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Sammanfattning 

Detta kandidatarbete avser behandla en hopfällbar krycka. Kryckan har tagits fram för att 
användaren enkelt och tidseffektivt ska kunna minska kryckans totala längd, så den till 
exempel kan få plats i en handväska eller en ryggsäck.  

Ett antal olika idéer utvärderades där slutresultatet blev att kombinera en teleskopvariant med 
fällbara delar. De fällbara delarna var fästa i varandra med metallfjädrar och en nylonlina, 
som tillsammans höll kryckans delar på plats vid utfällt tillstånd. Fälldes de vikbara delarna 
lade de sig bredvid varandra. Kryckans vikfunktion hade också som syfte att brukaren kunde 
behålla den med teleskopfunktionen förinställda personliga längden, trots att denne fällde 
ihop kryckan. Vidare utvecklades ett fällbart handtag, som vid infällt läge lade sig kring 
kryckröret. Maximala längden på kryckan var 1180 mm och vid fullt hopfällt tillstånd 390 
mm. Kryckan var dimensionerad för en brukarvikt på 150 kg. 

Totalvikten på kryckan uppgick till 900 g och materialen som användes var aluminium i 
själva kryckröret, stål i röret som gick upp till underarmsstödet och det fällbara handtaget. 
Underarmsstödet bestod av plast.  

Underlag för tillverkning har tagits fram med hjälp av CAD- programmet Solid Edge. 
Hållfasthetsberäkningar och dimensioneringar för kryckans olika delar gjordes med hjälp av 
programmet Matlab. 
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Abstract 

This Bachelor of Science is a study that involves a foldable crutch. The crutch is intended to 
be a simple and time effective way for users to be able to reduce total length of the crutch to 
fit in a bag similar to a bigger purse or backpack.  

Several ideas have been evaluated where the finished result ended up to be a combination 
between a telescopic and a foldable crutch. The foldable parts were attached in each other 
with two extension springs and a thread of nylon. When folded together the three foldable 
pieces laid next to each other. The foldable parts had the benefit of maintaining the user 
adjusted length settings, set by the telescopic function, even though the crutch has been in a 
folded state. Furthermore a foldable handle were developed, which were put along the top 
pipe .  

The maximum length for the crutch was 1180 mm and 390 mm at fully foldable state. The 
crutch was constructed to withstand a user weight of 150 kg. 

The total weight of the crutch was 900 g and the materials that were used were aluminum for 
the pipes, steel in the upper pipe where the arm support were located and the foldable handle. 
The arm support was chosen to be made of plastic. 

The basis for a production was made with help from the CAD- program Solid Edge. Solid 
mechanics and the dimensions for the different parts of the crutch were determined with help 
from the program Matlab. 
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1. 0BInledning 
Att ha problem att gå kan vara en riktig pina. Många använder sig av någon form av stöd för 
att klara av att hålla balansen i vardagen. Ett av dessa stöd är kryckor, men att stuva undan 
dessa när de inte används kan lätt bli en tröttsam historia. 

Syftet med detta projekt var att konstruera en krycka som gick att få ner i storlek när den inte 
användes, så att den enkelt och smidigt kunde stuvas undan.  

Resultatet av detta projekt, Kombokryckan, blev inte mer än 39 cm lång i hopfällt tillstånd. 
Det unika med konstruktionen var att handtaget var hopfällbart och lade sig längs själva 
kryckröret, samt att den personanpassade längdinställningen inte gick förlorad från hopfällt 
läge till användarläge. 

Analyser och evaluering inom hållfasthet, rit- och tillverkningsteknik och prototypbygge 
ledde fram till en produkt som med hjälp av bifogade ritningar kan tas direkt till produktion.  

2. 1BProjektetablering 

2.1. 12BProblemformulering 
Det finns ett fåtal hopfällbara kryckor på marknaden idag (maj 2010), men ingen av dem blir 
handväsksmå i hopfällt tillstånd. Målet med detta projekt var att ta fram en ny sorts krycka 
som vid hopfällt tillstånd blev så liten som möjligt, samtidigt som vikten hölls nere. 

2.2. 13BMålgrupp 
Målgruppen för den hopfällbara kryckan bestod av alla som av någon anledning använde 
kryckor och som hade behov av att lättare kunna stuva undan och förvara hjälpmedlet. 

2.3. 14BMetod 
Den metod som valdes var en inledande informationssökning kring de befintliga lösningar 
som fann på marknaden. Därefter genomfördes en idégenerering för att lösa de problem och 
marknadsluckor som uppdagats. Prototyper togs fram för att visualisera och testa utvalda 
koncept. Ett konceptval genomfördes baserat på enklare analyser av koncepten, varefter 
utförliga hållfasthetsberäkningar, tillverkningsstudier, produktionsunderlag och en 
ekonomianalys togs fram. 

2.4. 15BAvgränsningar 
Projektet har fokuserats på den fällbara funktionaliteten snarare än att hitta den mest optimala 
lösningen viktmässigt. Därför avgränsades projektet till att använda samma rördimensioner 
som en standardkrycka (se Bilaga 5) från Swereco Rehab AB. 



             
         

2 

 

På grund av att ingen standard för kryckor inhandlats utförs inga standardiserade tester på 
kryckan.  

2.5. 16BKravspecifikation 
Maximal brukarvikt för kryckan sattes till 150 kg per krycka och kryckans vikt skulle max 
vara 1 kg. Kryckans längd skulle vara justerbar utan användning av några verktyg och i 
hopfällbart läge fick den max vara 500 mm. En fullständig kravspecifikation finns i Bilaga 1. 

2.6. 17BInformationssökning 
Efter att ha gjort sökningar på patent- och registreringsverket tillsammans med en sökning 
bland de krycktillverkare som fanns hittades flera exempel på fällbara kryckor. Ett antal 
företag i Sverige så som Popab, Dolomite, Varsam, Uriform och Vobis hade varianter på 
hopfällbara/teleskopkryckor. Det som inte hittades var en variant som hade fällbart handtag, 
eller som blev under 50 cm i hopfällbart tillstånd, vilket inte gjorde dem tillräckligt små för en 
handväska. Två exempel på fällbara kryckor ses i XFigur 1X. 

 

Figur 1. Två olika varianter på fällbara kryckor. 

Förutom en sökning på internet och patentverket gjordes ett antal intervjuer med personal på 
sjukhus, olika företag samt ett antal rehab-center (se Bilaga 2). Slutsatsen som drogs av dessa 
intervjuer, rörande hopfällbarheten av kryckor, var att det var en krycka som blev 
”handväskliten” som eftersöktes. 

Mycket information och hjälp kom också från företag som själva tillverkar eller säljer 
kryckor. De företag som kontaktades var bl.a Swereco, Popab, Hjälpmedelsintitutet och 
hjälpmedelscentralen. Kontaktpersonerna på dessa företag försåg projektet med bland annat 
information om vilka hopfällbara kryckvarianter som fanns på marknaden, samt lite om 
belastningsvillkor mm.  

Huvuddelen av de hållfasthetstester som utfördes på kryckor när denna rapport författades var 
helt mekaniska och utförda av maskiner. Huvudtestet gick ut på att kryckan belastades i 
handtaget med så mycket vikt som möjligt, varpå kryckan lutades i olika vinklar. En utsatt 
vikt som kryckan skulle klara var en nedåtgående last på 150 kg (1473 N) i handtaget. Vissa 
källor har påvisat att kryckans handtag skulle klara en last på 50 kg underifrån enligt standard. 
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Eftersom projektgruppen aldrig fick tag på denna standard under projektets gång bortsågs 
detta krav på kryckan. Ett delmoment i ett test ses i XFigur 2 X. 

 

Figur 2. Ett typiskt test av en krycka, där en robotarm håller i handtaget och belastar en krycka från 
företaget Popab enligt SIS standard 4.6 . 

3. 2BKoncept 

3.1. 18BKoncept av hopfällbar stång 
Efter en inledande idégenerering återfanns två tongivande stångkoncept. Det ena byggde på 
samma princip som standardkryckorna idag använder; teleskopprincipen. Det andra baserades 
på en kombination av teleskopfunktionen och fällbara delar. 

33BTeleskopkonceptet 
Likt de standardkryckor som användes inom sjukvården baserades teleskopkonceptet på en 
teleskopfunktion för att välja längd på kryckan, och tillika fälla ihop den. Konceptet bestod av 
två teleskopleder, till skillnad från de existerande en, med ett fällbart handtag. XFigur 3X nedan 
visar konceptet utan handtagsdelen. 

 

Figur 3. Teleskopkonceptet i utfällt och infällt läge, utan handtagsdelen. 
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För att göra en preliminär beräkning av kryckans längd vid fullt hopfällt läge gjordes ett antal 
antaganden: 

• att handtagsdelen trycktes ned i det tjockaste röret med 115 mm 
• att teleskopdelarna överlappade varandra med 85 mm 
• att rören i fullt hopfällt läge stack ut 40 mm ur varandra (för greppvänlighet vid 

förlängning) 
• att rörens sammanlagda längd i fullt utfällt läge var 900 mm 

Den preliminära längdberäkning vid hopfällt tillstånd blev då: 

 
80 40 85 115 900

193
x x x

x mm
+ + + + + + =

⇒ =
 (2.1) 

Vilket ledde till den totala längden 

 40 40 85 193 115 470mm+ + + + ≈  (2.2) 

vid hopfällt läge. 

34BKombinationskonceptet 
Genom att kombinera teleskopprincipen med fällbara delar erhölls en krycka som var enkel 
att förkorta och snabbt förlänga vid behov. Genom att endast fälla stängerna, utan att dra ihop 
dem med teleskopfunktionen, gick det snabbt att förkorta och sedan fälla ut kryckan igen till 
förinställd längd. För att kryckan skulle bli så liten som möjligt fälldes alla delar samtidigt 
som teleskopdelarna sköts in till sitt innersta läge. XFigur 4X nedan visar konceptet utan 
handtagsdelen. 

 

Figur 4. Kombinationskonceptet i utfällt och infällt läge, utan handtagsdelen. 

För att göra en preliminär beräkning av kryckans längd vid fullt hopfällt läge gjordes ett antal 
antaganden: 

• att handtagsdelen och det yttersta tjocka röret, samt kopplingen mellan de fällbara 
delarna överlappade varandra med 85 mm 

• att teleskopdelarna överlappade varandra med 85 mm vid fullt utfällt läge 
• att de båda tjocka rören hade samma längd och tillika de tunnare rören 
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• att de tunnare rören i fullt hopfällt läge stack ut 40 mm från de tjockare (för 
greppvänlighet vid förlängning) 

• att rörens sammanlagda längd i fullt utfällt läge var 900 mm 

Den preliminära längdberäkning vid hopfällt tillstånd blev då: 

 
40 85 85 40 85 85 900

120
x x x x

x mm
+ + + + + + + + + =

⇒ =
 (2.3) 

Vilket ledde till den totala längden 

 85 40 85 120 85 415mm+ + + + =  (2.4) 

vid hopfällt läge. 

3.2. 19BKoncept av handtag 
Målsättning var att göra hela kryckan så liten som möjligt och ledde till att också handtaget 
bearbetades för att ta så liten plats som möjligt. Fyra huvudkoncept togs fram efter att ha 
genomfört en kortare idegenereringsfas. För att visa hur dessa koncept såg ut kommer dessa 
ges en kortare förklarning. Det första konceptet var ett vanligt utstående handtag, men med ett 
fäst gångjärn mot kryckröret. Konceptet skulle bli enkelt att förstå för slutanvändaren och 
även enkel att producera. Handtaget skulle ta relativt mycket plats i uppfällt tillstånd. 
Konceptet ses i sin helhet i XFigur 5X. 

 

Figur 5. Illustration av fällhandtag med gångjärn placerat framtill. 

En annan typ av handtag byggde på att det skjuts på med hjälp av spår, ett fiskstjärtspår som 
ses i XFigur 6X. Också denna skulle vara enkel att förstå, men fick inte någon vidare utveckling 
då konstruktionen med största sannolikhet skulle bli väldigt stor för att klara de krafter 
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handtaget utsattes för. Då handtaget var bortmonterat kunde det fästas mot kryckröret med ett 
snäppförband eller liknande.   

 

Figur 6. Handtag med fiskstjärtspår som kan skjutas av och på. 

Ett koncept som till en början verkade väldigt lovande var ett som fälldes ner mot och lade sig 
runt kryckröret. För att fälla ihop handtaget vreds den undre delen in under den övre (se XFigur 
7X), vilket möjliggjorde att handtaget kunde fällas nedåt. Då handtaget lade sig kring röret tog 
den upp mycket liten plats i hopfällt tillstånd. 

 

Figur 7. En illustration på det handtagskoncept som vrids fram. 

Nästa koncept byggde på samma princip som föregående där handtaget fälldes in mot och 
lade sig runt kryckröret. Här var det istället överdelen som rörde sig och för att fälla handtaget 
lyftes överdelen uppåt och sköts sedan framåt, vilket kan ses i XFigur 8X. Väl i sitt yttersta läge 
roterades överdelen ned under underdelen och hela handtaget kunde fällas upp. Tänderna, på 
skenorna i underdelen och på undersidan av överdelen, var tänkta att haka i varandra och hålla 
delarna på plats vid nedfällt läge.  
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Figur 8. En illustration av det handtag som bygger på tänder som hakar i varandra i över- och 
underdel.  

Detta koncept vidareutvecklades sedan något för att fungera bättre rent praktiskt och 
tillverkningsmässigt. Tänderna hade blivit svåra att konstruera och en ny utformning på 
skenorna och överdelen togs fram, vilket kan ses i XFigur 9 X. Här förenklades skenan och 
spärrfunktionen för överdelen blev istället ett hack längst bak i skenan. 

 

Figur 9. En illustration av det handtag som med hjälp av en skena flyttar överdelen på underdelen. 

Principen för alla handtagskoncept som fälldes in och lade sig runt kryckröret kan ses i XFigur 
10X). 
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Figur 10. Handtaget i uppfällt läge. 

3.3. 20BPrototyp 

35BHopfällbar stång 
För att undersöka och verifiera konceptet av den kombinerade teleskop och fällbara stången 
konstruerades en prototyp. Syftet var här att undersöka om konceptet var lätthanterligt för 
slutanvändaren och hur liten och kompakt kryckan skulle bli vid helt hopfällt tillstånd. För det 
andra konceptet, med endast teleskopfunktion, konstruerades ingen prototyp. Detta för att det 
var enklare att föreställa sig funktionaliteten hos konceptet.  

Prototypen av kombinationskonceptet tillverkades av två standardkryckor från Swereco 
Rehab AB. Detta gav en möjlighet att lättare jämföra konceptet mot de kryckor som användes 
på marknaden. När vikfunktionen av aluminiumrören verifierats och handhavandet av 
kryckan undersökts kompletterades prototypen med fjädrar mellan de vikbara delarna av rören 
för att även ge en bild av hur denna funktion skulle fungera. 

36BHandtaget 
Vidare skapades en prototyp av det sista av koncepten för hopfällbara handtag. Detta för att 
undersöka dess funktion och hanterbarhet. Under tillverkningsprocessen uppdagades ett flertal 
brister hos konceptet, som modifierades för att fungera optimalt. Glidspåret i handtagets 
underdel modifierades något för att överdelen lättare skulle kunna glida i spåret. Genom 
prototypen återficks också en bra bild av hur kompakt handtaget skulle komma att bli vid 
hopfällt tillstånd och hur bekvämt det skulle bli att hålla i. 

Prototypen skars ut i 1 mm aluminiumplåt och bockades sedan för hand till rätt form. 
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3.4. 21BKonceptval 

37BHopfällbar stång 
För att välja vilket av de båda koncepten teleskopkonceptet och kombinationskonceptet som 
skulle vidarearbetas gjordes en enklare analys av dess förutsättningar, vilken kan ses i XTabell 
1 X. 

 Teleskopkonceptet Kombinationskonceptet 
Längd vid hopfällt läge 470 mm 415 mm 
Antal delar Få Många 
Tillgodose kundbehov Bra Mycket bra 

Tabell 1. Analys av rörkoncepten. 

Ett stort antal delar försvårar tillverkningen och gör densamma dyrare genom både längre 
monteringstid och större komponentkostnader. För att utreda om koncepten tillgodosåg 
kundbehovet eller inte jämfördes dess egenskaper mot kravspecifikationen. Stor vikt lades här 
på enkel hantering vid hopfällning. 

Genom analysen fastslogs det att kombinationskonceptet hade bäst förutsättningar och valdes 
således som slutkoncept för rördelen. 

38BHopfällbart handtag 
Eftersom prototypen av det koncept som byggdes fungerade till belåtenhet och detta också var 
det koncept som tog minst plats i hopfällt tillstånd valde projektgruppen att gå vidare med 
detta handtag. Problemen med de övriga koncepten var bland annat att gångjärnskonceptet 
och fiskstjärtspårskoncetet ansågs ta för stor plats vid hopfällt tillstånd, där den senare också 
antogs ha hållfasthetsproblem vid infästningen mot röret. Vid konceptet med den snurrande 
underdelen uppstod svårigheter med utrymme att fysiskt genomföra mekanismen. 

4. 3BSlutmodell 
Kryckan i sin helhet kan ses i XFigur 11 X nedan. 
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Figur 11. Kryckan i sin helhet. 

Ritningar på kryckans alla delar återfinns i Bilaga 4. 

För att begränsa projektet valdes rörens diametrar och godstjocklek till samma mått som en 
standardkrycka från Swereco Rehab AB, då dessa empiriskt visat sig fungera. Diametrarna för 
dessa var 23 respektive 21 mm samt och en godstjocklek på 1 mm 

Handtaget bestod i huvudsak av två delar, en överdel som brukarens hand skulle vila på vid 
användning, samt underdelen som stabiliserade och fungerade som fästpunkt mot kryckröret 
(se XFigur 12 X). 

 

Figur 12. Hantaget i utfällt läge. 
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Utfällningen av handtaget fungerade enligt XFigur 13 X nedan. 

 

Figur 13. Bruksanvisning för utfällning av handtaget. 

På insidan av handtagets överdel har en bockad plåtbit placerades i samma tjocklek och kant i 
kant mot underdelen av handtaget. Denna fungerade som kraftfördelare och stopp mellan 
överdelen och underdel. En förklaring lyder: brukaren placerar sin hand på övre delen och 
kraften fördelas via den bockade plåtbiten och går ner i undre delen, för att tillslut fortplantas 
till röret den sitter fast i. Denna detalj syns i XFigur 14 X nedan. 

 

Figur 14. Handtagskonceptet framifrån. 

Diskussioner fördes kring huruvida handtagets över- och underdel istället skulle göras med 
rätvinkliga hörn, istället för de rundade former de har på bilderna ovan, för att underlätta 
kraftöverföringen mellan över- och underdel. Resultatet av detta hade blivit att handtaget i 
hopfällt läge tagit mer plats. 

Ett genomgående hål med en skruv skapade fästanordningen för handtaget mot kryckröret.  

4.1. 22BOptimalt instick 
För att kryckan skulle bli stabil och tillika hållfast var dess rör tvungna att vara instuckna i 
varandra med en viss längd (se XFigur 15 X).  
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Figur 15. Instick vid fullt utfällt läge. 

För att det mindre röret lätt skulle kunna röra sig i det större fanns en liten diameterskillnad 
rören emellan. Denna differens gjorde dock samtidigt kryckan rangligare och ju mindre 
instick desto mer påverkades kryckan (se XFigur 16 X).  

 

Figur 16. Det mindre rörets svängningar inuti det större beroende på instickets längd. 

Den vinkel, , med vilken det lilla röret kunde röra sig i det större beräknades enligt ekv 
X(3.1)X. 

 tan spel
sned

instick

L
V

L
=  (3.1) 

Sammanlagt hade kryckan fyra instick, vilket gav en ranglighet på kryckans nedersta punkt 
enligt ekv. X(3.2) X.   

 1 2 3 4( 3 ) sin( )fel rördel rördel rördel rördel instick snedL L L L L L V= + + + − i   (3.2) 

Spelet mellan de olika rördimensionerna antogs vara 1 mm. De kryckor som Swereco 
tillverkade hade ett instick på LRinstickR = 85 mm. Med dessa värden instoppat i ovanstående 
formler återficks en ranglighet på 10 mm. Ett minskat instick på 10 mm skulle medföra en 
ökning av rangligheten med 30 %, vilket inte ansågs vara ok. Instickens längd valdes därför 
till 85 mm. 

För att öka stabilitets- och kvalitetskänslan kunde rangligheten till viss del hävas med 
plastdetaljer och pluggar som trycktes på i ändarna av rören. 

4.2. 23BLängdberäkningar av rören 
Målet med kryckan var att göra den så liten som möjligt vid hopfällt tillstånd. Vid de 
preliminära beräkningarna antogs de båda tjockare rören ha samma längd och tillika de båda 
tunna. Nya beräkningar gjordes nu där målet istället blev att de båda rörsammansättningarna 
A+B och C+D (se XFigur 17X) skulle ha samma längd vid hopfällt läge (se XFigur 18 X), snarare än 
att bestå av rör av samma längder. Beräkningsmodellen förfinades även med tillägg av den 
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ändbit av gummi som var tänkt att placeras längst ned på kryckan. Måttsättningen bestämdes 
enligt: 

• handtagsdelen samt kopplingen mellan de fällbara delarna överlappade varandra med 
85 mm, med ett tillägg på 30 mm för fästning av gummimand eller fjädrar 

• teleskopdelarna överlappade varandra med 85 mm vid fullt utfällt läge 
• vid fullt hopfälld teleskopdel i C+D skulle avståndet mellan änddelarna av rören B och 

D vara 25 mm  
• rörens sammanlagda längd i fullt utfällt läge var 900 mm 

 

 

Figur 17. Fastställda längder för kryckans delar. 

 

Figur 18. Vid hopfällt läge är de båda rörsammanställningarna lika långa. 

Först ställdes ekvationen för de båda rörlängderna mot varandra. På detta sätt återficks 
relationen mellan konstanterna x och y. 

 
15 35 85 30 85 85 25 85 30 85

250 310 60
x y

x y x y mm
+ + + + + = + + + + +

⇒ + = + ⇒ = +
 (3.3) 

Vidare ställdes ekvationen för alla rördelar upp enligt 

 
15 35 85 30 85 25 85 30 85 900

212,5
x x y y

x y mm
+ + + + + + + + + + + + =

⇒ + =
 (3.4) 

och med X(3.3) X i X(3.4)X beräknades konstanterna enligt 

 60 212,5 2 152,5 76, 25 80y y y y mm+ + = ⇒ = ⇒ = ≈  (3.5) 

 80 60 140x mm≈ + =  (3.6) 
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Med konstanterna bestämda erhölls de fyra rörens längder enligt:  

 35 140 85 260A mm= + + =  (3.7) 

 85 140 30 85 340B mm= + + + =  (3.8) 

 85 80 25 85 275C mm= + + + =  (3.9) 

 85 80 30 85 280D mm= + + + =  (3.10) 

Måtten för handtagsdelen av rören valdes till samma mått som den standardkrycka från 
Swereco gruppen arbetat med under projektet (se XFigur 19 X). Vidare valdes även här ett instick 
på 85 mm, som använts på övriga rör, in i rör D. Mellan rör E och F valdes dock ett instick på 
70 mm av platsbrist. 

 

Figur 19.Måttsättning för handtagsdelen av röret. 

Hela kryckan var nu måttsatt och den totala längden vid helt hopfällt läge beräknades enligt 
(se XFigur 17 X) 

 15 35 85 140 30 85 390AB mm= + + + + + =  (3.11) 

 85 25 85 80 30 85 390BC mm= + + + + + =  (3.12) 

 85 70 210cos(21,8 ) 350xEF mm= + + ° ≈  (3.13) 

Eftersom kryckan vid helt hopfällt tillstånd skulle bli lika kort som dess längsta del kom den 
således att bli 390 mm. 

4.3. 24BHållfasthetsberäkningar 
Efter det att koncept bestämts och vilken typ av funktion och form kryckan skulle ta gjordes 
hållfasthetsberäkningar på kryckan. De mest kritiska delarnas beräkningar redovisas nedan. 
Dynamiska beräkningar betraktades inte. Alla ekvationsuppställningar gjordes under statisk 
jämvikt.  

Alla beräkningar gjordes för en fullt utfälld och förlängd krycka. Samtliga ekvationer i detta 
kapitel har hämtats ur Grundläggande hållfasthetslära [5] och Formelsamling i hållfasthetslära 
[4] och beräknades i Matlab [2]. 

Den kraft som påverkade kryckan var placerad på handtaget, där brukaren lade sin vikt. 
Längden på handtaget var 120 mm och brukarens tyngd antogs vara placerad 85 mm från 
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röret, 70 % av handtagets totala längd. Kraften från brukaren förenklades till en punktkraft. 
Momentet som uppkom i handtaget beräknades enligt ekvation X(3.14)X. 

 0,7hand hand handtagM F L= i i  (3.14) 

Detta moment påverkade alla rörens instick. Ju mindre del av rören som gick i varandra desto 
större krafter skulle skapats i rörens kontaktpunkter. Det instick som var närmast handtaget, 
det mellan översta rördelen och den mittersta, påverkades mest av detta moment. De instick 
som var placerade långt från handtaget påverkades minst. 

De problem som skulle kunna uppkomma vid insticken var risk för deformation/brott i 
rörkanten och på insidan av rörväggen. Beräkningar för spänningen i kontakten på insidan av 
röret gjordes genom ekvation X(3.15)X och X(3.16)X. 

 hand
instick

MF
L

=  (3.15) 

 instick
instick

F
A

σ =  (3.16) 

Spänningen RinstickR har beräknats med hjälp av kraften    och arean A, där A var 
kontaktarean mellan rören, vilken uppskattades till en kvadrat med sidorna 5 mm.  

Böjningen av den smalare del av röret som var inne i insticket beräknas genom ekvation 
X(3.17)X.  

 böj hand
zM
I

σ = i  (3.17)  

Där MRhandR var det momentet som uppstod på grund av handkraften, z var avståndet från 
neutrallagret eller där tryckkraft möter dragkraft och resultatet blev noll, I var 
yttröghetsmomentet, vilket åskådliggörs i figur XFigur 20X nedan. 
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Figur 20. Yttröghetsmoment I, neutralagret z och spänningar för röret. 

Yttröghetsmomentet, I, beräknades efter att ha härlett uttrycket för formeln för en solid stav 
och subtraherat själva håligheten i röret. Härledningen ställdes upp enligt ekvation X(3.18) X. 

 ( )
2 2

2 2

0 0 0 0

( )
a a t

yI z r drd z r drd
π π

ϕ ϕ
−

= −∫ ∫ ∫ ∫i i  (3.18) 

Där · sin  och var höjden av det element som söks i tvärsnittet, se XFigur 21X nedan. 

 

 

Figur 21. Cirkulärt tvärsnitt med ringformat intergreringselement 

 

z 

 

 

 

 
 

I 

 

 

M 

z 
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Ett annat fall som undersöktes var knäckning, för att se att inte rören vek sig på grund av 
vertikal kraftpåverkan. Denna beräknades enligt elementarfall 4 i formelsamling i 
hållfasthetslära, enligt ekvation X(3.19) X. 

 
2

2

4
k

EIP
l
π

=  (3.19) 

Värden på alla beräkningar i avsnittet ovan redovisas i XTabell 2X. 

Beskrivning Variabel Värde Enhet 
Vinkel VRsned 0,7 °grader 
Längd LRfel 10 mm 

Moment MRhand 125 Nm 
Böjkraft FRinstick 1240 N 

Spänning 50 MPa 
Spänning ö  98 MPa 

Knäckkraften PRk 4700 N 
Tabell 2. Beräknade värden från avsnittet ovan. 

39BLåsknapp 
För att se hur stora skjuvspänningar som uppstod i den knapp som fixerade längdinställningen 
på kryckans teleskopfunktion, gjordes beräkningar enligt ekvation X(3.20)X. 

 hand

knapp

F
A

τ =  (3.20) 

Vidare skapades det en spänning, som beräknades genom ekv X(3.21)X, i kontaktkanten mellan 
knappen och det hål i röret den löpte genom. Kontaktytan, , approximerades till en 
fjärdedel av hålets omkrets. Dessutom antogs kraften med vilken knappen påverkades av vara 
lika med FRhandR. 

 hand

kant

F
A

σ =  (3.21) 

Resultat av utförda beräkningar redovisas i XTabell 3X. 

Beskrivning Variabel Värde Enhet 
Skjuvning  58 MPa 
Spänning  175 MPa 

Tabell 3. Beräknade värden från avsnittet ovan. 

40BHandtaget 
Kraften från handen gav upphov till ett moment i handtaget och skapade stora krafter mellan 
handtag och det rör som handtaget var fäst i. På grund av ett relativt litet avstånd mellan 
handtagets infästning och dess undre kontaktpunkt mot röret, skapades här stora 
kontaktkrafter, vilka beräknades med ekvation X(3.22) X 
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 hand
handtag

h

MF
L

=  (3.22) 

där  var avståndet mellan handtagets infästning och den undre kontaktpunkten. Krafternas 
placering visas tydligt i XFigur 22X. 

 

Figur 22. Kraftuppställning för handtaget 

Spänningar uppstod på två ställen, och skapas av kraftparet . Hur de beräknades 
redovisas i ekvation X(3.23) X och X(3.24) X nedan, där å  är kontaktytan mellan den 
genomgående skruven vid handtagsinfästningen och rörhålkanten vid densamma (återigen 
antaget till en fjärdedel av omkretsen). ö  är ytan mellan rör och undre del på handtaget. 

 
2 2

2
Hand Handtag

hålkant
hålkant

F F
A

σ
+

=
i

 (3.23) 

 handtag
rör

rör

F
A

σ =  (3.24) 

Vidare uppstod det skjuvkrafter i den genomgående skruven, vilka beräknades med ekvation 
X(3.25)X. 

 
2

handtag
sprint

sprint

F
A

τ =
i

 (3.25) 

För att få fram yttröghetsmomentet för ett rör med ett genomgående hål skrevs ekv X(3.18) X om 
något, där gränserna för  minskas och ändrades från 0 2  till 0 2 2 . Vinkeln b 

 

LRh 
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är antalet grader som det genomgående hålet i röret svarar för, vilket visas i XFigur 23 X. I detta 
fall har ett hål på 5 mm med en genomgående skruv av samma diameter använts. 

 ( )
2 2 2 2

2 2

0 0 0 0

( )
b a ba t

hålI z r drd z r drd
π π

ϕ ϕ
− − −

= −∫ ∫ ∫ ∫i i  (3.26) 

 

Figur 23. å  , det cirkulära tvärsnittet med genomgående hål.  

Då handtagsinfästningen mot röret antogs vara den mest utsatta detaljen på kryckan valdes det 
att ta fram en FEM- modell* av detaljen. Detta gjordes med hjälp av programmet Ansys och 
kan ses i XFigur 24 X. 

 

Figur 24. FEM- modell på hur den genomgående sprinten påverkar röret den sitter i vid full 
belastning av handtaget. 

Deformation kom att uppstå i kanten av hålet och spänningarna blev alldeles för höga. En 
plastisk deformation ägde rum, vilket XFigur 25X tydligt visar. 

b 

*FEM- Finita Element Metoden, en metod som går ut på att objektet som betraktas delas 
in i små kubiska element och i varje element analyseras formförändringen. 
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Figur 25. Illustration av den plastiska deformationen av hålet som handtaget fäster i, enligt Von Mises 
flytvillkor[*]. Det röda lagret representerar det deformerade röret och blå lagret olastat fall för 

aluminiumrör.   

För att infästningen skulle klara kraften från brukaren behövdes en förstärkning av området, 
då spänningen för hålet låg över plastisk deformation för aluminium. Den förstärkningsmetod 
som valdes att användas var att placera ett mindre rör inuti det större, samt använda en 
hårdare metall, stål. Förändringen kan ses i XFigur 26 X. 

 

Figur 26. Dubbla rör jämfört med ett enkelt. 

Resultatet av avsnittets beräkningar redovisas i XTabell 4X. 

Beskrivning Variabel Värde Enhet 
Kraft FRhandtag 4125 N 

Spänning å  371 MPa 
Spänning ö  166 MPa 

Skjuvspänning  105 MPa 
Tabell 4. Värden på utförda beräkningar. 

Vidare kom röret att påverkas av en böjspänning från det moment som bildades mellan 
armstödet och handtaget. Denna spänning var som störst vid det genomgående hålet för 
handtagsinfästningen. Genom ekvation X(3.27)X beräknades hur mycket spänning röret 
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påverkades av totalt. I denna punkt uppstod den största spänningen i kryckan, eftersom både 
böjspänning och tryckspänning från handtaget påverkade röret där. 

 handtag
tot hand

hål rörkant

FzM
I A

σ = +  (3.27) 

När böjning uppstod i ett fall som detta, kom röret att börja deformera vid hålet. Med dubbla 
rör minskade dock spänningen, vilket beräknades på samma sätt som ekvation X(3.27) X, men 
med ökat yttröghetsmoment och ökad kontaktyta. Värdet  som erhölls då dubbla rör 
användes ses i XTabell 5X och var hälften så stor som , som alltså beskrev spänningen för ett 
enkelt rör. Ett annat fenomen som kunde ställa till problem var buckling. Böjningen gjorde att 
en tryckkraft på ena rörväggen uppstod. För att beräkna kraften, knäckkraften, med vilken 
röret kunde belastas innan det bucklade användes elementarfall 2 ur formelsamlingen för 
hållfasthetslära. Se ekvation X(3.28)X 

 
2

2
2

hål
k

EIP
l

π
=  (3.28) 

där yttröghetsmomentet å  enbart var halva rörytan (eftersom andra halvan utsattes för 
dragkrafter) och beräknades genom ekvation X(3.26) X, fast för halva vinkeln. Den maximala 
spänningen i röret innan knäckning inträffar beräknades genom ekvation X(3.29) X. 

 
2 2 2( )

2

k
buckling

y i

P
br r

σ π ππ
π

=
− −

−
 (3.29) 

Där begreppet i nämnaren var arean för den del av röret som utsattes för knäckkraften,  . 

Värden på utförda ekvationer redovisas i XTabell 5X. 

Beskrivning Variabel Värde Enhet 
Spänning 445 MPa 
Spänning  223 MPa 

Knäckraft PRk 77,3 kN 
Spänning  310 GPa 

Tabell 5. Värden på utförda beräkningar. 

41BFjädrar 
Kryckan bestod förutom av teleskopdelar som sagt även av fällbara delar med 
”tältpinnefunktion” (se XFigur 4X). För att hålla dessa fällbara delar på plats när kryckan var i 
utfällt läge fästes det en fjäder i vardera del, samt en länk mellan fjädrarna (se XFigur 27X). 
Fjädrarna tvingade så ihop delarna. Nedan redovisas beräkningsunderlag för just fjädrarna. 
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Figur 27. Illustration av kryckans ”tältpinne- funktion” med två fjädrar sammanlänkade med en lina. 

Först beräknades den fjäderkonstant som behövdes (se ekvation X(3.30) X). Underdelen av 
kryckan vägde 300 g och g var tyngdkraften 9,82 m/sP

2
P. En säkerhetsfaktor på 4 användes för 

att säkerställa att kryckan inte glappade vid snabba lyft. 

 4fjäder kryckaF V g= i i  (3.30) 

 fjäder

anv

F
k

L
=  (3.31) 

Vid utfällt läge var är avståndet mellan fästpunkterna för fjädrarna 11 cm, vilket resulterade i 
en total fjäderutdragning på LRanvR = 2 cm, alltså 1 cm/ fjäder. 

Vid hopfällt tillstånd skulle fjädrarna dras isär totalt 11 cm; LRhopR = 5,5 cm. Kraften som 
krävdes för att dra isär delarna i yttersta läget blev då 65 N, uträknat genom ekv X(3.32) X. 

 isär hopF k L= i  (3.32) 

Värdena på beräkningarna ovan redovisas i XTabell 6X nedan. 

Beskrivning Variabel Värde Enhet 
Fjäderkraft FRfjäder 12 N 
Fjäderkonstant k 1180 N/m 
Fjäderkraft FRisär 65 N 

Tabell 6. Värden på utförda beräkningar. 

Ett antal beräkningar har utelämnats i denna del, med den anledning att lägga fokus på de 
områden som utsetts för mest belastning. För vidare beräkningar se Bilaga 3. 

4.4. 25BMaterialval 
I direkt linje med kravspecifikationen skulle kryckan ha egenskaper som gjorde den lätt, men 
ändå stark. Den fick under inga omständigheter gå sönder vid normalt eller rekommenderat 
användande. Därför valdes aluminium av typ AA 7075- T6 som vanligtvis användes till 
flygplansdetaljer. Denna metall hade en E- modul på 72 GPa och en sträckgräns på 470 MPa, 
vilket skulle klara de krav som ställdes på de fyra rördelarna (se avsnitt 
hållfasthetsberäkningar). 

Handtaget och det rör handtaget fäste i utsattes för stora påfrestningar. För att inte få för stora 
deformationer i röret krävdes en metall av hårt slag. Detta var inte på grund av den böjning 
som uppstod, utan det hålkantstryck som erhölls i infästningen till handtaget. Stål visade sig 
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passa bättre in på just handtagets detaljer och det översta röret i kryckan. Det stål som 
betraktades var 141650, vilket normalt främst användes för kilar och bultar. Denna typ av stål 
hade en E-modul på 206 GPa och en sträckgräns 550 MPa. Alltså nästan tre gånger så starkt 
som det aluminium som valdes till de övriga rören i kryckan.  

Spänningsgränser för materialen kan ses i tabell XTabell 7X nedan. 

42BMaterial 43BRReR (MPa)  (MPa) 45BRRebR (MPa) 

46BAluminium AA 7075- T6 47B >470 48B- 49B>470 

50BStål 141650 51B>550 52B>220 53B610 
Tabell 7. Tillåtna värden, enligt handbok och formelsamling i hållfatshetslära[4] för de olika 

materialen som används i kryckan. RRp0.2R är  

Sträckgräns, RRe,R var den gräns alla spänningar i rören jämförts med. Denna är för drag och 
tryck och är den spänning som lämnar en resttöjningsgräns på 0,2 %. RRebR, kallas 
böjflytspänning och är undre gränsen för när material plasticerar. Om spänningar överstigit 
detta värde kommer materialet att deformeras.  är den maximalt tolererade 
skjuvspänningen.  

Beräkningar gjordes på vikten och något som noterades var en viktökning efter att stål hade 
valts i ett av rören. Stål är tre gånger så tungt som aluminium, vilket resulterade i en skillnad 
på 90 g för enbart rördelen, vilket kan beräknas med ekvation X(3.33)X. 

 ( )2 2
y y stål alur r L(δ δ )vikt π= − −  (3.33) 

där   och  var ytter respektive innerdiameter på röret, L var längden på underarmsstödet 
och  var densiteten för stål respektive aluminium. 

För att gå vidare till underarmsstödet skulle denna detalj, som var placerad högst upp på det 
översta röret, tas fram i plast. Här valdes polypropene som skulle klara av de påfrestningar 
som det utsattes för. 

Detaljer som genomgående sprintar och låsknappar valdes till stål, för att möta upp de krav 
som ställdes på dem. För denna typ av detaljer har ett 141650-stål valts. Då dessa detaljer var 
så pass små blev inte skillnaden i vikt märkbart större för kryckan i helhet. 

För att handtaget skulle vara så ergonomiskt som möjligt har handtagets överdel fått en 
gummiklädd yta. 

Beståndsdel Material Beskrivning Värde 
Rördelar Aluminium A 7075- 

T6 
Lätt, 
korrosionbeständig. 

E-modul: 70 GPa 

Handtag Stål 141650-01 Starkt, 
korrosionbeständig. 

E- modul: 205 GPa 
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Rördel till 
underarmsstöd 

Stål 141650-01 Starkt, 
korrosionbeständig. 

E- modul: 205 GPa 
 

Underarmsstöd Polypropene Lätt, flexibelt, starkt  
Ergonomisk 
handtagsdel 

Gummi Mjukt, flexibelt  

Tabell 8.  Materialval på komponenter i den fällbara kryckan. 

4.5. 26BTillverkningsstudier 
Alla metallrör planerades att köpas in från leverantör och kapas på plats, för att sedan borras 
hål i enligt ritning. Det övre röret, i vilket handtaget senare skulle fästas, bockades. 

Handtagets plåtdelar stansades ut, vartefter de bockades. Hålen i mitten av detaljerna 
användes för att fixera dem mot bockningsutrustningen och hålla dem på plats.  

Alla övriga detaljer köptes färdiga från leverantör då dessa detaljer är samma som för andra 
kryckor och föremål.  

Fjädrar som håller hop de olika delarna var tänkta att beställas och köpas in från 
fjäderförsäljare.  

4.6. 27BEkonomianalys 
För att reda ut vad tillverkningen skulle kosta analyserades först priset på varje del i kryckan. 
Styckkostnaden för varje krycka blir mindre ju fler kryckor som produceras. Dels för att 
kostnaden för varje detalj sjunker, men även för att kostnaden för de formar som måste 
utformas till handtaget slås ut på fler enheter.  

I XTabell 9X nedan redovisas en uppskattning av detaljpriser, valda efter samtal med 
krycktillverkare som muntligt givit ut de ungefärliga priserna.  

Delar Material Kvantitet Pris 
Rör Aluminium D 21 mm: 620 mm 

D 23 mm: 535 mm 
7,5 SEK/m: tot 8,70 

SEK 
Rör Stål D 23 mm: 300 mm 

D 21 mm: 150 mm 
5 SEK/m: tot 2,25 

SEK 
Underarmsstöd Polypropene 1 7 SEK 
Skruvar/detaljer Stål 12 1 SEK 

Gummisko Gummi 1 3 SEK 
Plastdetaljer Polypropene 10 1 SEK 

Fjädrar Stål 4x40 mm 5 SEK/st: tot 20 SEK 
Lina kevlar 2x50 mm 50 SEK/m: tot 5 SEK

 Totalpris: Ca 48 SEK 
Tabell 9. Sammanställning av pris för beståndsdelarna i kryckan. D står för diameter och siffran efter 

är rörets ytterdiameter.  
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54BMontering 
Ett genomsnittligt pris på vad det kostar att montera uppskattades till 1000 SEK per timme. 
Uppskattad monteringstid för en krycka, då alla delarna enbart skall sättas ihop för 
användning, uppskattades till 10 min. Tiden var baserad på egengjorda observationer. Detta 
var inte en dimensionerande faktor om en produktion på stort antal gjorts.  

55BRör 
Alla rördelar fanns att köpa från befintliga krycktillverkare, vilket enbart lämnade 
längdanpassning och borrning som en åtgärd vad det gäller anpassning till montering.  

56BUnderarmsstöd 
Bestod av ett bockat stålrör och ett stöd där i underarmen vilade. Underarmsstödet var av plast 
och formsprutdes med hjälp av ett formsprutningsverktyg. Själva verktyget uppskattades 
kosta 100 000 SEK och skulle göra att varje underarmsstöd skulle kosta 10 SEK (för en 
beräknad tillverkningsstorlek på 10 000 enheter). Dessa kan istället köpas in av en 
krycktillverkare och skulle så kosta ca 7 SEK.  

57BHandtag 
Denna del av kryckan hade behövt nytillverkas då några färdiga delar inte fanns att köpa av 
befintliga tillverkare. De två delarna kunde vattenskäras ut, men det hade lämpat sig bättre för 
ett fåtal kryckor snarare än en serietillverkning. Ett finstansverktyg var att föredra för att 
stansa ut bitarna i handtaget. Ett finstansverktyg uppskattades kosta runt 150 000 SEK, 
utslaget på 10 000 produktioner blev det ca 15 SEK per handtag. 

Efter det att delarna skurits ut tillkommer en kostnad för arbetskraft när delarna skulle bockas.  

58BSkruvar och beslag 
Skruvar och andra detaljer som ingick i monteringen av kryckan skulle helt köpas in av 
befintliga krycktillverkare/ järnhandel.  

59BSummering 
För att slutligen summera hur mycket en krycka skulle kosta vid tillverkning av 10 000 
enheter, hämtades en metod ur ”The Mechanical Designprocess”[7]. Prisestimering ses i 
ekvation X(3.34) X.  

 c l
m

C CC C
n n

= + +  (3.34) 

C är kostnaden per produkt, CRmR är materialkostnaden, CRcR är maskin- och verktygkostnad, CRlR 
är arbetskostnad per tidsenhet, n är antalet producerade produkter och   är antalet 
producerade produkter per tidsenhet. De olika värdena för variablerna redovisas sist i Bilaga 3 
och har hämtats från intervjuer. 

Efter att ha beräknat ekvation X(3.34) X erhölls en kostnad på 80 SEK/ krycka.  
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5. 4BSlutsats 
Kryckan som tagits fram under rapportens gång blev hopfällbar till en minimilängd på 390 
mm och en maximilängd på 1180 mm. Den fick en vikt på 900 gram och klarade en 
brukarvikt om 150 kg. Kryckan hade en ställbar längd, räknat från handtagets överdel till 
marken, på 780-980 mm. 

Vid en serietillverkning på 10 000 enheter tillverkningskostnaden per krycka bli 80 SEK. 

6. 5BDiskussion 
Hållfasthetsberäkningar som gjorts för de olika delarna av kryckan blir i slutändan 
närmevärden. Detta eftersom verkligheten är mer komplicerad än vad beräkningarna ibland 
visar. Det viktiga med beräkningarna är att avgöra var det föreligger störst risk för att något 
går sönder. Det utförs idag ett antal tester på kryckor utförda av programmerade robotar som 
skall efterlikna verkligheten, men även där kommer inte riktigt alla moment med. Olika 
människor är av olika vikt längd och använder kryckan på olika sätt. Det viktiga är att ta till 
ordentliga säkerhetsmarginaler. Det svåra är att göra kryckor som håller en längre tid och att 
gå ut med informationen hur långt utgångsdatum de har.  

De materialen som namnges är enbart rekommendationer och det finns andra som troligtvis 
skulle fungera. Beräkningarna visar då inom vilka gränser de olika delarna kommer att 
belastas med. Vissa av beräkningarna har gjorts med stor säkerhetsfaktor för att vara säkra på 
att de inte blir visar för låga värden. Exempel på det är handkraften på handtaget, som enligt 
tester ligger på en tredjedel av handtagets längd, i rapporten beräknas ligga på två tredjedelar 
av handtagets längd. Detta ökar då momentet med vilken brukaren utsätter kryckan med. Ett 
annat värde som har ordentliga säkerheter är skjuvningen i alla skruvar, för att säkerställa att 
dessa under inga omständigheter ska gå sönder. Säkerhetsfaktorn är här mer än 3.  

För att analysera lösningen på hur handtaget är fäst har material föreslagits för att 
konstruktionen ska hålla. Ett alternativ som skulle fungera är att fästa handtaget med hjälp av 
ett förband. Det skulle innebära ett icke förstörande ingrepp i röret det är fäst i. Anledningen 
till det genomgående hålet är att det löser fler problem än ett utanpåliggande förband skulle 
göra. Dels fungerar den genomgående skruven som en fästpunkt för fjädrarna och dels 
används den för att fixera det mindre rör som är placerat inuti det större. 

Även temperaturskillnader kan inverka då vissa material utvidgas eller krymper mer än andra 
och på så sätt skapar spänningar och ändrar bilden för hur delarnas krafter förhåller sig. Nu 
har ju aluminium den egenskap att den förblir seg även i låga temperaturer, medan 
platsdetaljer lättare kan spricka i låga temperaturer, vilket inte har tagits hänsyn till i 
rapporten.  

Hur mycket rören behöver gå in i varandra vid maximal längd utan att gå sönder, bli för 
instabil (skapa för stort spel) eller skapa byrålådseffekt* har försökt utredas. De kryckor som 
Swereco tillverkar har ett instick på LRinstickR = 8,5 cm. Skulle denna längd minskas blir spelet 
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större och kryckan betydligt rangligare, då minskat instick med 1 cm skulle betyda att totala 
spelet gick från 13 mm till 18 mm. Hållfasthetsmässigt skulle det inte innebära några 
problem, men det blir rangligare och säkerhetskänslan minskar vilket gjorde att längden 8,5 
cm behölls. En mer optimal längd på insticken skulle kunna tas fram genom fler 
prototypbyggen där man med hjälp av plastdetaljer minskar rangligheten. Ett sätt att få 
konstruktionen mindre ranglig är också att använda finare toleranser på rören. Spelet på 1 mm 
kan minskas och vid till exempel 0,25 mm spel blir den totala ranglighet 1,8 mm och 5 mm 
om insticken istället sänks till 50 mm. Detta är samma ranglighet som finns på de icke 
hopfällbara kryckorna. Detta gör också att kryckans längd minskar med 2,5 cm, men finare 
toleranser påverkar också kostnaden negativt. 

Ekonomianalysen som bland annat sammanställdes med hjälp av information från 
krycktillverkare är endast en uppskattning och bygger till stor del på jämförelser med dagens 
kryckor. Den stora osäkerhetsfaktor är de prisuppgifter som givits ut av tillverkaren. Detta på 
grund av att tillverkaren inte kan ge ut exakta siffror eller hur de arbetar får uppskattningar 
göras vad det gäller framtagning av verktyg, tillverknings- och monteringskostnader. Vissa 
faktorer ändras också beroende på hur marknaden ser ut, hur många enheter som produceras 
och hur effektivt arbetet blir. Vid väldigt stora serier kommer produktionspriset ligga väldigt 
nära vad de enskilda delarna kostar. Värdena i beräkningarna för vad det skulle kosta att 
producera en krycka är ett antal kvalificerade gissningar i hur olika värden skulle se ut. Det 
som förutsatts är att monteringen sker av 10 personer som var och en kan plocka ihop en 
krycka på 10 min, alltså 60 stycken kryckor i timmen. Att det kostar 1000 SEK/ timme på 
golvet är också en generell siffra som är grovt uppskattad och hämtad från verkstadsarbetare.     

Vid framtagning och testning av kryckor följer man en standard som är framtagen av ett 
kontrollinstitut. Eftersom en standard inte köptes in under projektets gång har inte en 
fullständig undersökning gjorts. En fråga som kom fram efter samtal med krycktillverkare och 
som har bortsetts ifrån är att handtaget skall kunna lastas med 50 kg underifrån. De visste 
dock inte om detta var fakta eller inte, vilket gjorde att projektgruppen ansåg sig kunna bortse 
från kravet. 

För att undvika att handtaget glappar uppåt då kryckan lyfts uppåt i handtaget kan en flexande 
gummibit eller dylikt fästas i överdelens kant (den som är riktad mot kryckröret i nedfällt 
läge). På detta sätt kan glapp förebyggas utan att handtagets funktionalitet försämras. 

Exakt val av fjädrar har inte bestämts, beräkningar visar dock vad för krav som ställs på 
dessa. Samma gäller för de skruvar som finns i konstruktionen. 
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7BBilaga 1. Kravspecifikation 

28BUppgiftsbeskrivning 
Det finns ett fåtal hopfällbara kryckor på marknaden idag (maj 2010), men ingen av dem blir 
handväsksmå i hopfällt tillstånd. Projektet går ut på att ta fram tillverkningsunderlag för en ny 
krycka som är hopfällbar. 

29BMål  
Målet med detta projekt var att ta fram en ny sorts krycka som vid hopfällt tillstånd blev så 
liten som möjligt, samtidigt som vikten hölls nere. 

30BTidsplan 
Projektet startade 16/2 2010 och innefattade 15 högskolapoäng, vilken innebär 10 veckors 
heltidsarbete. Ett tidsschema sattes upp då de olika momenten skulle genomföras vid 
projektstart. Redovisning skulle ske 11/5 2010, samtidigt som slutrapporten lämnades in. 

31BKrav  
• Brukarvikt 150 kg. 
• Brukaren ska inte behöva några verktyg för att justera kryckans längd. 
• Kryckan skall väga mindre är 1000 g. 
• I helt hopfällt tillstånd skall kryckan vara så liten som möjligt, dock max 50 cm.  

32BÖnskvärda krav  
• Ska kunna konkurrera med befintliga kryckor på marknaden på så vis att den erbjuder 

en ny kombination av lösningar. 
• Kryckan bör ha ett hopfällbart handtag för att ytterligare minska platsåtgången. 
• En produktionskostnad som inte är mer än tre gånger så stor som dagens kryckor. 
• Skall innehålla material eller vara konstruerad på så vis att den inte kan gå av utan 

förvarning. Det ska vara uppenbart för brukaren att det är dags att ersätta kryckan om 
den håller på gå sönder. 
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8BBilaga 2. Intervjuer 
Frågor: 

• Är det något du hört från patienter som brukar vara ett problem med kryckor? 

• Är det något du skulle vilja förbättra med dagens krycka? 

• Tror du kryckor med teleskopfunktion skulle behövas? 

Svar: 

Sabbathsbergs sjukhus 

Sjukgymnastavdelning kopplat till närakuten, sjukgymnast, kvinna: 

• Axelont och nervskador i armhålor och axlar. 

• Kryckor för överviktiga och som kan stå när man ställer dem ifrån sig. 

• Nej 

Sjukgymnastavdelning, privatföretag i samma byggnad, sjukgymnast, kvinna. 

• En krycka som kan stå av sig själv på något vis. 

• Bättre grepp för händerna. 

• Sådär, det finns ju redan. 

Södersjukhuset 

Sjukgymnastavdelningen, sjukgymnast, man. 

• Se till att kryckan står när man ställer den ifrån sig. 

• Se fråga 1. 

• Vet inte, inte direkt. 

Butiken varsam 

• Kryckor som står av sig själv. 

• Kryckor som står av sig själv och en smidigare teleskopkrycka än den som finns idag. 

• Ja, de som finns är otympliga och jobbiga att förstå sig på. 

Hjälpmedelscentralen 

• Kryckor för tyngre till exempel. Vidare utveckling av de som finns skulle vara bra. 

• Att de var  lättare och starkare, kanske  lösa det på ett helt annat sätt än att ha något man 
håller i. 

• Teleskop skulle vara väldigt bra om en liten variant togs fram. 
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9BBilaga 3. Beräkningar i Matlab 
clear all 
clc 
  
E_alu = 70e9 ; % GPa E-modul för aluminium 
E_stal = 205e9 ; % E- modul för kolstål 141450-1 
E_plast = 70e9 ; % Kolfiber 
v = 0.3 ; % Poissons tal, står inget för aluminium...? 
  
Lh = 0.12; % meter, handtagslängd 
Ltot = 0.9; % m, längd från mark till handtag 
  
% Hållfasthetsberäkningar för ursprungskryckan---------------------------- 
  
La = 0.6 ;% m 
L_underdel = 0.4; % m, del undre rördelen. 
  
Fh = 150*9.82 ;% Newton 
  
  
V = 20*(pi/180); % Lutning på armstödet, 20 grader. 
  
F_mark = Fh; 
Mh = Fh*Lh*0.70; % Nm, ca 70 %, tyngdpunkten för handen ligger inte längst 
ut på handtaget. 
  
Fa1 = Mh/La; % kraften längst ner på längsta rördelen 
F_friktion = Mh/Ltot; % Friktionskraft mellan krycka och mark 
  
L_spel = 1e-3 ; % m, spelet för varje rördel 
L_spelfin = 0.25e-3 ; % m, finare spel 
L_instick = 85e-3 ; % m, rörens instickslängd 
L_instickfin = 50e-3 ; % m, instickslängd som skapar samma ranglighet som 
ursprungskryckan 
V_sned = atan(L_spel/L_instick); % vinkeln som spelet ger upphov till 
V_snedfin = atan(L_spelfin/L_instickfin); % vinkeln som spelet ger upphov 
till 
  
L_fel1 = L_underdel*sin(V_sned)*1000; % Hur mycket den totala ställningen 
är   
  
disp(' ') 
disp('-------------------------------------------------------') 
disp('Jämviktberäkningar för ursprungliga kryckan') 
disp(' ') 
disp(['Snedställning pga av spel mellan rör: L_sned = ',num2str(L_fel1),' 
mm, med vinkeln: ',num2str(V_sned*180/pi),' grader']) 
disp(['Kraft som kryckan ska klara: ', num2str(Fh),' N']) 
disp(['Moment som uppkommer i handtaget: ',num2str(Mh), ' Nm']) 
disp(['Böjkraft ',num2str(Fa1),' N']) 
%   
%---------------------------- 
%   VT- KRYCKAN 
%   _____ 
%   \___/<---- F_handtag 
%    \          
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%     \       |  
%      \      |  Fh 
%      I\I____\/   
%      III-----         _ 
%      I I              ^ 
%      I I              | 
%      I I              | 
%      III              | 
%       I               |  
%       I               | 
%       I               | Ltot 
%      III              | 
%      I I              | 
%      I I              | 
%      I I              | 
%      III              | 
%       I^ F_mark       | 
%       I|              | 
%       I|              | 
%       I|              \/ 
%-------------------------- 
% 
% Jämviktsberäkningar för VT- kryckan(KÄPPen)---------------------------- 
% Tidigare var det 2 st delar, nu är det 4 st delar. 
  
% Snedställning 
L_1 = 260e-3  ;  
L_2 = 340e-3  ; 
L_3 = 275e-3  ; 
L_4 = 280e-3  ; 
  
L_fel2 = ((L_1-L_instick)*sin(V_sned) + (L_2-L_instick)*sin(V_sned)+ (L_3-
L_instick)*sin(V_sned) + (L_4-L_instick)*sin(V_sned))*1000 ; 
L_felfin = ((L_1-L_instickfin)*sin(V_snedfin) + (L_2-
L_instickfin)*sin(V_snedfin)+ (L_3-L_instickfin)*sin(V_snedfin) + (L_4-
L_instickfin)*sin(V_snedfin))*1000 ; 
  
  
Fs = Mh/L_2 ;% N, kraft som påverkar resterande rör, som uppkommer från 
moment i handtaget. 
  
F_knapp = F_mark; % kraft som varje höjdjusteringsknapp påverkas med 
  
disp(' ') 
disp('------------------------------------------------------') 
disp(' ') 
disp('Jämviktberäkningar för VT-kryckan') 
disp(' ') 
disp(['Snedställning pga alla spel: L_fel = ',num2str(L_fel2),' mm']) 
disp(['Snedställning med finare fel: L_felfin = ',num2str(L_felfin),' mm']) 
disp(['Moment som uppkommer i handtaget: ',num2str(Mh), ' Nm']) 
disp(['Böjkraft totalt i hela kryckan: ',num2str(Fs),' N']) 
  
% Hålkantstryck------------------------------------------------------ 
% För längdinställningsknapp 
  
l = 1e-3*2 ; % mm, den del av rören som är i kontakt m knappen(det är ju 
2st rör som är i kontakt m knappen) 
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R2 = 3e-3; 
  
bredd = 2*R2*pi/4; % räknar med att det är 1/4 som ligger mot rörets kant 
  
Sigma_knapp = F_knapp/(l*bredd)/1e6; % MPa, Tryckspänningen vid kontaktytan 
mellan rör och knapp 
  
  
A_knapp = (R2)^2*pi;  % snittarea på knapp 
t = F_knapp/A_knapp/1e6 ; % MPa Skjuvkrafter i knapp 
  
disp(' ') 
disp('------------------------------------------------------') 
disp(' ') 
disp('Hållfasthetsberäkningar för VT-kryckan') 
disp(' ') 
disp('****************') 
disp('Rm för: Stål= 590 MPa (141650-01)') 
disp('Rm för: Aluminium= 540 MPa (AA 7075- T6)') 
disp('Rm för: Plast= 390 MPa (Polyester laminat...)') 
disp('****************') 
disp(' ') 
disp('HÅLKANTTRYCK______________________________') 
disp(' ') 
disp(['Hålkanttryck mellan justerknapp och aluminiumrör: 
',num2str(Sigma_knapp),' MPa']) 
disp(['Skjuvkraft i knappen: ',num2str(t),' MPa']) 
  
% Hålkanttryck mellan rör och undre handtagsdel--------------------------- 
  
lu = 1.5e-3; % mm, tjockleken, den del av rören som är i kontakt- underdel 
av handtaget.  
Lu = 30e-3; % mm, Längd mellan handtagets fästpunkt och kontaktpunkten 
hantag- kryckkäpp på röret 
  
R_ror = 10.5e-3; % mm, Radie på röret som är kryckan  
bredd_u = 2*R_ror*pi/4 ; % 1/4 av kantens omkrets ligger mot röret 
F_u = Mh/Lu; % kraften från handtagets underdel mot aluminiumröret 
  
Sigma_u = F_u/(lu*bredd_u)/1e6; % MPa, Tryckspänningen vid kontaktytan 
mellan rör och knapp 
  
  
disp(' ') 
disp(['Kanttryck mellan undre handtagsdel och aluminiumröret: 
',num2str(Sigma_u),' MPa']) 
disp(['Kraft från handtag på rör: ',num2str(F_u),' N']) 
  
% Hålkantryck för fästning kryckkäpp och hantag----------------------- 
  
lf = (1.5e-3)*2 ; % mm, godstjocklek- den del av rören som är i kontakt(det 
är 2st ytor av röret som ligger mot genomgående staven) 
  
R_rorf = 2.5e-3; % radie 2,5 mm. Alltså en M5. 
bredd_f = 2*R_rorf*pi/4 ; %  
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Sigma_f = sqrt(F_u^2+Fh^2)/(lf*bredd_f)/1e6; % MPa, Tryckspänningen vid 
kontaktytan mellan rör och knapp 
  
  
disp(' ') 
disp(['Hålkanttryck på fästningen handtag och rör: ',num2str(Sigma_f),' 
MPa']) 
disp(['Kraft mellan fästningspinne och hålkant på röret: ',num2str(F_u),' 
N']) 
disp(' ') 
  
% Knäckning, elementarfall 1(översta delen) 
  
a = 11e-3 ; % m medelradien för aluminiumröret 
t = 1e-3 ; % m godstjocklek 
t2 = 2e-3 ; % m, sammanlagd godstjocklek vid dubbla rör. 
  
I = pi*a^3*t; % area-(yt)tröghetsmoment för rörprofil 
  
Pk_alu = (pi^2*E_alu*I)/(4*L_2^2); % N, Knäckkraften för aluminium 
Pk_stal= (pi^2*E_stal*I)/(4*L_2^2); % N, Knäckkraften för stål 
  
disp(' ') 
disp('KNÄCKNING__________________________________') 
disp(' ') 
disp(['Knäckkraft: Pk = ',num2str(Pk_alu),' N, alltså den kraft som krävs 
för att knäcka röret.']) 
disp(['Knäckkraft: Pk_stal = ',num2str(Pk_stal),' N, alltså den kraft som 
krävs för att knäcka röret.']) 
  
% BÖJNING 
Lr = 0.085 ;% m avståndet som rören är instuckna i varandra. 
Mr = Fs*Lr; % det moment som uppkommer i rörändarna som går i varandra. 
A_i = 5e-3*5e-3 ; % Arean av kontaktytan mellan rören då de går i varandra. 
  
F_instick = Mh/0.1; 
  
W_b = pi*a^2*t; 
  
Sigma_i = Mr/W_b/1e6 ; 
  
Sigma_instick = F_instick/A_i /1e6  % Tryckspänningen som uppstår mellan 
rör då de ligger i varandra och ena snedställs. 
  
  
disp(' ') 
disp('BÖJNING____________________________________') 
disp(' ') 
disp(['Momentet som uppstår i de rördelar som ligger i varandra: 
',num2str(Mr),' Nm']) 
disp(['Böjspänning i änderna som går i varandra(i yttersta läget) 
',num2str(Sigma_i),' MPa']) 
disp(['Tryckkraften i insticket: Sigma_instick= ',num2str(Sigma_instick),' 
MPa']) 
  
% Del 1, elementarfall 2 (s.344 i blå hållf.boken) 
epsilon1 = (Mh*L_2^2)/(2*E_alu*I)/1e-3 ; % mm, utböjning 
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beta = atan(R_rorf/R_ror)*2; % vinkel för hålet(2 för att det är ett 
symmetriskt hål) 
gamma = 2*pi-2*beta; 
  
I_hal = a^3*t*(gamma/2 + sin(2*gamma)/4); % yttröghetsmomentet för rör med 
hål i 
W_bhal = a^2*t*(gamma/2 + sin(2*gamma)/4); % Wb för rörets del där hålet 
sitter och i maxhåldiametern. 
W_bhal2 = a^2*t2*(gamma/2 + sin(2*gamma)/4); 
  
% Böjning och normalspänning sigma= N/A + M*z/I 
  
  
 ry = 11.5e-3; % rörets inner och ytterradier 
 ri = 10.5e-3; 
 rii = 9.5e-3; % rörets innerdiameter vid dubbla rör 
  
 % Lutad krycka med lasten 150 kg vertikalt  
  
F_luty = Fh*cos(30*pi/180) ; % Kraftkomposant i x-led vid 30 grader lut 
F_lutx = Fh*sin(30*pi/180);  % kraftkomposant i y-led vid 30 grader lut 
  
M_lut = F_luty*Lh*0.7 ; % Spänningen i hålet då kryckan lutar fram 30 
grader.   
  
% Ytspänningen i yttersta lagret av röret  
Sigma_tot = (Fh/(pi*(ry^2-ri^2)) + Mh/W_b)/1e6; % utan hål, Fh är 
normalkraften N.  
Sigma_tot2= (Fh/(pi*(ry^2-ri^2)-((ry-ri)*4*R_rorf)) + Mh/W_bhal)/1e6; % med 
genomgående hål borrat i röret 
Sigma_dubbel = (Fh/(pi*(ry^2-rii^2)-((ry-rii)*4*R_rorf)) + Mh/W_bhal2)/1e6; 
Sigma_dubbellut = ( (Fh)/(pi*(ry^2-rii^2)-((ry-rii)*4*R_rorf)) + 
M_lut/W_bhal2 ) /1e6 ;   
  
t_fs = F_u/(2*R_rorf^2*pi)/1e6 ; % Skjuvkrafter i genomgående sprint som 
håller handtag på plats. 
  
% Knäckkraften/ buckling. Elementarfall 2. 
  
L_buck = 0.1; % m, alltså den del som är utsatt för buckling vid böjning av 
ett rör. 
  
gamma2 = (2*pi- pi - beta); % Vinkeln av hur mkt av röret som påverkas 
  
I_hal2= a^3*t*(gamma2/2 + sin(2*gamma2)/4); 
  
Pk_buck = (pi^2*E_alu*I_hal2)/L_buck^2/1000; % Knäckkraft för baksidan av 
röret som böjs pga armstödskraften 
  
Sigma_buck = Pk_buck/(pi*(ry^2-ri^2)*gamma2/2*pi)/1000; 
  
disp(' ') 
disp('^^^^^^^') 
disp(['Totala spänningen som uppstår i den svagaste rördelen: 
',num2str(Sigma_tot2),' MPa']) 
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disp(['Totala spänningen då dubbla rör används: ',num2str(Sigma_dubbel),' 
MPa']) 
disp(['Spänning i handtagsfästningen vid 30 graders lut: 
',num2str(Sigma_dubbellut),' MPa']) 
disp(' ') 
disp(['Hålets inverkan gör röret ',num2str(100*(1-Sigma_tot/Sigma_tot2)),' 
% svagare.']) 
disp(['Skjuvkrafter i sprint som går genom kryck: t = ',num2str(t_fs),' 
MPa']) 
disp(' ') 
disp(['Knäckkraft för att åstadkomma buckling pga böjning: Pk = 
',num2str(Pk_buck),' kN']) 
disp(['Spänningen som uppstår vid buckling: Sigma = ',num2str(Sigma_buck),' 
GPa']) 
disp(' ') 
disp('^^^^^^^') 
disp(' ') 
% Del 2, böjning för fritt upplagd balk elementarfall 5 
  
Sigma2 = Mr*L_2^2*(0.5-0.5^2)/(2*E_alu*I) ;  % 
  
  
% Handtaget--------------------------------------------------------------- 
  
% Böjning vid delen i handtagets undre del: 
% Approximering: Balkböjning av rektangulärt tvärsnitt, elementarfall 3- 
% utbredd last: 
  
h_h = 2e-3 ; % approximativ höjd 
b_h = 30e-3 ; % approximativ bredd 
  
Wb_h = pi*a^2*h_h; 
  
Sigma_h = (Mh/2)/(Wb_h/2)/1e6  ; % MPa, spänningen i undre delen av 
handtaget 
  
disp('HANDTAGET') 
disp(' ') 
disp(['Den kritiska punkten på handtagets undre del: ',num2str(Sigma_h),' 
MPa']) 
  
% Fjäderberäkningar 
  
disp(' ') 
disp('FJÄDER') 
disp(' ') 
  
V_krycka = 0.7 ; % kg, kryckans vikt 
  
L_anv = 0.01 ; % m, fjäderns längd då kryckan är i bruk(minsta längd) 
L_hop = 0.055 ; % m, fjäderns längd då kryckan är ihopfälld(max längd). 
F_fjader = 4*V_krycka*9.82 ; % N, kraft som håller ihop kryckan vid 
användning 
  
k_fjader = F_fjader/L_anv ; 
  
F_max = k_fjader*L_hop ; % max särdragningskraft 
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disp(['Fjäderkonstant: k = ',num2str(k_fjader),' N/m']) 
disp(['Maxkraft som krävs föra att fra isär fjädrarna: F_max = 
',num2str(F_max),' N']) 
  
% Stopphylsa---------------------------------------- 
  
% Skjuvkrafter på genomgående skruv, M5. 
A_stopp = pi*((25e-3/2)^2-(23e-3/2)^2) ; % Area för undersidan av 
stoppringen, som ligger mot rör(fullkontakt)   
A_Smitt = 2*(2.5e-3)*pi*2e-3/4  ; % Area för den del som är i kontakt 
mellan skruv och stoppring. 
A_us = (2.5e-3)^2*pi ; % Area för kontakt mellan skruv och stoppring 
  
t_mitt = Fh/(2*A_us)/1e6;  % MPa, skjuvkraft i skruv. 
Sigma_mitt = Fh/(2*A_Smitt) /1e6; % MPa, Spänning i stoppring. 
  
disp(' ') 
disp('STOPPRING ') 
disp(['Skjuvkrafter i stoppskruv som får genom rör: ',num2str(t_mitt),' 
MPa']) 
disp(['Spänning i stoppring: ',num2str(Sigma_mitt),' MPa']) 
  
% Ekonomianalys************************************** 
% Enligt Ullman s. 287, kap 12 
  
Cm = 48 ; % kr, materialkostnad  
Cc = 150e3 ; % kr, Verktyg och maskinkostnader. Ett stansverktyg 
Cl = 1000 ; % kr, "kostnad på golvet"/ arbetskostnad per tidsenhet 
n1 = 10e3 ; %  antalet tillverkade komponenter, alltså hur stor serie. 
n2 = 60 ; % komponenter per tidsenhet, hur många kryckor som kan monteras 
under en timme. 
          % Det som antagits är att 10 personer monterar och sätter ihop 6 
          % st/h 
C = Cm + Cc/n1 + Cl/n2 ; 
  
disp(' ') 
disp(['Kostnad för en krycka: C =',num2str(C),' SEK/krycka']) 
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