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Sammanfattning 
På uppdrag av Lindevalls i Östersund har material till skyddsmadrasser 

studerats och undersökts för att ta reda på hur förbättringar kan göras. Syftet 

med studien har varit att identifiera material och materiella strukturer att 

använda i skyddsmadrasserna. Målet med projektet har varit att hitta en bättre 

lösning än vad som används i dagens skyddsmadrasser med hjälp av tester, 

materialstudier och lämplig teori. Den slutgiltiga lösningen skall, precis som 

dagens, inneslutas med en PVC-väv och kräver minst lika bra 

kraftupptagningsförmåga. Tester kopplat till projektet, har varit avgränsade till 

endast småskaliga prototyper för att vara anpassad till tillhandahållen 

testutrustning. Projektet har genomförts i sex olika etapper, förstudie, 

produktspecificering, prototypgenerering och tester, prototyputvärdering och 

val samt detaljkonstruktion och konfigurering. Förstudien och 

produktspecificeringen gav information hur marknaden förhåller sig och vad 

som skulle genomföras. Prototypgenereringen har drivits framåt med hjälp av 

prototypdriven produktutveckling med stöd från kravspecifikation. Med 

kontinuerlig utvärdering med beställare och tester, har etappen “loopats” efter 

uppdatering av kravspecifikation. En slutgiltig prototyp identifierades efter att 

den uppfyllt krav och önskemål i etappen prototyputvärdering och val, för att 

sedan tas vidare till detaljkonstruktion. P.g.a. för hög produktionstid skapades 

en skärmall för att effektivisera produktion av prototyp, i syfte att minska 

produktionskostnaden. Slutsatsen av projektet är att projektets syfte och mål har 

granskats med hjälp av tester och undersökningar. Dock har målet som var att 

finna en bättre lösning, inte uppfyllts då dagens lösning anses bättre. 

 

Nyckelord: Skyddsmadrass, skyddsutrustning, Mondaplen 
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Abstract 
On behalf of Lindevalls in Östersund materials for protective mattresses have been 

studied and investigated to find out how improvements can be done. The purpose of 

the study has been to identify materials and material structures for use in the protection 

mattresses. The goal of the project was to find a better solution than what’s used in 

current protective mattresses through using tests, material studies and theory. The final 

solution, like today's, will be enclosed with a PVC fabric and requires at least as good 

power absorption capacity. Tests linked to the project have been limited to small-scale 

prototypes to be adapted to accessed test equipment. The project has been carried out 

in six stages, preliminary studies, product specification, prototype production and 

testing, prototype evaluation and selection, detailed design and configuration. The pilot 

study and product specification provided information on how the market relates and 

what should be performed. Prototype production has been driven forward by using the 

prototype-driven product development with the support of the requirement 

specification. With continuous evaluation with clients and tests, the stage has been 

"looped" after updating requirement specification. A final prototype was identified 

after meeting key requirements and requests in the stage selection, to proceed to detail 

construction. Because to high production time a cutting template was created to 

streamline prototype production, in order to reduce production costs. The conclusion of 

the project is that the project's purpose and goal have been examined by means of tests 

and surveys. However, the goal of finding a better solution has not been met because 

the solution used today is considered better. 

 

 

Keyword: Protective mattress, protective equipment, Mondaplen 
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Förord 
Ett stort tack till Lindevalls för möjligheten att genomföra projektet samt 

tillgång till material och utrustning. Tack till Magnus Rydell, representant för 

Lindevalls, för sitt engagemang och nyfikenhet till projektet. 

 

Vill även tacka Per Skoglund för råd och hjälp vid tester på Mittuniversitetet. 

 

Vi vill tacka handledare Andrei Koptioug samt andra lärare på Mittuniversitet 

som ställt upp och hjälpt med frågor.    

 

Till sist vill vi tack våra klasskamrater som stöttat och hjälp oss framåt med 

givande diskussioner och samtal. 
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1. Inledning 
I denna del presenteras inledning av projektet, samt syfte och mål. 

1.1. Presentation av Lindevalls 

Lindevalls är ett industriföretag från Östersund som startade år 1965 av Gösta 

Lindevall. Redan från start tillverkade Lindevalls produkter i gummi, 

mjukplaster och textilier. Företaget har en hög kompetens inom framförallt 

industrisömnad, HF-svetsning (högfrekvenssvetsning) och tillskärning. Vanliga 

produkter Lindevalls producerar och utvecklar är: isoleringar, tätningar, 

spännband, remmar, skyddsmadrasser och kapell m.m. [1] 

 

Lindevalls Produktion är mot en bred kundkrets, där merparten av 

kundsegmentet är mot verkstadsindustrin. Lindevalls bedriver kundanpassad 

tillverkning för att bemöta och tillfredsställa specifika behov. Serieproduktion 

sker av skyddsmadrasser men även dem går att få kundanpassade. [1] 

1.2. Bakgrund 

Lindevalls är en av Sveriges största tillverkare av skyddsmadrasser, som 

tillverkas i standardstorlekar samt efter kundspecifika önskemål. Materialet i 

skyddsmadrasserna har förändrats genom åren, en förändring som skett i tre 

steg. Från början bestod skyddsmadrasserna endast av ett tjockt lager 

skumgummi omslutet av en PVC-plastväv. Skumgummit byttes sedan ut mot 

ett ytterlager av polyeten och ett inre lager bestående av polyeten-rör. Vilket 

resulterade i att madrasserna fick bättre skyddsegenskaper, men även en ökad 

användarvänlighet, t.ex. böjning vid placering runt liftstolpar. Lindevalls 

använder än idag polyeten, men istället för att ett plant yttre lager och ett inre 

lager av rör, används Mondaplen [2]. Mondaplen är ett mönster, bestående av 

ett yttre och ett inre skal som hålls isär av ett tunt skikt format till en 

sinuskurva. Detta ger materialet en bra dämpningsförmåga, samtidigt som det 

yttre och inre skalet kan ha olika tjocklek, vilket gör att materialet fortfarande 

kan ges goda egenskaper att formas runt en snökanon eller dylikt. Mondaplenet 

beskärs efter önskad storlek samtidigt som överblivna bitar pusslas ihop, vilket 

resulterar i ett obefintligt materialspill. Sedan Lindevalls enbart gick över till att 

producera skyddsmadrasser i Mondaplen har företaget inte utfört några försök 

för att utveckla materialet, dels på grund av materialets goda funktion men 

också på grund av tidsbrist. Innan Lindevalls användande av Mondaplen, har 

tankar och idéer funnits kring att forma cellpolyeten i olika mönster för att 

skapa en volym med bra dämpningsegenskaper. Dessa tankar och idéer är 

grunden för detta projekt.  
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1.3. Syfte 

Syftet med projektet är att undersöka utvecklingsmöjligheter av nya- och 

nuvarande material i Lindevalls skyddsmadrasser.  

1.4. Mål 

Målet med projektet är att utveckla framtidens skyddsmadrasser materiellt. Att 

hjälpa Lindevalls att utveckla och förbättra deras befintliga produkt. Genom att 

titta på materialet och försöka finna ett sätt att tillverka en skyddsmadrass som 

är bättre än dagens produkt men samtidigt inte öka kostnaden för produktionen 

av madrassen. 

1.5. Avgränsningar 

 Tester i verklig användningsmiljö kommer inte genomföras p.g.a. 

tidsbrist. 

 Tester kommer endast ske på småskaliga modeller då begränsning av 

utrustning finns. 

1.6. Resurser  

 Två stycken studenter bistår med 10 veckors heltidsstudier för projektet. 

40 timmar per vecka. 

 Tillgång till Mittuniversitetets forskningsmiljö 

 Utrustning för att kunna mäta krafter på skyddsmadrasser 

 Företaget står för allt material till tester 

 Tillgång till Lindevalls företagsmiljö 

1.7. Tidsplan  

Projektet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete, 

40 timmar per vecka, per student. 
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2. Teori 
Nedan presenteras den bakomliggande teorin till projektet. Teorin är avgränsad 

till det mest relevanta för att skapa en förståelse till projektet. I Avsnitt 2.1. 

presenteras övergripande teori kring skyddsmadrasser och deras egenskaper. 

Detta följs upp av avsnitt 2.2. där SLAOs säkerhetsregler i liftsystem beskrivs. 

Sedan kommer avsnitt 2.3. presenteras som beskriver materialet Mondaplen. I 

avsnitt 2.4. presenteras teori bakom kraftplattan som används vid tester. Sist 

presenterar avsnitt 2.5. bakomliggande teori om impuls.  

2.1. Skyddsmadrasser  

Skyddsmadrass är ett hjälpmedel som framförallt används inom 

skidanläggningar. Skyddsmadrassen används för att skydda utövare vid t.ex. 

skidåkning och cykling och placeras ofta utefter onaturliga hinder vid nedfarter, 

t.ex. liftstolpar, snökanoner och betongfundament. Skyddsmadrasser finns i 

flera olika former och storlekar för att på bästa sätt skydda utövaren från 

onaturliga hinder. Skyddsmadrassen består vanligtvis av ett inre och ett yttre 

lager. Det inre lagret består av ett material med goda kraft 

absorptionsegenskaper för att möjliggöra dess primära uppgift, att ta upp höga 

krafter som kan uppstå vid kollision mellan t.ex. skidåkare och madrass. Det 

yttre består av ett slitstarkt material för att skydda och hålla det inre materialet 

på plats. 

 

I det inre lagret använder Lindevalls idag polyetenskum. Polyetenplast 

kännetecknas för dess goda slagseghet samt möjlighet till användning i 

temperaturer ned till cirka -100
o
C [3]. Lindevalls använder polyetenskum 

utformat i ett mönster enligt figur 1, detta mönster kallas Mondaplen. 

 
Figur 1: Föreställer strukturen på Mondaplen. [2] 

 

  



VT17 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Teori 

Utveckling av Lindevalls skyddsmadrasser  2017-09-16 

  Nils Essén, Jonas Rönnblad 

 

4 
 

Det yttre lagret består av en PVC-väv, ett slitstarkt material som har det 

egenskaper som krävs. PVC är en av de vanligast förekommande plastsorterna 

och tillhör plastgruppen bulkplaster. PVC har tillverkats sedan slutet av 1930-

talet och är idag ett av de mest förekommande plastmaterialen på marknaden. 

Fördelen med PVC är att plasten har unika egenskaper som gör att den kan 

användas inom många områden, allt från mjuka produkter till hårda produkter. 

PVC har även en lång livslängd och klarar av låga temperaturer utan att ändra 

egenskaper. [3] 

2.2. SLAO:s säkerhetsregler  

SLAO skriver i organisationens handbok för lift och pistpersonal följande: 

“Inbalningsskydd ska anbringas på alla fundament, stolpar och dylikt där 

påkörningsrisk föreligger” [4] . Handboken för lift och pistpersonal anger även: 

“den som driver en liftanläggning ansvarar för åtgärder i såväl 

skadeförebyggande som skadeavhjälpande syfte, såväl i anslutning till liftar 

som i anslutande markerade nedfarter, även om dessa har en annan markägare”. 

[4] 

2.3. Mondaplen 

Mondaplen är en industriell process som med hjälp av värmesvetsning kan 

förändra flexibla material till nya produkter. Detta genom att vecka ett lager av 

material för att sedan sammansvetsas ihop med ett annat lager. Detta går att 

göra i en- eller dubbelväggskonstruktioner. [2] Mondaplenet som Lindevalls 

använder består av ett polyeten skum och kommer på rulle, där höjden är 120 

cm och längden 40 meter samt ett djup på 4 cm. 

2.4. Kraftplatta 

Kraftplattan består av en platta som kan mäta krafter i x, y och z-led. x-led är 

horisontalkraften, y-led är tvärkraften och z-led är vertikalkraften. I utförda 

tester mätdata endast insamlats från z-led eftersom att kraften i vertikal riktning 

varit intressant till att jämföra. Kraftplattan som använts är av modellen 

9281EA, tillverkat av Kistler Instrumente AG, Winterthur, Schweiz. 

Kraftplattan består av en 600x400 mm lättviktskonstruerad aluminiumplatta 

som har fyra inbyggda piezoelektriska 3-komponents kraftsensorer. [5] Det 

piezoelektriska kraftsensorerna omvandlar pålagd kraft till en elektrisk signal 

som är proportionell mot den pålagda kraften [6]. En signal skickas sedan till en 

programvara som omvandlar den elektriska signalen till ett värde. 

Programvaran som har använts heter BioWare framtagen av Kistler Instrumente 

AG, Winterthur, Schweiz, vars uppgift är att ta hand om data- och 

signalbehandling från kraftplattan [7]. 
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2.5. Impuls 

När en person kör in i en skyddsmadrass sker en impuls, denna impuls ses som  

𝐼 = ∫𝐹 ∗ 𝑑𝑡 → 𝐹 =
𝑚(𝑣−𝑣0)

𝑑𝑡
 [8] 

 

Händelseförloppet vid en krock med en skyddsmadrass leder vanligtvis till att 

v=0. Kraftpåverkan på en person minskar när händelseförloppet dt ökar.    
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3. Metod 
Projektet har genomförts efter agil projektledning, inriktad på prototypdriven 

produktutveckling. Metoddelen består av följande faser: planering, förstudie, 

produktspecificering, prototypgenerering och tester av prototyper, 

prototyputvärdering och val av prototyp, och detaljkonstruktion. 

3.1. Planering av projekt  

Innan projektet initierades skapades en SMART(se bilaga A) som lämnades in 

för kontroll av projektval och upplägg. SMART:en klargjorde vilka syften, mål, 

avgränsningar, resurser och tid, som fanns för projektet. 

3.1.1. Agilt projekt 

Projektet har valts att styras agilt p.g.a. projektformen. Agil projektledning är 

lämplig att använda då flexibilitet krävs för att genomföra projektet [9]. 

Projektformen bygger på en nära kontakt med beställare för att på så sätt 

kontinuerligt leverera små resultat i form av etapper. Detta möjliggör att styra 

produkten åt det håll som passar både beställare och projektutförande. [10] 

3.1.2. Planering 

För att skapa en plan för hur och när vissa faser i projektet skulle genomföras 

skapades en planering. Detta är en viktig del inom agil projektledning, för att 

kunna planera för viktiga leveranser och hur projektet ska genomföras för att nå 

dit. Den agila planeringsmetoden bygger vanligtvis på fem nivåer: planering, 

vision, färdplan, leveransplan, etapplan och daglig plan. Projektet har valts att 

planeras utefter en etapplan, med kompletterande punktlista innehållande 

arbetsmoment för varje etapp. En etapplan skapades där det olika etapperna 

delades in i milstolpar, etapplanen samt det olika milstolparna går att finna i 

bilaga B. [11] 
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3.2. Förstudie 

En förstudie skapades för att ge svar på vad som skulle utföras och varför under 

projektet. Under förstudien sattes även ramar för avgränsningar och resurser. I 

förstudien ingick ett antal metoder som följer nedan. 

3.2.1. Vision 

För att visa vad som vill åstadkommas med projektet skapades ett 

visionsdokument (se bilaga C). Syftet med visionsdokumentet är att skapa 

tydlighet och beskriva projektets huvudsakliga mål och syfte i form av en 

kortare beskrivning. Viktigt att visionsdokumentet är lättbegripligt och 

kommunicerbart, men framförallt tydligt. Därför skapades ett dokument som 

sammanfattar projektet i sin helhet. [12] 

3.2.2. Intressentanalys 

En intressentanalys (se bilaga D) skapas för att få förståelse hur och när olika 

typer av intressenter är kopplade till projektet. [13] 

3.2.3. Kommunikationsplan 

Eftersom att projektet styrts enligt agil projektledning, var det viktigt att ta fram 

en kommunikationsplan (se bilaga E) mot de viktigaste intressenter inom 

projektet. En kommunikationsplan skapas för att förenkla och planera 

kommunikationen. [14] 

3.2.4. SWOT-analys 

I syfte att ta reda på hur projektet påverkas av olika faktorer inom företaget 

samt från marknaden, skapades en nulägesanalys i form av en SWOT-analys (se 

bilaga F). Faktorerna har identifierats efter interna styrkor och svagheter samt 

externa möjligheter och hot. Analysen har gjorts efter företaget och 

projektutförande studenter. [15] 

3.2.5. Bakomliggande teori för kollision 

En studie har gjorts på den bakomliggande teorin för hur kraft dämpas vid en 

krock, detta har gjorts för att få en större förståelse för vad som sker vid en 

krock och hur kraften går att påverka. 

3.2.6. Skadestatistik SLAO 

En studie har genomförts på SLAO:s skadestatistik, detta för att få en större 

kunskap om hur personer skadar sig i SLAOs olika anläggningar. Med hjälp av 

informationen skapades en större förståelse vilket huvudsakligt syfte 

skyddsmadrassers hade. Resultatet från studien går att se i bilaga G.   
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3.2.7. Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning har genomförts för att undersöka och samla 

produktinformation om konkurrerande produkter. Marknadsundersökningen går 

att finna i bilaga H. [16]  

 

På marknaden finns idag en mängd olika material som används till absorption 

av krafter och skydda föremål, därför var det vitalt att marknaden granskades 

för att förstå hur nya material fungerar och hur priser förhåller sig. En 

materialstudie (se bilaga I) genomfördes i syfte att granska huruvida material 

var möjliga att bearbeta i projektbeställarens fabrik. Samt hur ett användande 

skulle kunna fungera, för att uppnå uppsatta mål. [17] 

 

3.3. Prototyputveckling 

Nedan presenteras metodgenomgången för produktutvecklingen av 

skyddsmadrasser. För att genomföra processen har prototypdriven 

produktutveckling använts, i syfte att skapa en mängd olika prototyper som 

sedan testats i olika följder. I prototypgenereringen har processen “loopats” 

med hjälp av uppföljningar med beställare och kontinuerliga resultat från tester. 

Beslut kring elimineringar och fortsatt utveckling har stöds med hjälp av 

modeller och fakta ur boken produktutveckling [16]. Ska även nämnas att 

viktiga beslutstaganden tagits efter samråd med beställare samt från egna 

slutsatser och känslor. 

3.3.1. Produktspecificering 

Med erhållen information och resultat från förstudien identifierades krav och 

önskemål som produkten bör uppfylla. Av identifierade krav och önskemål 

skapades en kravspecifikation. se bilaga J. [18] 

 

Innan prototyper genererades, sattes krav och önskemål i kravspecifikation, 

som funktion eller begränsande, se bilaga J och figur 2. [17] 

 

3.3.2. Tre viktigaste behovsområden 

Med insikter från produktspecificering och förstudie, identifierades tre 

viktigaste behovsområdena, se Bilaga K, för struktur och val av material. Syftet 

med identifiering av behovsområdena var att senare i prototypfasen konstruera 

extremprototyper efter dessa behovsområden. 
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3.3.3. Extremprototyper 

För att hitta nya konceptuella lösningar som tänkbart kunde användas i ett 

senare skede i prototypfasen, skapades extremprototyper både i virtuell och 

fysisk form. Prototyperna utgick från de tre viktigaste behovsområdena. Målet 

med fasen var att hitta nya lösningar och tvinga hjärnan ut i helt nya tankebanor 

för att på så sätt identifiera nya lösningar och idéer. Till detta användes även 

SolidWorks, i syfte att förenkla visualisering för beställare och studenter. Se 

bilaga L.  

  

I samråd med beställare utvärderades extremprototyper för att skapa insikter 

kring hur arbetet skulle fortgå och framförallt vilka material som ansågs 

användbara att arbeta vidare med. Materialet Mondaplen som används idag är 

relativt nytt på marknaden och har en bra förmåga att absorbera kraft. Därför 

togs beslut om att arbeta vidare med detta. Efter beslutstagande med beställare 

uppdaterades kravspecifikation. Se bilaga J. 

 

3.3.4. Prototypgenerering och tester av prototyper 

Nedan presenteras metodutförandet för prototypgenereringen och tester på 

prototyper. Syftet med prototypgenereringen har varit att generera nya idéer och 

lösningar till konstruktionsproblem, som sedermera resulterat i olika prototyper. 

Prototypgenereringen har fokuserat på de funktionella kriterierna som 

bestämdes i produktspecificeringen. [19] På grund av ständig kontakt med 

beställare och testutföranden på prototyper, har prototypgenereringen “loopats”, 

eftersom att nya krav och önskemål uppkommit. Hur processen genomförts går 

att se i figur 2. Loopningen har skett i tre iterationer, där prototyperna har 

utvärderats och utvecklats för varje loop. 

 

Figur (2): Figur över loopnings process som har används vid prototypgenereringen.   
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Prototypgenerering  

Prototyper har konstruerats i Mondaplen med huvudsakligt mål att skapa en 

bättre förmåga att absorbera kraft, samtidigt som prototyperna inte fick använda 

mer material än vad nuvarande lösning gör. För att generera idéer till strukturen 

av prototyperna användes metoderna brainstorming och trial and error.   

 

Tester 

För att kunna utföra tester konstruerades en testrigg med hjälp av material från 

Mittuniversitetets laborationsmiljö i syfte att mäta prototypernas förmåga att 

absorbera kraft [20]. Erhållen data från test har använts som resultat för att 

jämföra prototyperna inbördes mot varandra. Val av testmetod grundar sig i 

enkelheten i att jämföra prototyperna mot varandra. Testriggens konstruktion 

går att se i bilaga N. 

 

Testerna utfördes genom att släppa en vikt från en meters höjd på prototyperna. 

Avläsning av mätdata har utförts av en kraftplatta [5] som varit placerad under 

prototyperna, som sedan skickat uppmätta värden till en dator, som med hjälp 

av en programvara [7], visualiserat resultaten via grafer och mätvärden i form 

av uppmätt kraft [N] över tid. De erhållna resultaten för den maximala kraften 

vid stöten för varje prototyp har jämförts med nuvarande lösning för att avgöra 

om förbättringar eller försämringar gjorts. Vikten har inte tillförts någon form 

av kraft, utan har endast accelererat med hjälp av gravitationen, vilket varit 

konsekvent för testerna. För att säkerställa statistiskt mätresultat utfördes alla 

tester fem gånger, för erhålla ett medelvärde.  

 

Prototyputvärdering 

Efter utförda tester utvärderades prototyperna mot varandra samt mot 

nuvarande lösning. Efter utvärdering av prototyper med beställare och erhållet 

testresultat, tillkom nya krav och önskemål. Detta ledde till uppdatering av 

kravspecifikation, se bilaga J.  
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3.3.5. Prototyputvärdering och val av prototyp 

I denna del av produktutvecklingsfasen utfördes slutgiltig utvärdering av 

prototyper som genererats fram under prototypgenereringen mot krav och 

önskemål i kravspecifikationen. 

 

För att jämföra prototyper mot kravspecifikationens krav och önskemål 

skapades en elimineringsmatris (se bilaga O). I elimineringsmatrisen placerades 

alla prototyper från och med första prototypgenereringen i Mondaplen, till sista 

prototypgenererings-loopen. Syftet var att erhålla ett jämförande resultat av alla 

prototyper.  Med hjälp av elimineringsmatrisen kunde beslut tas kring vilka 

prototyper som inte uppfyllde kraven och därmed kunde elimineras. [21] 

 

I syfte att välja en prototyp skapades en pughs relativa beslutsmatris, för att 

förenkla jämförelsen mellan prototyper. Jämförelsekriterierna var baserade på 

funktionella krav och önskemål från kravspecifikationen. Utifrån 

beslutsmatrisen var det möjligt att välja en slutgiltig prototyp. Se bilaga P.  [21] 

3.3.6. Konfigurering och detaljkonstruktion 

Den nya prototypen hade en mer komplicerad materialstruktur än dagens 

lösning, något som innebar längre produktionstid. För att åtgärda detta skapades 

ett flödesschema, för dagens lösning och den nya prototypen. Syfte var att 

effektivisera tillverkningstiden för att minska produktionstiden. Se bilaga Q. 

[22] [23] 

3.3.7. Slutkoncept 

Här presenteras de slutgiltiga konceptet i sin helhet efter detaljkonstruktion. 

 

3.4. Överlämning 

Arbetet har överlämnats i form av en prototyp till beställare och en 

projektrapport till handledare. 
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4. Resultat 
I nedanstående kapitel redovisas resultatet av projektet. I avsnitt 4.1. går det att 

finna resultatet från förstudien. I avsnitt 4.2. finns resultat från 

produktspecificeringen. Detta följs upp av att presentera resultaten från 

prototypgenereringen och tester i avsnitt 4.3.  I avsnitt 4.4 presenteras 

prototyputvärdering och val av koncept. Sist presenteras det slutkonceptet i 

avsnitt 4.5. Det resultat som inte går att finna i detta kapitel går att finna i 

bilagorna.  

 

4.1. Förstudie 

Syftet med en skyddsmadrass är att minska krafter som en person utsätts för vid 

en kollision. Kraften vid kollision kan ses som en impuls, enligt formel nedan:  

 

𝐼 = ∫𝐹 ∗ 𝑑𝑡 → 𝐹 =
𝑚(𝑣−𝑣0)

𝑑𝑡
 [8] 

  

Enligt formel kan kraften minskas om tiden för impulsen är så lång som 

möjligt. Med hjälp av formeln kan därför en skyddsmadrass optimeras genom 

att händelseförloppet vid en krock förlängs. Händelseförloppet för krocken 

menas med tiden från och med att personen träffar madrassen till att personen 

inte längre har någon hastighet. Därför vid kollision med ett väldigt mjukt 

material skulle tiden för krocken vara så kort att personen får ett genomslag. På 

samma sätt för en hård madrass kommer händelseförloppet vara väldigt kort då 

personen mer eller mindre direkt kommer stanna vid kollision med madrassen. 

Detta ger en balansgång där materialet varken får vara för hårt eller för mjukt, 

däremot kommer en tjockare madrass (givet att den är tillräckligt mjuk för att 

deformeras när personen träffar den) leda till en längre tid för krocken vilket 

kommer leda till en mindre kraft.  

 

Givet för ett material som kan deformeras, kommer kraften att minska desto 

tjockare madrassen är. Om madrassen däremot har en given tjocklek är det 

möjligt att påverka händelseförloppet genom användning av ett progressivt 

material. 
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4.2. Produktspecificering  

Nedan presenteras resultatet för produktspecificeringen. 

4.2.1. Kravspecifikation 

Här redovisas slutgiltig version av kravspecifikation, se figur 3. Uppdateringar 

har utförts efter beslutsfattande med beställare och slutsatser dragna av tester. 

Efter en första kravspecifikation har uppdateringar gjorts två gånger, se bilaga 

J. 

Kriterium Krav/Önskemål Funktion/Begränsande 

Dämpa K F 

Formbart K F 

Progressiv dämpning Ö B 

Assembly vänlig Ö F 

Skapa mer volym Ö B 

Samma eller bättre 

dämpningsegenskaper 

som nuvarande lösning 

K F 

Användande av högst 

två ark Mondaplen 

K F 

Inget användande av lim K F 

Inte långsammare 

produktionshastighet 

Ö F 

Inget materialspill K F 

Figur(3): Figuren visar den slutgiltiga kravspecifikationen 

En första versionen av kravspecifikation uppdaterades då beslut togs kring 

användande av nuvarande material, vilket innebar att krav och önskemål blev 

utbytta mot nya. En slutgiltig uppdatering till nuvarande kravspecifikation 

uppkom efter samråd med beställare. Beslut kring användande av lim och 

tankar kring en minskad produktionstid togs. Tidigare kravspecifikation går att 

se i bilaga J. 
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4.3. Prototypgenerering och tester av prototyper 

I avsnitt presenteras resultaten från prototypgenereringarna samt tester som 

genomförts.  

4.3.1. 1:a prototyputvecklingen och prototyptester 

En första generering av prototyper resulterade i sju stycken prototyper, A till H. 

se bilaga M. Tester av prototyperna visas nedan i figur 4. Tester utfördes genom 

att en 5 kg vikt släpptes på prototyperna. Resultat från tester(se bilaga R) 

erhölls av programvaran Bioware. Av testresultat kunde beslut tas kring att 

sluta använda stående Mondaplen, som använts på prototyp C, eftersom sämst 

resultat erhölls från denna prototyp. 

 
Figur (4): Resultat från första testet där en 5 kg vikt har använts. 
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4.3.2. 2:a prototyputvecklingen och prototyptester 

Prototypgenerering resulterade i tre nya prototyper, I till K. Se bilaga M. Nya 

prototyper använde inget lim eftersom krav uppkommit efter utvärdering med 

beställare av första prototypgenerering. Problem kring första testgenomförandet 

uppstod eftersom svårigheter fanns att utföra testerna med exakt samma 

processparametrar p.g.a. att 5 kg vikten lätt sattes i rotation när den släpptes. 

Istället utvecklades en sandsäck i syfte att förenkla ett korrekt utförande av 

testerna. Testutförandet går att läsa mer om i bilaga N.   

 
Figur (5): I figuren går det att utläsa resultatet från test nummer två.  

 

Resultatet från test 2 som går att avläsa i figur 5, visade att ingen av 

prototyperna var bättre än nuvarande lösning. Dock drogs slutsatser om att alla 

prototyper utgick från att skapa en större volym med hjälp av luft, i syfte att 

minska materialanvändandet. När tester genomfördes utan PVC-inneslutning på 

prototyperna, skapades inte dämpningsfunktionen som luft får i ett slutet 

utrymme, där luften måste röra sig från ett utrymme till ett annat. Därför 

skapades ett fodral i PVC-väv som kunde användas i test nummer 3. I test 2 

utfördes även ett test på en skiva Mondaplen, eftersom att de flesta prototyper 

bygger på endast en skiva. Testet genomfördes för att få information hur stor 

skillnaden var mellan en och två skivor, samtidigt som information om vad 

optimering av mönster kunde ge för resultat. Insamlad data från test två går att 

finna i bilaga S. 

  



VT17 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Resultat 

Utveckling av Lindevalls skyddsmadrasser  2017-09-16 

  Nils Essén, Jonas Rönnblad 

 

16 
 

4.3.3. 3:e prototyputvecklingen och prototyptester 

Från testutförande två, togs prototyp I och J vidare, samtidigt som prototyp K 

blev utbytt mot en ny prototyp, L(Se bilaga M). Prototyp K togs bort eftersom 

allt för höga värden erhållits från testet. Prototyp L är en utveckling av prototyp 

J, där prototyp L är omkonstruerad för att bättre lämpa sig för produktion.  

 

Test tre genomfördes som test två med ända skillnad att prototyperna var 

inneslutna med hjälp av ett PVC-fodral. PVC-fodralet går att se i bilaga N.   

Test tre gav resultat enligt figur 6. Bäst resultat fick prototyp L och J, med 

samma värden. 

 
Figur (6): I figuren går det att utläsa resultaten från test nummer tre. 

 

Testdata till tabeller går att finna i bilaga T. 

4.4. Prototyputvärdering och val av prototyp 

Nedan presenteras metodresultat ur prototyputvärderingen och val av prototyp. 

4.4.1. Eliminering av prototyper  

Trots kontinuerlig utvärdering med beställare som resulterat i uppdatering av 

kravspecifikation och därmed generering av nya prototyper, har en elimineringsmatris 

skapats (se bilaga O). Syftet har varit att utföra en slutgiltig utvärdering av alla 

prototyper mot den slutgiltiga kravspecifikationen. Elimineringsmatrisen resulterade i 

att alla prototyper eliminerades förutom två, som uppfyllde kraven. Prototyper som 

uppfyller kraven var prototyp L och J (se bilaga M). 
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4.4.2. Beslutsmatris 

Jämförelse av prototyp L och J (se bilaga M) genomfördes med hjälp av Pughs relativa 

beslutsmatris (se bilaga P). I matrisen sattes prototyp L som referens vid utvärdering av 

J. Som utgångspunkt för jämförelse av prototyperna användes funktionsbaserade 

kraven och önskemålen från kravspecifikation. Vid jämförelse erhöll prototyp J ett 

nettovärde på minus två. Därför togs beslutet att välja prototyp L att ta vidare till 

detaljkonstruktion. 

4.4.3. Konfigurering och detaljkonstruktion 

Tillverkningstiden för dagens lösning tar ca 30 min enligt beställare. För att redogöra 

för alla moment vid tillverkning skapades ett flödesschema (se bilaga Q, figur 1), som 

avgränsats för beskärning av Mondaplen. Ett flödesschema (se bilaga Q, figur 2) 

skapades även för prototyp J för att granska tillverkningens olika moment. Vid 

granskning av nuvarande lösning fanns metoder som inte var möjliga att utföra för att 

producera prototyp J. Detta skulle därmed innebära en för hög tillverkningstid, 

eftersom Mondaplenet skulle behöva beskäras förhand istället för med hjälp av en 

bandsåg. Detta skulle resultera i att dagens lösning ansågs sämre ur ekonomisk 

synpunkt. För att reducera antalet moment skapades en beskärningsform. Genom 

användande av beskärningsform var det möjligt att ta bort momentet måttsättning (se 

bilaga Q, figur 3). Detta resulterade i besparing av en stor tidsödslande process och 

riskminskning av tillverkningsfel. Samt gjorde prototypen konkurrenskraftig mot 

dagens lösning genom att produktionstiden minskade.  

4.5. Slutkoncept 

I detta avsnitt presenteras den slutgiltiga prototypen.  

 

Prototyp L utgår från ett ark Mondaplen med måtten 120x100x4 [cm] som 

beskärs i Mondaplen enligt figur 7. Efter att arket är beskuret, bildas en modell 

med måtten 100x100x8 [cm]. Utifrån bitarna är det möjligt att sätta ihop en 

skyddsmadrass efter önskad storlek och behov.   

 
Figur (7), Visar mått och utformning av prototyp L i materialet mondalplen. 
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I syfte att minska produktionstiden för prototyp L skapades en skärmall, se 

figur 8. Skärmallen består av en ram, som gör det enkelt att placera Mondaplen 

i. Med hjälp av ett mönster på en överliggande skiva är det behändigt att 

beskära Mondaplenet. Mönstret är anpassat för användning av mattkniv. När 

mönstret är beskuret, flyttas mallen till den oskurna delen av Mondaplenet. 

Efter beskärning placeras de beskärda delarna på varandra, vilket ger måtten 

100x100x8, enligt figur 9. I figur 10 presenteras en bild på slutkonceptet i sin 

helhet.   

 
Figur(8): Visar beskärningsmall med utsatta mått. 

 
Figur (9): Beskuren Mondaplen        Figur (10): Prototyp L med måtten 

efter beskärningsmall.       100x100x8, omslutet med PVC-väv. 
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5. Diskussion 
I följande avsnitt presenteras diskussion av genomfört arbete och uppnådda 

resultat. I avsnitt 5.1 presenteras förstudie och planering. Detta följs upp av 

avsnitt 5.2 som diskuterar prototyputveckling. I avsnitt 5.3 diskuteras utförandet 

och resultat ur tester. Som sedan följs upp av avsnitt 5.4 där 

detaljkonstruktionen diskuteras. I sista avsnittet, 5.5 diskuteras slutkonceptet.    

5.1. Förstudie och planering 

Projektet har styrts med agil projektledning, vilket lämpat sig särskilt bra för 

detta projekt. Eftersom att projektet under arbetsfasen varit föränderligt och att 

inga tydliga riktlinjer funnits. Under prototyputvecklingsfasen visade 

projektmetoden sin styrka då vissa delar av arbetet behövde “loopas”, då nya 

krav och önskemål uppkom. Eftersom att projektet utförts i korta steg var det 

snarare något positivt att arbetet behövde utföras igen, för att på så sätt utveckla 

prototyperna mer. I de korta planeringsstegen ingick möten med beställare, som 

fungerade som en utvärdering av resultat. Med inplanerade möten med 

beställare var det lättare att driva produktutvecklingen framåt. Utan en ständig 

kontakt, som agil projektledning förespråkar, hade projektet varit svårt att 

bedriva.   

 

Planeringen av projektet har varit en viktig del för att kunna arbeta effektivt. 

Huvudsakliga syfte har varit att skapa en överskådlig bild av projektet och 

redan från start planera dagar för möten. Projektet innehöll faser som riskerade 

att ta längre tid än förväntat. Därför planerades alla etapper i etapplanen med 

extra tid, för att säkerställa att projektet höll tidsplanen. Att samtidigt veta att 

alla möten med beställare var planerade och veta var ansvaret låg vid eventuell 

bokning av nya möten, kunde projektet flyta på bra.    

 

Syftet med förstudien har varit att kartlägga och skapa förståelse om 

marknaden. Förstudien var en bidragande faktor till hur prototyperna faktiskt 

skulle konstrueras. Med hjälp av teorigranskning kring mekanik vid kollision 

var det senare möjligt i fasen att konstruera prototyperna. 

 

Problem som uppstod vid förstudien var den stora mängd material som finns på 

marknaden samt förstå dess verkliga funktion. Detta var ett moment som både 

tog lång tid och var krävande att utföra.  

Under stora delar av projektet har tid lagts på att försöka minska användandet 

av Mondaplen i varje madrass, i syfte att tjäna mer pengar per såld enhet. 

Därför beskars Mondaplenet för att sedan placeras på varandra. Problemet med 

att beskära Mondaplenet för hand är tidsaspekten att utföra momentet, vilket 

resulterat i att produktionskostnaden blivit för hög. Tankar fanns att använda 
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skärmaskin för att beskära mönstret. I nuvarande skärmaskin var dock detta inte 

möjligt. Detta var en del i förstudien som borde ha utförts bättre, vilket hade 

kunnat resultera i att projektet tagit en annan väg. 

5.2. Prototyputveckling 

För att generera prototyper har prototypdriven produktutveckling tillsammans 

med muntlig brainstorming och trial and error varit användbar. Prototyper har 

konstruerats efter olika mönster och lösningar, för att sedan testas och 

utvärderas. Processen har varit snabb och effektiv att utföra, vilket varit en 

styrka för fortsatt utveckling. Eftersom att alla prototyper konstruerats i 

materialet som slutligen kommit att användas i slutlig produkt, har avståndet 

från prototyp till färdig produkt varit kort, vilket ökat trovärdigheten om 

prototypen verkligen fungerar. 

 

Under projektets arbetsgång har kontakt kontinuerlig förts med beställare kring 

prototyper och arbetet i sin helhet. Med hjälp av prototyper har beslut och 

diskussion lättare kunna förts kring tankar och idéer med hjälp av 

visualiseringen av prototyperna.     

I stadiet prototypgenerering och tester av prototyper togs ett beslut som blev 

avgörande för resterande delen av arbetet. Enligt impulslagen skall 

händelseförloppet vara så långt som möjligt för att uppnå en liten kraft. Med 

stöd från teorin skapades ett antal prototyper med huvudsakligt syfte att skapa 

ett långt händelseförlopp. Genom att konstruera prototyper med flera lager, 

skapades en längre deformationssträcka, för att därmed öka händelseförloppet 

vid stöt. Vilket sedan syntes i testresultaten med bättre testresultat. Problemet 

med prototyperna var att flera var konstruerade med hjälp av lim, vilket krävdes 

för konstruktion skulle hålla ihop. Vid utvärdering med beställare uppkom 

kravet att inte använda något lim, vilket till viss del ändrade riktning på 

produktutvecklingen. Eftersom materialbesparing var satt som ett krav samt 

inget limanvändande, fanns svårigheter att skapa samma typ av volym som 

tidigare prototyper p.g.a. små bitar används som hölls på plats med hjälp av lim. 

Samtidigt som ett önskemål från beställare var att behålla höjden på madrassen 

på 8 cm.  Prototyputvecklingen gick därför helt över till att finna lösningar där 

en volym kunde skapas med mindre material men samtidigt kunna ”stå för sig 

själv”. Med ”stå för sig själv” menas att monaplenet kan hålla sin plats utan 

tillförande av lim. besparing av material på prototyperna, där målet var att 

uppnå en lika bra deformationsförmåga som dagens gör, samtidigt som 

tillverkningstiden inte fick ta längre tid.    
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5.3. Tester 

Vid genomförande av det första testerna användes en 5 kg:s vikt. Vikten har en 

cirkulär bottenyta med ett handtag på ovansidan av vikten, vilket gör den lätt att 

lyfta. Problem som uppstod vid tester var att det lätt skapades en rotation när 

vikten släpptes mot kraftplattan. Detta resulterade i att vikten ibland träffade 

prototyperna med en mindre area, vilket gjorde att den maximala kraften blev 

väsentlig högre än när prototyperna träffades med hela viktens area. När 

problem insågs, förändrades testgenomförandet. Istället för att använda en 5 kg 

vikt skapades en sandsäck. Dels för att minska problemet med rotation, men 

även för att skapa något som mer efterliknade mänsklig vävnad. Dock fanns 

samma rotationsproblem när den släpptes mot prototyperna. För att förhindra 

rotation fästes sandsäcken i ett rep som i sin tur löpte genom ett repblock. Detta 

underlättade samtidigt att genomföra upprepade tester, då en person kunde hissa 

sandsäcken i repet till samma höjd varje gång och släppa sandsäcken utan att 

sätta den i rotation.  

 

För att kunna genomföra tester konstruerades prototyperna i en storlek som 

kunde placeras på kraftplattan. Samtidigt skalades mönstret ner för att 

prototypen skulle efterlikna den tänkta produkten, t.ex. om prototypen innehöll 

tre trianglar var tanken att även den fullskaliga modellen skulle innehålla tre 

trianglar. Detta medför att prototyperna antagligen fick bättre egenskaper än 

vad en fullskalig modell skulle fått. Eftersom att egenvikten på prototyperna var 

väsentligt mindre än vad en fullskalig modell skulle haft. Detta får en stor effekt 

när många prototyper utgick ifrån överlappning, där bitar av Mondaplen låg 

som överliggare med stöd endast från kanterna. Resultatet var att småskaliga 

modeller i Mondaplen inte hade något problem att hålla upp egenvikten 

samtidigt som volym i form av luft skapades där avsknaden av Mondaplen 

fanns. Luftvolym har eftersökts eftersom att det hjälper till att dämpa, genom att 

luften måste trängas undan vid stöt, vilket ger en dämpande effekt.  

 

På grund av avsaknaden av krav på skyddsmadrassers funktion från SLAO, har 

funktionskraven på prototyperna varit satta till bättre eller lika som nuvarande. 

Därför har testerna varit utformade i syfte att jämföra prototyperna mot 

nuvarande lösning snarare än optimera kraftdämpningen. Vad som kunde ha 

gjorts var ett testgenomförande med större variation, genom att variera höjden 

som vikten släppts ifrån men även ändra vikten på sandsäcken. I syfte att få en 

större kunskap om prototypernas funktion vid olika kollisioner. I nuläget har 

endast kunskap om en typ av kollision insamlats. 
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5.4. Detaljkonstruktion 

Som tidigare nämnt, fanns önskemål från beställare att minska den totala 

kostnaden, samtidigt som funktion bibehölls eller förbättrades. Syftet var att 

öka inkomsten för varje såld enhet. 

 

I syfte att erhålla ekonomisk vinning för prototypen, skapades en analys över 

produktionen och produktionsstegen. Analysen formades med hjälp av två 

stycken flödesscheman, ett för nuvarande lösning och ett för slutgiltig prototyp. 

Syfte var att ta reda på hur olika processteg kunde kringgås eller elimineras för 

att på så sätt öka produktionshastigheten. Genom granskning av flödesscheman 

kunde ett nytt schema skapas för prototypen, som var mer effektiv då processer 

hade tagits bort. Användande av flödesscheman för utformning av nya 

processteg var effektivt. Eftersom att analysen av flödesschemat för nuvarande 

lösning och slutgiltig prototyp resulterade i en skärform som effektiviserade 

mätningen och beskärningen av Mondaplenet, vilket minskade produktionstiden 

för konceptet. 

5.5. Slutkoncept 

Efter att krav uppkommit kring användandet av lim samtidigt som det visat sig 

att Mondaplen inte gick att beskära i nuvarande skärmaskin. Skapades en studie 

i syfte att ta reda på produktions och - materialkostnader. Kostnaden för 

material och produktion var, 50 kr/m
2
 kontra 600 kr/h. I den vanligast 

förekommande skyddsmadrassen med måtten 1x2 meter används fyra 

kvadratmeter
 
material, vilket resulterar i en materialkostnad på 200 kr. Den 

slutgiltiga prototypen använder 40 % mindre material, vilket ger en minskad 

materialkostnad på 80 kr. För att skyddsmadrassen skall uppnå målet att vara 

billigare, krävs det att produktionstiden inte ökar med 8 min. Eftersom att den 

slutgiltiga prototypens struktur var mer komplicerad att beskära har ett 

antagande i samråd med beställare gjorts att produktionstiden ökar med mer än 

8 min. Detta resulterar i att ingen ekonomisk vinning har erhållits. En analys av 

kostnaden för produktion är något som borde lyfts tidigare i arbetet, redan 

under förundersökningen. Då tiden för att tillverka en madrass ligger på ca 30 

min vilket ger en produktionskostnad på 300 kr, vilket är en större kostnad än 

materialkostnaden för Mondaplenet. Analysen borde ha utförts tidigare i 

projektet, med kunskapen hade projektet kunnat ta en annan riktning som kan 

lett till ett annat resultat. 
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En fördel med slutkonceptet kontra dagens lösning är dess modularitet. 

Eftersom det skapas delar i Mondaplen med måtten 1 m
2
 som sedan kan 

användas för att sammansätta en skyddsmadrass efter önskad storlek. Samtidigt 

som det är enkelt att tillverka standardstorlekar som Lindevalls idag använder 

sig av.  

 

Det som dock ska tas i beaktning från testresultaten på slutkonceptet är att tester 

endast utförts på en nerskalad modell samt endast en typ av test. Därför är det 

inte säkert att värdena som påvisar lika bra resultat eller bättre, verkligen 

stämmer. Känslan som gavs när en fullskalig prototyp skapats är att 

egenskaperna på prototypen försämrats. Samtidigt som känslan när arbete görs 

med skyddsmadrassen är att den ska kännas stabil och robust. Mönstret som 

skapats för att minska materialanvändningen ger konceptet en mindre stabil 

känsla och kan således leda till att den inte blir lika attraktiv till kund.  
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6. Slutsats  
Slutsatser som kan dras av projektet, är att flera lösningsalternativ till 

skyddsmadrasser har undersökts. Resultatet av undersökningen och 

genereringen av prototyper har varit av varierande kvalitet, trots det har 

lärdomar erhållits kring hur en skyddsmadrass maximalt kan optimeras för att 

ge ett säkert skydd. Tyvärr i material- och produktutvecklingssynpunkt, finns 

inget reglemente som kräver vad skyddsmadrassen skall klara av. I sin tur leder 

till att köparen beställer billigast möjliga skyddsmadrass. Vilket det slutgiltiga 

resultatet i mångt och mycket byggt på, att reducera mängden material med 

liknande egenskaper som nuvarande lösning, för att skapa en större förtjänst vid 

varje såld enhet. Av resultat har det visat sig att försök till optimering av 

Mondaplen med fokus på ökad deformationssträcka, genom ett längre 

händelseförlopp, har produktionstiden blivit för hög.   

 

Lösningen som idag används till skyddsmadrasserna, är en bättre lösning än den 

slutgiltiga lösningen. I verklig skala har prototypen strukturellt fungerat 

annorlunda, än vid nerskalad modell. Mondaplenet har vid verklig skala förlorat 

strukturen, vilket resulterat i en försämrad känsla för skyddsmadrassen samt 

förmåga att ta upp krafter. Åtgärd hade varit att använda ännu ett lager 

Mondaplen, totalt tre lager. Ännu ett lager hade gjort skyddsmadrassen mer 

stabil och skapat en betydligt bättre förmåga att skydda åkare mot 

kollisionsskador enligt stöd teori. Dock hade tre lager inneburit längre 

produktionstid samt försämrad hantering vid placering runt liftstolpar. 

 

Inför framtiden 

Om en tjockare skyddsmadrass skall produceras är det lämpligt att använda 

olika typer av mönster för att minska materialåtgången. De två inre lagren 

består av ett mönster varav det tredje, yttrelagret, består av en hel skiva 

Mondaplen. Detta har visat goda resultat i testerna, samtidigt som mönstret kan 

tillverkas för att göra det enkelt att forma skyddsmadrassen runt en liftstolpe, 

samtidigt som ett helt yttrelager ger känslan av att skyddsmadrassen är robust 

och klarar av att uppfylla sitt syfte.  

 

  



VT17 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Slutsats 

Utveckling av Lindevalls skyddsmadrasser  2017-09-16 

  Nils Essén, Jonas Rönnblad 

 

25 
 

Lärdomar 

 Se till att göra en ordentlig förundersökning, där verkligen alla delar 

inom projektet undersöks.  

 Idéer och tankar är väldigt mycket lättare att utvärdera om en prototyp 

byggs. Genom att bygga prototyper är det enklare att se vad som 

fungerar och vad som inte fungerar. Samtidigt som många nya idéer 

växer fram.  

 Allting tar längre tid än tänkt!  
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Bilaga A: SMART  
 

Utveckling av Lindevalls skyddsmadrasser 
 

Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka utvecklingsmöjligheter av materialet i 

Lindevalls skyddsmadrasser. Arbetet innefattar granskning samt möjligen test 

av nya material och utvecklingsmöjligheter av nuvarande lösning. 

 

Mål 
Målet med projektet är att utveckla framtidens skyddsmadrasser materiellt. Att 

hjälpa Lindevalls att utveckla och förbättra deras befintliga produkt. Genom att 

titta på materialet och försöka finna ett sätt att tillverka en skyddsmadrass som 

är bättre än dagens produkt men samtidigt inte öka kostnaden för produktionen 

av madrassen. 

 

Avgränsningar 
 Tester i verklig användningsmiljö kommer inte genomföras p.g.a. 

tidsbrist. 

 Tester kommer endast ske på småskaliga modeller då begränsning av 

utrustning finns. 

Resurser  
 Två stycken studenter bistår med 10 veckors heltidsstudier för projektet. 

40 timmar per vecka. 

 Tillgång till Mittuniversitetets forskningsmiljö 

 Utrustning för att kunna mäta krafter på skyddsmadrasser 

 Företaget står för allt material till tester 

 Tillgång till Lindevalls företagsmiljö 
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Tid 
Projektet utgörs av 10 veckor där arbetstiden är ca 40 timmar per vecka. 

Tid Projektfas Avstämning Aktivitet 

27/2 Initiering Inlämning SMART  

3/1 Initiering  Besök på Lindevalls 

v. 

11 

Förstudie   

v. 

12 - 

14 

Planering   

v. 

15 - 

16 

Genomförande   

v. 

17 - 

20 

Genomförande 18/5 Rapportinlämning 

opponent 

 

v. 

21 

Avslut 24/5 Opponering  

v. 

22 

Avslut 29/5 Rapportinlämning  

v. 

25 

Avslut Slutgiltig inlämning  
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Bilaga B: Etapplan 
I bilagan presenteras etapplanen med kompletterande punktlista.  

 

 
Figur: Visar projektets etapplan, där varje milstolpe har delats in i etapper. 

Där varje etapp har fått en ungefärlig start och slut mål. 

Milstolpe 0: Förstudie och Planering 
 Visionsdokument  

 Kommunikationsplan  

 Intressentanalys  

 Marknadsundersökning 

 SWOT  

 Etapplan 

 

Milstolpe 1: Produktspecificering  

 Kravspecifikation 

 Förstå tekniken/ Leta ny teknik   

 

Milstolpe 2: Konceptgenerering och test av koncept 
 Identifiera tre viktigaste funktioner 

 Bygg extremprototyper  

 Testa extremprototyper  

 Bygg prototyper 

 Funktionsanalys  

 Gå vidare med det bästa prototyperna 

 Uppdatera Kravspecifikation 
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Milstolpe 3: Prototyputvärdering och val av prototyp  
 Säkra kravspecifikation 

 Eliminera lösningar som bryter mot era krav 

 Prioritera resterande lösningar mot önskemål 

 Bygg de starkaste prototyperna  

 Testa prototyper  

 Utvärdera prototyper utefter genomfört test  

 Utveckla prototyper utefter test  

 Val av prototyp att ta vidare  

 

Milstolpe 4: Konfigurering och detaljkonstruktion 

 Utvärdera och förfina slutkonceptet   

 

Milstolpe 5 

 Rapportskrivning 

 

Milstolpe 6  
 Presentation 
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Bilaga C: Visionsdokument 
Här presenteras visionsdokumentet som togs fram i syfte att skapa en första 

överblick om vad som skulle utföras i projektet.  

 

Vision - Agilt Projektarbete 
Projektnamn: Utveckling av Lindevalls skyddsmadrasser 

Scrum master: Jonas Rönnblad och Nils Essén 

Projektbeställare: Mittuniversitet Östersund 

Projektägare: Lindevalls Östersund 

 

Ramar för projekt 
Tidsramar: 2017-03-01 till 2017-05-29 

Kostnader: Kostnader för material skall projektägare att stå för under projektets 

arbetsgång. Studenter skall endast bistå med arbetstid och kunskap. 

Resultat: Resultatet kommer att levereras genom en vetenskaplig rapport samt 

som en fysisk prototyp som ska presenteras för projektägare. 

 

Projektets vision är att studenterna skall lära sig mer om olika material som kan 

tänkas användas i skyddsmadrasser. Materialen skall helst vara billigare, 

samtidigt som de absorberar upp kraft lika bra eller bättre än nuvarande 

material som används i skyddsmadrasser idag.  Målet är att kunskapen om de 

nya materialen skall kunna användas i Lindevalls skyddsmadrasser. Material 

kommer Lindevalls att bistå med, medan tester utförs av studenter, i 

Mittuniversitetets labb-miljö.  
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Bilaga D: Intressentanalys  
Följande intressentgrupper med anknytning till projektet identifierades: 

 

 Mittuniversitet 

 Lindevalls 

 SLAO 

Intressentgrupperna har sedan delats ner till individnivå och kortare beskrivits 

efter delaktighet och roll. 

 

Grupper Personer Medverkande Information 

Mittuniversitet Andrei 

Koptioug 

Under hela projektet Handledare 

Mittuniversitet Per Skoglund Under testfasen Forskningsingenjör 

Lindevalls Magnus Rydell Under hela projektet VD och 

kontaktperson på 

Lindevalls 

Lindevalls Anders 

Ohlsson 

Konceptgenereringen 

och framåt 

Logistikansvarig 

SLAO Torbjörn 

Lundqvist 

Förstudie Kontaktperson 

SLAO 

Figur 1: Intressentanalys som kortare beskriver varje intressent på individnivå. 
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Bilaga E: Kommunikationsplan 

Nedan visas kommunikationsplanen mellan studenter och viktiga intressenter 

till projektet. 

Kommunikationsplan 
Kommunikationsplanen som skapades beskrev hur och när kommunikationen 

skulle ske mellan studenter och intressenter och vem ansvaret låg på för att ta 

kontakt. 

Student - Handledare Andrei Koptioug 

Avstämning mellan handledare och student skall ske vid behov. Student 

ansvarar för bokning av möte i samråd med handledare. Möten skall helst ske 

fysiskt. Syftet med mötena är att stämma av arbetet och diskutera frågor kring 

projektarbetet. 

Student - Forskningsingenjör Per Skoglund 

Skall kontaktas vid frågor och hjälp med testrigg. Student ansvarar för lån av 

passerkort och uppsökande vid behov. 

Student - VD och kontaktperson på Lindevalls Magnus Rydell 

Avstämning ska ske varje fredag i Lindevalls fabrik. Student ansvarar för 

bokning av ytterligare möten. Syftet är att diskutera arbetet med 

skyddsmadrasserna och visa upp varje veckas resultat. 

Student - Logistikansvarig på Lindevalls Anders Ohlsson 

Skall kontaktas för handledning vid användning av Lindevalls fabrikslokaler. 

Student ansvarar för kontakt vid behov av användning av fabrikslokaler.  
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Bilaga F: SWOT-analys 
I bilagan redovisas resultatet av SWOT-analysen som togs fram under 

förstudien. SWOT-analysen gav information kring styrkor och svagheter inom 

företaget samt yttre möjligheter och hot. Analysen gav nyttig information för 

planeringsarbetet och produktutvecklingen. 

 

 

Figur 1: Figuren visar en SWOT-analys. 
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Bilaga G: SLAOs skadestatistik 
Presentation av relevant skadestatistik som är kopplat till skyddsmadrasser. 

  

Skadestatistik 

Ur SLAO:s skadestatistik rapport från säsongen 2014-2015 som baseras på tio 

skidanläggningar i Sverige, skedde 3551 omhändertaganden på grund av skador 

av totalt 3 979 000 skiddagar. Statistiken är förd från skidanläggningars 

skidområde med tillhörande offpist samt “otillåtna områden”.[1] 

 

Kollisionsskador står för 11,2 % av den totala skademängden i 

skidanläggningar. Vart kollisionsskadorna har skett i anläggningarna går att se i 

figur 1. Vilken typ av kollision det varit går att se i figur 2.  

 
Figur 1: Figuren visar vart skador vanligast sker i liftanläggningar. 

 
Figur 2: Figuren visar typer av kollisioner som orsakat skador på skidåkare.  

 

Källhänvisning 
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[1]   SLAO, ”Slaos handbok för lift- och pistpersonal,” p. 164, 2009.  
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Bilaga H: Marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen resulterade i undersökning av likvärdiga företag som 

producerar skyddsmadrasser. Företagen och tillhörande produkter presenteras 

nedan. 

 

Undersökning av konkurrenter 
Tre tillverkare av skyddsmadrasser har undersökts för att ta reda på hur 

skyddsmadrasserna är uppbyggda, slående för alla undersökta tillverkare är att 

alla använder liknande lösningar. Dessutom använder alla tillverkare en PVC-

duk som beklädnad av innehållande material, oavsett utformning. 

Sammanfogningarna av PVC:n är utförda med högfrekvenssvetsning. 

 

SPM-sports 
SPM-sports är ett företag från Italien som tillverkar vintersportprodukter, allt 

från slalomkäppar till skyddslösningar. Företaget tillverkar fyra olika typer av 

skyddsmadrasser.[1] 

 

Skumgummi: En skyddsmadrass tillverkad i skumgummi. 

Skumgummimadrasserna finns i flera olika storlekar samt former och använder 

sig av högdensitets skumgummi (21kg/m^3).  

 

TS10: En skyddsmadrass tillverkad av ark och cylindrar i polyethylen enligt 

figur 1, som tillsammans bildar en tjocklek av 4 cm. Enligt SPM-sports 

absorberar TS10 dubbelt så mycket som en klassisk madrass i skumgummi.   

Figur (1): Visar hur en TS10-skyddsmaddras är uppbyggd, där de blåa  

arken omsluter de vita cylindrarna. I en vanlig madrass består materialet 

av två blåa ark och en rad med vita cylindrar. [1]  
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Uppblåsbar madrass: Är en skyddsmadrass, se figur 2, som består av en PVC 

form som fylls med luft. Enligt SPM-sports den bästa lösning för att dämpa 

kraften vid kollision. Systemet använder en kompressor som kontinuerligt ser 

till att det finns luft i madrassen, därför lämpar sig madrassen bra för att t.ex. 

skydda kameramän och atleter vid event. 

 
Figur (2): Visar hur en uppblåsbar madrass kan vara utformad, denna lämpar sig 

speciellt bra för att skydda kamera män från atleter och atleter från kamerautrustning. 

[1] 

 

Multi densitets madrass: En madrass som med hjälp av sammansatta 

skumgummiark bildar luftkammare vilket ger effektiva dämpningsegenskaper. 

Ingen kompressor krävs då luftkamrarna är inneslutna i madrassen. Därför är 

madrassen lämplig för mer permanenta lösningar t.ex. skydd av 

betongfundament och tunnlar där åkare vanligtvis håller relativt höga 

hastigheter. 
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LISKI 
Liski är ett italienskt företag som tillverkar sportutrustning, bland annat 

träningsredskap till fotboll och golf samt serviceutrustning för vintersport. 

Företaget är framförallt kända för tillverkning av slalomkäppar. Utöver 

slalomkäppar tillverkar de även skyddsmadraser, som finns i tre olika 

varianter.[2] 

 

Skumgummi: Konstruerade på samma sätt som SPM-sports tillverkar Liski 

skumgummimadrasser.  

 

Multi densitets madrass: Även här använder Liski liknande teknik som SPM-

sports. Hur luftkamrarna bildas går att se i figur 3. 

 
Figur (3): Visar hur Leskis Multi densitets madrass är uppbyggd. Genom att ställa 

skumgummi i spalter, skapas ett luftrum som hjälper till vid kraft absorberingen.[2] 

 

Luftkuddes madrass: Även Liski använder samma teknik som SPM-sports, 

dock tillverkar Liski även större lösningar av denna typ som t.ex. används för 

att innesluta målområdet. Tillämpas vid tillfällen då atleterna förväntas ha höga 

hastigheter t.ex. störtlopp.  
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MBS (Mountain innovation and safety design)  
Ett franskt företag som tillverkar säkerhetslösningar till skidanläggningar bl.a. 

olika typer av säkerhetspulkor till skyddsnät. MBS tillverkar två typer av 

skyddsmadrasser.[3] 

 

Polyethylen maddras: MBS tillverkar skyddsmadrasser på samma sätt som 

Lindevalls använder Mondaplen i polyethylen, vilket innebär att madrasserna 

blir 30 % lättare än vid tillverkning av skumgummi.  

 

Luftkuddar: MBS tillverkar även ett system med luftfyllda madrasser, 

använder en teknik där madrassen består av flera luftfyllda cylindrar som 

tillsammans bildar en skyddsmadrass. Cylindrarna är fristående från varandra 

och fylls därför separat med luft vilket innebär att ingen kompressor krävs.  
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Bilaga I: Materialstudie 
Studien resulterade i en undersökning av olika mönster och lösningar som 

används för att skydda föremål mot kollisioner. Studien har använts under 

produktutvecklingsarbetet för ta reda på hur marknaden ser ut och undersöka 

möjligheten att använda materialet och lösningarna i skyddsmadrasserna. 

Nedan presenteras resultatet.  

 

Undersökning av liknande tillämpningar 
   

Eftersom alla företag som tillverkar skyddsmadrasser till skidanläggningar har 

liknande lösningar, valdes att granska andra marknader för finna lösningar på hur 

krafter kan dämpas. 

 

Krockkuddar 
 

En krockkudde skyddar förare och passagerare i en bil vid en krock. Vid händelse av 

en krock fylls krockkudde med luft, men för att absorbera kraft töms den på luft vid 

påverkan av tryck. Detta leder till att tiden för krock mellan person och bil ökar vilket 

minskar kraftpåverkan på personen. [1] 

 

Honeycomb 

 
Figur (1):Iillustrerar hur ett honeycomb mönster ser ut.[2] 

 

Forskare från Cockrell School of Engineering vid University of Texas i Austin har tagit 

fram ett mönster liknande honeycomb (honeycomb mönster illustreras i figur 1). 

Fördelen är att mönstret kan deformeras flera gånger, samtidigt som det har goda 

egenskaper för att absorbera kraft. Finns även möjligheter till använda strukturen flera 

gånger än en gång. Utformningen av mönstret illustreras i figur 2. [3]  
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Figur (2): Visar hur mönstret som forskarna tagit fram ser ut.[3]  

 

Motorvägsavfarter  
 

Längs många motorvägar finns krockskydd utplacerade vid avfarter. Krockskydden har 

som uppgift att sänka hastigheten och ändra rörelseriktningen på fordonet vid en 

eventuell kollision. Hi-Plus, ett företag från Thailand tillverkar skydd som fokuserar på 

förflytta bilen istället snarare än absorbera kraften. Utformningen på skydden går att se 

i figur 3. Med hjälp av roterbara plastcylindrar, förflyttas bilen i sidled istället för att 

krocka med avgränsningen.[4] 

 
Figur (3): Illustrering av Hi-Plus fordonsskydd.[4] 
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Bilaga J: Kravspecifikation 
Totalt skapades fyra stycken kravspecifikationer efter uppdateringar. Nedan 

presenteras tre stycken av dem. 

  

Kriterium Krav/Önskemål 

Dämpande K 

Klara av kyla K 

Formbart K 

Progressiv dämpning Ö 

Assembly vänlig Ö 

Storlekvarierad Ö 

Bättre funktion än 

Mondaplen 

Ö 

Billigare än Mondaplen Ö 

Vattenavvisande K 

Skapa mer volym Ö 

Inget materialspill K 

Figur 1: Figuren visar en första version av kravspecifikation. 

 

Kriterium Krav/Önskemål Funktion/Begränsande 

Dämpande K F 

Klara av kyla K F 

Formbart K F 

Progressiv dämpning Ö B 

Assembly vänlig Ö F 

Storlekvarierad Ö B 

Bättre funktion än 

Mondaplen 

Ö F 

Billigare än 

Mondaplen 

Ö B 

Vattenavvisande K B 

Skapa mer volym Ö F 

Inget materialspill K F 

Figur 2: Figuren visar hur kraven och önskemålen blivit satta som funktion och 

begränsande.   
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Kriterium Krav/Önskemål Funktion/Begränsande 

Dämpa K F 

Formbart K F 

Progressiv dämpning Ö B 

Assembly vänlig Ö F 

Skapa mer volym Ö B 

Samma eller bättre 

dämpningsegenskaper 

som nuvarande lösning 

K F 

Användande av högst 

två ark Mondaplen 

K F 

Figur 3: Visar en kravspecifikation med funktion och begränsande krav och önskemål 

efter uppdatering. 
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Bilaga K: Tre viktigaste 

behovsområdena 
Tre behovsområden som ansågs viktiga under första delen av projektet 

identifierades. Nedan presenteras dessa mer ingående. 

 

1. Ska kunna absorbera stora och små krafter: Skyddsmadrassen ska 

kunna skydda små och stora skidåkare i olika hastigheter. 

2. Materialet skall vara formbart: Materialet skall vara lätthanterligt att 

arbeta med. Ska inte finnas några problem att forma madrassen runt t.ex. 

en snökanon. 

3. Materialets egenskaper skall fungera i fuktig och kall miljö: 

Materialets egenskaper får inte försämras i kontakt med kyla och vatten. 

Därför är det viktigt att materialet inte suger åt sig vatten. 
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Bilaga L: Extremprototyper 
Nedan presenteras extremprototyper som konstruerades efter de tre viktigaste 

behovsområdena. 

 

Extremprototyp: Externa behållare med spillmaterial 

 
Figur (1): Konstruktion i PVC-väv som sedan fylls med spillmaterial, se figur 2. 

Skyddsmaterialet i madrassen skall bestå av nedmalet spillmaterial i olika 

storlekar. För att materialet skall ligga i ordning behöver spillmaterialet ligga i 

en behållare se figur 1. Genom att använda spillmaterial från fabrik och 

återanvända material från gamla skyddsmadrasser kan materialkostnaderna 

sänkas.  

  

Figur (2): Nedmalet spillmaterial som används som stoppningsmaterial av 

skyddsmadrasser. 

I figur 2 visas nerklippt cellpolyten i olika storlekar. Som skyddsmaterial skall 

allt material kunna användas så länge det uppfyller viktiga funktionskraven. 

Viktigt är att skyddsmaterialet inte drar åt sig fukt eller nämnvärt ändrar 

egenskaper i kontakt med kyla.  

Nackdelar med det nermalda materialet är att det är svårhanterligt. Beroende på 

hur materialet packas kan egenskaperna försämras då materialet förflyttas inuti 

höljet. Problem finns även om höljet som innesluter materialet går sönder, 

vilket skulle betyda att allt material läcker ut.     
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Extremprototyp: Vikning  

 
Figur (3): Visar extremprototyp som CAD-modell som vikts till triangulära koner. 

 

 
Figur (4): Samma extremprototyp som i bild 3, konstruerad i cellpolyten.  

Tanken med extremprototyp vikning är att materialet ska bestå av cellpolyeten. Arken i 

cellpolyeten skall skäras på ett sätt som gör det möjligt att vika trianglar. På trianglarna 

placeras sedan ett ark av cellpolyten. Detta innebär att det bildas en stötdämpande 

struktur. Problemet är bildningen av stora mellanrum mellan trianglarna vilket gör att 

materialets dämpningsförmåga variera stort utefter längden.  
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Extremprototyp: Pyramider 

 
Figur (5): Extremprototyp i pyramidstruktur uppritad i SolidWorks. 

 

 
Figur (6): Pyramider i cellpolyten som värmeformats. 

 

Pyramiden konstrueras genom formning av cellpolyten till äggkartongsstruktur, enligt 

figur 6. Två ark formas och vänds mot varandra, vilket skapar en struktur som kan ta 

upp krafter. 
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Bilaga M: Prototyper  
Här presenteras alla prototyper som genererats under prototypgenereringen. 

Totalt har 13 prototyper genererats. 

 
Figur (1): Prototyp A. Ett rutnät av Mondaplen som limmats ihop för att skapa 

mer volym på höjden. Materialanvändandet för denna prototyp översteg två ark, 

därför skapades två nya prototyper som byggde på samma princip, där 

materialanvändandet istället var lägre än två ark Mondaplen.   

 
Figur (2): Prototyp B. Två stycken trianglar skars ut från ett ark i Mondaplen 

för att sedan vändas 180 grader. Metoden i att använda två ark, där det ena var 

utskuret. Det resulterade i att en lika stor volym skapades som vid användande 

av tre ark Mondaplen. 
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Figur (3): Prototyp C. Utskurna Mondaplenbitar som sedan roterats för att få 

Mondaplenet “ståendes”. Bitarna har sedan limmats på en skiva Mondaplen. 

Syftet har varit att undersöka huruvida Mondaplenet beter sig vid upptagning av 

krafter i en annan ledd. 

 
Figur (4): Prototyp D. En skiva Mondaplen med ett rutnät skapat av 50 % 

material från en skiva.  
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Figur (5): Prototyp E. En skiva Mondaplen plus ett rutnät skapat av 75 % 

material från en Mondaplenskiva.  

 
Figur (6): Prototyp F samt prototyp G. Prototyp F. Fem utskurna trianglar med 

ett yttre ark Mondaplen. Prototyp G, fem utskurna trianglar vända 180 grader.  
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Figur (7): Prototyp H. Snedställt rutnät i Mondaplen med yttre hel skiva. Detta 

gjordes för att se om riktningen på rutnätet hade en påverkan på resultatet. 

Denna prototyp var dock sämre på att formas t.ex. böjas runt en liftstolpe.  

 
Figur (8): Prototyp I. Ett ark i Mondaplen har ett sicksack mönster skurits ut, 

för att sedan placera den ena halvan på den andra. Genom att sicksack mönstret 

inte går hela vägen ut skapas det en yta där det olika halvorna håller upp 

varandra.   
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Figur (9): Prototyp J. Ståendes stapelmönster utskuret ur ett ark Mondaplen. 

Den ena stapeln har tagits loss från det ursprungliga arket och placerats uppe på 

den andra stapeln. Samma djup erhålls som vid användning av två ark 

Mondaplen.  

 
Figur (10): Prototyp K. En kombination av prototyp I och J skapades för att 

testa om utformningen av staplarna påverkade egenskaperna.  
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Figur (11): Prototyp L. Liggandes stapelmönster utskuret ur 1 ⅕ ark 

Mondaplen. Den ena stapeln har tagits loss från det ursprungliga arket och 

placerats uppe på den andra stapeln. Samma djup erhålls som vid användning 

av två ark Mondaplen.  

 
Figur (12): Stående rutmönster. Vid tillverkning av denna prototyp framkom 

svårigheter med att få prototypen att behålla sin form utan att använda sig av 

någon form av limning. Därför togs beslutet att inte gå vidare med denna 

prototyp.   
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Figur (13): Gaffel mönster. Användande av 1 ½ ark Mondaplen för att skapa 

samma volym som med två ark Mondaplen. Lämpar sig bra för tillverka 

madrasser som har en längre bredd än höjd men då det flesta madrasser som 

Lindevalls tillverkar har en större höjd än bredd, därför valdes att frångå denna 

prototyp.  
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Bilaga N: Testutrustning 
I denna bilaga presenteras testutrustning i figur med utsatta nummer som nedan 

presenteras mer ingående.  

 

 
Figur: I figuren visas testutrustningen som använts under tester. 

  

1. Testrigg 
En testrigg i aluminium konstruerades för att kunna genomföra tester med 

samma parametrar upprepade gånger. Med hjälp av en höj och sänkbar hylla 

kunde önskad höjd erhållas. Repblockets uppgift var att stabilisera och se till att 

sandsäcken släpps från samma höjd. Med hjälp av ett repet och repblocket var 

det lättare att undvika rotation av sandsäcken. 
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2. Sandsäck 
Sandsäcken är konstruerad av tre stycken plastkassar. I syfte att göra säcken 

kompakt har plastkassarna fyllts med sand. De två överblivna plastpåsarna har 

använts för att innesluta sanden så tätt som möjligt. I den yttersta plastpåsen har 

repets knutits fast. 

 

3. Kraftplatta 
Kraftplattan består av en platta som kan mäta krafter i x,y och z-led. Där x-led 

är horisontalkraften, y-led är tvärkraften och z-led är vertikalkraften. I testerna 

har mätningar enbart gjorts i z-led eftersom att testet gått ut på att mäta hur 

mycket kraft som tagits upp av materialet vertikalt. Kraftplattan som använts är 

av modellen 9281EA, tillverkat av Kistler Instrumente AG, Winterthur, 

Schweiz. Kraftplattan består av en 600x400 mm lättviktskonstruerad 

aluminiumplatta som har fyra inbyggda piezoelektriska 3-komponents 

kraftsensorer. Det piezoelektriska kraftsensorerna omvandlar den pålagda 

kraften till en elektrisk signal som är proportionell mot den pålagda kraften[1]. 

Denna signal skickas sedan till en programvara som omvandlar den elektriska 

signalen till ett värde.[2]  

 

 

4. PVC-fodral 
För att kunna utföra tester på prototyperna i verklig miljö skapades ett fodral i 

PVC-väv. Fodralet utformades för att göra det möjligt att ändra prototyp i 

fodralet. 

    

5. Bioware 
Programvara som använts heter BioWare framtagen av Kistler Instrumente AG, 

Winterthur, Schweiz. BioWare är en programvara som tar hand om data- och 

signalbehandling från 3-komponents kraftsensorer i kraftplattan. Programvaran 

omvandlar erhållen data till diagram, i dessa tester har signalerna omvandlats 

till kraft över tid diagram, tack vare dessa diagram har det gått att avläsa den 

maximala kraften vid det olika testerna.[3] 
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Bilaga O: Elimineringsmatris 
Med hjälp av elimineringsmatrisen var det möjligt att eliminera prototyper som 

inte uppfyllde kraven. Användandet av elimineringsmatrisen resulterade i att 

alla prototyper utom två, eliminerades. Prototyper som klarade av alla krav var 

prototyp L och J. 

Lösning Vikbar Assembly 

vänlig 

Samma eller bättre 

dämpningsegenska

per som nuvarande 

Mindre 

användande 

av 

Mondaplen 

än nuvarande  

Inget 

användande 

av lim 

Inget 

materialspill 

Prototyp 

A 

- + + 0 - + 

Prototyp 

B 

+ + + 0 - + 

Prototyp 

C 

+ + - + - + 

Prototyp 

D 

+ + + + - + 

Prototyp 

E 

- + + 0 - + 

Prototyp 

F 

+ + + 0 - + 

Prototyp 

H 

- + + + - + 

Prototyp 

I 

+ + - + + + 

Prototyp 

J 

+ + + + + + 

Prototyp 

K 

+ + - + + + 

Prototyp 

L 

+ + + + + + 
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Bilaga P: Pughs relativa 

beslutsmatris 
Vid användande av beslutsmatrisen sattes prototyp L som referens, vid jämförelse med 

prototyp J. Detta resulterade i att J hade bättre egenskaper än vad prototyp L hade. 

Därför valdes prototyp J. 

   

Kriterium Referens Prototyp 

 Prototyp L Prototyp J 

Vikbar  - 

Assembly vänlig  - 

Dämpningsegenskaper  0 

Användande av Mondaplen  0 

Produktionshastighet  0 

Inget materialspill  0 

Summa +  0 

Summa 0  3 

Summa -  2 

Nettovärde  -2 
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Bilaga Q: Flödesschema 
I bilagan visas flödesscheman som togs fram under detaljkonstruktionen. 

 

 
Figur 1: Flödesschema av tillverkning för dagens lösning. 
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Figur 2: Flödesschema för tillverkning av prototyp L utan skärform. 
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Figur 3: Flödesschema för tillverkning av prototyp L med skärform. 
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Bilaga R: Test 1 
I bilagan presenteras testdata från test ett. 

 

Två skivor Mondaplen i polyethylen 
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Rutnät i Mondaplen med yttre hel skiva 

 

 

  



VT17 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Bilaga R: Test 1 

Utveckling av Lindevalls skyddsmadrasser  2017-09-16 

  Nils Essén, Jonas Rönnblad 

 

69 
 

Två utskurna trianglar med en yttre skiva Mondaplen 
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Stående ribbor med en yttre skiva Mondaplen 
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Rutnät i Mondaplen av 50% av en skiva med en yttre 

hel skiva 
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Rutnät i Mondaplen av 75% av en skiva med en yttre 

hel skiva 
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Fem utskurna trianglar med en yttre skiva Mondaplen
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Tre utskurna trianglar 
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Snedställt rutnät i Mondaplen med yttre hel skiva 
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Bilaga S: Test 2 
I bilagan presenteras testdata från test två. 

 

Två skivor Mondaplen i polyethylen 

 
 

Rutnät i Mondaplen av 75% av en skiva med en yttre 

hel skiva 

 

  



VT17 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Bilaga S: Test 2 

Utveckling av Lindevalls skyddsmadrasser  2017-09-16 

  Nils Essén, Jonas Rönnblad 

 

78 
 

En skiva Mondaplen, beskuren i ett sicksack mönster. 

För att sedan placeras på varandra 

 
 

En skiva Mondaplen, beskuren i ett stapel mönster. För 

att sedan placeras på varandra 

 
 

  



VT17 MT033G, Examensarbete, 15 hp  Bilaga S: Test 2 

Utveckling av Lindevalls skyddsmadrasser  2017-09-16 

  Nils Essén, Jonas Rönnblad 

 

79 
 

En skiva Mondaplen, beskuren i ett vågmönster. För att 

sedan placeras på varandra 

 
 

En skiva med Mondaplen 
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Bilaga T: Test 3 
I bilagan presenteras testdata från test tre. 

 

Två skivor Mondaplen i polyethylen 

 
 

Rutnät i Mondaplen av 75% av en skiva med en yttre 

hel skiva 
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En skiva Mondaplen, beskuren i ett stående stapel 

mönster. För att sedan placeras på varandra 

 
 

En skiva Mondaplen, beskuren i ett sicksack mönster. 

För att sedan placeras på varandra 
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En skiva Mondaplen, beskuren i ett liggande stapel 

mönster. För att sedan placeras på varandra 

 
 

 


