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Sammanfattning 

Personer som går på kryckor går inte på kryckor för de vill utan för att de måste. Kryckan möjliggör 

att personerna kan röra sig utan hinder och uppfyller sitt syfte under gång. Kryckan är dock i vägen 

och är svår att ställa ifrån sig när användaren inte behöver den för stunden. För användaren är det 

besvärligt när kryckan fallit ner till golvet.  

Detta vill vi ändra på. 

Idén med projekt har varit att utveckla en konstruktion för att underlätta det för personer som går på 

kryckor. Konstruktionen ska göra det möjligt för användaren att ställa ifrån sig kryckan på ett enkelt 

sätt så att kryckan kan stå av sig själv. 

Detta har resulterat i kryckan Migo som gör det möjligt för användaren att enkelt och säkert kunna 

ställa ifrån sig kryckan då han eller hon inte behöver den. Användaren kommer i fortsättningen inte 

behöva fundera på var kryckan ska ställas. Migo är en modern krycka där vi lagt stort fokus på design, 

så att användaren stolt kan visa upp den. 

Vi ser en stor framtida potential för Migo då vi inte sett någon liknande produkt.   

Vår framtidsvision är att Migo kommer att öka livskvalitén i vardagen för personer som permanent 

går på kryckor.  

 

   



 
 

Abstract 

People that are users of crutches use them because they have to. The crutch enables it for the 

crutchusers to move without obstacles and fulfill its purpose during walking. The crutch  is difficult 

to put down when the user don´t  need the crutch for the moment. For the old users, it is difficult to 

pick up the crutch when the crutch falls to the floor. 

We want to change this. 

Our idea of our project was to develop a structure to make it easy for people that is walking on 

crutches. The structure should allow the user to put down the crutch in a simple manner so that 

the crutch can stand by itself. 

This has resulted in the new crutch Migo which allows the user to easily and safely put down 

the crutch when the users don’t need it for the moment. In the future the user will not have 

to consider where to put the crutch. Migo is a modern crutch where we put great focus on 

the design so the user can proudly show it off. 

We see a great potential for Migo as we have not seen any similar product.  

Our future vision of Migo will increase the quality of life in the everyday life of the people 

who permanently walk on crutches. 

 

  



 
 

Förord 

I följande rapport kommer du få ta del av utvecklingsprocessen för examensarbetet Migo som är 

genomfört av Erik Isidorsson och Nada El-Hajj, studenter på Högskolan i Halmstad, 

Utvecklingsingenjörsprogrammet. 

För att projektet skulle vara genomförbart har vi haft hjälp av många personer och här vi vill ge ett 

stort tack till dessa. 

Vi vill tacka vår handledare Gunnar Weber, för att bringa klarhet i det oklara och för att gett många 

goda råd, Martin Persson på Hälsoteknikcentrum i Halmstad (HCH) för handledning, Almi 

företagspartner för finansiering och alla våra studiekamrater som har gett oss goda råd och idéer. 

Projektet har varit mycket givande och vi har lärt oss mycket av om hur en utvecklingsprocess går till. 

Utvecklingsingenjörsprogrammets tidigare kurser har varit till stor nytta som har hjälpt oss att bygga 

upp projektet.  

 

                          

 

                                                               . 

Nada El-Hajj                        Erik Isidorsson 
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1 Inledning 
År 2000 i Sverige var det 150 000 personer som köpte kryckor vars medelålder låg på 70 år. Kryckans 

syfte är att användas som ett hjälpmedel för att röra sig utan hinder. Kryckan uppfyller sitt syfte 

under gång men är svår att ställa ifrån sig på rätt sätt. 

1.1 Bakgrund 
Med kritiska ögon på dagens kryckor har vi insett att det finns goda förbättringsmöjligheter inom 

hjälpmedelsområdet. I samarbete med Hälsoteknikcenter i Halland har vi sett över möjligheterna att 

utveckla en ny krycka som är mer användarvänlig för kryckanvändaren. Kryckan har sedan urminnes 

tider funnits som ett hjälpmedel för funktionshindrade och har utvecklats successivt. När man ser en 

person som går på kryckor idag är det i de flesta fall en vanlig krycka utan några tillbehör. Dagens 

kryckstöd som ska uppfylla behovet att underlätta frånställning av kryckan funkar inte som de borde 

utan kryckorna faller till marken.  

Projektgruppen gjorde grundliga undersökningar om kryckor för att sätta sig in i hur marknaden ser 

ut och insåg att dessa lösningar kan bli avsevärt mycket bättre. Dagens kryckstöd är inte funktionella 

då de inte uppfyller användarvänligheten. Några exempel och förklaringar på produkter som finns 

idag beskrivs i problembeskrivningen nedan.  

1.2 Problembeskrivning 
Problemet i dagsläget är att användaren inte kan ställa ifrån sig kryckan på ett enkelt och säkert sätt 

när kryckan inte behövs för stunden.  

Det fanns lösningar på marknaden när projektet startade som löste problemet med de fallande 

kryckorna. Priset idag på dagens produkter är för högt jämfört med produkternas användarvänlighet 

och funktion.  

Projektgruppen har även sett över hur man skulle kunna kombinera extra funktioner för att göra 

kryckan mera flexibel. Nedan följer några exempel på hur dagens produkter ser ut och vad deras 

problem är. 

1.2.1 Doppsko - Ett separat fotfäste med större stödyta som användaren köper till kryckan (se bilaga 

A, nr 1). Problemet med produkten är att den inte är tillräckligt stabil för att kryckan ska hålla sig i 

stående läge om det till exempel blåser.    

1.2.2 Hängfunktion -. Tillbehöret fästs på kryckröret vilket möjliggör att man kan hänga kryckan på 

ett bord eller liknande (se bilaga A, nr 2). Problemet med produkten är att det förutsätter att det 

finns ett bord eller liknande att hänga kryckan på. 

1.2.2 Fyrfoting - Denna produkt är en hel krycka som består av ett rör upptill och en nedre del som 

består av fyra ben (se bilaga A, nr 3).  Fördelarna med denna krycka är att den ger den stabilitet som 

användaren vill ha men är klumpig och tung, vilket gör att användaren inte kan gå längre sträckor 

med fyrfotingen.
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1.2.2 Klick - Produkten fästs på en krycka och används som en klickfunktion (se bila A, nr 4). 

Produkten kräver att användaren går på två kryckor. Klickfunktionen möjliggör att man kan klicka 

ihop båda kryckorna och sedan luta kryckorna mot en vägg eller liknande. Detta förutsätter att det 

alltid finns en vägg eller liknande att luta kryckorna mot.  

1.3 Syfte och mål 
I Maj 2012 har projektgruppen som mål att ha tagit fram en fungerande prototyp med de funktioner 

som uppfyller de kraven. Vi har riktat in oss på att användaren ska kunna ställa ifrån sig kryckan på 

ett smidigt och enkelt sätt. Målet är inte bara att kryckan ska kunna stå av sig själv utan även att 

designen ska vara tilltalande.  

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som projektet har är att endast lösa problemet med att kryckan ska kunna stå av 

sig själv. Projektgruppen har valt att inte lösa extra funktionen att forma kryckans handtag till ett 

mera ergonomiskt handtag.  

2 Projektbeskrivning 
Genom krav, önskemål och god handledning kunde projektgruppen få en bra start.  

2.1 Målgrupp 
Vi har valt att rikta in oss på personer som är i åldern 65+ som går permanent på kryckor/käpp. Detta 

för att vi anser att det är dessa personer som är i störst behov av ett kryckstöd. Dels för att de ofta 

har en sliten kropp och när en krycka faller till marken så har dessa personer svårt att böja sig och få 

upp kryckan igen. Denna målgrupp ser vi även störst potential i när det gäller marknaden då personer 

som permanent går på kryckor kan tänka sig att lägga en större summa på sin krycka. 

2.2 Krav och önskemål 
Krav och önskemål som kryckan måste uppfylla är följande. 

2.2.1 Krav  

För att kryckan skall kunna stå av sig själv när användaren inte behöver kryckan krävs följande.  

 Konstruktionen ska kunna appliceras på standardkryckor/kryckkäppar med justerbar höjd 

 Det ska vara en tilltalande krycka när det gäller design genom att kryckan ska ha en diskret 

och stilren utformning.  

 Kryckan ska uppfylla de ergonomiska delarna av användandet så att även en reumatiker ska 

kunna använda den. 

 Konstruktionen får vara för tung och påverka gångegenskaperna 

 Kryckans ståfunktion får utsätta användaren för fara genom att vara i vägen.  

 Kryckan ska ha en lång livslängd.  

 Konstruktionen ska passa och fungera då en ispigg är fäst på kryckan. 
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2.2.2 Önskemål 

 Kryckan ska kunna stå när marken lutar. 

 

2.3 Projektorganisation 
Projektet har genomförts av projektmedlemmarna Erik Isidorsson och Nada El-Hajj som är studenter 

på utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad.  Våra handledare har varit 

universitetslektor Gunnar Weber och Martin Person på Hälsoteknikcenter.  

2.4 Finansiering och ägande 
Projektet har bedrivits i egen regi och innebär att studenterna själva är ägarna. ALMI Företagspartner 

har varit finansiär och bidragit med 35 000 SEK. Hälsoteknikcenter har även stått som stöd ut i fall 

projektet krävt mera bidrag.  

2.5 Tidplan 
Projektet sträcker sig från 1 september 2011 till 26 maj 2012. 

 Redovisning: 16 maj 2012. 

 Rapportinlämning: 21 maj 2012. 

 Utställning på Utexpo, på Högskolan i Halmstad: 24 maj till 26 maj. 

2.5 Risker 
De största riskerna med projektet är att en tredje part skulle kopiera vår lösning och introducera den 

på marknaden i stor skala innan vi hunnit etablera oss. Anledningen till detta är för att vår lösning 

inte är patenterbar och ett mönster- och designskydd är lätt att kringgå. 

2.6 Sekretess 
Sekretessavtal har skrivits mellan projektgrupperna. Sekretessavtal skrivs för att förhindra spridning 

av projektidéerna.   

  



 
 

3 Metod 
För att strukturerat och effektivt genomföra projektet har vi använt oss av passande metoder. Med 

hjälp dessa metoder har vi kunnat forma projektet och skapa en struktur. Nedan följer en beskrivning 

av metoderna som projektgruppen använt sig av under utvecklingsprocessen. 

3.1 DPD, dynamisk produktutveckling 
DPD, dynamisk produktutveckling, ett arbetssätt med olika metoder för att styra upp 

utvecklingsprocessen. I ett nyproduktionsprojekt kan det vara svårt att förutse vad som kommer att 

ske under arbetsgången. DPD är därför bra då inte en detaljerad arbetsplan behövs utföras. Projektet 

blir då lättare att anpassa. (Ottosson, 2009) 

3.2 Handledarmöten 
Kontinuerliga möten med gruppens handledare Gunnar Weber har gjort det möjligt för gruppen att 

få feedback och nya krafter till att fortsätta jobba när projektet har varit motsträvigt. Träffarna 

skedde en gång i veckan men även kontinuerligt via mail. 

3.3 Parvis jämförelse 
Parvis jämförelse är en metod för att utvärdera en produkts egenskaper och vilken produkt som 

uppfyller kraven bäst. Parvis jämförelse har under projektets gång använts till att ta beslut om vilka 

koncept gruppen skulle försätta med. (Kaulio, 1999) 

3.4 Gant-schema 
Gant-schema är en typ av flödesschema som används i projekt för att beskriva olika arbetsfaser. Det 

är en illustration av projektets olika faser och visar när de olika projektfaserna ska vara klara 

(Tonnquist, 2009).  

3.5 Brainstorming 
Metoden brainstorming används för att få fram nya idéer och lösningar. Brainstorming kan utföras 

tillsammans med utomstående personer för mer kreativitet. Detta gör att gruppmedlemmarna 

uppmuntrar varandra att komma på nya lösningar. (Holmdal, 2010).  

3.6 Nyhetsgranskning 
För att försäkra sig om att det inte finns befintliga patent som kan hindra projektet från att gå vidare 

krävs det noggranna databassökningar. Det är viktigt att ta reda på om produkten (idén) är 

patenterbar. Sökningarna görs i olika patentdatabaser såsom i PRV (patent och registreringsverket).  

3.7 SWOT-analys 
Med en swot-analys får man en överblick på produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot. 

(Kotler, 2008) 
 

3.8 Konkurrensanalys 
Konkurrensanalys ger en överblick på vad som finns på marknaden och man får mycket information 

om sina konkurrenter som till exempel priser och produktserier. (Kotler, 2008) 

  



 
 

4. Teori  
I följande avsnitt presenteras kortfattat den forskning som är relevant för det aktuella 
problemområdet. Vi har valt att rikta in oss på följande;  

 Vikten av att utforma handtag och underarmstöd på ett lämpligt sätt. 

 Hur hjälpmedelsutvecklingen och innovationsnivån är i dagsläget.  

 Hur tekniken och hjälpmedelsutvecklingen kommer påverka oss i framtiden. 

4.1 Att tänka på vid utformning av handtag, understöd och spak 
Hur kryckorna kan individanpassas bättre till användaren (Althoff, 2009) har forskning och studier i 

kryckanvändares olika gångstilar påvisat. Studien visar hur handtagets och underarmsstödets 

optimala utformning borde vara i förhållande till användarens gångstil och gångfart. Standarkryckans 

underarmstöd är vinklat 15-20 grader men studierna visar sig att denna vinkel inte passar användare 

med en långsammare gångstil. Även personer som går längre sträckor behöver avlasta 

handen/händerna och ett mer vinklat underarmstöd minskar trycket på handen och en bättre 

viktfördelning över hela armen. 

Detta styrker projektgruppens undersökningar gällande dagens kryckproblem. De grundliga 

undersökningar som gjorts (Althoff, 2009) kring ett individanpassat underarmstöd påvisar att det 

behövs för att öka livskvalitén för kryckanvändarna. 

4.2 Nya produkter får vänta 
Citat: ”Företaget Eurovema tror att dagens prisfokus vid upphandlingar drabbar brukarna. Det finns 

inget utrymme att utveckla produkterna vidare. Nytt och bättre kostar mer, men det billiga vinner” 

(Algerbro,2009). 

Vidare framkommer det hur innovationsnivån i branschen är låg på grund av hård konkurrens, där 

företagen istället lägger större fokus på billigare produktion. Trenden borde vara den motsatta 

eftersom Sverige satsar runt 100 skattekronor per invånare på hjälpmedelsutveckling. 

Detta stärker projektgruppens teori om varför marknaden ser ut som den gör. Projektgruppen har 

funnit liknande patent, men har inte funnit några av produkterna på marknaden. Detta för att 

företagen inte satsar på nya innovativa hjälpmedel. Företagen väljer istället att sänka kundpriset på 

grund av den höga konkurrensen utan att tänka på kundens behov.  

En intressant tanke och studie framkommer (Öhrsvik, 2004) om produktutvecklingens prioritet. I 

Sverige finns det mer än en miljon människor som har någon typ av reumatiska besvär och i studien 

förklaras det hur samhällets resursallokering är. Ur en bils perspektiv förs resonemanget: Jag hade en 

gång en dröm att jag var en bil och min ägare var en snäll och omtänksam person. Hon tog hand om 

mig på ett kärleksfullt sätt året om. Jag blev tvättad, fick ny luft i mina däck, lacken vaxad och tanken 

var aldrig tom på bensin. Före bilprovningen fick jag en särskild genomgång och service. Oljan byttes 

ut, nya filter sattes in och jag fick ny kylarvätska. Dessutom kontrollerades lyktor, bromsar, 

signalhorn, tändstift, ja till och med luften i reservdäcket fylldes på. Det var ett härligt liv. Jag var väl 

omhändertagen och startade lika lätt på morgonen varje dag, året om. 



 
 

Men detta var bara en dröm. Men frågan den väcker är dock viktig. Varför skulle vi inte kunna ge 

reumatiker lika god omvårdnad som våra bilar? Detta visar vikten av utvecklingen och att vi måste 

förändra samhällets värderingar.  

Idag betalar svenskarna 1 krona i skatt årligen till hjälpmedelsutveckling. Studier har visat att för 

varje krona som används i rehabilitering för reumatiker får samhället tillbaka nio kronor i form av 

minskade kostnader på andra områden, exempelvis sjukskrivningar och hemtjänstkostnader. Det ger 

en avkastning på 900 %.  

4.3 Behovet av utveckling 
Befolkningen blir äldre och fler och det kommer påverka samhället med stora konsekvenser. Studier 

(allt om hjälpmedel, 2011) visar att det att år 2040 kommer krävas två och en halv invånare för att 

försörja en pensionär. Detta betyder att äldreomsorgen kommer behöva omstruktureringar och nya 

tekniska hjälpmedel kommer krävas för att avlasta äldreomsorgen. I Japan har man kommit lång i 

utvecklingen och har utvecklat robotar som kan avlasta omvårdnadspersonalen där robotarna sköter 

städning, hjälper pensionärerna upp i sängen och kan servera frukost.   

De tekniska lösningarna kommer vara avgörande för hur vi ska kunna hantera den åldrande 

befolkningen.  

  



 
 

5. Utvecklingsprocess 
För att få ett projekt att fungera och utföras rätt krävs god planering och bra verktyg. Det fanns 

många faktorer att tänka på under projektets genomförande där projektgruppen använde sig av olika 

metoder. Med hjälp av nedanstående analysmetoder kunde projektgruppen ta beslut om hur och 

vilken konstruktion som var den bästa att gå vidare med.  

5.1 Brainstorming 

Brainstorming användes för att försöka få fram en idé till problemet genom kreativt tänkande. Det 

utfördes flera brainstormingar tillsammans med utomstående för att få fram lösningar till problemet. 

Det genererades många bra idéer. Projektgruppen valde att gå vidare med tre av dessa. Idéerna 

valdes med hänsyn till vilka andra lösningar som finns på marknaden idag och som skulle kunna 

beröra gruppens valda konstruktioner. I bilaga B har vi valt att visa några av de idéer som kom fram. 

5.3 Swot 

Med swot-analys kunde vi få en överblick på produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se 

bilaga C). 

5.4 Tidsplanering  
Vid projektets start gjordes en övergripande planering som illustreras i ett GANT-schema. Men 

GANT-schemat kunde vi enkelt få en överblick på när de olika faserna skulle vara klara. Detta 

illustreras i bilaga D. Det har varit svårt att hålla schemat på grund av förhinder som har gjort att 

projektgrupper blivit tvungna att justera schemat. Trotts förhinder har vi i slutändan lyckats slutföra 

planeringen.   

 

5.6 Konkurrensanalys 
Vi har gjort undersökning för att se vilka konkurrenter det finns på marknaden. Enligt undersökningar 

har det visat sig att det är många företag som säljer gångstöd och liknande. Analysen visade på att 

produkterna som säljs idag, inklusive kryckan, har ett kundpris på mellan 200-700 SEC. Dessa 

produkter är för dyra och uppfyller inte användarvänligheten. Genom intervjuer som projektgruppen 

utfört har det framkommit att pensionärer har en begränsad budget och önskar ett pris på maximalt 

350 kr (se bilaga E). 

5.7 Val av konstruktion 

För att projektgruppen skulle se om att de valda konstruktionerna fungerade i praktiken, byggdes det 

enklare prototyper. Vi tog hjälp av Nya Plåt AB för att få fram delar till de första prototyperna. Vi 

ritade upp modellerna i CAD för att simulera och göra kraftberäkningar och se om konstruktionerna 

fungerade.  

Projektgruppen märkte att det var mycket som skulle stämma för att konstruktion skulle fungera. Vi 

strävade efter att få en så enkel konstruktion med så få delar som möjligt. Samtidigt var det viktigt 

att den skulle vara stilren och tilltalande. Hållbarheten fick inte påverkas dvs. det fick inte göras stora 

ingrepp på kryckröret som skulle kunna försvaga hållbarheten.
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5. Utvecklingsprocess 
För att få ett projekt att fungera och utföras rätt krävs god planering och bra verktyg. Det fanns 

många faktorer att tänka på under projektets genomförande där projektgruppen använde sig av olika 

metoder. Med hjälp av nedanstående analysmetoder kunde projektgruppen ta beslut om hur och 

vilken konstruktion som var den bästa att gå vidare med.  

5.1 Brainstorming 

Brainstorming användes för att försöka få fram en idé till problemet genom kreativt tänkande. Det 

utfördes flera brainstormingar tillsammans med utomstående för att få fram lösningar till problemet. 

Det genererades många bra idéer. Projektgruppen valde att gå vidare med tre av dessa. Idéerna 

valdes med hänsyn till vilka andra lösningar som finns på marknaden idag och som skulle kunna 

beröra gruppens valda konstruktioner. I bilaga B har vi valt att visa några av de idéer som kom fram. 

5.3 Swot 

Med swot-analys kunde vi få en överblick på produktens styrkor, svagheter, möjligheter och hot (se 

bilaga C). 

5.4 Tidsplanering  
Vid projektets start gjordes en övergripande planering som illustreras i ett GANT-schema. Men 

GANT-schemat kunde vi enkelt få en överblick på när de olika faserna skulle vara klara. Detta 

illustreras i bilaga D. Det har varit svårt att hålla schemat på grund av förhinder som har gjort att 

projektgrupper blivit tvungna att justera schemat. Trotts förhinder har vi i slutändan lyckats slutföra 

planeringen.   

 

5.6 Konkurrensanalys 
Vi har gjort undersökning för att se vilka konkurrenter det finns på marknaden. Enligt undersökningar 

har det visat sig att det är många företag som säljer gångstöd och liknande. Analysen visade på att 

produkterna som säljs idag, inklusive kryckan, har ett kundpris på mellan 200-700 SEC. Dessa 

produkter är för dyra och uppfyller inte användarvänligheten. Genom intervjuer som projektgruppen 

utfört har det framkommit att pensionärer har en begränsad budget och önskar ett pris på maximalt 

350 kr (se bilaga E). 

5.7 Val av konstruktion 

För att projektgruppen skulle se om att de valda konstruktionerna fungerade i praktiken, byggdes det 

enklare prototyper. Vi tog hjälp av Nya Plåt AB för att få fram delar till de första prototyperna. Vi 

ritade upp modellerna i CAD för att simulera och göra kraftberäkningar och se om konstruktionerna 

fungerade.  

Projektgruppen märkte att det var mycket som skulle stämma för att konstruktion skulle fungera. Vi 

strävade efter att få en så enkel konstruktion med så få delar som möjligt. Samtidigt var det viktigt 

att den skulle vara stilren och tilltalande. Hållbarheten fick inte påverkas dvs. det fick inte göras stora 

ingrepp på kryckröret som skulle kunna försvaga hållbarheten.
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Projektgruppen har varit inne på många olika lösningar hur vi skulle lösa ståfunktionsproblemet. 

Tidigare lösningar visas i bilaga F men av olika anledningar har vi inte varit nöjda med resultatet. 

Konstruktionen där stödet är integrerat i kryckan (se bilaga G) var en av lösningarna som 

projektgruppen lade mycket tid på, men som i slutändan visade sig inte fungera som det var tänkt. 

De flesta av dessa prototyper som projektgruppen byggt har inte uppfyllt kraven och blev därför inte 

aktuella att användas.  

5.2 Parvisjämförelse 
Med hjälp av parvisjämförelse kunde vi välja den mest lämpliga konstruktionen (se bilaga H). 

5.3 Nyhetsgranskning 
Vid sökningar i patentdatabaserna www.prv.se (Patent och registreringsverket) och Google patent 

fann projektgruppen ett antal olika patent som löser problemet och gör att kryckan kan stå av sig 

själv. Förslagen skiljde sig från vår lösning då vår produkt är bättre och innehåller färre komponenter. 

Patenten som vi fann kunde inte heller monteras på standardkryckan och hindrar användaren från 

att justera kryckan till önskad längd. När vi undersökte de aktiva patenten närmare fann vi att ingen 

av dessa patent säljs på marknaden idag. Detta har vi haft i åtanke när vi valt vår konstruktion. 

Sökningar som projektgruppen gjort återfinns i bilaga I. 

 
För att försäkra oss ytterligare om att det inte finns lösningar som liknar vår produkt tog vi kontakt 

med Pontus Winqvist på Valea Technology & Law, som utförde en nyhetsgranskning åt oss (se bilaga 

J). Detta för att slippa tvister vid sökandet av immaterialrättsliga skydd i framtiden.  

http://www.prv.se/
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6. Produkt och prototyptillverkning 

6.1 Ingående komponenter  
Sekretess 

  

Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår konstruktionslösning. Då vi har för 

avsikt att patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, 

då det skulle utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

  



 
 

6.2 Intervjuer 
Efter undersökningar och intervjuer kunde projektgruppen rikta in sig på vilka problem som skulle 

lösas. Beslutet blev att ta itu med ett problem i taget och första steget blev att lösa problemet med 

att kryckan inte kan stå av sig själv när användaren inte behövde den för stunden.  

När första prototypen var redo att användas utfördes intervjuer för att utvärdera och få respons av 

användarna. Projektgruppen besökte bland annat Alla hjärtans hus som är ett aktivitetscenter för 

pensionärer i Halmstad kommun (se bilaga M för utförligare resultat). Vid besöket intervjuades 

femton personer i åldern 65+. Intervjuerna skedde i samband med att projektgruppen hunnit fått 

fram konstruktionen med kugghjul på benen. Vi fick mycket positiv respons på kryckan Migo och 

projektgruppen fick det klart för sig att det behövs en förbättring. Samtidigt kom det fram att det 

behövdes andra förbättringar för att passa användaren bättre, som till exempel att en reumatiker 

inte har mycket kraft i händerna och utformningarna av spaken behövdes ses över och ändras.  

6.3 Testgrupp 

Testgruppen bestod av femton pensionärer i åldern 65+. Testgruppen fick testa en vanlig 

standardkrycka och sedan kryckan Migo. Därefter fick de fylla i ett formulär med frågor (se Bilaga M). 

Responsen från testgruppen visade att det finns ett stort intresse för den nya kryckan.  

De två största problemen med standardkryckan var att handtaget efter kort tids användning 

orsakade värk i handen. Detta på grund av dålig passform och det hårda materialet. Det andra 

problemet var när användaren skulle ställa ifrån sig kryckan på enkelt sätt. Att luta den mot en vägg 

eller ett bord innebär ofta att kryckan ramlar till marken. 
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7. Resultat  
Den konstruktion som projektgruppen har tagits fram uppfyller alla ovanstående krav och kommer 

förenkla vardagen betydligt för kryckaanvändaren. Migo, passar på en standardkrycka, utsätter inte 

användaren för fara, går att använda ihop med en ispigg och en reumatiker kan enkelt dra i spaken 

utan problem. Designmässigt har projektgruppen lyckats nå målet med att Migo ska vara snygg och 

stilren då konstruktionen är liten och kompakt. 

Kryckan Migo möjliggör för användaren att på ett enkelt sätt kunna ställa ifrån sig kryckan då han 

eller hon inte behöver den. Användaren kommer i fortsättningen inte behöva fundera på var kryckan 

ska ställas. Migo kommer öka livskvalitén samtidigt som användarna kommer att kunna klara sig 

bättre på egen hand.  

7.1 Vår konstruktion 

Den första konstruktionen som gruppen valde att gå vidare med (se bilaga N) visade sig efter ett 

seriöst prototypbygge inte längre vara aktuell och lades på is. Detta för att det krävdes noggranna 

toleranser och att den var allt för komplicerad att tillverka på egen hand i skolans verkstad. 

Konstruktionen visualiserades i 3D men då förstod vi inte att förslaget var mindre bra.  

Efter att ha lagt ner mycket tid på att testa denna idé, och även andra idéer och förslag, insåg vi att 

de inte fungerade som tänkt. För att gå vidare tittade projektgruppen tillbaka på de första idéerna 

från tidigare brainstorming och fann en annan konstruktion att utveckla och testa. Detta förslag 

skulle visa sig bli det slutliga valet.  

Konstruktionen bygger på samma princip som en korkskruvsöppnare (se figur1 ), vilken förklarades 

mer utförligt i rapporten under prototyptillverkningsavsnittet.  

7.2 Immaterialrätt  
Resultatet av nyhetsgranskningen gav samma resultat som vi fann på egen hand, dvs att det finns en 

möjlighet att söka mönster- och designskydd men inte patent. Valea har gett oss rådet att vi ska 

avvakta med att söka immaterialrättsliga skydd tills projektet var utfört. Anledningen är att det krävs 

mycket arbete att skriva en detaljerad ansökan till mönsterskydd för att undvika intrång på andra 

patent.  

Beslut om hur vi skulle gå tillväga då det gällde att skydda produkten fick vi hjälp med. Pontus 

Winqvist på Valea gav oss rådet att avvakta med de immateriella ansökningarna tills produkten är 

helt klar för försäljning. Projektgruppen beslutade därför att följa Pontus Winqvists råd att avvakta 

med att ansöka om immateriella rättigheter.   
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8. Produktionsprocessen 
Sekretess  

Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår konstruktionslösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det skulle 

utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 

 

9. Distribution 

För att gå vidare med projektet i framtiden krävs en god planering, vision vad avser kryckans framtid, 

försäljningsstrategi och marknadsplan.  

9.1 Marknad & Försäljning 
För att snabbt komma ut på marknaden och börja sälja produkten tillverkas just nu 25 stycken 

exemplar av Migo. Dessa ska testas av en användargrupp under en längre tid. Med hjälp av 

responsen från användargruppen kommer vi göra de förbättringar som krävs för att ha en så bra och 

konkurrenskraftig krycka som möjligt. Därefter kommer vi se över möjligheterna att CE-märka 

kryckan vilket krävs för att vi ska kunna sälja kryckan lagligt och garantera kunderna bra kvalitet.  

9.2 Försäljningsstrategi & Marknadsplan 

Vi har tänkt igenom och arbetat fram olika försäljningsalternativ. Dessa är följande: 

Alternativ nr 1: Vi samarbetar med befintliga hjälpmedelsföretag som sköter hela försäljnings- och 

marknadsföringsprocessen. I detta alternativ säljer vi hela produkten för en klumpsumma och tar ut 

en royalty där vi får ett pris för varje såld produkt. 

Alternativ nr 2: Vi kommer starta en lämplig företagsform som har kryckan Migo som kärnprodukt. 

Vi kommer använda oss av lämpliga säljkanaler, främst internet. Det är tänkt att kunden ska ha stor 

frihet när det gäller utformningen av sin krycka. Användaren ska få välja vilka funktioner som önskas 

efter eget behov. Det ska vara möjligt för användaren att kunna köpa endast underdelen på kryckan 

och kunna använda sig av sin gamla överdel och på så vis få ett billigare pris. Användaren kommer 

kunna välja vilken färg som önskas för att göra kryckan så personlig som möjligt. 

9.3 Ekonomiska kalkyler 
Sekretess  

Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår konstruktionslösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det skulle 

utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent. 
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10. Slutsats och reflektion 
Genom att jämföra vårt resultat av Migo med de fakta vi tagit fram genom undersökningar och från 

forskning har projektgruppen dragit följande slutsatser och gjort vissa reflektioner. 

10.1 Utvärdering av projektprocessen 
Projektet har varit lärorikt och gav projektgruppen en god förståelse för hur en utvecklingsprocess 

går till. Om man ska reflektera över sammarbetet i projektgruppen så har den varit god. Vid arbete 

under stress har vi lärt oss att man lätt går varandra på nerverna. Vi har dock i slutändan kommit 

överrens och kompromissat, så att båda blivit nöjda. Lärdomar från projektet har varit vikten av att 

skaffa sig rätt kontakter och bilda ett stort nätverk. 

Projektgruppen har lärt sig svårigheterna i att planera ett projekt. Vid projektets start gjorde vi en 

grovplanering men det visade sig att de olika momenten har tagit längre tid än planerat. Saker går 

inte som man tänkt sig och detta har gjort att vi inte kommit så långt som vi hade önskat. 

10.2 Utvärdering produkten 
Projektgruppen har haft som ambition att kunna visa upp en fullt fungerande produkt vilket vi med 

stolthet har lyckats med. Det krävs dock en fortsatt utveckling innan Migo kan inta marknaden. 

Projektgruppen är mycket nöjd med resultatet av produkten. Det har krävts hårt arbete vilket 

resulterat i Migo som uppfyller de krav vi haft. Det är tack vare ett gott samarbete både inom 

projektgruppen och med utomstående personer som vi uppnått resultatet.  

Det är mycket jobb kvar innan vi har en produkt som är redo för marknaden och om vi hade planerat 

bättre hade vi troligtvis vara närmare en säljbar produkt.  

I teoriavsnittet beskriver vi hur innovationsnivån är låg i branschen och de patent som finns i 

dagsläget är för komplexa för att lanseras. Detta resulterar i att kryckorna blir för dyra. I tidningen 

Algerbro 2009, går det även att läsa om hur innovationen av hjälpmedel är i dag. 

Kryckor är en produkt som funnits länge och många av patenten är föråldrade. Dock så har 

projektgruppen noggrant tänkt igenom vilken konstruktion vi valt att gå vidare med för att det inte 

ska bli en konflikt med de aktiva patenten. Detta gör att det inte är något hinder att lansera Migo.  

Under projektets gång har vi insett att tiden inte räcker till. Detta har lett till att vi fått göra fler 

avgränsningar efterhand. Vi har under projektet haft fokus på att lösa ståfunktionsproblemet. Till en 

början hade tanken att vi skulle skapa en krycka som hade fler funktioner. Ett av dessa var bland 

annat att vi skulle utforma ett mer ergonomiskt handtag. Som det har nämnts tidigarre i teori 

avsnittet ovan så finns det stor potential i att även vidareutveckla handtaget på kryckan, i tidningen 

Althoff,2009 beskrivs det att kryckans handtag inte är ergonomisk och att flera av dagens 

kryckaanvändare känner obehag i händerna efter att ha gått på kryckor under en längre period.  

Vid tidigare intervjuer som projektgruppen utfört har det framkommit att det är viktigt att spaken 

som ändrar benens läge är ergonomisk utformad. Detta har projektgruppen lyckats med och 

användare med reumatism kan enkelt lyfta spaken utan ansträngning. De fakta som tas upp i 

teoriavsnittet visar att det behövs mer utveckling av hjälpmedel för personer med reumatism. 

Genom att förse pensionärerna med en mer användarvänlig krycka blir pensionärerna mer 

självständiga och får på så sätt en bättre livskvalitet.  



 

  
  

10.3 Utvärdering av Migo 
Personer som använder sig av Migo kommer öka sin livskvalité och förmåga att klara sig på egen 

hand. Pensionärerna blir äldre och fler och därför behövs en förändring i samhället vilket gör att 

Migo kommer bli en självklarhet för personer som går på kryckor och vill klara sig själva. 

Konkurrensläget i branschen, som vi tar upp i teoriavsnittet, ser vi som gynnsamt för Migo. Det finns 

inte några liknande produkter ute på marknaden, då företagen satsar pengarna på att förbilliga deras 

nuvarande produkter. Detta ger projektgruppen möjligheter att ostört kunna lansera Migo utan 

någon konkurrens.  

Migo kommer att öka självständigheten för de personer som är permanent beroende av krycka.  

 

. 
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Bilaga A – Befintliga produkter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  
  

 

Bilaga B – Brainstorming  

 

  



 

  
  

 

Bilaga C – SWOT-analys 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 

Kryckan Migo har styrkorna att det är en funktionell produkt som underlättar frånställning av 

krycka/kryckor. Kryckan har en snygg design och smälter in i sin omgivning samtidigt som det är en 

enkel konstruktion. 

Svagheter 

Svagheter i dagsläget är att kryckan är för tung, speciellt om man ska gå längre sträcker. Vi har 

förbättringsförslag på detta och det har mycket med materialval att göra. Produkten är också i 

dagsläget för dyr. Detta beror på bland annat på att vi har tillverkat Migo i små serier. 

Möjligheter 

I swot-analysen framkommer svagheterna på ett tydligt sätt och dessa är möjligheter att förbättra. 

Vidare framkommer det ytterligare möjligheter. 

Hot 

Vi har hittat existerande patent som liknar Migo i vissa avseenden. Vi har dock inte funnit patenten 

på marknaden. Varför patenten inte finns på marknaden förklaras i teoriavsnittet i rapporten. Ett 

annat hot är att vi inte skulle få finansiering för fortsatt utveckling av produkten. 

Styrkor 

 Funktionell produkt 

 Underlättar frånställning av 

krycka 
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 Enkel konstruktion 
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Bilaga D - Gantschema 



 

  
  

Bilaga E - Konkurrensanalys 
Pris inkl Krycka SEC Sjukvårdsaffären Swereco Varsam Senior Too  

Fotutformning  Finns ej 218 Finns ej Finns ej  

Hängfunktion 215 178 200 Finns ej  

Fyrfoting  Finns ej 703 480 Finns ej  

Klick  finns ej  238 370 219  

       

 

Genom att titta på priserna kunde vi få en uppskattning på hur produkt priserna ligger hos våra 

största konkurrenter. Det som framkom tydligt var att produkterna idag är för dyra och uppfyller inte 

användarvänligheten. Priserna ovan är inklusive en krycka, en standard krycka idag kostar cirka 120 

SEK. Med standard kryckan menar vi en helt vanlig krycka utan några som helst tillbehör elelr extra 

funktioner.  

Denna analys gav oss även en uppskattning på var Migo skulle kunna kosta i framtiden.  

  



 

  
  

Bilaga F – Prototyptillverkning, tidigare idéer 

 

 



 

  
  

Bilaga G – Integrerad konstruktion  

 

När benen passivt läge så är 

de infällda inne i kryckan. 

Som bilden visar till vänster 

så är benen i ett aktivt läge.   



 

  
  

Bilaga H – Parvis jämförelse 

 

Parvis jämförelse 

P1 = Kugghjulsfunktion 

P2 = Vajerfunktion  

P3 = Tvåbensfunktion 

 

  
 

                          

 
P1 P2 P3        +        -     + & - 

 P1          +        + 2 0 2 ← 

P2            + 1 0 1 

 P3       0 0 0 

 

        Enligt denna tabell som vi tagit fram med hjälp av parvis jämförelse visar att P1 (Kugghjulsfunktion) 

är den lämpligaste konstruktionen.  

  



 

  
  

Bilaga I – Nyhetsgranskning utförd av projektgruppen 

 

http://www.google.com/patents/US6708831?printsec=drawing&dq=crutches&ei=Imq3T9-

AOoHk4QSbx7jDCQ#v=onepage&q&f=false 

 

http://www.google.com/patents/US2380437?printsec=drawing&dq=three+leg+crutches&ei=d2y3T7

PaH9CM4gSfzempCQ#v=onepage&q&f=false 

http://www.google.com/patents/US6708831?printsec=drawing&dq=crutches&ei=Imq3T9-AOoHk4QSbx7jDCQ#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US6708831?printsec=drawing&dq=crutches&ei=Imq3T9-AOoHk4QSbx7jDCQ#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US2380437?printsec=drawing&dq=three+leg+crutches&ei=d2y3T7PaH9CM4gSfzempCQ#v=onepage&q&f=false
http://www.google.com/patents/US2380437?printsec=drawing&dq=three+leg+crutches&ei=d2y3T7PaH9CM4gSfzempCQ#v=onepage&q&f=false


 

  
  

 

http://www.prv.se/spd/patent?p1=XZR0S0W6e9XP0tTkAJNoTg%3D%3D&p2=iBfmVGQDH4U%3D&hi

ts=true&tab=1&content=krycka&lang=sv&hitsstart=0&start=9 

  

http://www.prv.se/spd/patent?p1=XZR0S0W6e9XP0tTkAJNoTg%3D%3D&p2=iBfmVGQDH4U%3D&hits=true&tab=1&content=krycka&lang=sv&hitsstart=0&start=9
http://www.prv.se/spd/patent?p1=XZR0S0W6e9XP0tTkAJNoTg%3D%3D&p2=iBfmVGQDH4U%3D&hits=true&tab=1&content=krycka&lang=sv&hitsstart=0&start=9


 

  
  

Bilaga J – Nyhetsgranskning utförd av Valea 



 

  
  

 



 

  
  

 

 



 

  
  

 



 

  
  

 



 

  
  

 



 

  
  

 

Bilaga K – Måttsatta ritningar 

Sekretess 

Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår konstruktionslösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det skulle 

utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent.  

 



 

  
  

Bilaga L - Användarmanual 

Sekretess  

Detta stycke innehåller en detaljerad beskrivning av vår konstruktionslösning. Då vi har för avsikt att 

patentsöka vår produkt så kan vi inte låta denna beskrivning vara med i rapporten, då det skulle 

utgöra ett nyhetshinder och därigenom skulle omöjliggöra ett patent.  



 

  
  

Bilaga M - Intervjuer 

MiGo – Undersökning dagens kryckor 2012-04-18 

Under hur lång tid gick/har du gått på kryckor? 

 

Hur tycker du dagens kryckor eller käppar fungerar? 

 

Vad anser du är de största problemen med kryckor? 

 

Var införskaffa du dina kryckor? 

 

När du inte behövde kryckan för stunden, vart gjorde du av kryckan då?  

 

I vilka situationer tyckte du kryckan var mest i vägen? 

 

 

MiGO – Nya konstruktionen 

Hur kändes det att gå med kryckan Migo? 

 

Tilltalar kryckan Migo dig designmässigt? 

 

Vad tycker du om spakens placering/utformning? 

 

Hur mycket pengar kan du tänka dig att betala för Migo? 

 

 



 

  
  

Utvärdering av undersökning 

18 april 2012 var vi på Alla hjärtans hus, en samlingspunkt för pensionärer, för att utvärdera vår 

prototyp. Uppskattningsvis var det cirka 20 pensionärer där som vi intervjua. Det var flera av 

pensionärerna som till och från använde sig av kryckor men ingen använde sig av kryckor för 

stunden. Det var ett givande möte och ny användbar information framkom. 

Standardkryckan 

Det som framkom vid intervjuerna angående standarkryckan var ett det behövdes förbättring. Dels 

så fick användaren ont i handen efter en längre stunds användande men det största problemet 

visade sig vara att det inte fanns något ställe att ställa kryckan när användaren inte behövde för 

stunden.  Några av pensionärerna hade använt sig av hängfunktionen som gör att man kan hänga 

kryckan men det hade resulterat i att hon hade glömt att ta med sig kryckan när hon gått därifrån. 

Det som heller inte var bra var dagens system då men ska införskaffa sig kryckor då man i dagsläget 

måste köpa en krycka. Tidigare så kunde man få låna en krycka av sjukhusen men det går inte i 

dagsläget. De användare som inte gick på krycka under en längre tid tyckte att det blev en för stor 

utgift att införskaffa en krycka då användaren bara var i behov av kryckorna under en kort tid. 

Prototypen MiGo 

Vid presentation av prototypen och efter att vi visat hur kryckan fungerade hördes det från publiken 

ett ”ooohhh” och pensionärerna var näst intill att tappa hakan. Pensionärerna visade ett stort 

intresse för Migo och var mycket imponerade. Detta var en produkt som de verkligen kunde tänka sig 

att införskaffa. 

Design 

Pensionärerna tyckte att designen på prototypen var tilltalande. Pensionärerna brydde sig inte så 

mycket hur prototypen var utformad utan det var funktionen som var det viktiga. Men för att ”piffa 

till det (som pensionärerna uttryckte det)”  fanns det önskemål om att man skulle få välja färg och 

liknande. 

Spaken 

Vi fick synpunkter på spakens utformning och att den skulle kunna vara mer greppvänlig. Många av 

pensionärerna på ”Alla hjärtans hus” var reumatiker i vissa fall gjorde fjädern(som drar tillbaka benen 

till sitt passiva läge) det för trögt att dra i spaken. 

Det visade sig att det viktigt att spaken bör sitta närmare handtaget för att det var många av 

pensionärerna som hade det svårt att nå spaken på ett enkelt sätt.  

Vikten 

Det som bör ses över är möjligheter att sänka vikten på kryckan. I dagsläget väger prototypen för  

mycket om man ska gå med Migo långa sträckor. 

Pris 

Det visade sig att pensionärer är snåla(ekonomiska). Ett rimligt pris på en hel krycka med vår 

konstruktion var omkring, enligt pensionärerna, 200-300 kronor. Det var lite varierande beroende på 

hur beroende personen är av kryckorna så kan det tänkas att priset kan vara högre. 



 

  
  

Bilaga N – Ekonomisk kalkyl 
Vi har tagit kontakt med företaget AB Maskinarbeten i Alvesta, som erbjudit sig att ta fram 

komponenterna till Migo.  

Benen 

Tillverkningstekniken som kommer användas vid framtagningen av benen är vattenskärning då detta 

är det alternativ som vi anser mest lämpligt, framförallt för att det är en låg initialkostnad och 

samtidigt är det en säker metod som skär med noggranna toleranser. 

Innerkonstruktion 

För framtagning av prototyp har vi beställt aluminiumrören, som sitter inne i kryckan, från 

internetföretaget Ironbill. Rören beställs metervis och är standardrör. Det som behövs göras på rören 

är först att de ska kapas, sedan göra 8 hål i rören för att sedan gängas.  

Övriga komponenter 

Här är skruvar och andra små komponenter inräknade som möjliggör att man kan sätta ihop Migo. 

Monteringstid 

Det har varit svårt att uppskatta hur lång monteringstiden har varit. I dagsläget har vi uppskattat att 

det kommer ta ca 30 minuter att montera ihop en Migo med en monteringskostnad på 300 kr/tim. 

Det kommer givetvis ta kortare tid i framtida produktion då vi kommer använda oss av mer 

standardiserade komponenter.  

Priset i dagsläget kommer bli billigare i framtiden då vi kommer få kvantitetsrabatter.  

De priser som vi har fått fram är följande: 

 1 st 500 st 

Vattenskurna ben 13,20 kr 6 000 kr 

Trapetsgänga 8 kr 3 500 kr 

Standardkrycka 
(www.ortopedservice.se) 

99 kr 49 500 kr 

Al-rör Diameter 15mm 1m 69 /3 = 23 kr 10 000 kr 

Al-rör Diameter 12mm 1m 55/3 = 18,3 kr 9 000 kr 

Fjäder 5 kr 2 500 kr 

Ytterkonstruktion 20 kr 10 000 kr 

Spaken 5 kr 2 000 kr 

Övriga komponenter 4 kr 2 000 

Total monteringstid 30 min 
300kr/tim 

150 kr 75 000 kr 

Totalkostnad 345 kr 169 500 kr 

Kostnad per styck 345 kr 339 kr 

Vinstpålägg 100 % 345 kr 339 kr 

Pris till kund 690 kr 678 kr 

 

 


