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Abstract

Ett examensarbete som undersöker relationen mellan social stigmatisering 
och hjälpmedelsformgivning, med en vision om att ta fram en funktionell 
kryckkäpp anpassad för lågtidsanvändning där formen och det visuella ut-
trycket inte uppfattas som ett handikapp. 

Genom analys av standardkryckan från Swereco, intervjuer med sjukgymn-
aster, hjälpmedelsansvariga och långtidsanvändare av kryckkäppar lades en 
grund för formgivningsarbetet. Designprocessen ITK (Identity Tool Kit) har 
utgjort diskussions- och intervjuunderlag och en nära kontakt med en extern 
mentor som uteslutande jobbar i avancerade kompositmaterial har gett stöd 
åt produktion- och formgivningsprocess. 

Resultatet blev en avskalad, organisk och genusneutral kryckkäpp i ett 
avancerat kompositmaterial, Thermoplastic Composites. Materialet och till-
verkningsmetoden hos ett företag som heter Fiberforge tillåter en inbyggd 
svikt i handtaget, vilket i sin tur förhoppningsvis kan vara ett steg i ledet att 
minska risken för nervskadan “ulnar nerve compression” som lätt uppstår 
mellan tumme och pekfinger.

 

Nyckelord

Formgivning, avancerade kompositmaterial, användarcentrerad design, 
kryckkäpp, social stigmatisering, industridesign.
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1. Inledning

Jag har valt att formulera mitt eget examensarbete och fokusera på hjälp-
medelsdesign och relationen mellan social stigmatisering och långtidsan-
vändning av kryckkäppar. Jag kom i kontakt med det amerikanska företaget 
Graham Field som tillverkar hjälpmedelsprodukter genom Pratt Institute i 
New York. Jag kontaktade Graham Field för mitt examnesarbete med deras 
budget skulle beslutas först i april och de hade redan använt förra årets bud-
get på mig och den duschstol som jag utvecklade tillsammans med dem. Att 
göra en krycka är en förlängning av det arbete jag påbörjade i New York och 
hjälpmedelsdesign är en område som motiverar och intresserrar mig.

Duschstolen jag utvecklade var anpassad  för äldre och handikappade och 
jag började ifrågasätta om handikappshjälpmedel behöver se ut som de 
gör. I många fall uppfattar ja formgivningen inom hjälpmedelsdesign som 
en förstärkning av ett handikapp och hur de upplevs opersonliga. Efter ett 
givande samarbete Graham Field Health Products Inc ersattes den tidigare 
rädslan och okunskapen inom hjälpmedelsdesign av mod tack vare mycket 
positiv kritik och uppmaningar att fortsätta mitt arbete. Jag vill i mitt exam-
ensarbete undersöka om kryckanvändaren upplever någon forma social stig-
matisering, är nöjd med kryckans utformning och funktion eller om det finns 
en vision och önskan om ett alternativ. 

2. Bakgrund

2.1 Inspiration

Social stigmatisering innebär att uppleva nedvärderande känslor eller att 
indentifiera sig med sitt handikapp. Social stigmatisering har tidigare över-
vunnits med hjälp av formgivning och ett nämnvärt exempel är OXO - Good 
Grip1 som startade sitt varumärke med att utveckla köksverktyg för reu-
matiker tillsammans med designbyrån Smart Design.2 Köksverktygen blev 
snabbt populära och används idag av andra än reumatiker för sin goda form 
och funktion..

Ett annat nämnvärt exempel på formgivning som jag anser förändrat synen 
på hjälpmedelsdesign är en engångsspruta för diabetiker från företaget 
NOVO. Sprutan förvandlades till en insulinpenna, NOVO-pen, med en dold 
nål för att minska obehag vid injektion samt undvika de negativa sociala 
aspekter som användarna upplevde att en spruta medförde. Jag är anser att 
NOVO-pen påverkar hur vi ser på och bemöter diabetiker, och att diabetik-
erna själva upplever en minskad oro vid injektioner på offentlig plats. 
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2.2 Syfte och vision

Syftet med uppsatsen är att undersöka om det uppstår en sociala stigma-
tisering vid användning av kryckkäppar under en längre tidsperiod. Jag 
vill undersöka hur användarna ser på en standardmodell av en kryckkäpp, 
visuellt och funktionellt och kommer att utgå från den vanligaste kryckan 
inom vården, Swerecos krycka. Målgruppen kommer att bjudas in i form-
givningsarbetet och jag kommer att undersöka deras syn på design och form. 
Min vision är att formge en krycka som inte uppfattas eller upplevs som ett 
handikapp. Identifiering med föremål anser jag är ett viktigt ämnen som bör 
beröras för att öka förståelsen vid formgivning av hjälpmedelsdesign. Jag har 
även en vision om att kunna förbättra ergonomin om det är önskvärt.

2.3 Frågeställningar

Hur ser användarna på deras kryckkäppars funktion, estetik och identitet? 
Påverkas användaren av kryckkäppen efter en längre tids användning, och i 
så fall hur? Hur formger jag en krycka som inte upplevs som ett hjälpmedel 
och handikapp? 

2.4 Miljöaspekter

Jag kommer att söka miljömedvetna tillverkningstekniker och material. Re-
search kommer att ske inom nya material och avancerade kompositer samt 
samtal med en extern mentor inom området. 

2.5 Avgränsningar

Vikten kommer inte att ligga på den funktionella biten eftersom det i huvud-
sak inte är syftet med mitt examensarbete. Jag kommer att fokusera på up-
plevelsen och den visuella identiteten samt produktens mening och betydelse 
som användaren överför på sin kryckkäpp.

 När det gäller måttsättningar och proportioner så kommer jag att utgå från 
standardkryckan från Swereco, med undantag för om de användare som 
intervjuas anser och upplever att proportionerna inte är godtyckliga. Jag 
kommer inte att beröra eventuell återförsäljare eller producent av kryckan i 
det här skedet. Visualisering kommer att ske med hjälp av utseendemodeller 
under produktutvecklingsfasen och inte funktionella prototyper.

2.6 Metoder

Jag kommer att använda mig av följande metoder; litteraturstudier, använ-
darstudier, informella samtalsintervjuer med målgrupp utifrån ett upplev-
elseperspektiv och ett perceptionellt perspektiv, workbookmetoden(WBM)
Identity Tool Kit (ITK), funktionsanalys samt skisser i 2D, skissmodeller i 
3D, och slutligen en modell i full skala.
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2.7 Begränsningar

Att bygga fullskaliga prototyper och modeller som går att belasta och använ-
da i undersökande syfte är en begränsning på grund av tid, teknik och min 
tillgång till material som kan klara den typen av belastning. 

3. Designteoretiskt förhållningssätt

3.1 Förhållningssätt till design -vad är design och vem är 
designer -begreppsförvirring? 

Som formgivare stöter jag ofta på en förutfattad mening och associationen 
till modedesign när jag presenterar mig själv för ett nytt sällskap och blir till-
frågad om vad jag jobbar med eller utbildar mig till. Med svaret produktde-
sign blir följdfrågan oftast -Jasså, vad gör man då? Detta upplever jag som en 
indikation på att det finns en förvirring kring begreppet design och designer. 
Detta kan vara förståeligt då en designer/formgivare oftast själv inte riktigt 
kan sätta en gräns för vart det yrkestillhörande området går. 

Söker man på ordet design i sökmotorn Google så kommer diverse länkar 
upp till företag som säljer designade produkter. De första och enda träffar 
som beskriver vad ordet designer betyder är sidan Wikipedia. Resterande 
träffar är diverse designutbildningarse egna tolkningar av ordet och in-
nebörden av ordet design och designer. Ser man enbart till vad ordet design 
betyder beskrivs det på wikipedia enligt följande:

”Ordet design kommer från latin designo (peka ut, bestämma, framställa). “De-
sign” är det engelska ordet med innebörden plan, skiss, ritning. I Sverige har 
man länge använt ordet “formgivning”, att ge form till något”. 1 

Enligt SAOL ser det ut enligt följande: 

De,sign; konstnärlig formgivning. 

De,signa; formge.

De,signer; formgivare. 2

Ett annat ord som används inom design är artefakt, och något jag vill intro-
ducera, då ordet kan komma att förekomma längre fram i uppsatse.

”Artefakt (latin. ars = konst, facere = göra, tillverka). Artefakt betyder egentligen 
konstgjort föremål. Inom arkeologin används beteckningen för alla ting som till-
verkats av människor”. 3

Ordet design har förekommit i sammanhang  där de förknippats med nega-
tivt budskap och som ett bekvämt modeord. Till exemple skrevs det att 
bomberna i London var designade för att döda människor. Jag ställer mig 
frågande till vem som egentligen är en designer och vart gränsen för språk-
missbruk går?

1 http://sv.wikipedia.org/wiki/Design
2 http://www.svenskaakademien.se/web/Ordlista.aspx
3 http://sv.wikipedia.org/wiki/Artefakt



1

”Small bombs, they kill by the blast effects of fragments of glass or metal, and 
this is designed to kill people”, skriver man i en artikel på ABC world news om 
bombattacken mot London 7 Juli 2005. 4

När en ny floristbutik öppnade i Kalmar prydde en skylt med namnet ”blom-
ster design” fasaden, och jag ställde mig åter frågande till användningen av 
ordet design. Design och artefakt är något skapat av människan och inte av 
naturen, så vem är designer? Den som är utbildad inom design eller den som 
tycker att det är en passande beskrivning på den enskildas affärsverksamhet? 
En florist använder sig av material skapta av naturen vilket även en möbelde-
signer i många fall gör. Möbelformgivaren kan manipulera naturmaterial 
vilket även floristen gör. Om en florist är designer är en konditor, frisör eller 
kock också designer? Det tycks finnas en förvirring i vart gränsen går för 
användningen av ordet design och designer. På sidan sex i boken Industriell 
formgivning -sociala utopier och ideologier beskrivs formgivning enligt föl-
jande.

”Formgivning ger produkterna en estetisk yta, en finish, som vi vant oss vid och 
som vi förväntar oss. Och detta innebär att formgivningen i den tekniskt ekono-
miska organiseringen av varuproduktionen inte intar någon undanskymd plats... 
det är den yttre formen hos föremålen på marknaden som konsumenten up-
pfattar. Det är denna skepnad som han medvetet eller omedvetet vant sig vid att 
reagera på. Genom denna yttre skepnad blir föremålens betydelse uppenbar för 
honom redan innan han lärt känna deras bruksvärde”. 5  

Boken tar upp hur föremål framstår som ”tecken” i en konsumtionssfär och 
hur de blir till ordlösa beståndsdelar i ett slags produktspråk som verkar 
vara svårt att bestämma. Jag tycker att detta till en början låter som förvir-
rande designpoesi, men vid närmare eftertanke anser jag att det är ett basalt 
sätt att beskriva ett komplext ämne. Kanske har komplexiteten och tekniken 
utvecklats så pass mycket att vi idag upplever ovanstående beskrivning som 
otillräcklig, eller så är den i sin uppriktiga enkelhet tillräcklig. 

På sida 19 skriver Selle att man kan tala om ett produktspråk i den mening 
att de formgivna objekten inte bara är bärare av en funktion utan också av ett 
budkap. Det vill säga, att objekt och föremål som vi omger oss av påverkar 
användaren i olika stor utsträckning trotts att föremålen saknar liv.

”Vi kan anta att denna förståelse är grundläggande för människors sociala rela-
tioner -eller brist på relationer, om man så vill -i överflödssamhällets förtingade 
värld” 6 

Selle skriver även om icke verbala meddelanden som förädlas till omgivnin-
gen genom produkter, och hur de konsumerade produkterna vid konsum-
tionstillfället också blir förstådda. Han antar att det har etablerats en ge-
mensam kod mellan producent och konsument. Att sändaren som han kallar 
för producenten, och mottagaren konsumenten sinsemellan kommit överens 
om en gemensam förståelse för produktspråket. Detta har skett med hjälp av 
informationsströmmar som kanaler i radio och tv och reklam. Jag anser att 

4 http://abcnews.go.com/WNT/LondonBlasts/story?id=979905
5  Selle, Gert, 1973, Industriell formgivning, Sociala utopier och ideologier, Studentlittera-

tur, ISBN 91-44-12431-7
6 Selle, Gert, 1973, Industriell formgivning, Sociala utopier och ideologier, Studentlittera-

tur, ISBN 91-44-12431-7

8
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Selles förklaring uttrycker ett idag komplext område med en naiv men be-
griplig analys. På sida 27, tar Selle sedan upp hurvida begreppet design tycks 
användas som modeord, något jag själv reflekterat mycket över.

” Design är idag ett modeord på internationell nivå som ger associationer till el-
egans, vacker form, till estetiska livsyttringar och komfort i största allmänhet”. 7 

Jag anser att Selles beskrivning av ordet design fortfarande står sig. Att ordet 
design associeras med lyx och en väl genomarbetad produkt, men att vi idag 
utrycker oss ledigare med ordet och applicerar det på vad som tycks passa för 
stunden. En anledning förmodar jag vara arvet av en acossierad ”lyxstämpel” 
som kan påverka och förhöja produkter och tjänster. 

Följande är ett citat från sida 29 där Selle beskriver och ger sin åsikt på den 
typ av förvirring som jag själv upplever råda kring ordet, meningen och be-
greppet design.

”Det beror inte så mycket på att formgivaren saknar ett avgränsat verksamhet-
sområde, utan snarare på det faktum att frågan om formgivningens sociala funk-
tion i dagens läge är underkastad en mäng godtyckiga tolkningar, som kan använ-
das för att rättfärdiga ett fenomen som framträder förvrängt som i en narrspegel 
både om man betraktar det ur kulturell och ur ekonomisk synvinkel.” 8

” Konkret omfattar design inte bara formgivningen av enstaka bruksföremål 
eller produktserier av konsumtions och kapitalvaror. Den berör även planering 
och utformningen av övergripande system, inrättningar och lokaler i den fysiska 
omvärlden. Design överskrider alltså ofta den löst dragna gränsen mot arkitek-
tur, öven om formgivning i inskränkt mening är designerns huvuduppgift. Även 
om mode och reklam idag använder betäckningen design”. 9

Boken Industriell formgivning, sociala utopier och ideologier skrevs år 1973 
och berör enligt mig de frågor kring en formgivares roll och design som be-
grepp, vilka känns aktuella även idag, 36 år senare. 

Min personliga uppfattning om hur Selle beskriver sina teorier kring begrep-
pet formgivning och design är att det är skrivet med en ton som är lätt att ta 
till sig, och med en viss nyans av naivitet, dock i högsta grad begripligt. 

I jämförande syfte vill jag ta upp hur man beskriver begreppet design i en 
modernare tolkning från 2004, Produktutveckling -effektiva metoder för 
konstruktion och design, som är skriven av Hans Johanesson, Jan Persson 
och Dennis Petersson. 10 

Här delas design upp i två aktiviteter, konstruktion och design, där konstruk-
tion svarar för tekniska funktioner och design för utformning på ett sätt som 
för människan ska vara lätt att uppskatta, förstå och använda.Det påstås att 
det på senare tid har blivit viktigare att dessa två aktiviteter samarbetar och 
arbetar paralellt men förtydligar deras skilda uppgift och ansvarsområde. 

7 Sid 27. Selle, Gert, 1973, Industriell formgivning, Sociala utopier och ideologier, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-12431-7

8 Sid 29. Selle, Gert, 1973, Industriell formgivning, Sociala utopier och ideologier, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-12431-7

9 Sid 29. Selle, Gert, 1973, Industriell formgivning, Sociala utopier och ideologier, 
Studentlitteratur, ISBN 91-44-12431-7

10 Johannesson, Hans; Persoon, Jan.Gunnar; Petersson, Dennis, 2004, Produktut-
veckling -effektiva metoder för konstruktion och design, Liber, ISBN 91-47-
05225-2.

9
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Författarna använder ord som ”utvattnat” och hur vi idag sätter etikett på allt 
vi omger oss av och applicerar ordet design på nya områden utan eftertanke. 
Detta leder till att begreppen då förlorar sin slagkraft och betydelse. Exempel 
på områden som tas upp som ”urvattnade” och ”missbrukade” är miljö, IT, 
och design. Det anses vara här som den största förvirringen ligger, det vill 
säga mellan konstruktion och design. 

På sida 18 11 går man in på begreppet och området industridesigner som 
beskrivs som ansvarig för; formgivning, färg, produktidentitet och anpass-
ning med mera. Författarna menar att vi i svenskan som språk ofta säger 
design men syftar till industriell design och att just detta kan bidra till förvir-
ring. Vidare förklarar författarna att vi i Sverige använder ordet design på de 
flesta tekniska och estetiska områden, men att Professor och Industridesign-
er Rune Monö (SID) när han diskuterar industridesign enbart säger design, 
och då inte menar formgivning. 

Författarna hävdar att kärnan i en industridesigners arbete är att ge form, 
men att det förutom form innefattar så mycket mer. Exempel på ”mycket 
mer” är teknik och social kunskap samt kunskap om hur människan tolkar 
och behandlar sin omgivning genom sina sinnen. 

Författarna anser att något kan ha gått förlorat i översättningen från det en-
gelska ordet Industrial design som lätt kan misstolkas som design av indus-
trier, och inte som det i själva verket betyder, design i en industriell kontext 
eller med hjälp av industriella metoder och står i motsatsen till konsthant-
verk. 

Jag presumerar att ordet design även i framtiden kommer att användas i nya 
sammanhang och att det är det nya sammanhanget som avgör vad begreppet 
design kommer att förknippas med. 

Det tycks finnas en kamp om vem som bör ha ”äganderätt” till begreppet 
design. Jag upplever när jag läser om ovannämnda begrepp att det finns en 
stark känsla av tillhörighet och äganderätt inom de olika yrkesgrupper som 
finns inom fältet design. Att låna ut sin titel till någon inom en yrkesgrupp 
som inte upplevs besitta samma typ av kunskap eller är utbildad att hantera 
liknande grad av komplexitet anses förminskande eller aningen förnedrande. 
Denna åsikt är min egen och speglar det jag uppfattar i min kontakt med 
designbranschen och det jag analyserat genom den litteratur jag läst om be-
greppsförvirringen kring vem som är designer.

Som författarna till Produktutveckling -effektiva metoder för konstruktion 
och design skrev i sin förklaring till kärnan i en industridesigners roll och 
hur de ansåg att det var så mycket mer än att ge form. Deras exempel på 
”mycket mer” var teknik och social kunskap samt kunskap om hur männis-
kan tolkar och behandlar sin omgivning genom sina sinnen. 

Min kommentar till ovannämnda är att med en examen i produktdesign från 
Designprogrammet vid Högskolan i Kalmar, efter tre års studier behärskar 

11 Johannesson, Hans; Persoon, Jan.Gunnar; Petersson, Dennis, 2004, Produktutveckling 
-effektiva metoder för konstruktion och design, Liber, ISBN 91-47-05225-2.

10
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motsvarande kunskaper och discipliner samt krav, som en industridesigner 
enligt författarnas beskrivning på ”så mycket mer” på föregående sida. Kan 
det vara så att det som skiljer produktdesign från industridesign är hur vida 
studenten själv fördjupar sig i och behärskar ”konstruktörens” roll. Det vik-
tigaste i denna diskussion är inte hurvida jag själv benämner mig utan den 
förvirring som sker i mötet mellan arbetsgivare och före detta student. Hur 
uppfattas exempelvis koden produktdesigner av en framtida arbetsgivare, 
och hur vet arbetsgivaren och den arbetssökande vid mötets introduktion 
vart rollen som produktdesigner går i jämförelse med en industridesigners 
rent kunskapsmässigt?

Det tycks finnas en negativ trend i att själv titulera sig med en titel som inte 
är tillgänglig inom i den utbildning man har. Tidigare kunde en anställd ge-
nom arbetslivserfarenhet få rätten att titulera sig utan utbildning inom ett 
område efter ett visst antal åts erfarenhet av yrket. Idag tycks den gränsen 
vara nedflyttad till att en examen inom design leder till en del formgivare 
anser att de själva kan välja titel efter avslutat utbildning. Även om jag anser 
att det är fel, då det skapar förvirring i ett längre led, så har jag inte reson-
erat mig fram till vad som skulle kunna vara en lösning på denna begrepps 
och tituleringsförvirring. Inom andra yrkesgrupper tycks inte detta problem 
råda. En läkare kan till exempel inte titulera sig som läkare utan att ha blivit 
godkänd efter x antal terminer samt efter avklarad AT tjänst. Det uppstår en 
förvirring då en föredetta student exempelvis titulerar sig inredningsdesign-
er efter avslutad utbildning på en designutbildning och skola som  inte har 
en utbildning inom området eller lägger till ett par olika titlar inom andra 
discipliner som anses passa den enskildes verksamhet. 

Jag tror på konkreta riktlinjer från sveriges designutbildningar och ett 
tillhandahållande av den kunskap som utbildningen bör innefatta, inom 
utbildningsområdet. Designyrket tycks vara gränsöverskridande och sakna 
en tydlig struktur. Det skulle kunna vara ett resultat av komplexiteten i att 
begränsa och avgränsa ett kreativt yrkesområde.

Är det rättvist eller orättvist att påstå  att en produktdesigner är en ”light-
verision” av en industridesigner? Är industridesignern både designer och 
konstruktör? Då man i boken Produktutveckling -effektiva metoder för kon-
struktion och design, valt att dela upp konstruktör och desigern och talar om 
hur samarbetet emellan dessa har blivit viktigare på senare år, vart placerar 
man då in industridesigner och produktdesigner? Vissa frågor förblir obes-
varade, men känns viktiga att begrunda som framtida, formgivare/designer/
produktdesigner.

Jag började min utbildning inom grafisk design och därefter läste jag ap-
plied and decorative arts, produktdesign och senare industridesign. De olika 
designdisciplinerna tycks har börjat att flyta samman och gränserna tycks ha 
blivit mindre synliga. Då min nuvarande utbildning  ger mig en kandidatexa-
men i produktdesign känner jag mig  mer bekväm i att benämna mig som 
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produktdesigner än något annat, även då jag har erfarenhet inom ett flertal 
av de övriga designdisciplinerna. 

3.2 Min roll som formgivare. 

Jag har tidigare i min utbildning från University for the creative arts (UCCA) 
i England där jag läste Applied and decorative arts haft en kritisk syn på 
design. Under mina två år i England uppmanades vi studenter att söka egna 
svar på frågor som rörde designteori och förhållningssätt till rollen som de-
signer.

“We know how to do amazing things, and we are filling the world with amazing 
devices. But we cannot answer the most important question: What is the stuff 
really for?” 12 

Citatet av filosofen och journalisten John Thackara har hjälpt mig att se 
kritiskt på min designprocess och fått mig att ifrågasätta vem jag egentligen 
designar för. Även under examensarbetet påminner jag mig själv om att läsa 
ovanstående citat, för att behålla min roll som den typ av formgivare jag vill 
vara.

I min pilot C uppsats på UCCA ” The relation between designs impact, con-
sumer illness, and need for freedome of choice in a modern society” berörde 
jag ett flertal frågor kring design som varit och fortfarande är viktiga för mig 
som formgivare. Till exempel, vem formger jag för? Skapar jag en menings-
full produkt, och i så fall meninsfull för vem? Om min kritiska inställning 
bottnar i ett självförverkligande och en vision om att göra en legitim förän-
drign i vardagen kring användningen av en produkt är en fråga jag inte bes-
varat än. 

I John Thackaras bok, Designing in a complex world 13  tar han upp exempel 
på hur han ifrågasatt hur extra funktioner ofta adderas till produkter för att 
göra dem starkare på marknaden. I min tidiga research såg jag en relation 
mellan att addera fler funktioner till en produkt och en uppskattad produkt. 
Ett bra exempel på hur man lyckats att väva in funktionerna i användargrän-
ssnittet tycker jag är Apples produkter, till exempel Ipoden. En till synes 
enkel produkt men med avancerade användarnivåer att utforska i menysys-
temet genom enbart en knapp. John Thackara menar att det är dessa djupa 
lager av teknik i en produkt som gör den åtråvärd på marknaden. En använ-
dare som inte är särskilt intresserad av teknik får en produkt som han eller 
hon kan hantera, och känner sig tillfredställd i och med vetskapen om att om 
de utvecklas så finns det mer att lära sig och allt detta bidrar till ett bibehål-
let intresse för den nyinköpta produkten. Den avancerade användaren upp-
lever i bästa fall att det finns något för honom/ henne att direkt tillämpa och 
känner en besegring över att direkt kunna kasta sig in i de djupare tekniska 
lager och extrafunktioner i produkten. Genom detta system och uppbyggnad 
i elektorinska produkter är det tänkt att konsumenten och användaren ska 
behålla ett förhoppningsvis långt intresse för produkten. Jag anser att ny 

12 Thackara, John. 2005 . In the bubble - design in a complex world, The MIT 
press, ISBN 0262201577

13 Thackara, John. 2005 . In the bubble - design in a complex world, The MIT 
press, ISBN 0262201577
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teknik behövs och kommer att fortsätta att behövas, men inte i dagens varia-
tion och framförallt inte mängd. 

”We are evolving with technology but how much more does technology has to 
evolve to be enough for us? “

Probably never, har jag skrivit i en uppsats från 2006 och nu tre år senare så 
står jag fortfarande bakom den frågan. Det känns viktigt för mig att gå till-
baks i tiden och reflektera över hur eller om min syn på design och det kom-
mande yrket som designer har påverkats eller utvecklants under min tid som 
student, vilken lider mot sitt slut innför examen. Sammanfattningsvis vill 
jag som formgivare placera mig där jag känner att jag kan påverka en annan 
människas livskvalite och vardag positivt. Det finns naturligtvis flera sätt att 
göra det på, och för mig handlar det om att se till alla olika människors be-
hov och inte i första hand till nöjet och prestigen av att förhöja och utveckla 
en befintlig teknologi som redan har fungerande teknik och ett tillfredstäl-
lande visuellt uttryck och form. Ett tydligt exempel på det skulle kunna vara 
en mobiltelefon.

Vid diskussion kring en designers betydelse med folk i min omgivning ställde 
sig begreppet design och designer över konst konsthantverk, och hos andra 
konst över design. De diskuterande som var både designstudenter och stu-
denter från andra instutioner ansåg att allt som berör också har en mening. 
Avfärdar man konst och hantverk på grund av att ett föremål anses sakna 
funktion, hur ställer vi oss då till musik? Många med mig upplever inte att 
det skulle räckt med exempelvis den musik som producerades på 70 talet 
och att vi skulle ha satt stopp för en fortsatt utveckling för över 30 år sedan. 
Musik mode och konst speglar vår samtid och jag anser att dit hör även de-
sign.  

Som formgivare anser jag det viktigt att ställa sig frågan: vilken effekt har 
en produkt? Vilket inflytande har den personliga smaken, mode, kultur och 
kontext?  Jag anser att det finns en hög komplexitet i att forme ett funktio-
nellt hjälpmedel inom hjälpmedelssektorn då det ofta finns restriktioner 
genom budgetar vilket tycks bidra till att det inte tas tillräckligt stor hänsyn 
till människan -användaren, utan slutresultatet endast återspeglar strama 
budgetar och huvudfunktionen.

3.3 Etiska aspekter -miljö

”All teknisk utveckling bör syfta till att på något sätt förbättra människans 
villkor och bidra till välfärd”. 14 

Jag anser att det är viktigt att som formgivare undersöka och ta ställning till 
val av tillverkningsmetod. I mitt examensarbete kommer jag att undersöka 
avancerade återvinningsbara kompositer, och för guidning och råd har jag 
en extern mentor, James Thompson, tidigare student vid HDK och grundare 
av företaget Black Badger Advanced Composites som uteslutande arbetar i 

 14  Sid 43. Johannesson, Hans; Persoon, Jan.Gunnar; Petersson, Dennis, 2004, 
Produktutveckling -effektiva metoder för konstruktion och design, Liber, 
ISBN 91-47-05225-2.
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avancerade kompositmaterial. I boken Produktutveckling -effektiva metoder 
för konstruktion och design som jag refererade till i föregående kapitel tog 
författarna även upp hur miljöanpassning är nödvändigt för ett hållbart-
samhälle, och hur miljöbelastningen påverkas av hur produkter tillverkas, 
används och hur efterlivet av en produkt ser ut. Jag vill kunna integrera 
miljöhänsyn i min krycka och undersöka om det finns ett bättre alternativ än 
aluminuim som dagens kryckkäppar är tillverkade av.

Jag har valt att arbeta med ett långvarit användande av kryckkäppen och 
hoppas därav kunna hitta ett material som åldras på ett tilltalande sätt för 
min målgrupp, samt får ett starkt andrahandsvärde, kan återvinnas och ge-
nom sin goda kvalite användas under hela behovsperioden utan att behöva 
bytas ut. 

3.4 Etiska aspekter -annonymitet

De personer som har deltagit i intervjuer och varit testpersoner har varit 
informerade om undersökningens upplägg och syfte. All information har be-
handlats konfidentiellt samt anonym och kommer inte att användas i annat 
syfte än i denna uppsats.

4. Research 

4.1 Tidigare forskning och metod

Efter en session tillsammans med en bibliotekarie på Högskolan i Kalmars 
bibliotek slog vi tillsammans fast att det tycks finnas ett tomrum inom tidig-
are forskning och därmed har tyngdpunkten legat på de intervjuer och obser-
vationer jag gjort tillsammans med testpersoner, sjukgymnaster och hjälp-
medelsansvariga. För att förstå hur vi påverkas av produkter har jag studerat 
tidigare forskning  inom human-centered  design, och i förberedande syfte 
och som underlag för intervjuerna har jag läst på om vetenskaplig metod och 
förhållningssätt. För att få en spridning på intervjuerna sattes olika kriterier 
upp i förväg .

4.2 Definition av krycka

För att förstå kryckan ur ett historiskt perspektiv har jag tittat närmare  på 
dess historia och definition. Jag har till största delen fått använda mig av 
engelska sökord för att hitta information till min research. På sidan crutches.
com fann jag information samlad om kryckan och dess historia. 

”Krycka är ett redskap för att kunna ta sig fram när ett eller båda benen inte 
fungerar normalt. Kryckan är en form av hög käpp där ovandelen fästs under 
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armhålan och som sedan med stöd av armen och handen kan manövreras som 
ett extra ben och avlasta trycket och behovet av benet”.15 

“ Ortopedisk utrustning och hjälpmedel. Trä eller metallkäppar utformade för 
att kunna vara stöd för personer som har svårt att gå”. 16 

I en eller annan form har människan alltid använt olika typer av föremål 
för att ta sig fram vid sjukdom eller skada då det varit svårt att gå. Man har 
spårat kryckan tillbaks till den förhistoriska tiden där bevis från bland annat 
antika Egypten hittats. Man tog vad man hade innan kryckan uppfanns och 
det var vanligt att man tillverkade ett gång stöd av trädgrenar eller timmer 
och adderade till ett mjukt material för att öka komforten.  Emile Schlick tog 
patent på en krycka redan år 1917 vilken har kommit att kallas den första 
kommersiella formen av en krycka.  På grund av fara associerad med under-
armskryckan, som att ramla och glida och nervskador i armhålan har den eu-
ropeiska kryckan blivit uppskattad. Det finns idag kryckor som är tillverkade 
av trä, metall, stål, titanium och karbonfiber.  17 

4.3 24 timmar på kryckor

Jag bestämde mig tidigt för att låna ett par standardkryckor av märket 
Swereco för att bilda mig en uppfattning om hur det skulle vara att vara 
beroende av ett par kryckkäppar.

Det första som slog mig var hur illa till mods jag kände mig när jag skulle 
bege mig ut på mina kryckor, som jag egentligen inte var i behov av, och 
kanske var det därför det kändes olustigt. På väg in till stan, en 10 minut-
erspromenad för att fika med en vän kände jag hur det började att värka i 
mina händer relativt fort. Det övergick in en brännande och svidande känsla 
i handflatorna. Jag övervägde att gå som vanligt en bit utan kryckor, men 
stoppade mig själv då mitt mål var att försöka fånga en rättvis upplevelse av 
att vara i behov av ett par kryckor. Jag kan inte skilja på om det var min per-
sonliga självkänsla som fick mig att känna mig osäker eller om det var kryck-
orna. Jag hade beslutat mig för att försöka hålla ett neutralt ansiktsuttryck 
och observera hur omgivningen bemötte mig. Att gå i trappor var speciellt 
svårt samt att ställa ifrån mig kryckorna på ett cafe jag gått till för att fika. 
Jag hittade ingen naturlig plats att ställa kryckorna på i närheten av mig själv 
och de ramlade då en annan besökare på kafeet kom åt kryckorna och de föll 
till golvet. Det blev ett växlande av ursäkter. Jag ursäktade mig för att mina 
kryckor hade stått, som jag upplevde, ivägen. Hon ursäktade sig för att mina 
kryckor hade hamnat på golvet. Jag fick en känsla av att hon bad om ursäkt 
för att hon inte visat hänsyn till mitt hjälpmedelsobjekt och att hon tyckte 
synd om mig och undrade vad jag råkat ut för. Jag reflekterade på hemvägen 
över att det måste se dumt ut att jag hoppar runt på kryckor men saknar en 
synlig visuell skada. Det kan vara så att min personliga självkänsla i kombi-
nation med en ej uppenbar skada och det faktum att jag låtsades vara i behov 
av kryckor som gjorde mig aningen paranoid över hur omgivningen reager-

15  http://sv.wikipedia.org/wiki/Krycka
16 karolinska institutets hemsida:  http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.

cfm?Mesh_No=E07.858.442.281
17  http://www.crutch.com/History_of_Crutches.htm
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ade. Jag vill inte påstå att jag kände mig nedstämd på kvällen när jag skulle 
sova, men jag uppfattade min dag som orolig. Jag fokuserade mycket på hur 
jag skulle lösa vardagsuppgifter på ett par kryckor och kände att det tog emot 
att lämna lägenheten. När jag var utanför dörren möttes jag av blickar med 
små försiktiga leenden. Jag uppfattade det som att de främmande människor 
jag passerade tänkte att de inte visste om de skulle våga le uppmuntrande då 
de inte kände till min historia. Jag ansåg även att jag drog mer uppmärksam-
het till mig när jag hoppade runt på kryckorna. Fler blickar och längre blickar 
som sökte kontakt, och det kanske underlättar för allmänheten att det finns 
en anledning att titta? Hur stor roll utformningen och stilen på mina kryckor 
bidrog till min känsla och det bemötande jag upplevde är svårt att ge svar på. 
Jag kan tänka mig att efter en lång tids användning skulle jag associera mina 
kryckor till en negativ stämpel. Jag upplevde en stark förbindelse till sjukhus 
och vårdmiljöer tillsammans med mina kryckor. Jag var klädd som vanligt 
under dessa 24 timmar och när jag adderade till mina kryckor kändes det 
som att kryckornas visuella betydelse tog över den jag ville uttrycka att jag 
var. 

4.4 Social stigmatisering

I en studie om varumärkesidentitet citerar jag ”The man with no brands” 
som  började att leva ett ”logo erased” liv fritt från logotyper och var-
umärken. Han menar att alla symboler och märken vi använder och bär sän-
der ut signaler som finns där av en anledning. Från varumärken -reklam och 
på ett personligt plan -image. 

” Call me lazy, but its easier to express your hopes and dreams via an embroi-
dered logo on your chest than to articulate who you are or want to be. I want o 
be creative and successful and, er, cool”. 18 

Min åsikt är att en artefakt blir till en del av den enskildas  identitet då vi 
applicerar på oss image och attribut. Kalla det tom självkänsla men hurvida 
det sker och i vilken utsträckning detta sker bottnar förmodligen i individens 
förhållningsstätt till materialism. 

”For the past 20 years , I have relied on the Ralp Lauren pony, the half-eaten 
Apple and myriad of other badges of status to prove to myself and all around 
me that Im worth something”. 19 

The man with no brands menar att när vi läser orden ”half-eaten Apple” är 
den meningen redan avkodad och mångaläser genast en bild av en in Ipod, 
Macbook eller Iphone.

Det tycks finnas en social vana av att läsa in varumärken och deras identitet 
när vi läser av och avkodar likaså främlingar som människor vi redan kän-
ner.

Jonathon Allen , Doctor of Philosophy (Ph.D.), Industrial Design, Bachelor 
of Arts (Honours), Design and Technology skriver i Human augmentation: 

18  The man with no brands, Sunday Times .Style magazine, 21st August 2006.
19 The man with no brands, Sunday Times .Style magazine, 21st August 2006.
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transference of design approaches from designing for sports to designing for 
disability, följande:

“People form relationships with products, and in time people superimpose the 
relationship with the product upon the product in its own right. This superimpo-
sition affects a person’s judgement and the product’s perceived value and impor-
tance to that person. ” 20 

En eventuell social stigmatisering kring användandet av kryckkäppar under 
en längre tid är inte en omöjlighet då människan, som Jonathon Allen skriv-
er, har en förmåga att forma relationer till object i omgivningen.

Allen skriver under rubriken social identity på sidan fyra att människan har 
ett behov av att känna sig accepterade av samhället, det vill säga att känna 
att man är en del av samhället och inte utanför det, och att vi människor i en 
större eller mindre utsträckning jämför oss med varandra för att analysera 
vart vi passar in och främst om vi gör det. Allen menar att vi samlar på oss 
ledtrådar och information om vad vi själva anser vara normalt och acceptera-
toch därigenom skapar vi med hjälp av kläder, artefakter och personliga till-
hörigheter en visuell kod för vad vi anser vara en främlings sociala identitet. 

Det tycks även finnas en ordning i hur vi applicerar detta på oss själva. Hur-
vida vi gör medvetna val angående om vår egen ”outfit” ska harmonisera eller 
medvetet disharmoniska, men kunna knytas ihop till en meningsfull visuell 
helhet som uttrycker det personliga varumärke som en person vill utstråla. Ur 
ett ytligt perspektiv skulle det gå att påstå att man kan dra stora slutsatser om 
en person utan att en konversation ägt rum, och enligt Allen gör vi alla detta 
dagligen på ett undermedvetet plan, och i olika stor utsträckning. 

Allen beskriver vidare hur självbilden är mycket viktig och hur hjälpmedels-
design istället för att hjälpa och underlätta kan dra ej önskad uppmärksamhet 
till användaren och leda till social stigmatisering. 

”Society’s perceptions and labeling of people with disabilities can have a pro-
found effect upon their personal worth – their personal image of themselves” 21 

”This gives rise to a situation where many people are reluctant to use aids as the 
devices may contribute to their problems compounding a psycological stigma of 
inferiority”. 22 

Avslutningsvis uppmanar Allen industridesigners att fokusera på att lösa 
problemet med “poor products” inom hjälpmedelsesektorn och uttrycker att 
det finns ett stort behov i att ändra människors attityd gentemot människor 
med handikapp, och att designers har makten att kunna påverka detta.

Det blir tydligt för mig som formgivare att jag borde, på ett så kallat ytligt 
plan skapa en tillfredställande design av min kryckkäpp som passar in i koden 
“normal” och inte vavvikande, för att lyckas undvika assosierad social stigma-
tisering.

20 IADE 3 http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/
DRS2006_0080.pdf page 3

21  http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/
DRS2006_0080.pdf page 6

22  http://www.iade.pt/drs2006/wonderground/proceedings/fullpapers/
DRS2006_0080.pdf page 6
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Jag kan inte förändra synen vi har på varandra och som Allen skriver, att vi 
scannar av varandra för att ljudlöst lära känna varandra. Det jag kan göra är 
att försöka tvätta bort landstingskänslan från hjälpmedlet kryckkäppen och 
ge kryckan ett uttryck av omsorg och självständighet.

4.5 Analys av Swerecos kryckkäpp

Bågen som omsluter armen känns bra. handtaget känns för kort och pressar 
min arm hårt mot kryckans stång, doppskon känns nödvändig för att und-
vika slitage inomhus. Kryckan fungerar även stabilt utan droppsko. Det låter 
och klickar från reglagen på kryckans ben. Kryckans utseeende upplever jag 
som ihopplockade delar som inte känns väl integrerade och övervägda i sin 
form och sina formmöten då det saknas övergångar.

Formanalys: 

Jag delade upp standrardkryckan från Swereco i tre formelement och de-
lar, handtag, skaft och armstöd samt doppsko. Kryckan består av tre linjära 
cylinderformade rör och en plancylinder som omsluter armen. Den kortaste 
längden kryckan kan justeras till är 59 cm och fullängden är 81 cm. Bågen 
som sluter sig halvvägs runt armen mäter 7.5 cm djup och 10.5 cm mellan 
bågens öppningar. Handtaget är 11.5 centimeter och går från 3 cm diameter 
till 4 cm längst ut. Doppskons är 4 cm diameter. Det finns 10 reglage för län-
gden och kryckan kan justeras med 20 centimeter.Från bågen ner till hand-
taget är det 22 centimeter. Måtten kommer hjälpa mig vid utformningen av 
den krycka jag ska ta fram.

Se bilaga 1.

4.6 Marknadsundersökning av kryckkäppar från Merrycare 
och Swereco

Den vanligaste förekommande kryckan inom sjukvården idag är kryckkäp-
pen från Swereco (se bilaga 2) som kan  kännas igen på den cirkelformade 
gröna och vita logtypen med två kryckor vända mot varandra på handtaget 
av kryckkäppen. 

Vid ett besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge kunde jag 
bekräfta att Merrycare (se bilaga 2) som även de tillverkar hjälpmedels-
produkter och kryckkäppar har ett samarbete med landstinget. 

Det som i huvudsak skiljer Swereco och Merrycares kryckkäppar åt idag är 
färg och tidigare även en reflex där swereco haft sin logotype men nu har 
även Swereco uppdaterat sin kryckkäpp med reflex. I det stora hela har de 
båda tillverkarna en mycket visuellt snarlik kryckkäpp men där Merrycare 
erbjuder ett flertal färsättningar inklusive lackerat aluminumskaft och vad 
som ser ut att vara ett mer ergonomiskt handtag.

Se bilaga 2.
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4.7 Intervjuer 

4.7.1 Intervju med sjugymnast och hjälpmedelsansvarig på Södra 
Älvsborgs sjukhus
På Södra Älvsborgs sjukhus arbetar det för närvarande arton sjukgymnaster 
och tre sjukgymnastbiträden samt två läkarsekreterare. Centrala sjukgym-
nastiken utför sjukgymnastiska rehabiliteringsåtgärder inom akutsjukvården 
på SÄS, Borås. Förutom arbete med inneliggande patienter tar de emot ca 11 
000 polikliniska patientbesök under ett år. Organisatoriskt tillhör de Enhet 
för rehabilitering och ortopedteknik tillsammans med hjälpmedelssamord-
nare, Ortopedteknik och Centrala arbetsterapin.23 

Den vanligaste orsaken till att kryckor delas ut är vid frakturer eller vrick-
ningar i fötter och ben. Blir man gipsad behöver man i regel använda kryckor 
under en period på minst 6-8 veckor berättar Anna Karin som arbetar som 
sjukgymnast. Kryckan används även för att avlasta smärta och som stöd vid 
åldrande förklarar hon. De problem man uppmärksammat är att kryckorna 
är svåra att ställa ifrån sig då de är praktiskt taget omöjligt att balansera dem 
emot exempelvis en vägg. Tillsammans diskuterade vi även hur den som är 
skadad kan ha svårt att böja sig ner för att hämta upp kryckan eller kryck-
orna då de ramlat. 

Ami Flysjö som arbetar som hjälpmedelsansvarig förklarar att det finns en 
skillnad i att hoppa och att stödja sig med hjälp av kryckor. Har man exem-
pelvis brutit ett ben så behöver man i regel hoppa och vilar då största delen 
av tyngden på den känsliga nerven mellan tumme och pekfinger i handflatan. 

Har man opererats eller har problem med en höftled eller knäled exempel-
vis så använder man en eller två kryckor mer som ett stöd när man går men 
även då belastas den känsliga nerven i handen. 

Det som slits på kryckan är den så kallade doppskon som är ändknoppen un-
der kryckan och består av grått gummi, samt de justerbara runda hålen som 
nöts ut till en oval form, vilket resulterar i ett ” klickljud”.    

Ami informerar även om att det inte är en majoritet av deras patienter som 
använder kryckor under en längre period än sex till åtta veckor, men att det 
absolut förekommer.  

Jag och Ami diskuterade kryckans funktion och vad hon genom åren fått 
höra från patienter. 

Hon berättade att de flesta av deras patienter är tillfreds med proportionerna 
och funktionen, med undantag för upplevda smärtor från händer mot hand-
taget. Hon berättade även att hon tycker att den amerikanska modellen som 
inte är så vanlig i Sverige och som tar stöd i armhålan inte tycks vara ett bra 
alternativ eller en optimal lösning då de kan skada nerver i armhålorna. 

Standardkryckan klarar idag en vikt på 120-140 kilo, sen finns det special-
anpassade kryckor vid en personvikt som överstiger 140 kilo. I jämförelsen 

23  http://sas.vgregion.se/sv/Sodra-Alvsborgs-Sjukhus/Kliniker-Enheter/Enhet-for-reha-
bilitering-och-ortopedteknik/Sjukgymnastik-central/Kontakt/ 
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mellan Swereco och MerryCare -kryckan anser hon att Merrycares krycka är 
något lättare i vikt. 

Se bilaga 2 för bild på Swerecos och Merrycares kryckkäpp.

4.7.2 Intervjuer med personal på Karolinska universitetssjukhuset 
i Huddinge 
Vid mitt besök på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Orto-
peden fick jag information av personalen om att det kostar för mycket pengar 
att säkerställa ett par kryckor efter att de lånats ut,  därav är det inte många 
kryckkäppar som återfinner sin plats till sjukhusen igen utan blir stående i 
förråd och garderober hemma hos föredetta patienter.  

Personalen förklarade att man idag inte har ett fungerande administrativt 
system kring utlåning av kryckkäppar och att det inte anses lönsamt att in-
föra detta då produktionspriser för en standardkryckkäpp inte ligger på mer 
än ca 50 sek per krycka. 

Ur ett miljöperspektiv anser jag att det i högsta grad är lönsamt att finna en 
fungerande administrativ metod för hur detta skulle kunna förbättras. 

4.7.3 Upplägg och metod -intervju målgrupp
För att lära känna min målgrupp har jag använt mig av anonyma informella 
samtalsintervjuer. Jag har haft ett åldersspann på 21-82 år. För att avgränsa 
min formgivning till vuxna. För att få en spridning på intervjuerna sattes 
olika kriterier upp i förväg. Det förekom olika etnicitet, civilstatus, yrkes-
grupper. En del av de intervjuade var sjukskrivna, studenter, arbetsverksam-
ma, arbetslösa eller pensionärer. För att undersöka relationen till social stig-
matisering ingick även personer som enbart varit beroende av kryckor under 
en kortare period det vill säga 6-8 veckor.

Jag inledde intervjerna med att visa bilder på standardkryckan från Swereco 
för att få feedback på associerade känslor och synpunkter på form, funktion 
och identitet. 

För att underlätta för vidare diskussion kring design och formspråk togs 
ett antal olika boards fram i form av bild-collage, jag kallar dem boards. De 
intervjuade fick kommentera samt beskriva vad som ansågs tilltalande och 
varför? Detta hjälpte mig att få en uppskattning om hur min målgrupp såg 
på form och design, samt gav mig material och förbättringspunkter för att 
arbeta med formgivningen av en ny kryckkäpp.

Boards som diskussionsunderlag:

• Standardkrycka från Swereco. Analys av upplevelse och funktion.

• Stateboard & Futureboards. Analys av nuläge och vision.

• Organisk form. Målgruppens syn på design och form.

• Sportig form. Målgruppens syn på design och form.
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• Identitet, varumärken -bilar. Målgruppens syn på varumärken och identitet.

Avslutningsvis ställdes följande frågor: 

• Vad har du för relation till din, eller dina kryckkäppar?

• Hur upplever du omgivningens bemötande till dig som användare av 
kryckkäppar?

• Upplever du smärta associerat till användningen av kryckkäppar och har 
du önskemål om en förbättrad ergonomi?

Se bilaga 3

4.7.3.1 Samanfattning av kommentarer på Swerecos krycka utifrån ett 
upplevelseperspektiv
Målgruppen associerade kryckan med sjukhus och upplvde den bland annat 
som tråkig, otymplig, obekväm och ful. Den grå färgen upplevdes starkt för 
knippad med en känsla av opersonligt och förknippades med en sjukhus-
miljö. Det framkom fler negativa associationer än positiva till kryckkäppen 
från Swereco.

Se bilaga 4.

4.7.3.2  Intervju med målgrupp -stateboard och futureboard
För att undersöka om bilden jag hade av kryckan idag och min vision med 
den nya krycka visade jag mitt stateboard och mitt futureboard för mål-
gruppen . Jag delade upp frågan i instämmer, instämmer ej och öppnade 
sedan upp för diskussion och åsikter. Resultatet blev att alla i målgruppen 
instämde med utformningen av stateboardet och uttryckte förväntan och 
intresse när de fick ta del av futureboardet. Det ansågs svårt att visualisera 
hur den nya kryckan skulle komma att se ut men bilderna på futureboardet 
upplevdes som inspirerande.

Bild 1. Stateboard.

Landsting     Handikapp     Opersonlig     Stagnerad     Stel     Livlös
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Bild 2. Futureboard.

4.7.3.3  Intervju med målgrupp -design och formspråk
Jag visade två olika boards med form. Det första boardet innehöll ett organi-
ska design och det andra med sportigt influerade design.

Detta gjordes för att bilda en uppskattning om vad min målgrupp föredrog 
i trelation till form och ge mig en hint om vad målgruppen ansåg vara ap-
pilerande och lätt att relatera till rent formmässigt. Jag anser att det är svårt 
att uppskatta anda människor smak och bilda mig en rättvis uppfattning om 
deras preferenser i relation till hjälpmedelsdesging men under intervuverna 
delade många av de intervjuvade med sig av design och formtankar i relatio 
till hjälpmedelsdesig.

Majoriteten av målgruppen föredrog det organiska formspråket och ansåg att 
det på ett framgångsrikt sätt skulle gå att kombinera med sportiga inslag från 
det andra boardet i utvecklingen av en ny kryckkäpp. 

Se bilaga 5.

4.7.3.4 Intervju med målgrupp -varumärkesidentitet 
Jag valde att göra ett board med kända bilmärkens logotyper för att använda 
som ett sista diskussionsunderlag för identitet kopplat till olika varumärken 
och undersöka hurvida det finns en diskurs om de olika bilmärkena och dess 
ägare. Jag valde bilmärken då jag anser att de innefattar mycket identitet och 
att min målgrupp och åldersgrupp skulle ha lätt att relatera till bilmärken 
och bilen som designad produkt. 

De varumärken jag använde mig av var; Mercedes-Benz, BMW, Audi, Ferar-
ri, Saab, Volvo, Wolkswagen, Nissan, Toyota och Jeep. Jag valde dessa för att 
få en spridning mellan komfort, lyx, status och funktion. Majoriteten av min 
målgrupp valde exklusiva bilmärken som mercedes-Benz, Audi och Ferarri, 

Futuristisk     Befriande     Elegant    Levande     Organisk
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Se bilaga 6.

4.7.3.5  Intervju med målgrupp -social stigmatisering
Intervjuresultatet pekar på att de användare som enbart varit beroende av 
kryckor under en kort period, på grund av exempelvis ett gipsat ben har kun-
nat behålla ett distanserat förhållande till kryckan. De användare som av 
sjukdom eller exempelvis steloperation har däremot känt av och upplevt en 
förändrad attityd från omgivningen och en känsla av att höra ihop med sitt 
hjälpmedel, kryckkäppen vilket har påverkat dem negativt och följts av kän-
slor som att inte räcka till eller att bli gömd bakom ett handikapp.

De användare och patienter som har vetat om att det är en kort övergångs-
period som de kommer att vara beroende av kryckor har inte upplevt en så 
kallad social stigmatisering i annan bemärkelse än att det har varit fokus på 
skadan, i de flesta fall ett gips. Kortidsanvändaren har nästintill upplevt en 
statuskänsla och ökad popularitet, beroende på hur skadan eller olyckan up-
pstod. Bland sportutövare och extremsportare har statusen varit högre än 
vid en vardagsolycka eller arbetsrelaterat slitage. Det kan finnas en relation 
mellan att många har lättare att identifiera sig med vardagliga misstag och 
olyckor och en slags status över de skador som drabbar idrottsutövare och 
extremsportare, då de ofta är medvetna om riskerna men väljer att utöva sin 
aktivitet med motivet tävling eller mod. 

4.7.3.6 Intervju med målgrupp -kartläggning av eventuell smärta och syn-
punkter på ergonomi
Förslag på förbättringar har varit svikt samt möjligheten till att kunna dra 
över ett mjukt material över handtaget, som en slags strumpa för ett bättre 
och skönare grepp. Besvär som upplevdes av kryckanvändande från använ-
darna var blåsbildning och friktionsskador i huden. 

Resultatet av testgruppens identifiering av smärta och område i handen-
handflatan gav följande utfall. 

Bild 3.  Illustration som visar vart användarna upplevde smärta vid användning av kryckkäp-
par. 

24  Ullnar nerve compression neuropathy at Guyons canal caused by crutch walking, 
av Ginanneschi F, Filippou G, Milani P, Biasella A och Rossi 9 som är en rapport 
från Department of Neurological and Behavioural Sciences, Clinical Neurophys-
iology Unit, University of Siena, Siena, Italy 

25  www.fiberforge.com
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4.8 Ullnar nerve compression

Rapporten nedan bekräftar de problem som målgruppen beskrivit för mig 
gällande smärtor i insidan av handen. Enligt rapporten ”Ullnar nerve com-
pression neuropathy at Guyons canal caused by crutch walking” så har man 
med ultraljud kunnat se förändringar och skador i nerverna kring det om-
råde som min målgrupp upplevde smärta från.

”This report is the first account of Guyon’s syndrome after the bilateral use of 
forearm crutches. Crutch palsy is usually neuropraxic in nature and associated 
with clinical and electrophysiologic recovery of nerve function, especially if pa-
tients are instructed to not bear excessive weight on the wrist. The present case 
history follows this pattern. In establishing the diagnosis of a focal compression 
neuropathy, a combination of clinical assessment and neurophysiologic studies 
are typically used. This report describes the additional application of ultrasound 
imaging to verify the diagnosis and to track changes in the appearance of the 
nerve during follow-up”. 24 

Det finns ett behov av en flexibilitet i handtaget och en avlastning för hand-
flatans känsligaste nerv som idag tar emot stor belastning från kroppsvikten 
och nöts mot kryckans hårda plasthandtag.

Se bilaga 7.

4.9 Prisundersöknings

25 personer av 30 tillfrågade svarade att de var berädda att betala för ett 
alternativ till Swerecos krycka. Av de 30 tillfrågade var 25 personer villiga 
att betala mer än 500:-sek och 17 av dom 25 var beredda att betala mer än 
1000:-sek.

Det har tyvärr inte gått att få fram en prisuppgift på en krycka i det valda ma-
terialet Fiberforge. Min externa mentor James Thompson som jag vänt mig 
till vid materialfrågor har uppskattat att vid en stor serie på ca 10.000 kryck-
käppar så skulle priset kunna jämföras med priset på gåstavar i kolfiber, det 
vill säga ca 500:-sek.

4.10 Avancerade kompositmaterial 

James Thompson, min externa mentor för materialkunskap och diskussion 
av produktion tipsade om materialet och företaget Fiberforge 25. Jämfört med 
traditionella metaller plast och härdplast-kompositer är förstärkt fiber-ter-
moplast-komposit lättare, styvare och mer hållbar och kan produceras i stora 
volymer-med rätt process. Fiberforge använder en process som omvandlar 
förimpregnerad termoplastiska band till avancerade strukturella komposit-
material-delar som uppfyller kraven på nästan alla högt krävande arbetsom-
råden, såsom flygplansdelar eller ryggsäcks-ramar.

Produktionsmetoden som skulle användas till kryckan går ut på att värma 
ett ark av materialet och forma kring en press för att framställa en kryck-
käpp. Materialet är lättare än aluminium, 600% starkare än stål, tåligare än 
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andra kompositer på marknaden, lämnar mindre restavfall vid produktion, 
samt har en längre livsläng än jämförbara kompositer och påstås ha en giftfri 
framställning. Dessutom tillåter materialet en inbyggd svikt. De andra komp-
isitmaterial jag tittat på är; kolfiber, glasfiber, corian och Hi-macs. Hi-macs 
och corian skulle vara för styva och spricka. Kolfiber och glasfiber är cancero-
gent i framställningen så de materialen vill jag undvika. 

4.11 Sammanfattning och reflektion

 Tack vare boardet med bilmärken kunde jag komma närmre min målgrupp 
och det var först då jag upplevde att de vågade tala om design och form och 
dela med sig av exemeplvis fördomar och tankar kring identitet i relation till 
en produkt.

Jag upplevde det svårt att inte undermedvetet påverka reslutatet i och med 
att det var jag som valt ut bilderna till de olika boardsen, men jag utgick 
från att jag som formgivare inte kan vara helt osynlig under processen och i 
arbetet med min målgrupp.  Jag har försäkt att hålla en ifrågasättande och 
neutralt perspektiv samt förhållningssätt till de personer jag intervjuat för 
att inte påverka deras svar. Jag upplevde att i min roll som formgivae så var 
det många av de som intervjuades som antog att det fanns ett rätt och ett 
fel svar, och var snabba med att nedvärdera sina egna åsikter. Som tidigare 
nämnt så var det boardet med bilmärken som fick de intervjuade att våga ta 
för sig och tala kring och om design på ett mer avslappnat sätt än tidigare i 
intervjuerna. Jag vet inte om det hade varit bättre att öppna upp intervjuerna 
med att visa boardet på bilmärken och om det hade påverkat det resterande 
intervjusamtalet annorlunda än utfallet.

 Jag försökte medvetet att inte dela upp de bilder jag använde i feminint och 
maskulint uttryck men kan vid närmare reflektion anse att det sportiga boar-
det har en något maskulinare uttryck. Hurvida detta kan vara associerat till 
färgerna som förekommer eller formerna motsatts, mjuka och hårda former 
har jag inget konkret svar på. Ett alternativ hade varit att enbart visa och 
diskutera form med hjälp av konturer, men mitt syfte var att få med produk-
tidentitet, då det för mig i min roll som formgivare gav mig fler ledtrådar i 
mitt försök att tvätta bort landstingskänslan från kryckan som hjälpmedels-
produkt.

Gällande social stigmatisering anser jag att det är svårt, att både som använ-
dare och observant kunna hålla isär artefakten från en individs visuella iden-
titet utan att låta sig påverkas av ett förutfattat budskap. Här är det viktigt att 
skilja på långtidsanvändare och korttidsanvändning som endast varar sex till 
åtta veckor och inte upplever social stigmatisering i samma utsträckning som 
långtidsanvändarna.
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5. Designprocessen

5.1 Metoder

I designprocessen har jag använt mig av; workbookmetoden (WBM), Brain-
storm , Identity Tool Kit (ITK) och användartester.

5.1.1 Brainstorm

Jag sammanfattade intrycket jag fått under formstudierna som gjordes till-
sammans med målgruppen och använde mig av en så kallad brainstorm för 
att få ur mig de olika ideer jag bar på. 

Se bilaga 8.

5.1.2 Workbookmetoden (WBM)

Workbookmetoden fungerar som ett verktyg för att skapa en struktur och 
förståelse för den egna designprocessen. Det är en pedagogisk metod som 
strävar efter att stimulera och uppmuntra till naturlig reflektion under pro-
jektets gång. 

Jag har använt WBM som en löpande arbetsjournal där jag reflekterat, sam-
lat information och byggt upp projektet. Allt som rör projektet samlas då på 
ett och samma ställe i en naturlig följd vilket möjliggör tillbakablick i pro-
cessen och ett bra underlag för reflektion och analys, både under projektets 
gång och efter ett avslutat projekt.

5.1.3 Identity tool kit (ITK)

Ett Identity-tool-kit fungerar som ett visuellt kommunikationverktyg där 
man med hjälp av bilder och nyckelord kan visualiserar nuläge, framtidsvi-
sion, och färg & form för ett projekt, eller en produkt som ännu inte tagit 
form. I examensarbetet har jag använt delar av ITK:n som underlag för mina 
intervjuer med min målgrupp.

5.1.3.1 Stateboard och futureboard
Jag skapade ett stateboard och ett futureboard för att underlätta diskussion 
kring hur kryckkäppar upplevs  idag och för att göra min uppfattning mätbar 
tillsammans med de personer jag intervjuade, för att se om de som målgrupp 
och jag som formgivare hade samma uppfattning om kryckkäppar i nuläget 
och delade framtidsvion. Att kunna visa bilder och ledord underlättade vår 
kommunikation och hjälpte målgruppen att skapa sig en vision om målet 
med min formgivning. 

För bild se punkt 4.7.3.6, Intervju med målgrupp -stateboard och future-
board, sid 14, 15.
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5.1.3.2 Shape & color
Shape and color, används för att beskriva det tänka formspråket och de 
färger som man strävar efter. Precis som i state och futureboard skapade jag 
en känsla och visuellt formspråk som jag ansåg skulle passa slutprodukten. 
Det här är det board som jag i efterhand har ändrat då det tidigare hade ett 
mindre sportigt och mer organiskt formspråk men som efter research och 
intervjuer inte ansågs förmedla rätt känsla och självförtroende i diskussion 
med målgruppen kring social stigmatisering och produktspråk. 

Bild 4. Shape & color.

5.2 Material och produktion

Jag har i samråd med min externa mentor valt att det tänkta materialet 
för kryckan ska vara Fiberforge. Kryckan produceras genom att en skiva 
av avancerat kompositmaterial pressas och värms upp mellan en han -hon 
form. Vid framställning av enbart en krycka är kostnade för stor och kommer  
istället att visualiseras i glasfiber, för att ge ett snarlikt intryck. 

5.3 Skissfas

5.3.1 Inledande skissfas
Jag valde att utgå från formen och proportionerna på standardkryckan då 
feedbacken ifrån intervjuer med användare och sjukgymnaster var positiv 
i den funktionella bemärkelsen, med undantag för slitage av reglage och 
återställningsproblematik. Därav beslutades det tidigt i projektet att kryckan 
skulle kapas i önskad längd av eventuell beställare eller framställas i 10 
stycken längder för att motsvara funktionen av de reglage som standard-
kryckan erbjuder. 

De första skisserna tog en StarWars-liknade form och övergick senare till 
inspiration från växter och natur. Där tittade jag på hur grenar är placerade 
och på trädets stamm och växer ut från stammen.

Organisk     Sport     Teknik    Neutrala färger     Mjuka kurvor
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Bild 5. Skiss -StarWars inspirerade former.

Bild 6. Skiss -former inspirerade av träd, grenar och natur.

Jag undersökte därefter möjligheten i att formge kryckan som en organisk 
förlängsning av kroppen. Här tittade jag på konturen av skelettet på benet 
och höften, samt muskelvävnader och senor och benets kontur upp till 
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höften. Dessa skisser lades sedan ovanpå varandra för att hitta organiska for-
mer från kroppen och resulterade i ett antal olika varianter. 

Bild 7. Skiss- anatomisk inspiration

De skisser som gjordes utifrån människokroppen och anatomi upplevdes 
som motbjudade och obehagliga av både mig själv och målgruppen. Jag drog 
paraleller till kycklingben och bestämde mig efter vidare skissande och reflek-
tion att det anatomiska organiska formspråket inte uppfattades positivt utan 
som en blandning mellan StarWars-futurism och Sagan om ringen med as-
sociationer till proteser vilket var motsattsen till den valda visionen och form-
språket från min ITK:n. 

Senare började jag skissa kryckor till olika tänkta användare och använde 
modebilder från magazin sominspiration och skissade kryckor med en “acces-
soar” -känsla för att återknyta till min research om identitet och social stig-
matisering. Ur detta kom det många nya ideer och det var visuellt givande att 
se den skissade kryckan i relation till en människokropp och undersöka vad 
som skedde i möte och samspel. Jag gjorde ett skisskollage med kvinnor som 
uttryckte olika identitet genom mode och ett för män som jag behandlade på 
samma sätt. Jag eftersträvade en variation av identiteter och försökte formge 
en krycka åt var och en som kunde smälta in i deras indviduella uttryck. 

Tidigare hade jag slagit bort idéen med sportiga uttryck men under skissfasen 
och projektets gång började jag göra research inom sport och extremsport för 
att undersöka hur dessa uttryck kunde hjälpa i frågan om social stigmatiser-
ing. Under intervjuerna kom det fram kommentarer där det drogs en slutsatts 
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att det fanns en slags status kring idrott och extemsprotskador. Ser man på 
sport och sportassesoarer så har de ofta ett väldigt lyckat självförverkligande 
“uttryck” och slogans. Exempelvis Nike -just do it! Jag gjorde research inom 
vintersport och gångstavar bland annat under skissprocessen och skissade 
fram mindre organiska former och mer konkreta starka former och kurvor. 

Ofta föll jag in på vad som kunde uppfattas som kvinnliga former som kan-
ske speglade min personliga smak mer än min roll som formgivare av en 
start självständig och tuff unisex-krycka. 

5.3.2 Skiss i full skala
För att få upp känsla och utrymme och rymd för formen gick jag vidare till 
att skissa i full skala där jag till en början skissade en linje av konturen av 
standardkryckan och sedan gick vidare och testade att kröka och svänga 
skaftet för att undersöka vad som kunde göras för det stela raka uttrycka 
kryckan förmedlade. Jag skissade och tog ut svängarna i kurvor och min 
enda riktlinje var att formen skulle stödja balansen så att slutet på kryckan 
skulle befinna sig lodrät med handtaget som är den punkt som balans och 
tyngd ligger på. 

Med materialvalet och tekniken Fiberforge var papper ett naturligt val av 
material för att ta fram  enkla modeller i en skala 1:3. Samma skala som ma-
joriteten av mina skisser höll. Genom att dra med manipulera pappret men 
händerna kunda jag få kurvade skaft och variationer på mina pappmodeller. 

För att betrakta och analysera former klippte jag i vitt papper ut olika pro-
filer och klistrade upp på svart kartong. När jag hade ett tiotal varierade for-
mer uppklistrade frågade jag min målgrupp om feedback och synpunkter på 
vilken som kändes mest stabil och vilken form man uppfattade eller drogs till 
vid första anblick. Ett svårt beslut var det psykologiska i frågan om balans. 
Om en kryckan är böjd som benet men i en mjuk mindre kurva uppfattades 
som stabilare än om den var böjd bakåt och hur detta skulle påverka gången 
med kryckan. 

Bild 8. 2D -form
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5.3.3 3D modeller

Till en början skissade jag i full skala i kapa och kartong, men efter ett par 
tester kändes resultatet otillräckligt.  

För att få en mer akkurat känsla för form och funktion valde jag att gå ifrån 
att skissa i kartong och kapa och istället införskaffa gipsbindor som gjuta 
olika skal för arm och handtag att applicera på standardkryckan för att kun-
na få en bättre uppskattning om vinklat komfort och uttryck. 

Bild 9. Bildkollage av skissmodeller i full skala. 

5.4 Testpersoner

I min testgrupp ingick en man och en kvinna. Testpersonerna videofilmades 
för dokumentation över hur de använde kryckor, för att ge mig en up-
pfattning om rörelsemönster. Tespersonerna fick vara med att prova ut de 
olika fullskalemodeller som gjordes och jag kunde med deras hjälp hitta en 
balanserad form som ansågs välbalanserat både visuellt och upplevelsemäs-
sigt. 
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Bild 10. Bildkollage av en testanvändare. 

5.5 Prototyp

5.5.1 Form i Mdf
För att kunna gjuta min prototyp behövde jag göra en konstruktion i form av 
en han-form. Formen byggdes upp av skivor i materialet Mdf som limmades 
ihop och som sedan slipades till kurvaturen som min prototyp skulle ha. 
Sistspacklades mdf-formen för en slät yta samt slipades och lackades inför 
gjutningen i glasfiber. 

Bild 11. Formtillverkning i materialet Mdf. 
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5.5.2 Glasfibermodell
Jag hade kontaktat och besökt Per-Olof Hedin på Ölandshamnens båtrepa-
rationer Kalmarsnipan, för att få hjälp med att gjuta min prototyp av kryckan 
i glasfiber. 

Glasfiberprototypen gjöts kring min gjutform i Mdf och resultatet blev ett 
tunt skal i glasfiber som jag sedan slipade och behandlade med spackel för 
att få en jämn yta. Jag monterade fast handtaget som jag tillverkat i gröns-
kum och spacklat och avslutade med att lackera min prototyp vit.

Bild 12. Bildkollage, tillverkning av prototyp. 

5.6 Reflektion 

I början av projektet tog skisserna form och skepnad av StarWars liknande 
futuristiska käppar men övergick i renodlade och kurviga former med en 
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sportig identitet och jag upplevde efter en lång skissprocess att jag lyckats 
fånga den feedback jag fångat upp från målgruppen och min testgrupp. Jag 
har upplevt svår komplexitet i att formge för en bred målgrupp och inte kun-
na ta till marknadsföringsknep för att möta exempelvis en specifik och smal 
målgrupp. Detta i kombination med att hitta en form som inte ska uppfat-
tas, avkodas eller upplevas och bidra till social stigmatiserign har varit den 
största utmaningen. Jag har under projektets gång fått en djupare förståelse 
för området hjälpmedelsdesign och vikten av att bjuda in målgruppen i for-
mgivningsarbetet, något som jag hade en föreställning om som förvirrande 
eller svårt vid projektets början. Jag upplever även att mina färdigheter i 
modellbygge har utvecklats och förbättrats under prototypfasen och jag är 
positiv till att jag lyckats få till en hög finish på min prototyp för kryckan 
trotts ett modellbygge med hög komplexitet.

6. Resultat

6.1 Resultatet

Resultatet blev en kryckkäpp  i avancerat kompositmaterial som kapas efter 
önskad längd och erbjuder de standardmått som finns på justerbara kryck-
käppar i dagsläget. Den tänka tillverkaren är det amerikanska företaget och 
teknologin Fiberforge som använder återvinningsbara kompositmaterial. 
Material och teknik valdes baserat på egenskaper som en efterfrågad svikt-
möjlighet i materialet samt den korta tillverkningstiden jämfört med andra 
material och tillverkningsmetoder, detta som ett steg i ledet och förhoppnin-
gen om att förebygga Ulnar Nerve Compression (en nervskada i handflatan 
mellan tumme och pekfinger) som är en av de vanligaste skador långtids 
kryckanvändning av kryckkäppar medför. 

Bild 13. Resultat, kryckkäpp. 
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Bild 14. Resultat, kryckkäpp. 

6.2 Återkoppling till målgrupp

Resultatet blev en kryckkäpp som uppfyllde många av de önskemå som mål-
gruppen framfört. En förbättrad svikt, en “borttvättning” av landstingsstäm-
peln och organisk form med influenser av sportdesign. De intervjuvade som 
jag fick en återkoppling med uttryckte en uppskattning för en ny spännande 
form samt majoriteten upplevde från bilderna på prototypen av kryckan att 
den inte kändes som en krycka som skulle orsaka social stigmatisering. 

6.3 Uppföljning med testpersoner 

Testpersonerna som var med och utvecklade kryckans form och testade de 
fullskaliga modeller som gjordes i projektet fick “låtsas” använda kryckan då 
det inte gick att belasta kryckans handtag som var tillverkat i grönskum. Den 
feedback som framkom var att de inte upplevde samma identitetslösa känsla 
som de förknippade med standardkryckan från Swereco. De båda önskade 
att kryckan skulle vara tillgänglig på marknaden och att det hade varit in-
tressant att se vilka typer av kringprodukter som skulle kunna utvecklas för 
kryckan jag tagit fram.

6.4 Reflektion

Jag upplever att min krycka lyckats möta de kriterier och önskemål som både 
jag, målgruppen och testgruppen var överens om. Jag upplever kryckans 
form och produktidentitet som neutral, utan att för den delen bli opersonlig. 

Strukturen av de visuella relationer och formelement som kryckan är up-
pbygd av stämmer överens med den vision jag haft under designprocessen.
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Jag upplever att den krycka jag gett form åt har en stark karaktär och utstrå-
lar självständighet, sanarare än “tycka synd om”.

7. Slutsats 

Research-delen har varit en stor och viktig del av projektet och även givit mig 
tid att reflektera över min roll som formgivare och vem som är designer? 

Målgruppen och de testpersoner som ingick i designprocessen bidrog till 
utvecklingen av formen och lade en grund för formgivningsarbetet genom 
informella samtalsintervjuver kring begreppet social stigmatisering, produk-
tidentitet och formspråk.

Den research som gjordes tillsammans med Karolinska sjukhuset i Huddinge 
samt  intervjun med hjälpmedelsansvarig på Södra Älvsborgs sjukhus gav 
mig en stor inblick i hur kryckkäppars efterliv ser ut. Efter informationen 
om att det är en för stor kostnad att säkerställa ett par utlånade kryckor var 
ideen men att ta fram en krycka med fasta längder självklar. 

Jag hade behövt i vidare utveckling och arbete, skapa mig en större refer-
ensgrupp för att kunna få fram ett resultat som med större säkerhet går att 
använda som underlag för en framtida produktion.

Under projektarbetets gång har jag kännt av de begränsningar som finns 
inom hjälpmedelsdesign, men även hur hjälpmedelsdesign är ett område 
som längtar efter att bli sett och taget på allvar. 

Målet med mitt examensprojekt har varit att fördjupa mig inom området 
hjälpmedelsdesign och lyfta begreppet social stigmatiserign i relation till 
långtidsanvändning av kryckkäppar, med en förhoppning om att öka in-
tresset för hjälpmedelsformgivning då alla användare förtjänar ett funktio-
nellt och attraktivt visuellt hjälpmedel.
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9 Bilagor

Bilaga 1. Analys av Swerecos kryckkäpp
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Bilaga 2. Kryckkäppar av market Swereco och MerryCare

Bilaga 3. Informell samtalsintervju

Vad har du för relation till din, eller dina kryckkäppar?

Hur upplever du omgivningens bemötande till dig som användare av kryck-
käppar?

Upplever du smärta associerat till användningen av kryckkäppar och har du 
önskemål om en förbättrad ergonomi?

Intervjuperson 1
Förtidspensionär och frånskild. Har opererats fyra gånger och varit i behov 
av kryckor under en längre tid. Opererat fotleden, genomgått två stycken 
steloperationer. Upplevde inte att folk tog hänsyn och agerade hjälpsamt. 
Upplevde en “tycka synd om”-attityd när gipset var borta. Kände sig mer 
handikappad som använde krycka när det inte längre fanns ett gips. Ansåg 
att folk verkade folk tro att det var ett bestående men och inte en olycka. 
Skulle behöva fler piggar på doppskon på vintern, idag finns det bara en pigg 
som fälls ner. Skulle uppskatta en mer smäcker form. Problemet med kryck-
or är att de ständigt ramlar omkull.

Intervjuperson 2
Singel och student. Slås av att de kryckor personen använde under en period 
i sitt liv var lånade och att det är en symbol för att vara till hjälp och förbät-
tring men förknippas med olycka. Ett föremål man skapar en relation till för 
att trivas med på samma sätt som man gör med kläder, hem och saker. Kryc-
ka, tråkigt, kan man kalla dem något annat. Som de ser ut idag vill jag  kom-
ma ifrån fenomenet och vad det är. Gillar det futuristiska, känns inte som att 
man tagit hänsyn till att kryckan ska användas under en längre tid. Kryckan 
bara är där, kontrasten mellan levande människa och krycka blir så stort och 
stark.Vi är alla så lika inför sjukvården, fastän alla vill se olika ut. Kan man 
göra utbytbara skaft till exempel. Funktionen är bra men inte optimal.
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Intervjuperson 3
Student och sambo. Nöjd med funktionen i stort. Skadade och värkte i han-
den mellan tumme pekfinger. Skulle vilja kunna välja färg, vill ha en svart  
och inte grå och tråkig. Svår att balansera, luta, ställa ifrån sig är inte möjligt. 
Skulle kanske fungera med gummidetaljer för att bättre gå att ställa ifrån sig.

Intervjuperson 4
 Student och singel. Diskbrocksskada och beroende av kryckor. Upplever 
kryckorna som gamla, fula och att de utstrålar landsting. Osköna handtag 
som ger blåsor i händerna efter bra någon dags användande. Rent ergono-
miskt upplevs handtagen som det största problemet. Bågen som går runt 
armen orsakade inga problem men en negativ upplevelse är att kryckorna är 
svåra att balansera och ställa ifrån sig. De upplevs som hala och omöjliga att 
luta mot en yta, vägg, dörr med mera.

Intervjuperson 5
Arbetar och singel. Färgen känns tråkig, varför grå, allt annat är grått och 
färglöst inom vården. Vad som helst men inte gråa. Det känns som sjukhus 
och sorgligt, inte trevligt att bli påmind om en plats där alla är sjuka eller 
har ont. En krycka är väldigt ful, den delen högst upp vid armbågen. Kanske 
finns det ett annat sätt för den att se ut på . Skulle gärna se en fot istället 
för den gråa delen i gummi längst ner. Den behöver väl inte vara så hård 
och kall, ytan kan kanske vara mjuk med olika tillbehör till tex fodral med 
mönster som kan dra söver, anpassat efter smak coh stil så att alla kan gära 
sin krycka personligarte. Socialt roligare att få känna sig mindre sjuk om jag 
hade en fin krycka.

Intervjuperson 6
Pensionär och gift. 20 år på kryckor, Värk i axlarna på grund av sina kryckor. 
Det borde gå att designa om så att de ser snygga ut. Vore bra om de gick att 
plocka upp sakjer med. Jag använder mina kryckor hela tiden i vaket till-
stånd och för att komma upp och ur sängen på grund av en utsliten höftled. 
Störande att de slits på koppen snabbt och att de börjar klicka i reglagen och 
låta om kryckorna. Har bara haft samma sort under alla dessa år.  Folk tar 
hänsyn och öppnar dörrar åt mig. Jag kan känna att jag tappar personligt 
värde men ser kryckan som ett positivt hjälpmedel trots det. Önskar att det 
gick att ställa ifrån sig på ett vettigt sätt. Skulle föredra mörka handtag, som 
på skidstavar. Har vuxit ihop med mina kryckor och ser dem som en god vän 
och har accepterat att jag alltid kommer att vara i behov av mina kryckor.

Bilaga 4. Kommentarer på Swerecos krycka utifrån ett upp-
levelseperspektiv
 -klumpiga

-otympliga

-bökiga att få in i bilen
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-svårt att åka med kommunalt

-ramlar lätt omkull

-likgiltig

-utstrålar inget

-hållbar, ej bräcklig

-landstinget

-opersonliga

-trist färglös

-stel och strikt

-sjukhus acossiationer

-låter jobbigt när de blir slitna

-funktion och ingen glädje

-olika delar som slängts ihop

-bra med doppskon

-ivägen snubblar på

-handikapp

-kommer in smuts i justeringshålen

-handtaget ser inte skönt ut

-svåra att justera

-inte fint med hålen för justering

-kallt material

-tråkigt med  logotyp på handtaget, det enda som syns

-önskar stötdämpning.

-doppskon är fulast på hela kryckan

-halt på vintern trots vinterpiggen som fälls ner.

-fula

-intetsägande

-positivt att den avlastar

-att ta i kryckan känns opersonligt 

-den gör sitt jobb

-ser säkert ut som den gör för att vara billig

-låter otrevligt när kryckorna slåt i varandra

-plasten har ingne dämpande effekt i handtaget

-grå känns sjukhus

-gör ont i handen av handtaget

-skulle bvara bra med ihopvikbara kryckor när de ska bäras

-doppskon ser ut somet tdörrstopp eller som på en tantkäpp

-handen blir svettig av plasten på handtaget.
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Bilaga 5. Board -design och formspråk

Sammanfattning organiskt formspråk:
Positivt att bli påmind om naturen, koppling till människan, får inte bli rym-
digt och för modernt, levande, snälla former.

Sammanfattning sportigt formspråk: 
Enkelt, får inte bli för enkelt, enkla former som leker med varandra, vill inte 
ha för mycket synliga element, uppskattar rena mjuka linjer och den futuris-
tiska hoppfulla känslan.
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Bilaga 6. -varumärkesidentitet, bilmärken 

Vilken av följande biltillverkare skulle du vilja formgav en krycka åt dig, och 
varför?
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Bilaga 7. Ullnar nerve compression

7
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Bilaga8. Brainstorm

-ben

-kotor

-skelett

-inbyggt överfallsalarm

-skulpturellt

-hänganordning

-fungera vid halka och vinterförhållanden

-grenar och trädstrukturer

-anatomi och ryggrad

-avskalad form

-snällt och mjukt uttryck

-flexibilitet

-individuell

-personlig eller opersonlig

-stärkande

-acessoar inte handikapp

-sportig känsla

-lättviktigt material

-anpassad

-blomstjälkar

-anatomi

-organisk

-modern

-tidslös

-genusneutral

-lågmäld

-anpassningsbar

-hyra krycka av landstinget

-anatomi och ryggrad

-avskalad form

-snällt och mjukt uttryck

-flexibilitet
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-individuell

-personlig eller opersonlig

-stärkande

-acessoar inte handikapp

-sportig känsla

-lättviktigt material

-anpassad

-blomstjälkar

-anatomi

-organisk

-modern

-tidslös

-genusneutral

-lågmäld

-anpassningsbar

-hyra krycka av landstinget
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