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Förord 

Denna rapport innehåller det projekt som genomfördes i samband med examensarbete på 

Växjö Universitet. Rapporten och produktutvecklingsarbetet utfördes i samarbete med 

företaget Ackurat Industriplast AB och handledare Marianne Gille.  

 

Examensarbetet omfattar tio veckors arbete och är på C-uppsatsnivå utfört av två studenter 

med högskoleingenjörsutbildning vid Växjö universitet. Projektet påbörjades 24 Mars och 

avslutades 30 maj. 

 

Arbetet har inneburit att vi som studenter har fått tillämpa våra teoretiska kunskaper i 

praktiken inom det område i vilket vi utbildats. 

 

Ett stort tack till Glenn Nilsson, Claes Lindén och Stefan Pantzar på Ackurat Industriplast 

AB som varit väldigt positiva till projektet, de har varit ett stort stöd och bidragit med sitt 

kunnande. Detta engagemang har medfört att vi som studenter fått en bra inställning och 

drivit projektet målinriktat. 

 

Slutligen vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Marianne Gille som har bistått med 

sitt kunnande och väglett oss genom hela projektet. 

 

 

Växjö den 30 maj 2008 

 

_______________________ _______________________  

Pontus Magnusson  Markus Johansson 
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Sammanfattning 

Den här rapporten innehåller ett projekt, framtagningen av en stavhållare till en skidlift av 

typen sittlift. Projektet har utförts på Växjö universitet med stöd från handledare och i 

samarbete med företaget Ackurat Industriplast AB. Projektet omfattar tio veckors arbete 

och är på C-uppsatsnivå utfört av två studenter med högskoleingenjörsutbildning med 

inriktning produktutveckling & industriell design. 

 

Då ingen produkt av det här slaget existerar innefattar projektet alla steg i 

produktutvecklingen från förstadiet till färdig produkt. Stavhållaren är tänkt att formsprutas 

i plast. Produkten skall placeras på liftsolens skyddsarm där det i nuläget finns 

reklamskyltar. Tanken är att stavhållaren skall integreras med reklamskylten. Produkten 

skall klara av den tuffa miljö den kommer att utsättas för, vilket ställer krav på material och 

konstruktion. Även det estetiska uttrycket är av vikt och produkten är tänkt att tala om vad 

den ska användas till. 

 

Syftet med projektet är att förbättra en produkt som exponerar reklam och integrera en 

funktion vilken kommer underlätta för alpinsportare. Metoden som använts genomgående i 

projektet är tillämpad kunskap om produktutveckling som erhållits under utbildningen. 

Metoden har använts för att inte missa någon viktig del i processen. 
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Abstract 

This report includes a project, development of a pole holder for a ski lift of the type chair 

lift. The project has been executed on Växjö University with help from a supervisor and in 

cooperation with the company Ackurat Industriplast AB. The project encloses ten weeks of 

work and is on C-level executed by two students with bachelor in mechanical engineering 

and directionally in product development and industrial design. 

 

Because no product in this design exists this project involves this project all steps in the 

product development from early stage to a complete product. The pole holder is supposed 

to be manufactured in plastic by injection-moulding. The ski pole is to be placed on the safe 

shackle on the chair lift where it in the present situation prevail advertising signs. The 

thought is to integrate the ski pole with the advertising sign. The product shall withstand the 

rough environment it will be exposed to, which set demands on material and construction. 

Also the esthetic impression is really important which is suppose to attract and the product 

is supposed to show what it is meant for. 

 

The purpose with this project is to improve a product that expose publicity and integrate a 

function which will make it easier for alpine downhillers. The method that has been used 

trough going in this project is applied knowledge about product development that has been 

gained during the education. The method has been used in order to minimize the risk to 

miss important steps in the process. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Utvecklingen av produkter går framåt i full fart. Behov skapas genom nya produkter för att 

underlätta för människan, göra saker enklare och mer tidseffektiva. Säkerheten och miljön 

spelar en stor roll och ställer höga krav på varje produkt. Nu finns det en produkt som sitter 

på skidliftar och liftstolens skyddsarm endast med syfte att exponera reklam. Denna ganska 

enkelt utformade ”skylt” fyller ingen annan funktion och har inget attraktivt utseende. Ett 

stort problem som finns på skidorter med sittliftar är att stavar tappas eftersom man under 

färden själv får sitta och hålla i dem och allt som oftast behöver fria händer. 

 

1.2 Mål 

Målet med detta projekt är att presentera en fysisk färdig produkt som ännu inte finns på 

marknaden. En lösning med reklamändamål skall presenteras med integrerad 

stavhållarfunktion. Funktionen ska visa sig bekväm, användarvänlig och underlätta för 

användaren. Samtidigt som ett behov skapas genom att man slipper hålla i stavarna, 

elimineras riskerna för att tappa staven och aktiviteter såsom att prata i mobiltelefon, rätta 

till utrustningen eller dylikt underlättas. Ingen marknadsundersökning presenteras eller 

genomförs med tanke på att produkten inte finns på marknaden och därför inte ska spridas. 

Referensgrupp i det här fallet är vi själva av egna erfarenheter. 

 

Produkten ska uppfylla de krav som ställts av utvecklingsgruppen och i största möjliga mån 

av handledare och företaget Ackurat Industriplast AB. Skisser i förstadiet, krav på 

utformning och förslag på lösningar som uppfyller funktionen skall presenteras i rapporten. 

Även tankar och anledningar till olika beslut skall redovisas samt en slutgiltig CAD-

modellerad produkt. 

 

1.3 Problembeskrivning 
Att ta fram en hållare för stavar som integrerar funktionen med den befintliga 

reklamfunktionen. Någon produkt med den funktionen finns inte på marknaden idag vilket 
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gör att det ställs höga krav och den måste tilltala användaren. Stavhållaren ska visa sig 

attraktiv genom rätt form, färg och funktion. Dessutom skall säkerheten tas i beaktande då 

produkten i bruk, sitter nära användaren. 

 

Projektet kommer främst befinna sig inom ramen av produktutveckling och produktdesign 

men täcker även områden inom teknisk information samt eventuell verktygskonstruktion. 

 

1.4 Styrande krav och avgränsningar 

 

1.4.1 Infästning  

Då produkten ska monteras på olika typer av skidliftar på liftstolens skyddsarm, ställs det 

höga krav på flexibilitet vid infästning. Det finns flera tillverkare av skidliftsystem vilka har 

olika storlek och diametrar. Även gamla och nya modeller från samma företag skiljer sig i 

diameter. Det krävs därför en infästning med stor flexibilitet och som passar till cirkulär 

form.  

 

1.4.2 Miljö  

Miljön är hård då produkten utsätts för fukt, värme, kyla och UV-ljus vilket ställer höga 

krav på val av material.  

 

1.4.3 Säkerhet kontra form 

Eftersom stavhållaren sitter på liftstolens skyddsarm och kommer i kontakt med användaren 

ställs höga krav på säkerhet. Detta medför en form som inte kan göra skada eller gör att 

saker fastnar. Bra radier är att föredra. 

 

1.4.4 Storlek 

Storleken är också av vikt då det är begränsat utrymme framför och under liftstolens 

skyddsarm. Avgränsningen i storlek gör att funktionen måste integreras och utrymmen 

bakom och ovanför liftstolens skyddsarm kan med fördel utnyttjas. 
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1.4.5 Färg 

Färgen på produkten skall finnas i flera utföranden. En orange färg ger ett sportigt och 

friluftsbetonat utseende medan en neutral färg som svart eller grå skulle visa sig flyta in 

mer i miljön. Vill man betona säkerheten, att man inte tappar sina stavar, skulle en riktigt 

klar röd färg vara att föredra.  

 

Vårt val föll på orange då den färgen visar produkten och passar bra in i sportsammanhang, 

framförallt i detta fall utförsåkning. 
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2. Metod 

 

2.1 Teori 

Det utförda arbetet behandlades som ett produktutvecklingsarbete. Då man utför arbeten av 

den här typen används vanligtvis en rad givna metoder. Till att börja med gör man ett 

förundersökningsarbete som behandlar krav och önskemål från berörda parter samt att man 

samlar in tänkbart viktig information för att fortgå med utvecklingsarbetet. 

 

Då det är en ny typ av produkt finns inga förbestämda krav på utformningen av produkten 

förutom av säkerhetsskäl, utan endast att den uppfyller de funktioner den är ämnad för. För 

att få en mer klar bild med vad som önskas och krävs av produkten gjordes en rad analyser 

vilka var situationsanalys, funktionsanalys, användaranalys och riskanalys. Även en 

kravspecifikation sattes upp. (Se bilaga 1, 2, 3, 4, 5)  

 

Efter att de olika analyserna gjorts togs skilda produktidéer fram med analyserna samt 

kravspecifikationen som underlag. Metoder som morfologiska diagram och brainstorming 

användes för att få fram olika typer av lösningsförslag. Med hänsyn av vad som är tekniskt 

möjligt eller inte, bryts problemen ner i mindre bitar samt att man enklare ser den bästa 

föreslagna lösningen vilket underlättar det fortsatta arbetet väsentligt. 

 

Lösningsförslagen innefattar olika typer av upphängningsanordningar för staven såsom 

”krok med kopp” olika snäppfunktioner eller självlåsning. Efter vidare arbete sorterades de 

lösningar som var för komplicerade eller onödigt avancerade bort tills endast ett slutgiltigt 

förslag kvarstod.  

 

När designen, som är en fråga om personlig smak och produktens funktion beslutas, är det 

till sist utformningen på verktyget som skall bestämmas. Produktens behov av verktygets 

utformning ställer krav på exempelvis kostnad och svårigheten att tillverka verktyget, 

därför tas även detta i beaktande vid utformningen av produkten. Kravet från Ackurats sida 
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är möjligheten att producera produkten med ett tvådelars verktyg, detta för att underlätta 

produktion samt att hålla verktygskostnaden nere. 

 

2.2 Förstadiet 

Förstadiet på utvecklingsarbetet inleds vanligtvis med förundersökning vilket inte 

genomfördes i anknytning till detta projekt med hänvisning till en ny idé. Här beskrivs 

istället analyser genomförda under arbetets gång, från idé till produkt. Mer ingående 

beskrivning av metoder under utvecklingsarbetet redogörs och anledningar till de olika 

besluten redovisas. 

 

2.2.1 Konkurrentanalys 

För att få en bild om hur marknaden ser ut för en produkt genomförs en konkurrentanalys. 

Anledningen till varför denna analys genomförts är att få en bra bild över hur många 

aktörer som finns på marknaden. Även hur stort utbudet hos dessa aktörer är när det gäller 

form och funktion är en anledning till varför analysen gjorts. Enda företaget som levererar 

denna tjänst som har påträffats är Fjällmedia AB. 

 

2.2.1.1 Fjällmedia AB 

I tjugo år har företaget funnits i den svenska fjällvärlden, de har produkter i svenska orter 

som Åre, Sälen, Idre, Vemdalen och Riksgränsen. Fjällmedia är ett företag vilka levererar 

reklamplatser på liftstolens skyddsarm. Den enkelt utformade plastdetaljen visar reklam 

från små och stora företag (Se figur 2:1). Fördelen är att de små, väldigt enkelt utformade 

plastdetaljerna gör stora intryck vilka är nästan omöjliga att missa. Nackdelen är just att 

detta är den enda funktionen plastdetaljen levererar. Möjligheten att produkten skulle kunna 

ha en eller flera integrerade funktioner har begränsats. Istället för att bara visa reklam och 

erbjuda företag en reklamplats kan funktioner som underlättar för åkare byggas in. 
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Figur 2:1 

 

2.2.2 Brainstorm 

Efter förundersökningen är det dags att göra en så kallad brainstorming. En brainstorming 

går till på följande sätt, att man sätter sig ner med ett blankt papper och skriver ner alla 

idéer som dyker upp, inga begränsningar skall finnas. Anledningen till att man gör detta är 

att idéer som från början inte verkar rimliga senare kan visa sig vara användbara och 

generera ett bra resultat. Vad som bör tänkas på vid en brainstorming är att låta idéerna 

flöda, ingen idé är för dum eller omöjlig. Infästning på liften och stavens placering samt 

upphängning behandlades under brainstormingen. (Se bilaga 8) 

 

2.2.3 Morfologiskt diagram 

Ett morfologiskt diagram är ett rutnät med små skisser vilka är förslag på lösningar till 

delproblem på produkten. Tanken är att ta fram hela koncept på en produkt med hjälp av de 

idéer som brainstormingen frambringat. De idéer som kändes mest relevanta från 

brainstormingen ställdes upp i det morfologiska diagrammet. På det viset framkallades en 

bättre bild av möjliga lösningar på hur produkten skall fungera. Med hjälp av det 

morfologiska diagrammet redovisas 5 olika koncept på fasthållning av staven. (Se bilaga 6) 

 

2.3 Konceptstadiet 

 

2.3.1 Funktion 

Med hjälp av ett morfologiskt diagram kan man enkelt se vilka lösningar som är bäst 

alternativt vilka som passar bäst tillsammans. Hela konceptlösningar sattes ihop av de olika 

funktionslösningarna i samråd från Ackurat. Med hänsyn till de krav som ställs på 

produkten kunde vissa av de idéer som växte fram vid brainstormingen väljas bort. På de 
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olika lösningar som arbetades fram spelade många faktorer in och endast de mest 

kostnadseffektiva, enkla och attraktiva lösningarna gjordes till konceptförslag. 

 

2.3.1.1 Koncept 1a (snäppfunktion) 

Konceptet bygger på att man snäpper fast staven i infästningen. Metoden är väl använd i 

andra sammanhang där enkel fastsättning och borttagning krävs. Det finns otaligt många 

varianter på hur själva snäppfunktionen är utformad. Tanken här är att själva hållaren har 

två cirkulära hål med öppningar som är lite smalare än stavens dimension. Konstruktionen 

och materialet måste vara flexibelt och på så sätt låsa fast staven. (Se figur 2:2) 

 

 
Figur 2:2 

 

En stor fördel är att det blir en enkel konstruktion vilket eftersträvas. Slitstyrkan blir heller 

inte något problem då plasten som används i sådana här konstruktioner har bra 

hållbarhetsegenskaper. En annan stor fördel är att produkten blir användarvänlig. Inga 

större problem uppstår då en användare blir tvungen att slita till sig staven vid en stressfull 

situation. 

 

Funktionen ger möjlighet att nyttiggöra utrymmet framför liftstolens skyddsarm vilket är i 

stort sett obegränsat. Det stora problemet och nackdelen med denna funktion är att den får 

en begränsad målgrupp. Endast en användare, möjligen fler med snäv tolerans på stavens 

dimension, kan använda produkten då för kraftiga stavar inte skulle passa och för tunna 
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 stavar inte skulle snäppa fast. Ett annat problem är att majoriteten av de stavar som säljs 

eller som är i bruk är koniska vilket genererar att snäppfunktionen får svårare att fungera 

korrekt. 

 

Ett alternativ är att välja en vanligt förekommande dimension på stavar och utforma 

produkten efter det, nackdelen blir då en begränsad målgrupp och användning. Till sist ger 

den här typen av stavinfästning problem då stavarna inte trillar ut vid uppfällning av 

liftstolens skyddsarm. Kvarglömda stavar som åker runt i liften är inte acceptabelt. 

 

2.3.1.2 Koncept 1b (Krok och koppfunktion) 

Den här funktionen bygger på en tvådelad produkt. Nere vid liftens fotstöd monteras en 

kopp där nedre delen av staven placeras. (Se figur 2:3) Koppen bör ha någon form av 

hålighet eller liknande i botten då en solid botten kan medföra att det samlas snö eller is 

som gör att koppen förlorar sin funktion. Materialet som koppen tillverkas av skall ha hög 

slagtålighet då den kommer att utsättas för otaligt många stötar och slag. Kroken får inte 

vara för smal då den behandlas hårt med hänvisning till sprickbildning och tålighet. (Se 

figur 2:4) Materialval är givetvis av stor vikt. Fördelarna med en sådan här konstruktion är 

att stavarna står stadigt under färd tack vare att de får stöd från två håll. När liftstolens 

skyddsarm fälls upp trillar stavarna ut av sig själv, vilket är att föredra. Inga större krav på 

stavens dimension eller form föreligger.  

 
Figur 2:3   Figur 2:4 
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Vad gäller material och konstruktion frambringar lösningen inga avancerade moment. 

Problemet med en lösning som denna är att det blir en tvådelad produkt, det ökar 

produktionskostnaden avsevärt då det kräver ytterligare ett verktyg. En annan aspekt är att 

det blir dubbelt arbete vid montering vilket genererar extra arbetskostnader.  

 

När det gäller utrymmet är lösningen inte optimal då koppen kommer stjäla plats av det 

begränsade utrymmet vid fötterna. Vid en stressad situation är lösningen inte att föredra då 

stavarna inte kan slitas bort direkt. Att produkten inte åskådliggör sitt syfte är heller inte 

uppenbart, vilket eftersträvas.  (Se figur 2:5) 

 
Figur 2:5 
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2.3.1.3 Koncept 1c (självlåsning) 

Staven förs in i ett spår och på grund av att staven sitter vinklad ut från liften bildas en 

hävarm. Med hjälp av egentyngden och friktionen mellan stav och hållare låses staven fast. 

(Se figur 2:6) 

 
Figur 2:6 

  

Materialet skall vara av det slag att det bildar friktion mot staven men även stryktålighet 

krävs. Spåret och hålet skall vara format så att man ser att en stav skall föras in. En vinkel 

på undersidan gör att staven glider ur när liftstolens skyddsarm fälls upp. (Se figur 2:7) 

Konceptet är enkelt och det finns inga större svårigheter vad gäller användande. Staven 

trillar ut av sig själv när liftstolens skyddsarm fälls upp vilket, som tidigare nämnts, är att 

föredra. Vid en lösning av den här typen utnyttjas utrymmet framför liften och sittutrymmet 

blir inte lidande. 

 
Figur 2:7 
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Konstruktionen går att göra stryktålig och inga problematiska eller avancerade detaljer gör 

att produkten blir robust och inte speciellt avancerad att tillverka. Inga krav på stavens 

diameter finns då konstruktionen tillåter en del spelrum, vilket även genererar att de flesta 

stavars koniska form inte utgör något problem. Vid en stressad situation är den här typen av 

upphängning inte perfekt. Då staven låser sig själv i hållaren kan problem uppstå om staven 

inte förs ur korrekt.  

 

2.3.1.4 Koncept 1d (redskapsupphängare) 

Idén är hämtad från en typ av fästanordning som används vid upphängning av 

trädgårdsredskap och dylikt. Bågar av relativt styvt elastiskt material fungerar som 

klämmor vilka nyper fast föremålet som förs in. (Se figur 2:8) Bågarna sitter fast på en 

skena och kan variera i antal. (Se figur 2:9) Användandet av en produkt av det här slaget är 

enkelt. På grund av enkelheten att ta bort stavarna minimeras risken för problem vid en 

stressad situation i samband med avstigning. Att staven inte faller ur av sig själv när 

liftstolens skyddsarm fälls upp är i det här fallet inte så illavarslande då den är enkel att 

snabbt dra ur fästet. Stabiliteten när staven är i hållaren är inte optimal, staven kan lätt, med 

en ofrivillig stöt lossna och falla ur hållaren. Eftersom hållaren har rörliga delar medför det 

att hållbarheten försämras och risken för fel på bågarna vid stötar och slag är överhängande. 

 
Figur 2:8   Figur 2:9 

 

De varierande dimensionerna som existerar bland stavar medför inga problem vad gäller 

funktionen, inte heller en konisk form blir problematisk. Till storleken är en lösning av det 
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här slaget fördelaktig då den inte kräver något större utrymme. Negativt är att det blir en 

förhållandevis avancerad produkt att tillverka. Fler moment i tillverkningen medför högre 

kostnad. Funktionsmässigt talar produkten inte om hur den skall användas av sig själv 

vilket är att föredra. Vill man att staven skall sitta med en vinkel riktad framåt som i 

utrymmesväg är att föredra, gör man avkall på stavens förmåga att sitta stadigt.  

 

2.3.1.5 Koncept 1e (pennhållare) 

Det finns en typ av hållare för pennor där två stycken klossar med spår nyper fast pennan. 

Mellan klossarna sitter en fjäder som drar ihop dem. Klossarnas ytterkanter är fasade så att 

det underlättar att få pennan på plats och de två mötande sidorna har en radie så att pennan 

skall sitta kvar. (Se figur 2:10) Metoden går att applicera i större skala vilket skulle göra det 

passande för att fästa en stav. Konceptet har många likheter med koncept 1d vad gäller 

användarmöjligheterna och bygger på samma princip, det vill säga att klämma fast staven. 

(Se figur 2:11) Precis som med koncept 1d blir användandet enkelt vilket medför fördelarna 

med funktionaliteten för stavarnas olika dimensioner och koniska form. Även möjligheterna 

att slita bort stavarna snabbt uppfylls. 

 
Figur 2:10   Figur 2:11 

 
 
Tillverkningen blir, i det här sammanhanget, väl avancerad. Inte enbart skall detaljer gjutas 

i plast utan även en fjäder skall monteras dit. Svårigheten med att få klossarna att löpa 
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korrekt i sina spår utan att haka upp sig eller glappa är också något som förekommer men 

inte eftersträvas. Att få rätt fjäderkraft är svårt att uppnå då en för stark fjäder ger bra 

stabilitet och hållkraft men frestar på konstruktionen och försvårar att få staven på plats. En 

för svag fjäder ger i sin tur dålig kraft för att hålla staven på plats. Hållbarheten kontra de 

andra solida koncepten är inte hedersvärd. Rörliga delar gör den mer sårbar för tuff 

behandling i hård miljö. Här finns det många felkällor på varje del och antalet delar i 

konstruktionen höjer även tillverkningskostnaden.  
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2.3.4 Infästning 

 

2.3.4.1 Koncept 2a (Integrerad) 

Fastsättningen av stavhållaren sker på liftstolens skyddsarm som fälls ner framför 

liftpassageraren. Liftstolens skyddsarm består av galvaniserad rundstav i järn. Konceptet 

bygger på en tvådelad produkt där delarna möter varandra på varsin sida av rundstaven och 

därefter fästs med skruvar som går igenom de båda detaljerna. På insidan av de mötande 

delarna löper ett halvcirkulärt spår som omsluter röret när produkten är monterad. (Se figur 

2:12 och 2:13) Den omslutning som produkten bildar ger ett intryck av att produkten är 

integrerad i liften, vilket i sin tur ger ett estetiskt fördelaktigt utseende. 

Konstruktionsmässigt handlar det inte om någon avancerad lösning. Problematiken ligger i 

variationen på liftars utseende. Även om Dopplemayr är den i majoritet största leverantören 

av liftar varierar dimensionen på rundstaven som liftstolens skyddsarm är tillverkad av, 

detta på grund av tillverkningsår, ny design etc.  

 
Figur 2:12   Figur 2:13 

 

De halvcirkulära spåren som löper på produktens båda delar blir svåra att bestämma 

dimension på. Fel dimension påverkar inte bara estetiken utan även huruvida hållaren sitter 

kvar som den ska. 

 

2.3.4.2 Koncept 2b (slangklämma) 

Med hjälp av en redan existerande produkt, nämligen slangklämma, baseras fastsättningen 

på detta koncept. Genom att vid tillverkningen göra rektangulära hål kan därefter 
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slangklämmor föras igenom och fästa produkten på liftstolens skyddsarm. (Se figur 2:14 

och 2:15) Fullt tillgänglig kraft kan generas med slangklämmor för att få hållaren att sitta 

på plats och inte vrida sig runt rundstaven. Monteringen på liften blir föga komplicerad med 

den här metoden. Till det negativa tillkommer ett inte fullt så estetiskt tilltalande utseende 

som koncept 2a. Dock blir kostnaderna lägre då slangklämma är en standardprodukt och en 

enklare konstruktion på produkten krävs. 

 

 
Figur 2:14    Figur 2:15 

 

2.3.5 Utvärdering  

En utvärdering på de olika koncept som presenterats krävs för att kunna arbeta vidare med 

den lösning som anses vara bäst lämpad. De olika koncepten har sina för och nackdelar så 

det gäller att väga dessa noga innan man går vidare i sitt arbete mot ett färdigt 

produktförslag. 

 

2.3.5.1 Utvärdering av koncept 1 (stavhållarfunktion) 

Själva fasthållningen av stavarna är produktens mest prioriterade funktion. Framförallt 

påverkar den användandet av produkten men även designen påverkas till viss grad. Även 

hållbarheten räknas in som en påverkande faktor. På grund av ”snäppfunktionens” 

begränsning vad gäller användandet och ”kopp och kroks” upptagande av onödig plats samt 

egenskap av skilda detaljer, anses dessa koncept redan innan allvarligare överläggningar 

som icke gångbara. 
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Självlåsningskonceptet har många fördelar gentemot de resterande koncepten. Enkelheten i 

användande, produktion och montage är angelägenheter som väger tungt i sammanhanget. 

Designmässigt leder det inte till några större hinder. Den stora nackdelen med konceptet är 

svårigheter som kan uppstå för användaren vid stressade situationer. Staven kan tendera till 

att låsa sig och bli svår att få ur hållaren. 

 

Enkelheten hos trädgårdsredskapshållaren vad avser användning, är något som talar för 

konceptet. Stressade situationer orsakar för användaren inga större bekymmer då stavarna 

enkelt kan slitas ur hållaren. Brist på stabilitet i fastlåst läge samt, i sammanhanget, ökade 

produktionssvårigheter är saker som talar mot konceptet. 

 

Pennhållarfunktionen har i stort sett samma egenskaper som trädgårdsredskapshållaren vad 

användandet anbelangar, det vill säga enkelhet i användande samt förmågan att kunna slita 

till sig staven vid en stressad situation. Komplikationerna som produktionen medför med 

dess olika moment vad gäller montering av fjädern samt tester, är något som talat mot 

konceptet.  

 

Valet föll på självlåsning av staven då det konceptet hade få nackdelar och medför enkel 

funktion, designmässiga fördelar, enkel produktion samt enkelhet vid montage. Konceptet 

medför inga påverkningar i samband med övriga funktioner och egenskaper. 

 

2.3.5.2 Utvärdering av koncept 2 (Montering på lift) 

Viktigt är att produkten sitter fast ordenligt på liftstolens skyddsarm och inte ger med sig 

för rotation vid krävande behandling. Hela syftet med produkten, att kunna hålla stavarna, 

kan påverkas om den roteras och hamnar i fel läge. Det kan medföra att det överhuvudtaget 

inte går att använda stavhållaren på grund av att stavarna hamnar i helt fel läge och trillar ur 

eller påverkar sittarean i alldeles för stor grad. Även reklamen kan hamna utanför synfältet 

vid en rotation av stavhållaren. 
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Att montera hållaren integrerat, det vill säga att två delar möts runt liftstolens skyddsarm, är 

mest estetiskt men ger inte lika bra grepp runt liftstolens skyddsarm. De varierande 

dimensionerna på liftarnas skyddsarmar är också något som ger upphov till problem då en 

färdig produkt inte är anpassningsbar i så stor grad. Att använda sig av slangklämmor är 

inte lika estetiskt tilltalande men ger i sin tur bra möjligheter till fast grepp, variation i 

diameter samt sänkta kostnader. 

 

Valet föll här på slangklämmorna. Avkall på utseende fick göras i förmån för funktion. 

Något som i det här fallet trots allt känns riktigt. 

 

2.3.6 Vidareutveckling av koncept 1c 

Då konceptet med självlåsning av stavarna valts gäller det att vidareutveckla, förfina och 

specificera hur utformningen skall vara. Till att börja med utreds vad för slags material som 

fungerar bäst. Här krävs ett material med goda friktionsegenskaper och god hållfasthet. 

Materialet skall även tåla väder och vind då produkten kommer utsättas för ett kallt klimat. 

I samråd med Ackurat Industriplast AB beslutas PP, polypropen som huvudsakligt material 

och TPE, termoplastisk elastomer som beläggning för att öka friktionen.  

 

 Figur 2:16 
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På grund av de krafter som produkten kommer att utsättas för samt materialegenskaper 

beslutas att den undre delen av hållaren inte bör understiga 25 mm för att undvika haveri. 

(Se figur 2:16) 

 

Genom ett morfologiskt diagram, (Se bilaga 7) bestäms att utformningen på skåran som 

stavarna vilar i, skall ha kilformade spår så att stavarna ligger stadigare i hållaren och risken 

för att trilla ur vid stötar minimeras. Spåren hjälper också till att tala om vad produkten 

skall användas till och hur. Produktens hela bredd begränsas till 200-220 mm, detta på 

grund av att en för bred produkt tar upp för mycket plats och tycks väldigt klumpig. 

 

2.3.7 Vidareutveckling av koncept 2b 

För att få konceptet med slangklämmor att fungera bra tas beslut om att infästningen skall 

ske precis som på de redan existerande reklamskyltarna som sitter monterade på dagens 

liftar. (Se figur 2:17) Det innebär att två slangklämmor monteras med skruven placerad 

under reklamskylten. På så vis döljer man slangklämman från åskådarvy och får ett mer 

stilrent utseende. Från de andra vyerna syns endast bandet på slangklämman vilket 

genererar ett mer fördelaktigt utseende. Slangklämmorna har diameter 26-38 och 38-50 

mm. (Se bilaga 9) 

 

 

Figur 2:17 
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2.3.8 Form 

När produktens egenskaper och funktioner nu bestämts skall det rent estetiska uttrycket av 

produkten bestämmas. Målet är att funktionen och formen ska gå hand i hand och flyta 

samman samt att produkten ska anses integrerad med skidliften. Även kravet av plats för en 

reklamskylt påverkar och sätter en del begränsningar på formen. Med funktionen och 

reklamplatsen borträknade ges förhållandevis fria tyglar om hur produkten skall utformas, 

dock är formen ur säkerhetssynpunkt att beakta. Eftersom produkten är gammal och den 

integrerade funktionen ny på marknaden ställs ytterligare krav på design. Stavhållaren ska 

tilltala användaren och visa funktionen, samt att produkten ska vara stark nog att 

konkurrera med den nuvarande reklamskylten på skidliftar. Formen ska även passa in den 

miljö i vilken den ska verka, det vill säga en ljus och kall fjällmiljö tillsammans med en 

sittlift med galvaniserad skyddsarm. Utformningen ska i största möjliga mån integreras med 

liftstolens skyddsarm både med tanke på estetik samt de krav som ställs på utrymme. 

Bredden bör inte överstiga 220mm då flera produkter skall monteras på liftstolens 

skyddsarm. I slutändan är det dock personligt vad som anses som estetiskt tilltalande, här 

gäller det att ta fram en form som tilltalar en bred målgrupp. Förslag på utformning 

presenteras och för- och nackdelar vägs sedan för att kunna arbeta sig fram till en 

fungerande och tilltalande produkt. 
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Formförslag: 

� Svepandeslimmad form utan avkall på utrymmet för reklamen. (Se figur 2:18) 

� Standard rektangulär form med en konvex framsida som följer liftstolens 

skyddsarm. Gott om utrymme för reklam. (Se figur 2:19) 

� Oval ”äggform”. Något begränsad yta för reklamplats. (Se figur 2:20) 

� Sfärisk form. Bra utrymme för reklamskylt men onödigt stor.  (Se figur 2:21) 

 
Figur 2:18   Figur 2:19 

 

 
Figur 2:20   Figur 2:21 
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2.3 Slutgiltig design 

 

2.3.1 Form 

Formen som används är den som ansågs mest attraktiv och tilltalande. Utformningen kan 

liknas en vinklad ellips vilket gör att produkten verkar vara integrerad i liftstolens 

skyddsarm. Formen är optimal utifrån säkerhet och ergonomi och medför inget onödigt 

material. Produkten är utformad med en vinkel undertill för att stavarna skall åka ur vid 

uppfällning av liftstolens skyddsarm, detta för att inte stavar ska bli kvarglömda i 

liftsystemet. 

 

2.3.2 Storlek 

Storleken på produkten är begränsad i vissa riktningar såsom under och framför liftstolens 

skyddsarm, detta för att sittplatsen är begränsad till utrymmet. Därför har produkten 

utformats inom ramen för ett rum med dimensionerna 220×150×80 mm. Utrymmet bakom 

liftstolens skyddsarm och ovanför har i stor utsträckning utnyttjats så mycket som möjligt. 

 

2.3.3 Funktion 

Funktionen är den enklast möjliga av de olika förslagen och även den mest lämpliga. Denna 

funktion valdes med hänsyn till minskade kostnader i verktyg och produktion samt mindre 

risk för fel vid tillverkning och användning. Dessutom medför denna funktion att stavarna 

inte tar plats där utrymme behövs, utan stavarna sitter framåt i en vinkel vilket är att 

föredra.  

 

2.3.4 Reklamplats 

På produkten finns en plats för reklam. Platsen är utformad för att passa in i produkten som 

helhet och har i stort sett samma form. Reklam i pappersform läggs på avsedd plats och 
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täcks med en transparent skiva av PMMA, polymetylmetakrylat.1 Denna tunna skiva fästs 

av en klack på ena sidan och i andra med en skruv. (Se figur 2:22)  

 
Figur 2:22 

 

2.3.5 Infästning 

Produkten ska sitta fast på liftstolens skyddsarm framför användaren. Vid monteringen 

används rostfria slangklämmor, dels för att denna lösning är mycket anpassningsbar till 

olika dimensioner dels för kostnaden då det är en standardprodukt. Att slangklämman skall 

vara av galvaniserat järn beror på dels den tuffa miljö produkten ska sitta i, dels för 

minskad kostnad gentemot rostfritt material. Skruven på slangklämman fästes under 

reklamplatsen och det transparanta glaset. På så vis minimeras risken att någon lossar 

skruven samt att utseendet blir fördelaktigt då endast produkten syns från 

betraktningsvinkeln. 

 

 

                                                
1 Akryl (PMMA/polymetylmetakrylat) är ett transparent termoplastiskt material och förekommer både som 
skivor och stänger. Akrylen är både hård och styv och lämpar sig för användning där det krävs god drag-, 
tryck- och böjhållfasthet. Källa: http://www.elfa.se/ 
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2.4 Tillverkning 

 

2.4.1 Formsprutning 

Vid bearbetning av plast är formsprutning den mest förekommande, främst då för 

termoplaster. Smält plast med hög temperatur sprutas in med hjälp av en skruv i det kalla 

formverktyget. Ett tryck som varierar mellan 50-100 MPa men kan även uppgå till 150 

MPa används för att spruta in smältan. Plasten i verktyget svalnar och stelnar och den 

färdiga detaljen skjuts ut från verktyget. Temperaturen hos materialet är högre än vid 

formpressning och varierar mellan 175°C-275°C. (Se figur 2:23 och 2:24) 

 
Figur 2:23   Figur 2:24 

 

2.4.2 Verktyg 

Verktyget för formsprutning tillverkas normalt av verktygsstål men kan även tillverkas av 

aluminium. Verktyget består av två delar som möter varandra och har inbyggda kylkanaler 

avsedda för kylvätska. Vid tillverkning av verktyg modelleras detta upp i CAD-system och 

skickas sedan till en CNC-maskin. Maskinen fräser ut formen. Vid verktygskonstruktion är 

det viktigt att ta krympning i beaktande, olika plaster krymper olika mycket, vanligtvis ett 

par procent. 
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3. Resultat 

 

Resultatet av projektet är en framtagen produkt, dels gjord som modell i trä dels modellerad 

i CAD-program. Produkten vid tillverkning ska huvudsakligen bestå av PP, polypropen2 

och TPE, termoplastisk elastomer,3 detta för att öka friktionen vid stavinfästningen. 

Detaljen har två funktioner, plats för reklamskylt och stavhållarfunktion. Efter 10 veckor av 

produktutveckling har bäst funktion, storlek och form tagits ut av de olika konceptförslagen 

och använts i en slutlig produkt. (Se figurer 3:1 till 3:6 samt bilaga 10) 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Propenplast är en delkristallin termoplast, uppbyggd av kol och väte,  
till kedjeformiga molekylstrukturer, så kallade polymerkedjor. Egenskaperna hos propenplast bestäms bland 
annat av regelbundenheten i kedjestrukturen, längden och längdfördelningen hos molekylkedjorna och av 
eventuella andra molekylgrupper. 
Källa: http://www.plastinformation.com/  
3 TPE, elast bestående av en så kallad blocksampolymer, som bearbetas termoplastiskt, ofta genom 
formsprutning, samt tvärbundits fysikaliskt vid avkylning. Den vanligaste termoelasten är SBS, 
styrenbutadientermoelast. Den påminner kemiskt av styrengummi. Källa: Karlebo Handbok 
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Figur 3:1 

 

 

 
Figur 3:2 
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Figur 3:3 

 
 

 
Figur 3:4 
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Figur 3:5 

 
 

 
Figur 3:6 
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4. Diskussion 

 

Ända från starten av projektet har tanken varit att ta fram en produkt som gör det möjligt att 

kunna få fria händer vid färd i en skidlift av typen sittlift. Då ingen produkt av det här slaget 

existerar startades projektet från scratch. 

 

Saker som enkelhet i både produktion, montering och användande har tagits i beaktning. 

Även det estetiska uttrycket har varit av vikt och den slutliga produkten uppfyller i stort det 

som i början av projektet var målsättningen med framtagandet av den. 

 

Många idéer och förslag har cirkulerat genom projektets gång och olika fysiska 

testmodeller på funktionens lösning har tillverkats. På så sätt har värdefull information 

frambringats och efter en del tester stod det klart att funktionen som arbetats fram fungerar 

alldeles utmärkt för ändamålet. Andra lösningar på funktionen går givetvis att använda sig 

av, men i det här fallet stod det klart tidigt att en enkel lösning var att föredra. Detta på 

grund av, som tidigare nämnts, produktionssyfte, monteringssyfte och användarsyfte. 

 

Med utrymme för en mer avancerad tillverkning finns, om så önskas, möjligheter att 

vidareutveckla produktens funktion. Närmast till hands kan tänkas att man placerar en 

bladfjäder eller liknande vid införningsspåret på hållaren för att försäkra sig något 

ytterligare om att staven blir på plats. Givetvis kan formen av den färdiga produkten 

ifrågasättas då form är en fråga om smak, men alla inblandade parter i projektet är tillfreds 

med den givna formen. 

 

Denna produkt anses tämligen enkel, vilken har två funktioner i form av stavhållare och 

reklamvisning. Valet är att stanna vid detta stadium för att inte göra produkten för 

komplicerad men det finns ett antal funktioner som skulle kunna byggas in. I framtiden 

skulle man se produkten med inbyggd Liquid Crystal Display, LCD-skärm driven av 

solceller för att ge uppdaterad information hela tiden under dagen. Skärmen är väldigt tunn 

och kräver inte så mycket energi för att drivas. En uppdatering av reklamen eller budskapet 
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på skärmen kan tänkas ske vid varje drivhus genom någon teknik, exempelvis bluetooth-

teknik. Denna teknik gör det enkelt och smidigt för såväl lokala som icke lokala 

annonsörer. Tanken är att företag, barer och restauranger ska kunna lägga till aktuell 

information om exempelvis öppettider, erbjudanden etc. 
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4. Slutsats 

 

Då det i viss mån är en helt ny typ av produkt uteslöts inte möjligheten att använda en 

standardprodukt som slangklämma. På så sätt sparades tid och energi på ett problem som 

kunde blivit avancerat. 

 

Lösningen på stavens infästning kan med lite fantasi dra iväg och bli, i princip, hur 

avancerad som helst och ett önskemål om att kunna slita stavarna ur sitt läge vid en 

stressfull situation skulle eventuellt kunna tillgodoses. Men den färdiga produktens 

egenskap av att få stavarna att trilla ur hållaren ansågs till viss del tillgodose det här 

önskemålet. Sett till produktens, i övrigt, enkla form och kapacitet att utföra sin uppgift är 

slutsatsen att rätt val gjordes.  

 

Ett färdigt förslag på en produkt är framtagen. Från starten av projektet fanns tanken att 

hela kedjan skulle vara fullbordad, från idé till färdig produkt, helt klar till produktion. 

Inräknat i projektet var konstruktion av verktyg, förslag på inriktning av marknad, kunder, 

beräkning av kostnader etc. Under tio veckor har en produktutvecklingskedja fortlöpt, mer 

tid krävs för att hinna med det från början planerade arbetet. 
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Bilaga 1 

Kravspecifikation 

 

Produkt:   PolePosition 

 

Storlek  Bredd, 220 mm 

  Höjd, 100 mm 

  Djup, 60 mm 

 

Krafter  350 N per stav 

 

Ergonomi  Lätt att sätta dit respektive ta bort stavarna. 

  Rätt höjd vid sittande i lift 

  Bygger ner så minimalt som möjligt under liftstolens skyddsarm 

  

Säkerhet  Runda kanter och hörn för att minimera skaderisk 

 

Användning  Lätt att montera 

  Lätt att hantera 

  Enkel att använda 

 

Material   PP, polypropen.  

  För friktion, TPE, Termoplastic Elastomer (gummi) 

 

 

Utformning  Produkten skall visa sig ha en integrerad form på liftstolens 

  skyddsarm. 

  Stilren  

  Enkel design 
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Bilaga 2 

Funktionsanalys 

Produkt: PolePosition                Klassificering: 3 = Krav,  2 = Behov,  1 = Önskemål 
   
Funktion Klass Funktionsgräns/anmärkning 

    
Medge stöd 3 Huvud funktion/ Stöd för staven 
Ge grepp 3 Grepp på staven/ Friktion 
Tåla kontakttryck 3 Stav kontra underlag/ Material 
Tåla slag/stötar 3 Konstruktion, material 
Tåla kyla 3 Material 
Innehålla säkerhet 3 Vid användande 
Äga smidighet 3 Att använda 
Uttrycka funktion 2 Användarvänlighet 
Vara ergonomisk 2 Vinklar, mått etc 
Tåla påfrestning 3 Materialval 
Tåla slitage 2 Vid användning 
Förhindra fasthakning 2 Utstickande detaljer 
Äga stabilitet 2 Vid användande 
Innehålla säkerhet 2 Stadig konstruktion 
Innehålla enkelhet 2 Konstruktion 
Uttrycka kvalitet 2 Design 
Inneha livslängd 2 Hög kvalitet 
Klara miljökrav 1 Återvinning/ Kretslopp 
Äga självklarhet 2 Funktion, konstruktion 
Utnyttja standardkomponenter 2 Om möjligt/ Standard rördimension på lift 
Undvika oljud 3 Lösa delar 
Medge enkelhet 3 I produktion 
Inneha livslängd 3 Hög kvalitet 
Innehålla enkelhet 3 Funktion 
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 Klassificering: 3 = Krav,  2 = Behov,  1 = Önskemål 
   
Funktion Klass Funktionsgräns/ anmärkning 

   
Medge kroppsrörelse 3 Rörelsefrihet/ I liften, fri yta för överkropp 

Äga självklarhet 2 Förståelse 
Minimera spill 1 Vid konstruktion/tillverkning 
Maximera hållfasthet 3 Material 
Tilltala användare 2 Snygg 
Skapa efterfrågan 3 Gott renommé 
Skapa förtroende 3 Ge trygghet/ för användaren 
Maximera produktionsvänlighet 1 Människa/miljö 
Uttrycka prisvärdhet 2 Intryck 
Åldras vackert 2 Materialval 
Underlätta lager 1 Utrymme 
Underlätta hantering 1 Lager, transport 
Maximera komponentutnyttjande 3 Smarta lösningar 
Minimera spill 1 I produktion 
Markera identitet 1 Företagslogotype 
Minimera vikt 1 Konstruktion 
Synlig funktion 3 Konstruktion/ För användare 
Underlätta montering 1 Konstruktion/ För montören 
Passa tillverkning 3 Maskiner etc. 
Vara servicevänlig 2 Underhåll reparation 
Minimera obehag 3 Utstickande detaljer 
Klara belastning 3 Tryck 
Klara balans 3 Konstruktion/ Balansera staven 
Förhindra glidning 3 Vid användare/ Friktion på staven 
Maximera produktionsvänlighet 2 Tillverkning/montering 
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 Klassificering: 3 = Krav,  2 = Behov, 1 = Önskemål 
   
Funktion Klass Funktionsgräns/ anmärkning 

   
Minimera skaderisker 3 Stabilt fäste/ Fallande stavar 
Uttrycka prisvärdhet 2 Hos kund 
Minimera irritation 2 För användare/ Lätt att använda 
Maximera smidighet 3 För användare 
Maximera komfort 3 För användare/ Fria händer 
Framhäva budskap 3 Reklamskylt 
Maximera synlighet 3 Reklamskylt 
Medge enkla byten 3 För reklamskylt 
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Bilaga 3 

Situationsanalys   
 

Produkt: PolePosition 

 

Situation: På skidlift, dess skyddsarm 

 

Skall produkten användas separat eller tillsammans med andra produkter? 

Tillsammans med: Skidlift, stavar, människa 

 

Används den samtidigt som annat (måste man omväxlande hantera den och andra 

enheter)? Ställer övriga delar speciella krav på hantering av produkten (t ex på 

snabbhet, precision)? 

Inga vassa och spetsiga kanter av säkerhetsskäl. Bra radie vid infästning då diametern 

skiljer sig på olika skidliftar. 

 

Hur erhålls funktionen idag utan vår produkt? 

Finns inte, av människa 

 

Hur påverkar arbetssituationen produkten? 

Typ av arbete: Stillasittande, samverkande med andra, kontinuerligt i långa pass, i kontakt 

med användare 

 

Krav på precision/krav på snabbhet 

Till viss del/enkelt att sätta dit/ta bort 

 

Möjlighet att tänka efter inför varje åtgärd? Ja 

 

Arbetsplatsen: Utomhus, Trång  
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Tid, frekvens, längd på arbete 

Hela tiden, 50 ggr\30 dgr\6 mån, obegränsad 

 

Konsekvenser vid felanvändning 

Staven faller ned, hållaren går sönder 

 

Konsekvenser vid tidsspillan 

Hinner inte ta bort staven 

 

Fysisk miljö: 

Ljus: Dagsljus, mörker 

Ljud: Ingen påverkan 

Värme/kyla: (20˚C, -80˚C) 

Fukt: Ja 

Andra störningar/ämnen: UV-strålning, regn, vind 
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Bilaga 4 

Användaranalys 
 

Produkt: PolePosition 
 

Kategori 

Hållare för skidstavar och reklam på skidlift. 

 

Användningsområde 

Dit sättning av stavar under transport. 

 

Positiva kunskaper/erfarenheter 

Reklam på befintliga skidliftar. 

 

Negativa kunskaper/erfarenheter 

Att hålla i staven under transporten, tappa staven, svårt att ta av handskar, hålla i 

mobiltelefon etc. 

 

Begrepp som är nya för användaren 

Stavhållare, händer fria vid transport i skidlift. Reklamskylt med integrerad stavhållare. 

 

Funktioner som kan påverkas av tidigare erfarenhet  

Verktygshållare, avsaknad av funktionen tidigare. 
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Bilaga 5 

Riskanalys 

 

Produkt: PolePosition 

 

Möjliga fel   Påverkan vid Bedömd  

   fel ( 1-5)  felfrekvens(1-5) 

 

Sätter staven fel  Ramlar ner   5 

Får staven i huvudet vid  

nedfällning av bygel  Skada   1 

Hänger mössor, vantar etc.  Kvarglömda saker  2 

Glömmer staven  Staven ramlar ner  2 

Får staven i huvudet vid   Skada   3 

uppfällning av bygel 

Vilar skidorna på staven  Sprickbildning  4 

Trycker in fingrarna  Fastnar   1 

Slår på hållaren  Kan gå sönder  1 

Lossar på skruven  Vinkel blir fel  1 

Sätter dit staven innan    

bygeln är nerfälld  Kan ramla ner  2 

Sätter staven på fel håll  Kan ramla ner  3 

Inte sätter staven i spåret  Kan ramla ner  4 

Tror att det är en hållare   Kvarglömda saker  3 

för annat 

Vrider hållaren  Fel vinkel   4 

Skruvar bort akrylglaset  Reklam blir blöt  1 
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Bilaga 6 

Morfologiskt diagram - Funktioner 
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Bilaga 7 

Morfologiskt diagram - Vidareutveckling av funktion; självlåsning 
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Bilaga 8 

Brainstorming 
 

Problem Lösning 

    

Funktion 

Snäppfunktion, självlåsning, pennhållare, 

kopp och krok, trädgårdsredskapshållare, 

band, krok, rör 

   

Ergonomi 
Vinkel på stavar, införning, utrymme, fria 

händer 

   

Säkerhet Radie på kanter, säkert grepp om stav, trillar 

ur vid uppfällning, vinkel, konvex yta mot 

användare 

   

Infästning 
Slangklämma, integrerad, skruv, lim, svets, 

krok 

   

Reklamplats 

Transparent plexiglas, fastsättning med 

skruv, rektangulär skylt, organisk form av 

skylt, klistermärke på yta 
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Bilaga 9 

Slangklämma 
 

  

 

SLANGKLÄMMA ABA STANDARD 

 

UTFÖRANDE: Slangklämman är av glansförzinkat stål med kromaterad yta, uppvikt bandkant. 

6-kantskalle, blått hus. 

 

ART.NR.  SPÄNNOMRÅDE   ART.NR.  SPÄNNOMRÅDE 

 MM    MM 

84 0008  8 - 14    84 0068  68 - 85 

84 0011  11 - 17    84 0077  77 - 95 

84 0013  13 - 20    84 0087 87 - 112 

84 0015  15 - 24    84 0104  104 - 138 

84 0019  19 - 28    84 0130  130 - 165 

84 0022  22 - 32    84 0150  150 - 180 

84 0026  26 - 38    84 0175  175 - 205 

84 0032  32 – 44    84 0200  200 - 231 

84 0038  38 - 50    84 0226  226 - 256 

84 0044  44 - 56    84 0251  251 - 282 

84 0050  50 - 65    84 0277  277 - 307 

84 0058  58 - 75    -  - 

 

 

 



 
Institutionen för teknik och design, TD     
Kurs: Examensarbete, MTC 990, VT2008 
RapportID: 016/2008 
 
 

51 
 

Bilaga 10 

2D ritning 
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