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Sammanfattning 
På uppdrag av Ableway AB har ispiggar till kryckor studerats och 

undersökts med fokus på varför de inte har utvecklats och blivit bättre 

än vad de är idag. Syftet med projektet var att ta fram ett underlag för 

utveckling av ispiggen genom produktutvecklingsmetodik. Projektets 

mål innefattade att göra en marknadsundersökning, ta fram en kravspe-

cifikation, ta fram minst fem prototypskisser, samt att ta fram ett slut-

koncept för fortsatt arbete. Projektet delades in i fyra etapper, förstudie 

och produktspecificering, konceptgenerering, utvärdering och val av 

koncept, samt konfigurering och detaljkonstruktion. Förstudien och 

produktspecifikationen visar att utrymme för utveckling finns på 

marknaden och att kunderna söker en mer lätthanterlig produkt som 

fungerar bättre på olika underlag. Konceptgenereringen utmynnade i 

tre olika koncept som sedan togs ner till ett slutkoncept i etappen 

utvärdering och val av koncept. Projektets sista etapp utmynnade i ett 

slutkoncept för ispigg till kryckor och består av en klämma som sätts på 

kryckkäppen som kan hanteras med hela handen. Till denna klämma 

finns det en stav som kopplar samman klämman och plattan med 

ispiggarna. Projektets syfte och mål har uppnåtts och studenten har 

presenterat ett slutkoncept som grundar sig på användarnas krav och 

önskemål, samt efter hur marknaden ser ut. Detta har skapat ett nyhets-

värde och en nytänkande produkt bland tillbehör till medicintekniska 

produkter. 

 

Nyckelord: Ableway AB, kryckor, ispiggar, medicintekniska hjälpmedel 

 

 

 

 

 



Utveckling av lätthanterlig ispigg till 

kryckor – Ett 

produktutvecklingsarbete för 

Ableway AB 

Erica Thor 

Abstract 

2015-06-08 

   

 

 

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

iv 

Abstract 
On behalf of Ableway AB ice spikes to crutches has been studied and 

investigated why they have not evolved and become better than they 

are today. The aim of the project was to develop a basis for the devel-

opment of the ice spike through methodology of product development. 

Project goals included making a market study, prepare a set of require-

ments, develop at least five prototype sketches, and to develop a final 

concept for further work. The project was divided into pilot study and 

product specification, concept generation, evaluation and selection of 

concepts, as well as configuration and detail design. The feasibility 

study and the specification show that the scope for development availa-

ble in the market and that customers seeking a more manageable 

product that works better on different surfaces. The Concept generation 

resulted in three different concepts which are taken down to a final 

concept phase of evaluation and selection of concepts. Last phase of the 

project resulted in a final ice spike concept to sticks consisting of a 

clamp that is put on the crutch that can be handled by the whole hand. 

For this clip, there is a rod that connects the clamp and the plate with ice 

spikes. The project's purpose and goals have been reached and the 

student has presented a final concept that is based on the user’s re-

quirements and preferences, and how the market looks. This has created 

a novelty and an innovative product from accessories to medical devic-

es. 

 

Keywords: Ableway AB, crutches, ice spikes, medical devices 
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Förord 
Ett stort tack till Ableway AB för möjligheten att genomföra projektet 

tillsammans med er, samt ert engagemang inom funktionsnedsättning 

och rörelse som gjort examensarbetet möjligt. Tack till Per Skoglund 

representant för Ableway AB för all hjälp och engagemang. 

Tack även till Jonas Danvind som har fungerat som peppande handle-

dare på universitetet. 
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Terminologi 
 

Agil  Samlingsnamn för lättrörliga arbetsmetoder 

CAD Computer-aided design, modelleringsprogram i datorn 

CE Conformité Européenne, I överrensstämmelse med EG-

direktiven 

FMEA Failure Mode Effect Analysis, riskanalys 

GANTT-schema Tidsplan över projektet och dess olika faser 

Gängsvarvning                      Svarvning med verktyg med samma form                    

som gängprofilen och som matas längs arbetsstycket.  

Invasiv Invasiv är ett begrepp som innebär att något tränger in i 

kroppen. 

ISO Internationel Organization for Standardization 

LVFS Läkemedelsverkets föreskrifter 

EG-försäkran  Tillverkaren försäkrar att produkten uppfyller de säker-

hetskrav som berör den specifika produkten. 

Rostfritt stål En järnlegering med minst 10,5% krom med god mot-

ståndskraft mot korrosion, samt andra kemiska angrepp  

Domex 355 konstruktionsstål  
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1 Introduktion 
I introduktionsavsnittet 1.1 -  1.7 presenteras företaget, bakgrund till 

projektet, övergripande syfte och mål, avgränsningar, mål, resurser, 

samt projektets tidsplan. 

 

1.1 Presentation av företaget 

Ableway AB är ett företag i Östersund som utvecklar idrottsprodukter 

till funktionsnedsatta. Företaget har sitt ursprung i Mittuniversitets 

forskningsmiljö kring handikappsidrott. Företaget strävar efter att 

produkterna ska vara prisvärda, funktionella och tillgängliga för alla. 

Företaget arbetar efter att produkterna ska kunna individanpassas efter 

önskemål, men samtidigt använda standardprodukter som grund. [1]  

Efterfrågan på individanpassade sportprodukter för funktionsnedsatta 

är stor i den aktuella målgruppen. Dock är målgruppen relativt liten och 

Ableway AB strävar därför efter att utöka till marknaden i Europa. 

Ableway Ab har tidigare utvecklat en sitski för längdskidåkning med 

justeringsmöjligheter, samt för knästående. I dagsläget utvecklas en 

sitski i avsikt att minska priset, minska vikten och få en längre 

slaglängd. [2] 

 

1.2 Bakgrund till projektet 

Människan har alltid använt kryckan som ett hjälpmedel vid funktions-

nedsättning i ett eller båda benen. Den moderna kryckan för underar-

men patenterades 1988 av Thomas Fetterman. [3] 

Dagens krycka är utformad som en hög käpp som slutar under armhå-

lan för att avlasta benet och styras som ett extra ben. De fyra vanligaste 

kryckorna som används i dagsläget är över- och underarm, plattform 

och benstödskrycka. [4] 

Via företaget Ableway har det kommit in förfrågningar på om ispiggen 

till ett par vanliga kryckor kan förbättras, då den inte är tillräckligt bra 
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och funktionell. Idag har framförallt äldre och funktionsnedsatta pro-

blem med att hantera dagens ispigg på grund av dålig motorik och 

handstyrka. Många upplever att den inte ger det stöd som krävs på 

underlag i kallare klimat.  

 

1.3 Övergripande syfte och mål 

Projektets övergripande syfte är att studera varför ispiggen till kryckor 

är dålig och ta fram ett underlag för utveckling av ispiggar med ett 

flertal olika koncept. Frågeställningarna kring projektet berör märkning, 

regler, utvärdering av dagens lösningar, samt vad användarna ser för 

problem. För fullständig arbetsbeskrivning se bilaga C. 

 

1.4 Avgränsningar 

 Arbetet kommer att göras under heltid i tio veckor varav cirka 

fyra kommer sättas undan till rapportskrivande. 

 Arbetet kommer endast innefatta tillägg till en krycka och en hel 

krycka kommer inte vara aktuellt. 

 Bruksanvisningar och märkningar av produkten för att påvisa att 

den är CE-märkt och att den uppfyller kraven för medicinteknisk 

produkt klass1 kommer inte innefattas i arbetet. 

 Ingen färdig prototyp eller produkt ska tas fram. 

 Kostnadskalkyler på den tilltänkta produkten har uteslutits på 

grund av resursbrist. 

 Beräkningar på konstruktionen har uteslutits, dock har en mindre 

FEM-analys genomförts på en kännslig del av konstruktionen. 

 

1.5 Konkreta och verifierbara mål 

 Göra en marknadsundersökning 

 Ta fram en kravspecifikation med hjälp av intressenter 
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 Ta fram minst fem prototypskisser 

 Ta fram ett förslag på konstruktion för fortsatt utveckling 

1.6 Resurser 

 Tio veckors heltidsstudier, varav cirka fyra avsätts till rapport-

skrivande 

 Materiella resurser anskaffas via Ableway AB 

 Student på Sportteknologiprogrammet, maskiningenjör 

 CAD-programmet Solid Works  

1.7 Tidsplan 

Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 400 

arbetstimmar. Se bilaga D för Gantschema.  
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2 Teori  
I kapitel 2 presenteras begrepp och teorier som stöd för projektets 

resultat. 

2.1 Grundläggande teori om kryckor 

Kryckor och käppar är hjälpmedel som överför en del av kroppsvikten 

till överkroppen för att avlasta ett ben, fot eller höft. Människor som inte 

kan stödja fullt ut på något av benen på grund av kortsiktiga skador 

eller långsiktiga funktionsnedsättningar är de främsta användarna av 

kryckor. Alternativ till käpp eller krycka kan vara rullstol eller en 

knäskoter.  Skillnaden mellan en käpp och krycka är att käppen endast 

hålls i handen och får där med en begränsad lastbärande förmåga 

medan kryckan stödjer även på underarmen. Dagens kryckor görs 

främst av metallegeringar som aluminium och stål, kol- och glasfiber, 

kompositer och termoplaster. De fyra vanligaste typerna av kryckor 

idag är underarms-, armhåls-, plattforms och bensupportskrycka. [4] 

 

Underarmskrycka 

Underarmskryckan är den vanligaste kryckan i Sverige och Europa 

idag. Den används genom att lägga vikten på underarmen som stödjer 

mot kryckan som slutar vid armbågen. 

Armhålskrycka 

Kryckan slutar i höjd med armhålan och vid användning placeras den 

översta delen i armhålan och handen placeras längre ner i höjd med 

höften för styrning och kontroll av kryckan. 

Plattformskrycka 

En mindre vanlig krycka för människor med dåligt handgrepp. Arm-

stöden på dessa kryckor vilar på en horisontell plattform som är fastsatt 

på kryckkäppen. Handen vilar sedan på ett grepp som anpassas efter 

användarens behov. 

Bensupportkrycka 

Används när skada eller funktionsnedsättningen endast påverkar nedre 

delen av benet. De fungerar som en bärram som håller benet fritt från 

marken och överför vikten från lägre delar till högre delar av benet 



Utveckling av lätthanterlig ispigg till 

kryckor – Ett 

produktutvecklingsarbete för 

Ableway AB 

Erica Thor                                                                   

Teori 

2015-06-08 

   

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

7 

exempelvis knät eller låret. Användare behöver alltså inte använda 

armar eller händer på den här typen av krycka.  [4] 

2.2 Funktionsnedsättning 

Innebörden av en funktionsnedsättning är att en person har en nedsatt 

förmåga att fungera fysiskt eller psykiskt, men den kan vara av olika 

grad och därför påverka livet olika mycket. En funktionsnedsättning 

kan vara tillfällig till exempel till följd av en skada eller sjukdom, men 

den kan även vara under längre perioder eller livet ut. [5] 

 

Funktionsnedsättning ska inte blandas ihop med funktionshinder då ett 

funktionshinder uppstår i mötet med omgivningens förväntningar och 

förutsättningarna som finns. Det innebär att det är den omkringliggande 

miljön som utgör funktionshindret. [5] 

 

Fysisk funktionsnedsättning innebär att en person har en nedsatt 

förmåga att använda, koordinera, balansera och styra olika kroppsdelar 

för sig eller samtidigt vid exempelvis cerebral pares eller ryggmärgs-

bråck. [5]  

 

2.3 Medicintekniska produkter 

Alla medicintekniska produkter inom EU ska vara CE-märkta och 

uppfylla kraven som är satta för att upprätthålla säkerhetsnivå på 

produkterna. Några av de grundläggande kraven är att säkerheten samt 

produktens standard ska kunna bevisas tillsammans med eventuella 

risker och biverkningar. En analys angående om fördelarna uppväger 

nackdelarna med produkten ska också genomföras. Medicintekniska 

produkter delas in i fyra olika klasser som bygger på hur produktens 

konstruktion, tillverkning och användning påverkar 

människokroppen.[6] 
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Klass 1 är den största gruppen och kräver endast anmälan till 

Läkemedelsverket som sedan registrerar företaget och produkten. Det 

är tillverkaren som försäkrar att produkten uppfyller de uppsatta 

kraven[6]. Det som avgör om en medicinteknisk produkt inte 

klassificeras i klass 1 är om den är invasiv, men även om produkten är 

avsedd för energiutbyte eller diagnostisering. Läkemedelsverket 

klassificerar tillbehör till medicintekniska produkter separat utan 

samverkan med huvudprodukten. [7] 

 

 

2.3.1 Krav på konstruktion och tillverkning 

Krav som ställs på en medicinteknisk produkt är att konstruktionen ska 

ha minimerade risker och om de inte kan elimineras helt ska 

skyddsåtgärder finnas. Om risker finns kvar ska användaren informeras 

för att förebygga riskerna. Vid tillverkning av medicintekniska 

produkter ska tillverkaren vara noggrann med materialval och dess 

innehåll av hälsoskadliga och brandfarliga ämnen. Materialets samspel 

med människokroppen och dess biologiska vävnader och vätskor bör 

kontrolleras så det inte är ohälsosamt för användaren. [7] 

 

Kryckan och ispiggen som tillbehör klassas som aktivt terapeutisk 

produkt. Det innefattar medicintekniska produkter som stödjer, ändrar, 

ersätta eller återupprätta biologiska funktioner för att vid en 

funktionsnedsättning, skada eller sjukdom underlätta. [7] 

Om produkten är ett tillbehör eller del av ett större system ska 

sammansättningen inte bli sämre än ursprungsprodukterna och 

försämra den angivna kapaciteten hos produkten. Produkten ska vara 

konstruerad så att återvinning och hantering av produkten 

underlättas.[8] 
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2.3.2 Vägledning för tillverkning av medicintekniska produkter klass 1 

Om en produkt med CE-märkning för medicintekniska produkter klass 

1 ska släppas på den Europeiska marknaden måste produkten uppfylla 

kraven inom medicintekniska produkter samt Läkemedelsverkets 

föreskrifter gällande medicintekniska produkter. Detta för att produkten 

ska ha en hög säkerhets- och hälsostandard. Allt från små enkla 

produkter till stora komplicerade system innesluts inom detta begrepp. 

[9] 

 

En medicinteknisk produkt definieras separat eller tillsammans med 

andra produkter enligt följande för att: 

 Förebygga, behandla eller lindra en sjukdom 

 Behandla, lindra eller kompensera för en skada eller funktions-

nedsättning 

 Ändra eller ersätta anatomi [9] 

Dessa kriterier ovan berör en krycka och dess tillbehör och är tagna från 

Läkemedelsverkets föreskrifter: 2 § Lagen om medicintekniska 

produkter. [9] 

 

2.3.3 Släppa ut medicintekniska produkter klass 1 på marknaden 

Det finns åtta nödvändiga steg som tillverkaren behöver följa för att 

kunna släppa ut en medicinteknisk produkt av klass 1 på marknaden. 

1. Det första steget är att kontrollera att produkten klassas som me-

dicinteknisk produkt. Det kan dock förekomma tveksamheter om 

det bör klassas som det och då kan Läkemedelsverket kontaktas. 

2. Med hjälp av LVFS 2003:11 [7] ska produkten klassificeras som en 

medicinteknisk produkt av klass 1. Det som främst avgör om en 

produkt tillhör klass 1 är hur länge produkten ska vara i kontakt 

med människokroppen samt användning och om den invasiv. 

3. Det finns ett antal allmänna krav i LFVS 2003:11 [7] som behand-

lar, materialval, hantering, förpackning, tillverkning, renhet, 

strålning, energiöverföring, information och dokumentation.  I 

dokumentationen ingår även bruksanvisning och märkning. 

4. Upprätta en EG-försäkran. 
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5. Medicintekniska produkter klass 1 ska CE-märkas. 

6. Anmälan och registrering till Läkemedelsverket ska göras på fö-

retaget och produkten för att underlätta Läkemedelsverkets kon-

troller av produkter. 

Registrering för företaget – 2150 kr/år 

Registrering av ≤ 10 produkter – 1000 kr/år 

7. Alla tillbud och olyckor ska dokumenteras, utredas och doku-

menteras. Tillverkaren är skyldig att upprätthålla ett system för 

detta. 

8. Sista steget handlar om att ett system ska skapas av tillverkaren 

för att granska och utvärdera erfarenheter av produkten efter att 

den släppts på marknaden. Det ska även införas ett system för att 

förebygga och justera risker som då kan identifieras. [9] 

2.4 CE-märkning 

En CE-märkt produkt innebär att produkten enligt tillverkarens 

bedömning uppfyller de uppsatta grundläggande EU-kraven som är 

relevanta och att ett oberoende organ har bedömt produkten om 

lagstiftningen kräver det. Tillverkare ska också underteckna en 

försäkran om överrensstämmelse för att visa att produkten uppfyller de 

relevanta kraven. [10] 
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3 Metod 
I kapitel 3 redovisas metoderna för framtagning av resultatet. Projektet 

har genomförts till stor del utifrån den agila projektledningsmetoden då 

projektets krav inte var helt specificerade från början och slutresultatet 

var okänt, dock fanns det ett övergripande projektmål vid projektets 

start[11]. Viss del av projektet hade inslag från den traditionella 

projektledningsmetoden för att strukturera upp arbetet exempelvis 

GANT-schemat som kan ses i bilaga D. Detta för att projektet hade ett 

fast slutdatum och den traditionella strukturen kunde då användas för 

att hjälpa till att säkra leveransen[11]. 

Projektet delades in i förstudie och produktspecificering, 

konceptgenerering, utvärdering och val av koncept, samt konfigurering 

och detaljkonstruktion. Under dessa fyra etapper har det planerats in 

aktiviteter för att strukturera upp arbetet. Den insamlade informationen 

har bearbetats, granskats och sammanställts till ett resultat. 

3.1 Planering 

Planeringen enligt det agila ska fokusera på hur aktiviteter ska 

genomföras och inte vad som ska göras[11]. Den agila planeringen kan 

ske på makronivå som visar hela flödet med alla delleveranser eller på 

mikronivå då arbetet planeras detaljerat under varje etapp[14]. Detta har 

använts på så vis att projektet planerades övergripande i början med 

förslag på aktiviteter under varje etapp. I början av varje etapp har 

själva etappen planerats i detalj med aktiviteter och deras omfattning. 

Planeringsfasen har kompletterats med metoder från den traditionella 

produktutvecklingsmetodiken för att strukturera och systematisera. 

Aktiviteter har planerats in i etapperna och anpassats efter projektet och 

det aktuella läget. 
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3.1.1 SMART 

I projektets startskede genomfördes en SMART, se bilaga A. Det vill 

säga en övergripande planering över projektets syfte, mål, avgränsning-

ar och resurser. Den har sedan uppdaterats under projektets första 

etapp. 

 

3.1.2 GANTT – schema 

Syftet med en tidsplan är att kunna synkronisera aktiviteter mellan olika 

parter och etapper, men även att visa hur projektet kommer drivas[14]. 

Projektet har valts att planeras med hjälp av ett GANTT-schema då 

tidsplanen kan hållas flexibel och visar etapperna och deras aktiviteter i 

en kronologisk ordning[14]. I GANTT-schemat har studenten använt sig 

av färger för att visa statusen på de olika aktiviteterna Grönt visar att 

aktiviteten är klar, gul är pågående, medan röd är ännu ej påbörjat eller 

problem beroende på var i tidsplanen projektet befinner sig. 

 

3.2 Förstudie och Produktspecificering 

En förstudie enligt den agila metoden innebär att projektgruppen 

besvarar frågorna varför projektet ska genomföras, samt vad som ska 

göras. Avgränsningar och resurser ska också studeras[11]. Förstudien 

innehåller en problemanalys och bakgrundsmaterial tas fram inom 

marknad, förutsättningar, design och teknik. Förstudien ska utmynna i 

en kravspecifikation som innehåller information om vilka kraven är för 

att sedan under projektets gång bestämma hur de ska uppfyllas[15]. 

3.2.1 Visionsdokument 

Ett visionsdokument (bilaga B) används för att motivera varför projektet 

ska genomförs och innehåller mål, syfte, avgränsningar, men även 

beställare och projektledare. [11] 

3.2.2 Nulägesanalys 

En nulägesanalys ska kartlägga marknaden och visa på förutsättningar 

och nackdelar som finns för fortsatt arbete[14]. Marknaden studeras för 

en ge en informationsgrund. Den studeras även genom att positioner-

ingsdiagram spänns upp för att visa var gapen som kan utnyttjas finns 

på marknaden så produkten kan etableras där det är lönsamt [12]. 
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Patentanalys 

Syftet med att genomföra en patentanalys är att få information om 

eventuella patenterade lösningar, samt att studera om patenttiden gått 

ut. Detta för att undvika intrång på andra lösningar, samt att studera 

varför vissa har stannat vid en idé. Analysen gjordes via Svenska 

patentdatabasen. 

 

3.2.3 Verksamhetsanalys 

För att visa att projektet ligger inom ramen för verksamhetens affärsmål 

och strategier görs en verksamhetsanalys[14], men även för att lära 

känna verksamheten och deras målsättning. 

SWOT-analys 

Syftet med SWOT-analysen är att identifiera förutsättningarna som 

finns internt och externt. SWOT står för styrkor, svagheter, möjligheter 

och hot. Tanken med analysen är att i ett tidigt stadie kunna bemöta hot 

och svagheter, samt studera hur styrkor och möjligheter kan utnyttjas. 

[14] 

För att kunna hantera riskerna och hoten som uppstår i ett projekt bör 

de identifieras snabbt genom exempelvis en SWOT – analys. Genom att 

koncentrera bemötandet på de stora och viktiga hindren kan det under-

lätta. Det är viktigt att genom metodik analysera möjliga hinder och hot 

i ett tidigt skede. [13] 

3.2.4 Intressentanalys 

Syftet med en intressentanalys är att identifiera de parter som påverkar 

projektet och de som kan komma påverkas av projektet.  Intressentana-

lysen visar vilka parter som kan vara intressanta att samla in informat-

ion från[12]. Intressenternas förhållande till projektet och varandra 

studeras, samt deras engagemang till projektet. [11] 

Intressenternas förhållande till projektet kan delas upp i tre grupper 

kärn-, primär- och sekundärintressenter beroende på hur viktiga de är 

för projektet. Kärnintressenter är de intressenter som är beslutande 

och/eller drivande i projektet. Primärintressenter är de som i hög grad 
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påverkas eller påverkar projektet medan sekundärintressenterna är de 

parter som inte påverkas och påverkar projektet i lika hög grad. [14] 

3.2.5 Metodansatser 

Syftet med metodansatserna är att planera hur information ska samlas 

in från de olika kärn-, och primärintressenter genom djupare intervjuer 

och frågor via enkäter och e-post [12]. Modellen för metodansatserna 

innehåller urval, metod, stimuli och miljö och visas nedan. 

Urval: Vem eller vilka är utvalda för att delta i metodansatsen 

Metod: Vilka metoder som används för insamling av information 

Stimuli: Representation av produkten exempelvis skiss eller prototyp 

Miljö: Var och i vilken miljö metodansatsen kommer att utspela sig 

3.2.6 Marknadsundersökning 

Marknadsundersökningens syfte är att bedöma marknaden i dagsläget 

och för en framtida potentiell marknad genom en systematisk 

kvantitativ undersökning. Det som ska ingå och insamlas information 

kring är de olika marknadssegmenten, produktinformation om 

konkurrerande produkter. [15] Stora delar av marknadsundersökningen 

gjordes kvantitativ för att undersöka användarnas synpunkter kring 

produkten.  

3.2.7 Kravspecifikation 

En kravspecifikation används för att tydliggöra kraven som ställs i 

projektet både internt och externt. Det är med hjälp av uppdragsbe-

skrivningen och genom metodansatserna kraven och önskemålen 

skapas för att sedan beskrivas så de blir mätbara. Följt av rangordning 

så de är lätta att kontrollera vid senare tillfälle om de är genomförda. 

[14] 

Kravspecifikationens syfte är att användas som ett styrande dokument 

som beskriver projektmålen. Projektet och resultatet beskrivs mätbart på 

detaljnivå. [14]  

3.3 Konceptgenerering 

Begreppet koncept definieras som den första ansatsen till en konstrukt-

ionslösning på projektets funktionella kriterier och bör innehålla en 

övergripande produktlayout, beskrivning, samt en jämförelse med 
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kravspecifikationen. Konceptgenereringen ska utmynna i ett antal 

lösningar som uppfyller kravspecifikationen genom systematiska och 

kreativa metoder. [15] 

3.3.1 Funktionsanalys 

Funktionsanalysen genomförs för att dela upp den tilltänkta produktens 

huvudfunktioner i mindre delar för att kunna studera vilken eller vilka 

funktioner produktdelarna bör ha.  Detta görs för att sedan kunna skapa 

lösningar till varje delfunktion istället för att direkt skapa en lösning till 

hela problemet.[15] 

3.3.2 Generera lösningar 

Genom kreativa och systematiska metoder framställs lösningar till 

delfunktionerna. Bland kreativa metoder hittas metoder som brainstor-

ming, inspireras av naturen, samt slumpordlista. Bland de systematiska 

metoderna finns att studera annan teknik, samt patentsökning. 

 

Brainstorming 

I grupp tillsammans med intressenter eller enskilt har det funderats 

kring olika lösningar på problemet. Här har inga metoder använts utan 

tankar och idéer har framkommit genom samtal i grupp eller genom 

studier kring dagens lösningar. Syftet med diskussioner i grupp är att 

gruppmedlemmarna ska kunna diskutera vidare på vad något säger och 

att idéer lyfts fram och bearbetas. [15] 

 

Inspireras av naturen 

Den här metoden innebär att naturen och dess lösningar studeras 

eftersom evolutionen har bidragit till att optimera lösningar som an-

vänds av både organismer och materia. [12] 

 

Slumpordlista 

Syftet med den här metoden är att hitta lösningar genom att kombinera 

slumpade ord med delfunktionen för att hitta lösningar som annars inte 

skulle associeras med produkten[12]. Genom att slumpa fram ett ord via 

en ordbok har lösningarna tagits fram. 

 

Teknikstudier 

Lösningar på liknande produkter eller liknande funktioner har studerats 

för att ta inspiration av det som finns på marknaden idag. Konkurren-
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terna har studerats för att få fram hur deras lösningar är, samt vilka 

fördelar och nackdelar de har. 

 

3.3.3 Sätta samman koncept 

En morfologisk matris är en tabell som visar alla dellösningar och deras 

delfunktioner. Detta för att användaren ska kunna skapa totallösningar 

utifrån den för att sedan sortera ut orealistiska lösningar, samt de som 

inte uppfyller alla krav. [15] 

För att sätta samman lösningsalternativen till koncept användes teorin 

bakom den morfologiska matrisen dock utan att sammanställa lösning-

arna i ett diagram. Lösningar kombinerades genom att välja en eller 

flera lösningar under varje delfunktion som studenten ansåg uppfyllde 

alla kraven och bildade ett realistiskt koncept. 

3.4 Utvärdering och val av koncept 

Under den här etappen utvärderas lösningarna och koncepten i förhål-

lande till varandra, samt kravspecifikationen för att kunna bestämma ett 

koncepts värde. Detta görs för att visa på hur bra koncepten är i förhål-

lande till varandra och hur väl de uppfyller kravspecifikationen. Viktiga 

aspekter att tänka på under den här etappen är att alla krav och önske-

mål inte är mätbara, olika intressenter viktar egenskaper olika, samt att 

fullständig information om dellösningarna saknas. Hjälpmedel till 

beslutsfattandet kan vara intuition, studera fördelar och nackdelar, samt 

beslutsmatriser. [15]  

3.4.1 Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz 

Som ett första steg i elimineringen av koncept används Pahl och Beitz 

matris som behandlar övergripande aspekter som exempelvis om den är 

realiserbar, uppfyller krav, passar företaget, men även om tillräckligt 

med informations finns för att konceptet ska kunna väljas. Ett plusteck-

en visar att aspekten är tillräckligt uppfylld. Ett minustecken visar att 

aspekten inte är tillräckligt uppfylld och ett frågetecken att information-

en inte är tillräcklig eller att det är osäkert om aspekten uppfylls. [15] 
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3.4.2 Skissa och modellera koncept 

Koncepten skissas och modelleras på papper för att få några stimuli att 

kunna diskutera och utveckla tankarna kring. 

3.4.3 Val av koncept 

Metodiken för konceptvalen har varit genom beslutsmatriser, intuition, 

lista med för och nackdelar, samt samtal med Ableway. [15] 

 

3.5 Konfigurering och detaljkonstruktion 

Syftet med den här fasen är att vidareutveckla det valda konceptets 

informationsunderlag. Komponenterna delas upp i unika delar och 

standardkomponenter som sedan studeras i uppgift, specifikation och 

lösning. Standardkomponenterna utgör detaljer som finns tillgängliga 

antagligen externt eller internt, medan unika delar är de detaljer som 

utvecklas externt eller internt på grund av projektet. Detta sammanställs 

sedan i en produktsammanställning som innehåller ritningar, CAD-

modeller, komponentspecifikationer, samt övrig viktig information som 

tillsammans utgör ett underlag. [15] 

3.5.1 CAD-modeller 

Genom att ta fram en CAD-modell på den tilltänkta produkten kan den 

studeras tredimensionellt eller tvådimensionellt ur olika vinklar, samt 

att simuleringar går att genomföras innan en fysisk prototyp byggs. 

Genom att modellera detaljerna i ett CAD-program kan ritningar 

administreras på ett effektivt vis. [15]  

3.5.2 FEM – analys 

Finite Element Method eller finita elementmetoden är en numerisk 

metod för att lösa partiella differentialekvationer och används i hållfast-

hetsberäkningar inom konstruktion. Syftet med en sådan analys är att 

studera vilka spänningar och förskjutningar som uppkommer när en 

last läggs på vald detalj. [15] 

 

 Syftet var att kontrollera så plåtdimensionen var funktionell.  

 FEM – analysen genomfördes på den cirkulära plattan som ispig-

garna sitter på.  
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 Detaljen fixerades på de fem ytorna som bildas av ispiggarna på 

undersidan av plattan. 

 Materialet som applicerades på detaljen definierades som rostfritt 

stål. 

 Lasten som applicerades definierades till 1000N och lades på den 

yta som doppskon kommer täcka upp på ovansidan av plattan. 

3.5.3 Detaljkonstruktion 

En detaljkonstruktions syfte är att vara ett underlag som beskriver en 

funktions- och användarriktig produkt. Detaljkonstruktionen ska ligga 

som underlag för en funktionsduglig prototyp som kan testas och 

analyseras. Stegen som ingår i en detaljkonstruktion bör vara dimens-

ionering, välja standardkomponenter och om det behövs konstruera nya 

komponenter. Material och layout bör också definieras. Sammanfatt-

ningsvis är detaljkonstruktionens syfte att ge ett underlag för första 

prototyptillverkning gällande uppbyggnadssätt, utformning och 

materialval. [15] 

Vid en detaljkonstruktion behövs även tillverkningen finnas i beak-

tande. Det som anses styrande för val av process är material, hållfast-

hetskrav, noggrannhetskrav, geometri, samt seriestorlek. [16] 

3.5.4 FMEA - Riskanalys 

Failure Mode Effect Analysis är en metod för att identifiera fel och risker 

innan de uppstår och kan exempelvis tillämpas inom konstruktion, 

tillverkning och utveckling. Syftet med en FMEA analys är att studera 

vilka riskhändelser som kan uppstå och deras effekter genom att visa på 

allvarlighetsgrad, förekomst och upptäcktmöjlighet. Genom att göra en 

sådan analys ska problem förebyggas istället för att åtgärdas. [14] 

3.6 Utvärdering av slutkoncept 

Utvärderingen av projektet och slutkonceptet sker i diskussionen i 

kapitel 6 och i kapitel 7 som innehåller slutsatser. Resultatet ska över-

lämnas och presenteras för beställaren. 
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4 Resultat 
I kapitel 4.1 – 4.5 redovisas projektets resultat. 

4.1 Planering 

Planeringen av projektet resulterade i ett övergripande GANTT-schema 

med veckoplanering, samt dagsplanering över vad som bör göras under 

den aktuella arbetsdagen. GANTT-schemat återfinns i bilaga D. 

4.2 Förstudie och Produktspecificering 

I kapitel 4.2.1 – 4.2.6 presenteras resultatet från de olika metoderna 

under förstudien och produktspecificeringen. 

4.2.1 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen visade att det idag finns fem olika typer av lösningar 

på marknaden. Bilder på dessa återfinns i bilaga F. Ur detta kan två 

olika kategorier sorteras ut beroende på om de sätts fast på kryckan eller 

om doppskon byts ut.  

1. Här finns Swerecos två olika ispiggar som skruvas fast på kryck-

käppen och fälls sedan ner på utsidan genom att två plastknop-

par trycks in, vilket möjliggör nedfällning. Tillverkade i rostfritt 

stål och passar till kryckor med diameter mellan 17 och 23 mm. 

[17] 

I den här kategorin finns även Fettermans isdubb som fungerar 

liknande halkskydd som finns som tillbehör till skor. De hanteras 

genom ett överdrag som träs på kryckan genom att ta bort dopp-

skon för att sedan sätta dit den igen. Dubben fungerar med 

samma princip som dubbdäck. Finns i tre olika tumstorlekar. [18] 

2. Den andra kategorin innefattar två lösningar med doppskor med 

inbyggd dubb. Den existerande doppskon byts ut mot en med 

dubb. Nedfällningen av dubben sker antagligen genom en spak 

på sidan eller genom att rotera dubben 90 grader. Anit-slip Ice 

Spikes finns i tre olika dimensioner och tillverkas av gummi och 

rotfritt stål. [19] 



Utveckling av lätthanterlig ispigg till 

kryckor – Ett 

produktutvecklingsarbete för 

Ableway AB 

Erica Thor                                                                   

Resultat 

2015-06-08 

   

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

20 

Den andra doppskon, Cane Ice Grip passar flera olika dimens-

ioner och sätts fast genom att doppskon trycks in i kryckkäppens 

rör. Dubbarna är tillverkade av rostfritt stål medan doppskon av 

polyuretan. [20] 

Genom positioneringsdiagrammen har marknaden studerats med 

avseende på användarvänlighet och pris, samt användarvänlighet och 

greppförmåga. Positioneringsdiagrammen i Figur 1 visar att användar-

vänligheten är beroende på priset och att Ableway bör lägga sig i de 

markerade områdena där det idag finns möjlighet för utveckling av en 

produkt som både är användarvänlig och prisvärd. De som idag säljs i 

Sverige privat och via exempelvis landsting är de produkterna som är 

billigast, vilket gör att den tilltänkta produkten bör hamna i det marke-

rade området för att kunna konkurrera med de befintliga produkterna. 

Patentanalysen visar att det har sökts patent på flera olika idéer, men 

idag är det endast ett av dem som fortfarande är i bruk. I bilaga G finns 

en sammanställning av de aktuella patenten gällande funktion, samt om 

patentet fortfarande är aktivt. De flesta av patentansökningarna är 

gjorda på lösningar som inkluderar ett ingrep i hela kryckan eller en ny 

typ av doppsko. 

 

Figur 1: Positioneringsdiagram som visar var Ableway bör placeras sig med den 

tilltänkta produkten 



Utveckling av lätthanterlig ispigg till 

kryckor – Ett 

produktutvecklingsarbete för 

Ableway AB 

Erica Thor                                                                   

Resultat 

2015-06-08 

   

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

21 

4.2.2 Verksamhetsanalys 

Verksamhetesanalysen visade att Ableway AB är ett nystartat företag i 

Östersund som fokuserar på idrottprodukter som specialanpassats till 

funktionsnedsatta. Ableway AB har en stark värdegrund som innebär 

att produkterna som utvecklas ska vara prisvärda, funktionella och 

tillgängliga för alla. Verksamhetsanalysen visar också att Ableway AB 

som varumärke är tämligen svagt på grund av att de är nystartade och 

endast har utvecklat en produkt sedan starten.  

SWOT-analysens resultat visar att de största farorna mot projektet 

handlar om resursbegränsningar, regler och sjukdom. De största styr-

korna är stort engagemang och ouppfyllda kundbehov. Bemötning av 

hoten har planerats och återfinns i bilaga E tillsammans med fullständig 

SWOT-analys.  

Verksamhetsanalysen tillsammans med nulägesanalysen visar att 

projektet ligger inom verksamhetens mål och att plats på marknaden för 

vidareutveckling av produkten finns. Nulägesanalysen har även gett en 

grund med information att arbeta vidare på. Visionsdokument har tagits 

fram som beskriver projektets vision och avgränsningar (bilaga B). 

4.2.3 Intressentanalys 

De intressenter som identifierades under intressentanalysen sorterades i 

tre gruppen beroende på deras påverkan och intresse av projektet (Figur 

2). 

Kärnintressenter Primärintressenter Sekundärintressenter 

Student Användare Mittuniversitetet 

Ableway Ab Tillverkning Samhälle 

  Konkurrenter Sjukgymnast 

  Transport Återvinning 

  Läkemedelverket   

  Landsting   

  Återförsäljare   

  Service   

Figur 2: Visar vilka intressenter som identifierats samt hur de har kategoriserats 
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4.2.4 Metodansatser 

Metodansatserna har legat till grund för insamlad information, samt 

lagt grunden för kravspecifikationen som visas i bilaga J. Idéer kring 

vidareutveckling av ispiggen har även framkommit här. Metodansat-

serna som genomfördes finns beskrivna i Bilaga H. 

 

4.2.5 Marknadsundersökning 

Utvald data från marknadsundersökningen (metodansats 1) i Bilaga I 

redovisas här. Något att ha i beaktande är att efter vissa svar har delta-

garen sållats bort från undersökningen då de inte ansetts relevanta för 

fortsättningen Exempel på detta är om deltagaren aldrig gått på kryck-

or. I vissa frågor har deltagare kunnat kryssa för mer än ett svar. 

Marknadsundersökningen visar att den största målgruppen som har 

svarat på undersökningen är kvinnor, 55.3% som tillhör åldersgruppen 

20-29 år som utgör 60.0% av deltagarna. Den minst representerade 

åldersgruppen utgörs av 3,2% av de som svarat och de är 65 eller äldre.  

Av 93 deltagare har sedan 64,5% använt kryckor där den vanligaste 

orsaken var skada med 90% och att kryckorna då användes under 

begränsade perioder, 61,7%. Vidare svarade 55,9% av de 59 deltagare 

som använt kryckor att de hade använt kryckor tillsammans med 

ispiggar. 
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Figur 3: Vid användning av ispiggar upplevs följande problem. Atal svar under 

varje kategori visas på x-axeln 

Figur 3 visar att det största upplevda problemet med 54,4% var att 

hantera ispiggarna stående följt av problem vid miljöombyte med 45,5%. 

Här fanns det även ett fält att skriva i med övrigt som deltagarna 

upplevt problem med. Det som framkom här var att det oftast är för 

stora piggar som bara fäster på blankis och som fungerar dåligt vid snö 

och byte av underlag. Något som upplevdes var att vid daglig 

användning är ispiggarna stumma vilket leder till att användaren i fråga 

fick ont i underarmarna på grund av att mindre energi absorberas. 

Hanteringen av ispiggen upplevdes som tidsödande. 

Frågan om vad deltagarna hade gjort för att lösa ett upplevt problem 

ställdes. Vad som framkom var att deltagare hade tagit av doppskon 

och gått direkt på stålröret, bett om hjälp eller slutade använda ispig-

garna helt. Deltagarna ser den optimala ispiggen med en knapp eller 

liknande i handtaget, fler och mindre piggar och att kryckan inte ska 

behövas vändas vid hantering. 
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4.2.6 Kravspecifikation 

Ett utdrag ur kravspecifikationen visas nedan i Tabell 1 medan den 

fullständiga återfinns i bilaga J där de krav i fetstil utgör produktens 

huvudfunktioner.  

Tabell 1: Utdrag ur kravspecifikation 

 

Kriterie Krav/önskemål 

 

Möjliggöra gång K 

 

Möjliggöra grepp på olika underlag K 

 

Kunna fixeras K 

 

Tåla nötning Ö 

 

Möjliggöra reglering av aktiv/inaktiv K 

 

Passa till kryckor och käppar mellan 17-

23mm K 

 

Hanteras med en hand Ö 

 

Lätt att applicera på kryckan Ö 

Material Ett material Ö 

 

Ej innehålla giftämnen K 

 

Ej vara brandfarligt K 

 

Bör vara återvinningsbar Ö 

Föreskrifter Följa regler för CE-märkning K 

 

Följa regler för medicinteknisk produkt 

klass1 K 

Tillverkning Få komponenter Ö 

 

Billig tillverkning Ö 

 

Kort produktionstid Ö 

Övrigt Inga vassa kanter K 

 

Ingen klämrisk K 

 

Möjliggöra renhållning K 

 

Tillbehör till krycka K 

 

Tilltalande design Ö 

 

Smäcker konstruktion Ö 

 

Tåla slag Ö 

 

Låg vikt - max. 100g? Ö 
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4.3 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen med funktionsanalysen och generering av lös-

ningar resulterade i nio olika koncept se bilaga M och figur 18. Dessa 

koncept utvärderades och eliminerades till det slutligen hade valts ett 

slutkoncept att fortsätta utveckla. 

 

4.3.1 Funktionsanalys 

Resultatet av funktionsanalysen visar att två huvudfunktioner kunde 

urskiljas och att de vardera hade tre delfunktioner. De två huvudfunkt-

ionerna som identifierades var att möjliggöra gång med delfunktionerna 

att möjliggöra gång på olika underlag, kunna fixeras och tåla nötning. 

Den andra huvudfunktionen var att möjliggöra reglering av aktiv och 

inaktiv med delfunktionerna att passa till kryckor och käppar med 

diametrar mellan 17 och 23mm, lättanvänd konstruktion och att den ska 

vara lätt att appliceras på kryckan. Delfunktionerna specificerades 

sedan i krav och önskemål för att kunna appliceras i kravspecifikation-

en. 

4.3.2 Generera lösningar 

Här nedan presenteras de lösningar som har tagits fram under varje 

delfunktion med hjälp av metodansatserna. Dessa användes sedan i 

konceptgenereringen för de tre koncepten som sedan utvärderades, 

samt olika metoder för att generera lösningar. Kravet på möjliggöra 

gång har uteslutits då det ses som den grundläggande uppgiften. 

Lösningarna har genererats genom brainstorming, slumpordlista och 

genom att inspireras av naturen. För fullständig information om alla 

lösningar se bilaga K. 

 

Möjliggöra grepp på olika underlag 

 Fler antal piggar än idag 

 Längdskidsstavar - piggutformning 

Möjliggöra reglering av aktiv/inaktiv 

 Hylsa runt om som fälls ned 

 Translationsled 

 Rotationsled 

 Kulspettspennor - flerfärgad 

 Hårklämma 
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Lätt att applicera på kryckan 

 Fastsättning på krycka som en rörklämma på ett träblåsinstru-

ment 

 Hårklämma med möjlighet för fixering 

 Skruva fast runt om 

 Fastsättning genom att ta av och på doppskon, sitter ovanför 

doppskon 

Tilltalande design 

 Ingen sjukhuskänsla  

 Smäcker 

 

De olika lösningarna har satts samman till nio olika koncept för vidare 

utredning. 

4.4 Utvärdering och val av koncept 

Resultatet av utvärderingarna var att studenten valde att gå vidare med 

Koncept 2,3 och 9 varav koncept 3 sedan valdes som slutkoncept.  

 

I kapitel 4.4.2 beskrivs de tre koncepten som gick vidare efter Pahl och 

Beitz elimineringsmatris. 

 

4.4.1 Elimineringsmatris enligt Pahl och Beitz 

Efter att ha satt in alla koncept i elimineringsmatrisen kunde studenten 

konstatera att vissa koncept stod sig starkare än andra, samt att vissa 

hade osäker information vilket ledde till att de valdes bort. Tillsammans 

med Ableway AB och stöd från elimineringsmatrisen valdes sedan 

koncept 2,3 och 9 ut för vidare utveckling och granskning. Elimine-

ringsmarisen visas i bilaga L. 

 

4.4.2 Skissa och specificera koncept 

De fullständiga skisserna av koncepten återfinns i bilaga M. 
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Koncept 2 

Koncept 2 (Figur 4) har en fjädrad spak som går i 

ett spår. Genom en rotation och translation 

förflyttas en dubbad cylinder vertikalt utanför 

doppskon. En fjäder är fäst mellan knappen på 

utsidan av cylindern och i translationsledens 

nedre högra hörn för att säkra konstruktionen i 

nedfällt läge. 

Koncept 2 sätts fast på kryckan genom att 

doppskon tas bort och att detaljen förs på för att 

sedan skruvas fast med antagligen tillhörande 

skruvar eller med skruvar som redan är förmon-

terade på konstruktionen. Genom att sätta fast 

skruvarna på konstruktionen uppnås en funkt-

ion liknande en rörklämma för träblåsinstrument, vilket gör att koncep-

tet passar till kryckor och käppar med olika diametrar. 

 

 Cylindern ska tillverkas genom kapning av rör  

 På cylindern ska dubbarna samt knappen och spaken svetsas fast 

 Fastsättningen på kryckan sker genom laserskärning av plåt samt 

bockning 

 Mutterhöljena för skruvarna svetsas fast. 

 Eventuellt gummiskydd på ovansidan av cylindern för att för-

hindra att smuts och sten kommer in. 

 Fjädern köps in färdig och fästes på metallen med svetsning  

 

Koncept 3 

Koncept 3 (Figur 5) fungerar liknande 

en hårklämma. Konstruktionen öppnas 

och stängs genom att använda hand-

kraft och det finns då en relativt stor 

hävarm i förhållande till fjäderkonstan-

ten. Vilket leder till att även användare 

med nedsatt motorik och kraft i hän-

derna kunna hantera den. Pinnen som 

sitter fast i klämman har möjlighet till 

rotation. 

Figur 4: Koncept 2 med 

translationsled och dubbar 

cylinder 

Figur 5: Koncept 3 med klämma och 

platta med ispiggar 
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Koncept 3 sätts på genom att användaren klämmer fast den på kryckan 

och när den ska tas loss vid exempelvis miljöombyte tas den lätt bort 

och vänds på genom att rotera konstruktionens fot. Utrustad med fem 

dubbar. 

 

 Klämman som sätts på kryckan laserskärs, samt bockas. 

 Konstruktionen är som en hårklämma med två lika sidor som 

fästes i varandra genom ett rör där de har ett spelrum för rörelse. 

 Fjädern köps in färdig med lämplig fjäderkonstant och fästes på 

metallen med svetsning 

 Konstruktionen tillverkas i rostfritt stål 

 

Koncept 9 

Koncept 9 (Figur 6) fokuserar på att vara 

lätthanterlig och att kunna hanteras snabbt. 

Genom att dra ut en horisontell spak lossas 

åtstramningen av fästanordningen och den 

kan flyttas vertikalt utmed kryckan för att 

sänka, det vill säga fälla ut ispiggen, samt 

lyfta upp den. Genom att fästa en vajer eller 

tråd i spaken kan uppfällningen underlättas 

och påskyndas på genom att den lossas där 

nere och sedan kan dras upp för att sättas 

fast. 

Fastsättningen på kryckan sker på så vis att 

doppskon tas bort och ispiggen träs på för 

att doppskon sedan ska träs tillbaka. Utrustad med olika lösningar från 

fästanordningen som olika grenar som ses i Figur 6, men även som en 

cylinder liknande koncept 2. 

 

 Bockning av plåt för fästanordningen 

 Laserskärning för plåtdetaljerna 

 Lämplig fjäder köps in. 

 Konstruktionen bör svetsas samman 

Figur 6: Koncept 9 med 

horisontell spak som öppnar 

konstruktionen 
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4.4.3 Val av koncept 

De tre utvalda koncepten studerades och specificerades för att få en 

bättre bild av dem för beslutsfattande av slutkoncept. Koncepten 

diskuterades med intressenter för att höra deras tankar och idéer. De 

viktades mot varandra, samt kraven och önskemålen i produktspecifi-

kationen. Resultatet av den jämförande viktningen återfinns i bilaga N.  

 

Samtalen med intressenterna visade att koncept 2 och 3 var de som var 

mest betrodda, men samtidigt ansågs låsningen i koncept 9 mycket 

smidig. Över lag kändes koncept 2 säkrare och stabilare än de övriga 

efter visuella studier av skisserna. Koncept 3 var det som intressenterna 

fann smidigast och intressantast i utvecklingssyfte. De intressenter som 

var användare av produkten under en längre tid ansåg att ergonomin 

och dämpningen hos koncept 3 var viktig, samt låsningen i koncept 9 

som gör att produkten kan hanteras stående. Samtalen med intressenter 

från tillverkningsindustrin resulterade i information inom produktions-

kostnader och produktionsteknik. Intressenterna ansåg här att både 

koncept 2 och 3 är realiserbara under relativt låga kostnader utan att 

några komplicerade tillverkningsmetoder krävs. 

 

Det konceptet med lägst slutsumma blev koncept 3 efter den jämförande 

viktningen. Resultatet av den jämförande viktiningen ses i tabell 2 och 

för fullständig tabell se bilaga N. 

 
Tabell 2: Resultat av jämförande viktning mellan koncept 2, 3och 9 

Koncept 2  Koncept 3 Koncept 9 

151 112 149 

 

 

Tillsammans med intressenter och jämförande viktning valde studenten 

att gå vidare med koncept 3 som slutkoncept för CAD-modell och 

fortsatt specifikation. 
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4.5 Presentation av slutkoncept 

Koncept 3 (Figur 7) är det slutgiltiga förslaget som tagits fram för en 

utveckling av ispiggen till en krycka. Till Ableway AB har ett produkt-

förslag tagits fram som ska skapa en säkrare och smidigare vardag för 

användare av kryckor under vinterhalv-

året. För fullständiga ritningar på samtliga 

komponenter se bilaga O. 

Koncept 3 består av en klämma som kläms 

fast på kryckkäppen. I klämman sitter det 

fast en stav som går ner till en cirkelfor-

mad platta med fem isdubbar. Konstrukt-

ionen innehåller lite spann runt om staven 

för att den ska kunna rotera för att under-

lätta för brukare med dålig handstyrka 

som finner det svårt att ta av hela kon-

struktionen. Istället kan de använda 

mindre kraft och bara lossa klämman för 

att sedan skjuta den längs kryckkäppen 

och rotera på plattan. 

Hela konstruktionen är tänkt i rostfritt stål. 

Detaljerna är tänkta att laserskäras eller 

stansas ut beroende på produktionens 

kapacitet och slutgiltig ledtid. Detaljerna 

bör sedan bockas och för sammansättning 

bör de svetsas. På grund av att vissa detaljer behövs svetsas fast till-

kommer en ytbehandling exempelvis glasblästring efter för att skydda 

från rost i de bearbetade områdena. [21]Gängsvarvning kommer behö-

vas på pinnen för att låsmuttern och brickan ska vara kompatibla med 

resterande del av komponenten. Efter samtal med produktionsledare 

och svetstekniker [21] kom förslaget att använda ett vanligt konstrukt-

ionsstål exempelvis Domex 355 då stålet har liknande hållfasthetegen-

skaper som rostfritt (Figur 8), men är billigare vid inköp. 

 

 

Figur 7: Koncept 3 – CADmodell 

över slutkoncept 
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Materialegenskaper Domex 355 Rostfritt 

Yield strength (sträckgräns) 355 MPa 172 MPa 

Tensile strength (brottgräns) 500 MPa 512 MPa 

Figur 8: Tabell över materialegenskaper hos Domex 355 [22] och det rostfria stålet 

som användes i FEM analysen 

Klämman 

Klämman (Figur 9) är symetrisk och 

består av två identiska halvor som fästs 

samman med staven till plattan med 

isdubbarna. Mellan halvorna finns det en 

vridfjäder med fjädring som stänger 

klämman och kraft läggs på för att öppna 

den. Klämman är utrustad med klossar 

som ska understödja konstruktionen och 

göra den stabilare. Dessa klossar tillver-

kas för sig för att sedan punktsvetsas fast 

tillsammans med de cirkulära fästena till 

staven.  

Klämmans handtag är så pass stora att det kan hanteras med handskar. 

De kan även hanteras med både fingrar och med helt handgrepp för att 

underlätta för funktionsnedsatt människa med dålig styrka och motorik 

i händerna. 

 

Plattan med dubbar 

Plattan (Figur 10) är cirkelformad för att 

fördela kraften som läggs på kryckan 

jämnt under doppskon. De fem dub-

barna är formade som en rätvinklig 

triangel med en mindre närliggande 

katet än motstående för att få en spetsig 

vinkel som fäster bra på olika underlag. 

På ovansidan av plattan finns två 

upphöjanden som fungerar som stopp 

för att hindra plattan att rotera.  

Figur 9: Symmetri – Klämma, Pilen visar 

klossen  

Figur 10: Plattan med dubbar 

Kloss 
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Staven 

Staven (Figur 11) går mellan klämman och den 

cirkulära plattan med dubbarna för att hålla ihop 

konstruktionen. Den översta delen av stavens 

ovansida är gängad för att låsmuttern ska kunna 

fixera klämman i vertikal led mot den utskjutande 

delen som håller klämman från att sjunka neråt. 

Staven fungerar även som en sprint som håller ihop 

de båda symetriska halvorna av klämman, samt att 

den håller vridfjädern på plats. 

 

Unika detaljer och standarkomponenter 

Unika detaljer undviks till högsta möjliga grad, trots 

det kommer viss del av materialet som köpas in som 

standardkomponenter och bearbetas utifrån pro-

duktens kriterier till produktunika detaljer. Standard-

komponenter som bör köpas in utifrån är vridfjädern 

från exempelvis Lesjöfors AB [23]eller låsmuttern på 

stavens ovansida som exempelvis kan köpas in från 

Mattssons [24].  

 

4.5.1 FEM – analys 

Redovisning av FEM-analysen återfinns i detta kapitel med avseende på 

uppkomna spänningar för förskjutningar i materialet med pålagd last. 

FEM-analysens fullständiga resultat redovisas i bilaga P.  

 Maximal spänning i konstruktionen uppmättes till 94,23 N/mm^2 

MPa (Figur 7) 

 Maximal förskjutning i konstruktionen uppmättes till 0,0065 mm 

(Figur 8) 

Figur 11: Staven 

som håller 

samman plattan 

med ispiggar och 

klämman 
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Figur 12: von Mises Stress med maximal spänning på 94.23 N/mm^2 MPa 

 

Figur 13: Förskjutning med en maximal förskjutning på 0.0065mm 

4.5.2 FMEA - Riskanalys 

Sammanfattningsvis visar resultatet efter FMEA–analysen att de största 

felkällorna uppkommer som konstruktionsfel och produktionsfel, samt 

att de främst beror på feldimensionering, felmontering eller kunskaps-

brist. För fullständig FMEA-analys se bilaga Q. 
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5 Diskussion 
Projektets syfte och mål har uppnåtts inom resursramarna. Avgräns-

ningarna gav projektet en tydlig ram att följa, samt uppdaterades och 

justerades löpande i samband med projektändringar.  

I kapitel 5.1 – 5.3 disskuteras projektets resultat, metod och felkällor. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Metoder från tidigare produktutvecklingsprojekt anpassades för det 

aktuella projektet efter att de hade granskats och utvärderats. 

 

Planering 

Projektupplägget visade sig vara bra och passa projektet bra. Projektet 

har drivits mestadels agilt då det inte har funnits specifika krav från 

början, samt att dess slutresultat var okänt. Tack vare att projektet har 

planerats och drivits agilt har det funnits stort utrymme för förändring-

ar. Det har passat bra då studenten har fått anpassa arbetet efter pro-

jektets gång och efter ändrade förutsättningar. I och med att tradition-

ella stödmetoder placerades under milstolparna blev projektet struktu-

rerat och studenten fick hjälp med att driva projektet framåt. Nackdelen 

med att stödmetoder utsågs i början var att de under ett senare skeende 

i projektet inte tillförde någon nytta och fick plockas bort. Det komplet-

terades med andra stödmetoder då projektets utformning inte var helt 

fastställd i början utan fick växa fram under tiden. Dagliga Stå-Upp-

Möten är något som enligt Gustavsson [11]bör förekomma i agila 

projekt och detta har anpassats efter den aktuella projektformen i och 

med små och korta, men täta möten med både projektbeställare och 

handledare. 

 

Förstudie och Produktspecificering 

Förstudien tillsammans med produktspecificeringen var en av de mer 

omfattande milstolparna i projektet, vilket gjorde att etappen var 

resurskrävande då den krävde mer tid än beräknat. Metodansatserna 

skapade en bra grund av kvalitativ information som kompletterade 
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marknadsundersökningens kvantitativa underlag. Förstudien och 

produktspecifikationen utmynnade i en kravspecifikation som uppdate-

rades och användes i olika steg under hela projektet som en produkt-

specifikation. 

 

Metodansatserna valdes att göras på intressenter som kompletterade 

informationen i marknadsundersökningen och på de parter som var 

mindre delaktiga där för att tillskaffa kvantitativ information. Metodan-

satserna genomfördes även på andra företag för att få ett bra grepp om 

hur marknaden ser ut i dagsläget 

 

Konceptgenerering 

Konceptgenereringen var inlagd som etapp 2 i planeringen dock så 

arbetades det ständigt med idégenerering och utvärdering av idéer, men 

även av befintliga produkter och patent under de båda första milstol-

parna. Metoderna för att generera lösningar gav resultat, men det var i 

samtalen med intressenter de viktiga aspekterna framkom och goda 

idéer skapades. För att sätta samman koncept användes teorin bakom en 

Morfologisk matris, men det sattes aldrig samman utan lösningarna 

plockades valfritt från varje delfunktion för att få fram koncept som 

ansågs lovande från början. Oseriösa eller orealistiska alternativ uteslöts 

i ett tidigt skede av processen. 

 

Utvärdering och val av koncept 

Under konceptgenereringen bildades nio koncept som sedan eliminera-

des i sammarbete med jämförande viktning och intressenter tills det 

endast fanns ett slutkoncept kvar. Det här momentet hade bra stödme-

toder som anpassades utifrån studentens önskemål och vad som pas-

sade i projektet. Detta syns tydligt i den sista matrisen där de tre kvar-

varande koncepten jämfördes i en egenpåhittad matris för att ge en 

överblick över för- och nackdelar. Metoderna gav ett bra beslutsun-

derlag för val av koncept. Här hade även intuitionen stor betydelse så 

att beslutet som togs skulle kännas bra för både projektbeställare och 

student. 

 

Något som var ett bra hjälpmedel under den här etappen var att skissa 

koncepten då det blev mer konkret om konstruktion och funktion. Det 
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var först här vissa konstruktionsproblem upptäcktes och löstes. 

 

Konfigurering och detaljkonstruktion 

CAD-modellen och tillverkningsspecifikation borde utförts löpande 

med varandra. Under denna etapp valde studenten att konstruera CAD-

modellen först för att sedan studera hur den skulle kunna tillverkas, 

vilket ledde till många konstruktionsomgångar och onödiga ändringar. 

Detta kunde avhjälpts i samband med CAD-modellens konstruktion om 

tillverkningen hade legat parallellt med modeleringen. FEM-analysen 

gav studenten en bra grund att utgå från för framtida dimensionering, 

men även ett riktmärke som bekräftelse på det som redan utvecklats. 

Riskanalysen som genom fördes var FMEA och bidrog till en ökad 

förståelse för riskerna hos produkten. Det som kunde gjorts annorlunda 

för ett bättre resultat var att den kunde genomfört tillsammans med 

olika intressenter. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

I kapitel 5.2 diskuteras projektets resultat som framkommit under de 

olika etapperna med hjälp av olika stödmetoder. 

Förstudie och Produktspecificering 

Under förstudien och produktspecifikationen skaffade sig studenten en 

god grund att påbörja arbetet på som visade sig vara betydande för 

projektets resultat. Nulägesanalysen visade att utrymme för utveckling 

av ispiggen till kryckor existerar, samt inom vilka områden möjligheter-

na finns. Marknadsanalysen visar på att det har funnits försök på att 

förbättra ispiggen, men att få har genomförts och spridits på mark-

naden. Detta kan troligtvis bero på att priset inte har blivit tillräckligt 

konkurrenskraftigt då det är en priskännslig marknad. 

Då verksamhetsanalysen pekar på att Ableway AB är ett tämligen svagt 

varumärke eftersom det är nystartat och inte har hunnit etablerat sig på 

marknaden krävs det goda produkter som följer företagets goda värde-

grunder för att bygga upp varumärket.  

Intressentanalysen gav en bra överblick över berörda parter i projektet 

och användes senare som ett utgångsläge för vilka parter metodansat-

serna skulle beröra. En tråkig parameter i förstudien och metodansat-
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serna var att samtal med hjälpmedelscentralen på Östersunds sjukhus, 

samt olika äldreboenden fick avskrivas då de inte var tillgängliga för 

någon undersökning eller kvalitativ intervju på grund av sekretess. På 

grund av detta blev undersökningen av denna målgrupp mindre än 

önskat. 

Marknadsundersökningen gav ett bra kvantitativt underlag för hur 

användandet av ispiggen ser ut idag, samt vilka upplevda problem det 

finns bland användarna. Under den här stödmetoden liksom under 

metodansatserna var det svårt att få tag i alla grupper då marknadsun-

dersökningen främst spreds som en webbenkät, vilket inte var optimalt 

för att nå de äldre målgrupperna, utan det skulle behövts kompletterats 

med andra distribueringvis. Metodansatserna utmynnade i en kravspe-

cifikation som sedan fungerade som stomme genom resterande del av 

arbetet. Genom att hålla kravspecifikationen uppdaterad gav det 

studenten en tydlig överblick över vad som skulle uppnås, samt hur 

projektet ändrades i och med vilka aktiviteter som utförts. 

 

Konceptgenerering och val av koncept 

Den viktigaste aspekten vid val av koncept ansågs vara konkurrenskraf-

ten och realiserbarheten. Positioneringsdiagrammen visade att alterna-

tiva och funktionella ispiggar finns. Dagens alternativ är dyrare vilket 

gjorde att priset på den tilltänkta produkten inte skulle överstiga 

dagens. Det som motiverade valet av koncept 3 var att det var ett av de 

mest lätthanterliga och att koncept 3 består av få komponenter och 

simpel tillverkningsmetodik. Det var även det koncept som under 

utvärderingarna och elimineringarna var starkast, samt att det var ett av 

dem som intressenterna uppskattade och trodde på. Av de sista tre 

koncepten som stod inför den sista elimineringen var koncept 3 det 

enda som hade en dämpande förmåga och då det är en medicinteknisk 

produkt som ska stödja vid skada ska den inte orsakar felbelastning se 

kapitel 2.3.2. Genom att göra produkten konkurrenskraftig kostnads-

mässigt blir den tillgänglig för fler vilket stämmer väl överrens med 

Ableways värderingar. 

 

Under konceptgenereringen upplevdes problem med att inte ha en 

projektgrupp. Bollandet av idéer utfördes med vissa intressenter och 

projektbeställare, dock var detta knappast tillräckligt. 
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Detaljkonstruktion av Koncept 3 

Materialet som valdes för ispiggen var rostfritt stål då det har goda 

hållfasthetsegenskaper i förhållande till vikt, samt är det som idag 

används och fungerar bra på liknande produkter. Under projektets gång 

framkom funderingar kring att välja ett vanligt stål som exempelvis 

Domex 355 från SSAB då det är billigare. Att ett material är billigare 

visar dock inte att det är det rätta valet då det kan vara kostsammare att 

bearbeta än ett dyrare vilket kan leda till att ett billigare material kan bli 

dyrare i slutänden. Valet av material är viktigt både för produktens 

prestanda och hållfasthet, men även för resursanvändning.  

 

Konstruktionen kräver att vissa detaljer ska svetsas fast på grund av 

detta kommer efterbehandling krävas i de bearbetade områdena för att 

skydda dem från korrosion. Exempel på efterbehandling kan vara 

glasblästring för konstruktioner i rostfritt stål. Det som framkommit är 

möjligheter att använda ett vanligt konstruktionsstål som exempelvis 

Domex 355 som är billigare för att sedan efterbehandla det med en zink-

krombehandling för skydd mot korrosion. Domex 355 och rostfritt stål 

har liknande hållfasthetsegenskaper som kan ses i Figur 9. Det som 

främst skiljer dem åt är hur motståndskraftiga de är mot korrosion. 

Rostfritt stål är mermotståndskraftigt. Domex 355 kommer inte bli lika 

motståndskraftigt som rostfritt trots zinkkrombehandlingen, men 

sannolikt bör det fungera under produktens livslängd. 

 

Materialegenskaper Domex 355 Rostfritt 

Yield strength (sträckgräns) 355 MPa 172 MPa 

Tensile strength (brottgräns) 500 MPa 512 MPa 

Figur 14: Tabell över materialegenskaper hos Domex 355 [22] och det rostfria stålet 

som användes i FEM analysen 

En aspekt som skulle göra produkten billigare är om klämman skulle 

kunna köpas in som standarddetalj. Efter lite justeringar på konstrukt-

ionen bör den kunna köpas in från ett annat företag, vilket skulle 

förkorta ledtiderna och produktionen som i sin tur leder till billigare 

resurs- och produktionskostnad. Beroende på hur produktionen och 

dess maskinpark ser ut kan delarna stansas ut eller skäras ut med laser 

för att minska produktionskostnaderna. Studenten valde att avgränsa 
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arbetet till att beräkningar inte skulle genomföras och på grund av detta 

har ingen speciell vridfjäder och fjäderkonstant valt ut till produkten. 

 

FEM – analysen genomfördes för att påvisa att dimensioneringen av 

plåttjockleken var rättvisande. Vid en pålagd kraft på 1000N var de-

formationerna som uppstod mycket små, samt att spänningen inte 

överskred brottgränsen vilket visar på en godkänd plåttjocklek och 

materialval. Något som kan diskuteras kring analysen är att kraften 

applicerades rakt ovanför. För att få en mer verklighetstrogen simule-

ring borde olika studier gjorts med olika kraftinfall och belastnings-

vinklar eftersom kryckan och därmed ispiggen inte belastas jämnt under 

användandet. I mån av tid kunde fler och mer realistiska FEM-

beräkningar genomförts, samt överslagsberäkningar för hand för att 

kontrollera att FEM- beräkningarna är riktiga. 

 

Riskanalysen som genomfördes var en FMEA och den gav en grund för 

framtida planering av produkt gällande konstruktion, produktion och 

försäljning. Den bör nyttjas vid nästa steg i utvecklingen då risker är 

identifierade och genom att utnyttja det undvika dem.  

 

5.3 Felkällor 

Möjliga felkällor i projektet handlar främst om den mänskliga faktorn. 

Felkällor som exempelvis kan ha uppstått i kontakt med intressenter är 

främst missförstånd och dålig kommunikation, dock så har detta hafts i 

beaktande och vid osäkerheter har det säkrats upp. Det kan förekomma 

felkällor i FEM – analysen då det inte har gjorts några beräkningar för 

hand för att kontrollera resultaten. Felkällor kan exempelvis yttra sig i 

felsatta randvillkor, eller feldimensionering. 
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6 Slutsats 
Projektets mål och syfte har uppnåtts och ett underlag för utveckling av 

ispiggen till en krycka har tagits fram. Resultatet presenteras som ett 

slutkoncept i rapportform. Slutkonceptet har skapats utifrån intressen-

ternas krav och önskemål för att ispiggen ska bli mer lätthanterlig och 

fungera bättre i olika miljöer. Projektresultatet har därmed skapat ett 

nyhetsvärde på marknaden kring medicintekniska produkter klass 1 

och kryckor. 

6.1 Förslag till fortsatta studier 

För vidare studier och utveckling bör en fullständig FEM-analys göras 

utifrån olika lastfall och tillämpningar för att ge fullständig information 

om dimensionering och hållfasthet. 

En funktionell prototyp bör även göras utifrån CAD-modelleringen för 

att ge beställare och övriga intressenter ett stimuli att diskutera och 

utvärdera, vilket kommer bidra med ny data kring produkten. 

Kostnadskalkyler bör göras för att se om produkten är realistisk för 

företaget kostnads och resursmässigt. Om så inte skulle vara fallet bör 

produkten konstrueras om eller läggas på is för framtida satsning.  

6.2 Erfarenheter att ta med sig 

 Tydligt syfte och mål vid projektets start så alla inblandande vet 

vad de ska sträva efter och vad som bör uppnås i projektets av-

slut. Med tydligt syfte och mål underlättas arbetet. 

 Korta och täta uppföljningar med kärnintressenter för avstäm-

ning, problem som uppstått, ändrade förutsättningar och vad 

som ska åstakommas fram tills nästa möte, men även för att för-

bättra kommunikationen kring ett projekt. 

 Ta hänsyn för förändring och oförutsedda händelser när tidspla-

nen skapas för att inte stressa projektgruppen eller skynda fram 

resultat som inte blir bra. 
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[17] Swereco “Bruksanvisning Isdubb Kronan” 

http://www.swereco.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/02/123350-

2012_09.pdf 

Hämtad. 150402 

[18] Fetterman “ Fetterman Ice Tips” 

http://www.fetterman-crutches.com/accessories/fetterman-ice-

tips/index.php 

Hämtad. 150402 

[19] Doability “Anti-slip Ice Spikes” 

http://www.doability.co.uk/blog/tag/ice-spikes-for-canes/ 

Hämtad. 150402 

[20] Cozywinters “Cane Crutch Grip” 

http://cozywinters.com/shop/cane-ice-grip-spike.html 

Hämtad. 150402 

[21] Thor. Ö, Svetstekniker och produktionsledare, Toyota 

Material Handling, telefonintervju, Telefonnummer: 073-xxxxxxx, 

Datum: 150503  

[22] SSAB ”Domex 355 MC” 

http://www.ssab.com/Global/DOMEX/Datasheets/sv/413_Domex%2035

5%20MC.pdf 

Hämtad. 150515 

[23] Lesjöfors AB ”Vridfjädrar” 

http://www.lesjoforsab.com/standard-fjadrar/vridfjadrar.asp 

Hämtad. 150515 

[24] Mattssons “Skruvkataloden” 

http://www.skruvkatalogen.se/webkat/WebtradePublic?action=catalogF

rame&o=pc 

Hämtad. 1505015 

 

  

http://www.swereco.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/02/123350-2012_09.pdf
http://www.swereco.se/wp-content/uploads/sites/8/2015/02/123350-2012_09.pdf
http://www.fetterman-crutches.com/accessories/fetterman-ice-tips/index.php
http://www.fetterman-crutches.com/accessories/fetterman-ice-tips/index.php
http://www.doability.co.uk/blog/tag/ice-spikes-for-canes/
http://cozywinters.com/shop/cane-ice-grip-spike.html
http://www.ssab.com/Global/DOMEX/Datasheets/sv/413_Domex%20355%20MC.pdf
http://www.ssab.com/Global/DOMEX/Datasheets/sv/413_Domex%20355%20MC.pdf
http://www.lesjoforsab.com/standard-fjadrar/vridfjadrar.asp
http://www.skruvkatalogen.se/webkat/WebtradePublic?action=catalogFrame&o=pc
http://www.skruvkatalogen.se/webkat/WebtradePublic?action=catalogFrame&o=pc
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Bilaga A – SMART 
 

 
SMART – Lätthanterligare ispigg till kryckor 

Syfte  
Via företaget Ableway har det kommit in förfrågningar på om ispiggen till ett par 
vanliga kryckor kan förbättras, då den inte är tillräckligt bra och funktionell. Idag 
har framförallt äldre och handikappade problem med att hantera dagens ispigg 
och många upplever att den inte ger det stöd som krävs i kallare klimat.  
 

Mål  
Målet med arbetet är att undersöka marknaden för att se vad det finns för 
möjligheter till vidareutveckling av ispiggen, samt att komma fram med ett antal 
olika förslag och någon/några fungerande prototyper.  
 

Avgränsningar  
Arbetet kommer att göras under heltid i tio veckor varav cirka fyra kommer sättas 
undan till rapportskrivande. Arbetet kommer endast innefatta tillägg till en krycka 
och en hel krycka kommer ej vara aktuellt.  
 

Resurser  
Resurser som krävs för att genomföra detta arbete är dator med Solid Works, ett 
par kryckor, samt eventuella prototypkostnader.  
 

Tidplanering  
Här nedan följer en översiktlig tidsplanering med ungefärlig veckoplanering med 
början i vecka ett under läsperiod 4 vt15.  
Förstudie och produktspecificering v.1 – v.2  
Konceptgenerering och konceptval v.3-v.4  
Detaljkonstruktion och prototyptillverkning v.5-v.6  
Rapportskrivning (delvis löpande under projektet) v.7 – v.10  
Presentation v.10 
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Bilaga B – Visionsdokument 
 

Datum: 2015-03-23 

Namn på projekt: Utveckling av lätthanterlig ispigg till kryckor 

Namn på projektledare: Erica Thor 

Namn på projektbeställare: Ableway AB 

Namn på mottagare: Per Skoglund 

 

Vision: 

Projektets vision är att förbättra ispiggen för kryckor då de i dagsläget 

ger dåligt stöd på is och snö, samt är svårhanterliga för främst äldre och 

för funktionsnedsatta. Projektets övergripande syfte är att studera varför 

ispiggen till kryckor är så dålig och ta fram ett underlag för utveckling 

av ispiggar med ett flertal olika koncept. 

 

Avgränsningar: 

 Arbetet kommer att göras under heltid i tio veckor varav cirka fyra 

kommer sättas undan till rapportskrivande. 

 Arbetet kommer endast innefatta tillägg till en krycka och en hel 

krycka kommer inte vara aktuellt. 

 Bruksanvisningar och märkningar av produkten för att påvisa att 

den är CE-märkt och att den uppfyller kraven för medicinteknisk 

produkt klass1 kommer inte innefattas i arbetet. 

 Ingen färdig produkt ska tas fram 
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Bilaga C – Arbetsbeskrivning 
Arbetsbeskrivning – Ableway AB 
 

ANSVARSOMRÅDE 

Ableway AB har en längre tid haft funderingar på varför ispiggen till kryckor är så dåliga. Frågor 
som vi skulle vilja ha svar på genom detta samarbete med examensarbetare från Sportstech är 
följande: 

1. Finns det någon anledning varför detta är fallet? CE-märkning 

2. Finns det några andra lösningar än den vanliga? Vilka, priser 

3. Vilka regler är det som gäller för tillverkning? Till exempel vilka material, hållfasthet, 

utformning 

4. Vilka brister finns det i konstruktionen idag? 

5. Vad vill kunderna ändra på? 

 

FÖRSLAG PÅ ARBETSUPPGIFTER 

Ex-jobbaren skall: 
- Göra en marknadsundersökning 

- Ta fram en kravspecifikation med hjälp av intressenter och Ableway 

- Ta fram minst 5 prototyper skisser 

- Ta fram minst en funktionell prototyp 

- Överlämna en kopia av dokumenterat arbete (C-uppsats) 

Ex-jobbaren har eget ansvar över planering av resurser och avgränsningar. Ex-jobbaren har även 
frihet att ta bort eller lägga till arbetsuppgifter om tid finnes. Om prototyp material eller tjänster 
behöver köpas in skall Ableway först kontaktas. 

 

KRAV PÅ ERFARENHET, UTBILDNING, KOMPETENS 

- Nästan färdigutbildad maskiningenjör 

- Erfarenhet av produktutveckling 

- Kunskap inom Solid Works 

 
Intresse av handikappidrott är meriterande. 

 

UNDERSKRIFT 

Denna arbetsbeskrivning har fastställts av arbetsgivaren. 
 

Per Skoglund                                  2015-03-15 

____________________________________         ___________ 
Arbetsgivarens namn                                                Datum 
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Bilaga D – GANTTschema 
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 Bilaga E – SWOT 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Styrkor 
 Kompetent personal 

 Stort engagemang 

 

 Intresse för att möjliggöra och för-

bättra förutsättningarna för aktivitet 

hos alla 

 Kunskaper inom CAD exempelvis 

Solid Works 

 Tidigare erfarenheter  

 Kunskaper inom produktionsteknik 

 Möjligheter 
 Område med god sammarbets-

förmåga mellan intressenter 

 Stabil marknad med plats för ut-

veckling 

 Ouppfyllda kundbehov 

 

 Möjligheter till ett väl genomfört 

examensarbete      

Hot 
 Regler som hindrar utveckling 

 Konkurrenter 

 Konjunktursvängningar 

 

 Sjukdom 

 

Svagheter 
 Nystartat företag 

 Drivs mestadels på ”fritiden” 

 

 Studenten är inte själv användare 

av produkten 

 Tids- och resursbegränsningar 

Bemötning av hot 
 Genom att utveckla produkten efter reglarena och föreskrifterna som finns ska 

hindren som finns motverkas innan själva produktutvecklingen startar. 

 För att inte bli utkonkurrerad bör produkten ha en unik lösning som har skap-

ats efter användarens behov. 

 Konjunktursvängningar dämpas med en noggrann förstudie och produktpla-

nering som visar att produkten fyller ett hål på marknaden och att det skapar 

ett mervärde för kunden. 

 

 Sjukdom bemöts med buffertdagar och bra planering, men även förebyggande 

med sömn och träning. 



Utveckling av lätthanterlig ispigg till 

kryckor – Ett 

produktutvecklingsarbete för 

Ableway AB 

Erica Thor                                                                   

Bilaga F – Marknadsanalys 

2015-06-08 

   

Based on the Mid Sweden University template for technical reports, written by Magnus Eriksson, Kenneth Berg and  

49 

Bilaga F – Marknadsanalys
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Bilaga G – Sammanställning av 
Patentanalys  
Svensk Patentdatabas 

Datum: 15-03-30 

Länk: http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1 

PB: Publiceringsnummer 

Rödmarkerad betyder att patentet är i kraft och grön att det har gått ut 

 

  

PB: 387044 

PB: 523723 

PB: 523723 

PB: 506555 

PB: 

PB:8000347 

http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1
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PB: 536946 
PB: 96017 

PB: 529690 

PB:340340 

PB:206074 
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Bilaga H – Metodansatser 
Intressenter i produktutvecklingssammanhang är alla som på något vis 

kommer i kontakt och beröras av produkten. 
Kärnintressenter Primärintressenter Sekundärintressenter 

Student Användare Mittuniversitetet 

Ableway Ab Tillverkning Samhälle 

 Konkurrenter Sjukgymnast 

 Transport Återvinning 

 Läkemedelverket  

 Landsting  

 Återförsäljare  

 Service  

 

Metodansats 1 – Användare 

Syftet med enkäten var att få information från användare tillhörande 

olika marknadssegment för att studera användandet av ispiggar, 

åldersgrupper, anledning till användandet, samt vad som finns för 

problem och önskemål. Enkäten lades ut på sociala medier, samt skick-

ades via e-post till viktigta intressenter. 

Urval: Representativa användare av kryckor med ispiggar  

Metod: Webbenkät  

Stimuli: -  

Kontext: Via sociala medier och e-post 

Länk: https://www.webbenkater.com/s/1ca6025 

 

Metodansats 2 – Ableway AB 

Studenten genomför arbetet på uppdrag av Ableway AB och företagets 

idéer och tankar runt projektet stäms kontinuerligt av. 

Urval: Per Skoglund, Innovatör och masterstudent i maskinteknik  

Metod: Ostrukturerade personliga intervjuer och samtal  

Stimuli: Modellskisser och eventuella prototyper 

Kontext: Mittuniversitetet, hus Q 

Metodansats 3 – Läkemedelsverket 

Via Läkemedelsverket vill studenten införskaffa information om vilka 

lagar och föreskrifter som gäller för kryckor och deras tillbehör det vill 

säga medicintekniska produkter, men även hur de ska appliceras och 

vad för märkning som krävs. 

https://www.webbenkater.com/s/1ca6025
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Urval: Personal på läkemedelsverket 

Metod: Personlig intervju via telefon  

Stimuli: LVFS 2001:7 och LVFS 2003:11 

Kontext: Mittuniversitetet, hus Q 

Metodansats 4 – Sebastian och Sonia  

Sebastian och Sonia är dagliga användare av kryckor året runt och syftet 

med intervjun är bland annat att få insikt om hur dagligt användande av 

produkten påverkar kroppen anatomiskt. Syfte med kontakten är 

dessutom införskaffa information från någon med långvarig använd-

ning i alla typer av årstider och miljöer. 

Urval: Sebastian XXX, Sonia XXX 

Metod: E-post och webbenkät, personlig intervju via telefon med Sonia 

Stimuli: - 

Kontext: E-post, Mittuniversitetet hus Q 

Metodansats 5 – Elitidrottsskolan i Svenska 
Handikappidrottsförbundet 

Kunskap och förståelse inom funktionsnedsättning är viktigt då 

produkten ska utvecklas för att underlätta för bland annat den 

målgruppen. Samtalen genomförs även för att få en större förståelse för 

hur aktivitet kan se ut för olika människor och att produkter måste 

anpassas efter de mänskliga förutsättningarna. 

Urval: Ungdomar från Elitidrottsskolan i Svenska 

Handikappidrottsförbundet  

Metod: Samtal i grupp 

Stimuli: Bilder på dagens ispiggar 

Kontext: Clarion Hotell, Östersund 

Metodansats 6 – Swereco 

Kunskap och produktinformation från företaget Swereco är viktigt då 

deras ispiggar är de som är vanligast på marknaden och därmed 

projektets största konkurrent.  

Urval: Personal på Swereco  

Metod: personlig intervju via telefon 

Stimuli: - 

Kontext: Mittuniversitetet, hus Q 
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Metodansats 7 – Svetstekniker och produktionsledare 
Toyota Material Handling Europé 

Kunskap inom tillverkningsteknologi och material är viktiga kunskaper 

inom konstruktion och produktutvecklingsarbeten. Samtalen 

genomfördes för att införskaffa information om hur den tilltänkta 

produkten skulle kunna tillverkas. 

Urval: Svetstekniker och produktionsledare på Toyota material 

Handling 

Metod: personlig intervju via telefon 

Stimuli: - 

Kontext: Mittuniversitetet, hus Q 
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 Bilaga I – Marknadsundersökning 
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Bilaga J – Kravspecifikation 
 

 

Kravspecifikation 
   

 
Kriterie Krav/önskemål Viktning (1-5) Begränsning/ Funktion 

 
Möjliggöra gång K   F 

 
Möjliggöra grepp på olika underlag K   F 

 
Kunna fixeras K   B, F 

 
Tåla nötning Ö 4 B 

 
Möjliggöra reglering av aktiv/inaktiv K   F 

 
Passa till kryckor och käppar mellan 17-23mm K   B 

 
Hanteras med en hand Ö 5 B 

 
Lätt att applicera på kryckan Ö 5 F 

Material Ett material Ö 4 B 

 
Ej innehålla giftämnen K   B 

 
Ej vara brandfarligt K   B 

 
Bör vara återvinningsbar Ö 3 B+F 

Föreskrifter Följa regler för CE-märkning K   B 

 
Följa regler för medicinteknisk produkt klass1 K   B 

Tillverkning Få komponenter Ö 4 B 

 
Billig tillverkning Ö 4 B 

 
Kort produktionstid Ö 3 B 

Övrigt Inga vassa kanter K   B 

 
Ingen klämrisk K   B 

 
Möjliggöra renhållning K   B 

 
Tillbehör till krycka K   B 

 
Tilltalande design Ö 2 F 

 
Smäcker konstruktion Ö 3 F+B 

 
Tåla slag Ö 4 F+B 

 
Låg vikt - max. 100g? Ö 5 B 
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Bilaga K – Sammanställning av 
generera lösningar 
Här nedan presenteras de lösningar som har tagits fram under varje 

delfunktion med hjälp av metodansatserna, dock så har kravet på 

möjliggöra gång uteslutits ur detta delmoment då det endast ses som ett 

krav. 

 
Möjliggöra grepp på olika underlag 

 Skodubb 

 Fler små dubbar 

 En pigg insatt i mjukt gummi och vid hårdare underlag nubbar 

piggen isen (dubbdäcksprincip) 

 Mindre spikar 

 Icebug 

 Gummi typ. Vibram 

 Dobb med hajtandsform 

 Dobb- törne 

 Sugpropp – geckoödla 

 Bergsgetens klöv 

 Olika djurklor 

 Krabben 

 Spets samt gummisko för gångstavar 

 Spets på längdskidstav 

 Halkskydd för skor 

 Dubbdäck 

Möjliggöra reglering av aktiv/inaktiv 

 En pigg insatt i mjukt gummi och vid hårdare underlag nubbar 

piggen isen (dubbdäcksprincip) 

 Hylsa som fälls ner med den andra kryckan 

 Hylsa som fälls ner med den andra kryckan 

 Trycka ut och in från handtaget 

 Flytta som figuren  
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 Sitskistav 

 Flerfärgskulspetspenna – plupp 

 Translationsled 

 Hasp som låsning 

 Snäppfunktion som en portmonnä 

 Borrsväng som nerskruvning 

 Ullstrumpa – någon slags strumpa som kläs på över doppskon 

 en knapp som trycks in för att sedan kunna skjutas som den på 

skjutmått 

 Motorgräsklippare – dödmansgrepp 

 Paraplyfunktion 

 Blåskopåsar hos tandläkare  

 
Lätt att appliceras på kryckan 

 Fastsättning på krycka som en rörklämma för instrument 

 Ullstrumpa – någon slags strumpa som kläs på över doppskon 

 Byta doppsko 

 Någon slags hårklämma med möjlighet till fixering 

Tilltalande design 

 Ingen sjukhuskänsla 

 Trä 

 Svart 

 Välja färg 

 Smäcker 
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Bilaga L – Elimineringsmatris enligt 
Pahl och Beitz 
Lösning Löser huvudproblemen Uppfyller alla krav Uppfyller Önskemål (11st) 

1 + - 7 av 11 

2 + + 9 av 11 

3 + + 10 av 11 

4 + + 7 av 11 

5 + + 7 av 11 

6 + + 9 av 11 

7 + + 6 av 11 

8 + + 8 av 11 

9 + + 9 av 11 

Realiser-
bar Inom kostnadsramen 

Säker och 
ergonomisk Passar Ableway 

- - + - 

+ + ? + 

+ + + + 

  - + + 

+ + ? + 

+ ? ? ? 

+ ? - - 

+ + ? - 

+ + + + 

Komentar 

  

  

  

Påminner om Fetterman 

  

  

  

Påminner om dagens men med annorlunda funktion och dubbar 
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Bilaga M – Prototypskisser 

 
Figur 15: Koncept 2 

Figur 16: Koncept 3 
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Figur 17: Koncept 9 

 

Figur 18: Skisser över övriga Koncept 
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Bilaga N – Jämförande viktning 
Viktning (1-5) Kriterie Koncept 2  Koncept 3 Koncept 9 

          

5 Bra grepp på olika underlag 3 2 1 

4 Kunna fixeras 1 2 3 

4 Tåla nötning – dubb 1 1 1 

4 Tåla slitage – fastspänningsanordning 1 2 3 

5 Passa till kryckor och käppar mellan 17-23mm 2 1 1 

5 Hanteras med en hand 1 1 1 

3 Lätt att applicera på kryckan 3 1 2 

4 Ett material 1 1 - 

  Återvinningsbarhet - - - 

  Följa regler för CE-märkning - - - 

  Följa regler för medicinteknisk produkt klass1 - - - 

  Följa Landstingets regler - - - 

4 Få komponenter 2 1 3 

4 Billig tillverkning 2 1 2 

3 Kort produktionstid 2 1 3 

4 Inga vassa kanter 2 2 2 

4 Ingen klämrisk 2 2 1 

4 Möjliggöra renhållning 3 1 2 

5 Tillbehör till krycka 1 1 1 

2 Tilltalande design 1 1 2 

3 Smäcker konstruktion 2 1 1 

4 Tåla slag 1 2 3 

5 Låg vikt – max. 100g? 2 1 1 

3 Gå att använda smutsig 3 1 2 

4 Dämpande förmåga 2 1 2 

2 Passar varumärket Ableway 1 2 2 

          

  Summa 151 112 149 

De tre olika koncepten viktades mot varandra med inbördes placering 

mellan ett och tre för att sedan multipliceras med viktningen på 

önskemålet eller kravet. Den som viktades bäst i förhållande till de 

andra fick placering ett de andra rangordnades sedan efter det. 
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Date: den 7 maj 2015 

Designer: Erica Thor 

Study name: Static 1 
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