. 2 - TVÅSKAFT 

Brottgräns: 

848 N  
 
 
 
 
 
 
 

TEST NR. 3 - TVÅSKAFT 

Brottgräns: 

702 N  

 
 
 
 
 
 

 

TEST NR. 4 - TVÅSKAFT 

Brottgräns: 

697 N  
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TEST NR. 5 – TVÅSKAFT 

Brottgräns: 

619 N  
 
 
 

 

 

 

TEST NR. 6 - TVÅSKAFT 

Brottgräns: 

789 N 
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DRAGPROVNINGSTEST AV BINDNINGEN BATAVIA I REMSA, VARPRIKTNING, MED 

MÄTVÄRDET DÅ PROVKROPPEN GÅR I BROTT 
 
TEST NR. 1 – BATAVIA 

Brottgräns: 

1108 N 
 

 

 

 

 

TEST NR. 2 - BATAVIA 

 

Brottgräns: 

856 N 

 
 
 
 
 
 
 
TEST NR. 3 - BATAVIA 
 

Brottgräns: 

881 N  

 
 
 
 
 
 
 
TEST NR. 4 - BATAVIA 
 

Brottgräns: 

940 N 
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TEST NR. 5 - BATAVIA 
 

Brottgräns: 

1140 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEST NR. 6 - BATAVIA 
 

Brottgräns: 

927 N 
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DRAGPROVNINGSTEST AV BINDNINGEN TVÅSKAFT I REMSA, VÄFTRIKTNING, MED 

MÄTVÄRDET DÅ PROVKROPPEN GÅR I BROTT 
 
TEST NR. 1 – TVÅSKAFT 
 
Brottgräns: 

695 N 

 

 

 

 

 

 

TEST NR. 2 – TVÅSKAFT 

Brottgräns: 

943 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEST NR. 3 - TVÅSKAFT 
 

Brottgräns: 

954 N  
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KOMPRESSIONSTEST AV BINDNINGEN TVÅSKAFT I FORM AV KUDDE MED MÄTVÄRDET 

DÅ PROVKROPPEN GÅR I BROTT 

TEST NR. 1 - TVÅSKAFT KUDDE 

 

Brottgräns:  

7081 N 

 

 

 

 

 

 

TEST NR. 2 - TVÅSKAFT KUDDE  

Brottgräns: 

9912 N 

 

 

 

 

 

 

TEST NR. 3 - TVÅSKAFT KUDDE 

Brottgräns: 

10923 N 
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TEST NR. 4 - TVÅSKAFT KUDDE 

Brottgräns: 

11300 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEST NR. 5 - TVÅSKAFT KUDDE 
 
Brottgräns: 

9246 N 
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KOMPRESSIONSTEST AV BINDNINGEN BATAVIA I FORM AV KUDDE MED MÄTVÄRDET DÅ 

PROVKROPPEN GÅR I BROTT 

TEST NR. 1 - BATAVIA KUDDE 

Brottgräns: 

11273 N 

 

 

 

 

 

 

TEST NR. 2 - BATAVIA KUDDE 

Brottgräns: 

10008 N 

 

 

 

 

 

 

TEST NR. 3 - BATAVIA KUDDE 

Brottgräns: 

11300 N 
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TEST NR. 4 - BATAVIA KUDDE 

Brottgräns: 

11300 N 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEST NR. 5 - BATAVIA KUDDE 
 

Brottgräns: 

10518 N 
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BILAGA 4: FORMLER OCH UTRÄKNINGAR  

 
UTRÄKNINGAR AV KVADRATMETERVIKT FÖR PROVKROPPAR I BINDNINGEN TVÅSKAFT 

OCH BATAVIA 
 
Kvmv = Kvadratmetervikten, räknas genom formeln;  

 

      
        

        
  

        

        
 

 

Tk  = Trådtäthet i varp, ges genom antal varptrådar på en cm 

Ts = Trådtäthet i väft, ges genom antal väfttrådar på en cm 

Ik = Inarbetningsprocent i varp, ges genom skillanden mellan en ickesträck varptråd och 

en sträckt varptråd 

Is  = Inarbetningsprocent i väft, ges genom skillanden mellan en ickesträck väfttråd och 

en sträckt väfttråd 

Nm = Metriskt nummer, defineras som längd (m) genom vikt (g) 

Nmk = Metriskt nummer i varp 

Nms  = Metriskt nummer i väft 

 

Tvåskaft 

 

Tk  = 24 trådar/cm 

Ts  = 57 trådar/cm 

Ik  = 0,995 

Is  = 0,990 

Nmk  = 91 

Nms   = 45 

Andel väft = 70,37 % 

 

      
        

          
  

        

          
           

 

 

                ä    108,72 g/m2 

 

                              10-6 = 0,095 g 

                 
     

  
 = 0,002714 g/mm  

               106 = 2714 g/km 
 

Kypert 

 

Tk  = 26 trådar/cm 

Ts  = 90 trådar/cm 

Ik  = 0,995 

Is  = 0,990 

Nmk  = 91 

Nms   = 45 
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Andel väft = 77,59 % 

 

      
        

          
  

        

          
           

 

 

                ä    179 g/m2 

 

                           10-6 = 0,157 g 

                 
     

  
 = 0,004486 g/mm  

               106 = 4486 g/km 
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UTRÄKNINGAR AV AREAVIKTSENHET FÖR PROVKROPPAR I BINDNINGEN TVÅSKAFT 

OCH KYPERT 
 
 

Areavikten räknas genom formeln;  

 

                    

 

Kvmv = Kvadratmetervikt, anges i enheten kg/m2 

A0  = Arean av remsan innan dragprovning, anges i enheten m2  

 

 

Tvåskaft remsa 

 

Kvmv = 0,155 kg/m2 

A0 = 0,0019 m2 

 

                                

 

Kypert remsa 

 

Kvmv = 0,2307 kg/m2 

A0 = 0,0019 m
2 

 

                                 

 

Tvåskaft tub 

 

Kvmv = 0,155 kg/m2 

A0 = 0,000875 m2 

 

                                   

 
Batavia tub 

 

Kvmv = 0,2307 kg/m2 

A0 = 0,000875 m2 
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UTRÄKNINGAR AV E-MODUL FÖR SAMTLIGA PROVKROPPAR 
 

 

E = styvheten av provkroppen, E-modulen, räknas genom formeln;  

 

   
 

 
 

 

ε = töjningen av provkroppen  

σ = spänningen, ges genom den kraft då remsan gått i brott genom remsans area, A0 

 

 

 

 

 

 

UTRÄKNINGAR AV T-FÖRDELNING FÖR SAMTLIGA PROVKROPPAR 

 

Medelvärde       

Standardavvikelse σ skattas med s (stickprovets standardavvikelse) = s =     =  
    

 
        

   
  

Medelfelet = ±  
     

 

Frihetsgrader =     = 5 

α = 95 % = 0,05 

α/2 = 0,025  

tα/2 med n-1 frihetsgrader = 2,5706 

Intervall =      
  
 

 

  
         

  
 

 

  
 

  



 

 69 

UTRÄKNINGAR OCH FORMLER FÖR VARIANSANALYSTABELL ÖVER GRUNDBINDNINGARNA 

TVÅSKAFT OCH BATAVIA I FORM AV TUB 
 

 
Utgångspunkt av mätdata över brottgräns 

Bindning/ 

Test nr. 

1 2 3 4 5 6 

    

 

   

 

       

Tvåskaft 743,5 962,5 807,5 998,5 839,5 891 5242,5 873,75 

Batavia 1128 1124 1126,5 1123 1122 1122 6745,5 1124,25 

                  yij= 11988              = 999 

 

 
a = 2 

ni = n = 6 

N = 12 

 

Formler 

 

    
   

   
 = 

         

   
 = 188626,88 

 

    
   

   
 = 

        

    
 = 1629,48 

 

F = 
   

   
 =  

         

       
 = 115,76 

 

F 5%-nivån (1,10) = 4,96 

F 1%-nivån (1,10) = 10,04 

 

 

Uträkningar av SST SSe SSA 

                              
                      

         

743,5 

962,5 

807,5 

998,5 

839,5 

891 

(743,5-999)2 

(962,5-999)2 

(807,5-999)2 

(998,5-999)2 

(839,5-999)2 

(891-999)2 

(743,5-873,75)2 

(962,5-873,75)2 

(807,5-873,75)2 

(998,5-873,75)2 

(839,5-873,75)2 

(891-873,75)2 

(873,5-999)2 

(873,5-999)2 

(873,5-999)2 

(873,5-999)2 

(873,5-999)2  

(873,5-999)2 

1128 

1124 

1126,5 

1123 

1122 

1122 

(1128-999)2 

(1124-999)2 

(1126,5-999)2 

(1123-999)2 

(1122-999)2 

(1122-999)2 

(1128-1124,25)2 

(1124-1124,25)2 

(1126,5-1124,25)2 

(1123-1124,25)2 

(1122-1124,25)2 

(1122-1124,25)2 

(1124,25-999)2 

(1124,25-999)2 

(1124,25-999)2 

(1124,25-999)2 

(1124,25-999)2 

(1124,25-999)2 

Summa 204921,63 16294,75 188626,88 

 

 

Mall över variansanalystabell 

 

Variationsorsak df SS MS F 

Mellan 

bindningar 

a-1 SSA MSA    
   

 

Residual N-a SSe MSe  

Totalt N-1 SST   
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UTRÄKNINGAR OCH FORMLER FÖR VARIANSANALYSTABELL ÖVER GRUNDBINDNINGARNA 

TVÅSKAFT OCH BATAVIA I FORM AV REMSA 

 

Utgångspunkt av mätdata över brottgräns 

Bindning/ 

Test nr. 

1 2 3 4 5 6 

    

 

   

 

       

Tvåskaft 860 848 702 697 619 789 4515 752,5 

Batavia 1108 856 881 940 1140 927 5852 975 

                 yij= 10367            = 863,75 

a = 2 

ni = n = 6 

N = 12 

Uträkningar av SST SSe SSA 

                              
                      

         

860 

848 

702 

697 

619 

789 

(860-863,75)2 

(848-863,75)2 

(702-863,75)2 

(697-863,75)2 

(619-863,75)2 

(789-863,75)2 

(860-752,5)2 

(848-752,5)2 

(702-752,5)2 

(697-752,5)2 

(619-752,5)2 

(789-752,5)2 

(752,5-863,75)2 

(752,5-863,75)2  

(752,5-863,75)2  

(752,5-863,75)2  

(752,5-863,75)2  

(752,5-863,75)2 

1108 

856 

881 

940 

1140 

927 

(1108-863,75)2 

(856-863,75)2 

(881-863,75)2 

(940-863,75)2 

(1140-863,75)2 

(927-863,75)2 

(1108-975)2 

(856-975)2 

(881-975)2 

(940-975)2 

(1140-975)2 

(927-975)2 

(975-863,75)2 

(975-863,75)2 

(975-863,75)2 

(975-863,75)2 

(975-863,75)2 

(975-863,75)2 

Summa 240667,13 116901,5 123765,63 

 

Uträkningar av MSA MSe F 

    
   

   
 = 

         

   
 = 123765,63 

    
   

   
 = 

        

    
 = 11690,15 

F = 
   

   
 == 

         

        
 = 10,59 

F 5%-nivån (1,10) = 4,96 

F 1%-nivån (1,10) = 10,04 

 

Mall över variansanalystabell 

Variationsorsak df SS MS F 

Mellan 

bindningar 

a-1 SSA MSA    
   

 

Residual N-a SSe MSe  

Totalt N-1 SST   
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UTRÄKNINGAR OCH FORMLER FÖR VARIANSANALYSTABELL ÖVER GRUNDBINDNINGARNA 

TVÅSKAFT OCH BATAVIA PÅ PROVKUDDAR 

 

 

Utgångspunkt av mätdata över brottgräns 

Bindning/ 

Test nr. 

1 2 3 4 5 

    

 

   

 

       

Tvåskaft 7081 9912 10923 11300 9246 48462 9692,4 

Batavia 11273 10008 11300 11300 10528 54409 10879,8 

                                                                                                                             yij=102871          = 10286,1 

 

a = 2 

ni = n = 5 

N = 10 

 

Uträkningar av SST SSe SSA 

                              
                      

         

7081 

9912 

10923 

11300 

9246 

(7081-10286,1)2 

(9912-10286,1)2 

(10923-10286,1)2 

(11300-10286,1)2 

(9246-10286,1)2 

(7081-9692,4)2 

(9912-9692,4)2 

(10923-9692,4)2 

(11300-9692,4)2 

(9246-9692,4)2 

(9692,4-10286,1)2 

(9692,4-10286,1)2 

(9692,4-10286,1)2 

(9692,4-10286,1)2 

(9692,4-10286,1)2 

11273 

10008 

11300 

11300 

10528 

(11273-10286,1)2 

(10008-10286,1)2 

(11300-10286,1)2 

(11300-10286,1)2 

(10528-10286,1)2 

(11273-10879,8)2 

(10008-10879,8)2 

(11300-10879,8)2 

(11300-10879,8)2 

(10528-10879,8)2 

(10879,8-10286,1)2 

(10879,8-10286,1)2 

(10879,8-10286,1)2 

(10879,8-10286,1)2 

(10879,8-10286,1)2 

Summa 14472807,18 12357929,04 2114878,14 

 

Uträkningar av MSA MSe F 

 

    
   

   
 = 

          

   
 = 2114878,14 

 

    
   

   
 = 

           

    
 = 1544741,13 

 

F = 
   

   
 = 

          

          
 = 1,37 

 

F 5%-nivån (1,8) = 5,32 

F 1%-nivån (1,8) = 11,26 

 

Mall över variansanalystabell 

Variationsorsak df SS MS F 

Mellan 

bindningar 

a-1 SSA MSA    
   

 

Residual N-a SSe MSe  

Totalt N-1 SST   

 


