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 Sammanfattning 
Ett  produktutvecklingsarbete  av  en  hanteringslösning  för  tumblinggolv-‐‑
sektioner  har  utförts  på  uppdrag  av  Lindén  Equipment  for  Gymnastics,  
vidare  kallat  LEG.  Syftet  med  projektet  har  varit  att  ta  fram  en  ny  
hanteringslösning  och  kartlägga  de  krav  och  önskemål  som  har  funnits  
för  lösningen.  Målet  med  projektet  har  varit  att  ta  fram  underlag  för  en  
ny  hanteringslösning  utefter  de  krav  och  önskemål  som  identifierats.  
Tumblinggolv  är  ett  15  m  långt,  2  m  brett  och  0,35  m  högt  golv  där  
gymnasterna  utför  flera  olika  gymnastiska  moment.  Golvet  utgörs  av  15  
sektioner  som  var  och  en  består  av  en  stålram  och  18  glasfiberstavar.  
Glasfiberstavarna  utgör  en  svikt  i  golvet,  vilket  gör  att  gymnasterna  får  
extra  kraft  i  övningarna.  Ett  stort  problem  inom  gymnastiken  har  varit  
att  redskapen  är  tunga  och  kräver  stora  förvaringsutrymmen  mellan  
träningarna.  Hanteringen  av  redskap  har  ofta  skett  under  tidspress  och  
med  många  tunga  och  icke  ergonomiska  lyft  som  inneburit  stora  skade-‐‑
risker.  LEG  är  en  av  de  svenska  producenterna  av  redskap  för  trupp-‐‑
gymnastik.  Förutom  att  tillverka  och  utrusta  gymnastikhallar  med  
redskap,  genomför  de  även  säkerhetsbesiktningar  av  idrottsanläggning-‐‑
ar.  Arbetet  har  skett  genom  en  systematisk  planerad  produktutveckl-‐‑
ingsprocess  i  form  av  en  agil  projektform.  Leveranserna  har  planerats  
utifrån  olika  etapper.  Behovet  av  en  ny  hanteringslösning  har  säker-‐‑
ställts  av  en  förstudie  där  marknaden  och  varumärket  har  analyserats.    
Resultatet  har  presenterat  en  ny  hanteringslösning  som  har  utvecklats  
utifrån  de  krav  och  önskemål  som  identifierats  under  processen.  Resul-‐‑
tatet  är  en  nytänkande  lösning  som  sparar  kraft,  tid  och  utrymme.    
Resultatet  har  analyserats  och  diskuterats  i  diskussionskapitlet,  som  
även  har  behandlat  anledningarna  till  valet  av  lösning.  I  slutsatsen  
behandlas  de  kritiska  aspekter  som  bör  testas  vid  framtida  prototyp-‐‑
bygge  samt  förslag  på  fortsatt  arbete.    
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 Abstract 
A   productdevelopment   project   of   a   new   solution   for   managing   tum-‐‑
blingfloorsections   has   been   done   as   an   assignment   for   Lindén   Equip-‐‑
ment   for   Gymnastics,   from   now   on   called   LEG.   The   purpose   of   the  
project   has   been   to   develop   a   new  managementsolution   and   chart   the  
requirements   and  wishes   on   the  managementsolution.   The   goal   of   the  
project  has  been   to   form  a  base   for  a  new  magamentsolution  based  on  
the  requirements  and  wishes  that  has  been  identified.  A  tumblingfloor  is  
a  15  m  long,  2  m  wide  and  0,35  m  high  floor  where  the  gymnasts  per-‐‑
form  different   gymnastic   exercises.   The   floor   comprises   of   15   sections,  
each  consisting  of  a  steelframe  and  18  glassfiberrods.  The  glassfiberrods  
comprises  a  rebound  in  the  floor,  which  give  the  gymnasts  extra  power  
in   their   exercises.   A  major   problem   in   gymnastics   is   heavy   appliance  
and  that  the  appliance  demand  big  storage  areas  between  the  practices.  
The  management  of  appliance  is  often  under  timepreasure  and  with  alot  
of  heavy  and  non-‐‑ergonomic  lifts  that  can  lead  to  injuries.  LEG  is  one  of  
the  swedish  producers  of  teamgymnastics  appliance.  Execpt  producing  
and   equipping   gymnastic   facilities  with   appliance,   LEG  does   safetyin-‐‑
spections  of  sport  facilities.  The  work  has  been  done  by  a  systematically  
planned  productdevelopmentprocess  based  on  a  agile  projectform.  The  
deliveries  has  been  planned  from  different  segments.  The  need  of  a  new  
managementsolution   has   been   secured   by   a   pilot   study   where   the  
market  and  brand  has  been  analysed.  A  new  managementsolution  has  
been   presented   in   the   result.   The   managementsolution   has   been   de-‐‑
levoped   from   the   requirements   and  wishes   identified   during   the   pro-‐‑
cess.   The   result   is   a   newthinking   solution   that   saves   energy,   time   and  
space.  The  result  has  been  discussed  in  the  discussion  chapter  ,  that  also  
treats   the   reasons   of   the   choice   of   solution.   The   conclusion   treats   the  
critical  aspects  that  should  be  tested  using  a  prototype.    

    



Förbättring  av  hanteringsmöjligheter  
för  tumblinggolv  –  ett  
produktutvecklingsarbete  för  
Lindén  Equipment  for  Gymnastics  
Maria  Karlefeldt  

Förord  
2015-‐‑07-‐‑04  

     

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

v  

 Förord 
  
Stort  tack  till  Rikard  Lindén  och  LEG  för  allt  stöd  samt  att  jag  fått  
möjligheten  att  utföra  detta  projekt.  Även  stort  tack  till  Mats  Ainegren  
för  handledning  och  kloka  tankar  genom  processen.  
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 Terminologi 
I  detta  avsnitt  förklaras  ord,  begrepp  och  förkortningar  som  används  i  
rapporten.  

Ordlista 

Belastningsbesvär 
 
 
Belastningsergonomi 
 
 
Ergonomi 
 

Länkbygel 

 
Manuell hantering 

 
Rörelseorgan 
 
 
 
 
SolidWorks 
 
 
 
Svenska SIKO 
 
 
Truppgymnastik 
 
 
 
Tumblinggolv 

Ohälsa i rörelseorganen beroende av belastning i 
arbetet. 
 
Innefattas i begreppet ergonomi med specificering på 
hur rörelseorganen påverkas av belastning. 
 
Läran om människokroppen och dess samspel med 
teknik, arbete och miljö.  
 
Länkbygel är en roterbar metalldel som hjul fästs i 
för att kunna styras i olika riktningar. 

Transport eller förflyttning av last som innebär lyft, 
skjutning, drag eller bärande. 

Kroppsdelar och strukturer som utgör kroppens 
rörelser, så som exempelvis: muskler, senor, skelett 
och nerver. 
 
 
CAD-baserat 3D-programvaruverktyg utvecklat av 
Dassault Systèmes SolidWorks Corp. Grundat 1997 i 
Vèlizy, Frankrike 
 
Branschorganisation med syfte att förhindra olyckor i 
Svenska idrottsanläggningar. 
 
Tävlingsform för gymnastik. En trupp består av 6-20 
gymnaster som tävlar i lag. Tävlingen sker i tre 
grenar: tumbling, trampett och fristående. 
 
Tumblinggolv är ett 15 m långt, 2 m brett och 35 cm 
högt golv med svikt. 
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Förkortningar 

CAD 
 
 
 
LEG 
 

𝑆𝑣𝐺𝐹 

Computer Aided Design, databaserat modellerings-
program 

 
Lindén Equipment for Gymnastics 
 
 
Svenska Gymnastik Förbundet, idrottsorganisation 
som inkluderar samtliga av Sveriges gymnastikföre-
ningar.  
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1 Introduktion 
Kapitel  1.1  –  1.7  presenterar  företaget,  bakgrunden  till  problemet,  övergri-‐‑
pande  syfte,  mål,  avgränsningar,  projektets  tidsplan  samt  en  översikt  av  
projektrapporten.    

1.1 Presentation av företaget 
Lindén  Equipment  for  Gymnastics,  vidare  nämnt  LEG,  är  ett  av  Sveriges  
största  företag  för  utveckling  och  försäljning  av  redskap  för  
truppgymnastik.  LEG  erbjuder  redskap  för  inlärning,  träning  och  tävling  på  
alla  kunskapsnivåer  inom  truppgymnastiken.  [1]  LEG  erbjuder  även  
säkerhetsbesiktningar  av  hallar  enligt  Svenska  SIKOs  riktlinjer  [2].  LEG  är  
en  del  av  Rantzows-‐‑koncernen  och  är  baserade  i  Stockholm,  Göteborg  och  
Hjärnarp  [3].  Företaget  grundades  2006  av  VD  Rikard  Lindén.  En  av  LEGs  
senaste  meriter  är  huvudleverantör  av  gymnastikredskap  till  EM  i  
truppgymnastik  på  Island  2014  [4].  
  

1.2 Bakgrund till projektet 
Ett  återkommande  problem  för  aktiva  inom  truppgymnastiken  är  tunga  
gymnastikredskap  som  ska  plockas  fram,  plockas  undan  och  förvaras  
mellan  träningarna.  Tumblinggolvet  är  ett  av  de  tyngsta  redskapen  och  
kräver  stora  förvaringsutrymmen.    
  
Tumblinggolv  är  ett  15  meter  långt  golv  bestående  av  stålsektioner,  
glasfiberribbor  och  mattvåder.  På  tumblinggolvet  utför  gymnasterna  flera  
gymnastiska  moment  och  glasfiberribborna  utgör  en  svikt  och  ger  
gymnasterna  kraft  i  form  av  reaktionskraft  vid  kontakt  med  golvet.  [5]  På  
bilden  nedan  visas  en  gymnast  som  utför  övningar  på  ett  tumblinggolv  av  
märket  LEG.  
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Bild  1:  Gymnast  som  utför  övningar  på  tumblinggolv.  (Bilden  tillhör  LEG)  
  
Upp-‐‑,  nedmontering  och  förflyttning  av  tumblinggolv  innebär  tunga  lyft  
mellan  tumblinggolvets  placering  och  förvaringsutrymmet,  påfrestande  lyft  
som  utförs  flera  gånger  i  veckan  av  tränare  och  gymnaster.  Det  innebär  
även  en  hög  skaderisk.  Tillverkarna  av  tumblinggolv  erbjuder  vagnar  för  
transport  och  förvaring  av  produkten.  Vagnarna  som  konstrueras  innebär  
tunga  och  icke  ergonomiska  lyft  av  sektionerna  upp  på  vagnarna.    
  
LEGs  vagnar  för  tumblinggolv  ser  ut  som  en  ”flakvagn”  med  hörnbeslag  
som  gör  att  den  underst  lastade  sektionen  ligger  stadigt  och  sedan  staplas  
de  andra  sektionerna  omlott  ovanpå,  se  bild  2.  Hanteringen  av  LEGs  
tumblinggolv  kräver  två  vagnar  där  sju  sektioner  lastas  på  den  ena,  och  åtta  
på  den  andra.  [6]  
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Bild  2:  Sektioner  lastade  på  varandra,  vidare  kallat  ”lastade  omlott”.  
  
Lyftet  som  gymnaster  och  ledare  gör  för  att  lyfta  en  sektion  har  illustrerats  
på  bilden  nedan  och  innebär  en  last  av  333,5  N.  Den  understa  sektionen  
innebär  ett  lågt  lyft  nedanför  knänivå  medan  den  översta  sektionen  som  
läggs  på  vagnen  innebär  samma  lyft  fast  ovanför  huvudnivå.    

  
Bild  3:  Illustration  av  lyft  av  sektioner.    
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För  att  underlätta  för  gymnaster  och  ledare  samt  undvika  skador  hos  
samtliga  under  fram-‐‑  och  bortplockning  av  tumblinggolvet  ska  ett  underlag  
för  en  ny  hanteringslösning  i  form  av  vagn  eller  omkonstruktion  av  
tumblinggolvet  tas  fram.  [6]  
  

1.3 Övergripande syfte 
Syftet  med  projektet  är  att  ta  fram  ett  underlag  för  en  ny  hanteringslösning  
åt  LEGs  tumblinggolv  som  ska  uppmuntra  ergonomisk  och  säker  hantering  
av  tumblinggolvsektionerna.  

1.4 Mål 
Målet  med  projektet  är  att  kartlägga  de  krav  och  behov  som  finns  vid  
hantering  av  tumblinggolv  samt  att  ta  fram  en  ny  hanteringslösning  åt  
LEGs  tumblinggolv  utefter  dessa.    

1.5 Avgränsningar 
• Prototypbyggen  i  verklig  skala  kommer  att  lämnas  utanför  projektet  

och  byggas  av  företaget  vid  senare  tillfälle.  

• Kostnadsberäkningar  inkluderas  inte  i  projektet,  dock  kommer  en  
ekonomisk  aspekt  finnas  i  åtanke  för  att  kunna  konkurrera  med  nu-‐‑
varande  lösningar.  

• Den  rullande  funktionen  på  hanteringslösningen  har  begränsats  till  
att  vara  hjul  på  länkbyglar,  då  detta  är  den  mest  funktionella  lös-‐‑
ningen  i  sammanhanget.  

• Hanteringslösningen  innefattar  endast  sektionerna,  inga  mattvåder.  

1.6 Tidsplan 
Projektet  omfattar  15  högskolepoäng  vilket  svarar  mot  tio  veckors  heltids-‐‑
arbete.  I  bilaga  A  bifogas  projektets  tidsplan.    
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1.7 Översikt 
Rapportens  struktur  är  formad  utifrån  processen.  Först  presenteras  teorin  
som  ligger  till  grund  för  projektet  följt  av  ett  metodkapitel  som  presenterar  
de  använda  metoderna  samt  vad  de  syftar  till.  Efter  metoden  presenteras  
resultatet  från  de  tillämpade  metoderna  och  i  slutet  av  resultatet  en  
ingående  förklaring  av  det  valda  konceptet.  Resultatkapitlet  följs  av  ett  
diskussionskapitel  där  bl.a.  grunden  för  valet  av  lösning  diskuteras.  
Rapportens  sista  del  är  en  slutsats  gällande  kritiska  aspekter  och  fortsatt  
utveckling  av  lösningen.  Efter  slutsatsen  hittas  källhänvisningar  och  bilagor  
som  kompletterar  de  metoder  och  resultat  som  presenteras.       
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2 Teori  
I  kapitlet  presenteras  teori  som  rör  projektet.  Teorikapitlet  redovisar  
bakgrundsfakta  som  är  relevant  för  att  förstå  dels  rapporten  och  dels  en  del  
av  de  beslut  som  fattas  i  processen.    

2.1 Teknisk beskrivning av LEGs tumblinggolv 
LEGs  tumblinggolv  består  av  15  sektioner.  Varje  sektion  väger  34  kg  och  
utgörs  av  en  stålram  som  håller  18  glasfiberstavar.  Glasfiberstavarna  böjs  
när  de  utsätts  för  påverkan  av  en  yttre  kraft,  i  detta  fall  gymnasten.  Den  
tillförda  energin  i  stavarna  kan  gymnasten  använda  för  att  nå  ännu  högre  
hopphöjder  jämfört  med  underlag  med  mindre  sviktande  egenskaper. 
En  sektion  är  två  meter  bred,  en  meter  lång  och  35  centimeter  hög.  [5][6]  
Bild  4  visar  konstruktionen  av  en  sektion.  

  

Bild  4:  Tumblinggolvsektion  av  märket  LEG.    

Sektionerna  byggs  ihop  med  hjälp  av  snabbkopplingar  och  blir  ett  15  meter  
långt,  två  meter  brett  och  35  centimeter  högt  golv.  Snabbkopplingarna  
utgörs  av  en  pigg  på  ena  sektionen  samt  ett  avlångt,  avsmalnande  hål  på  
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den  andra,  se  bild  5  och  6.  Piggen  hakas  i  hålet  och  på  så  sätt  låses  sektion-‐‑
erna  ihop  till  ett  långt  golv,  så  som  bild  7  visar.  [5][6]  

                         
Bild  5:  Piggen  i  snabbkopplingen                                      Bild  6:  Hålet  i  snabbkopplingen  
  

  

Bild  7:  Sammankopplade  tumblinggolvsektioner.      

Ovanpå  de  hopkopplade  sektionerna  rullas  två  mattvåder  ut,  som  bild  8  
visar.  Den  första  är  en  35  mm  tjock  nålfiltsmatta  som  ligger  an  mot  glasfiber  
stavarna.  Den  andra  mattan  är  LEGs  egenutvecklade  EVA-‐‑matta  som  är  60  
mm  tjock.  EVA  står  för  Etylen  Vinyl  Acetat  och  är  ett  skumgummi  material.  
[7]  Ovanpå  dessa  spänns  ett  nät-‐‑överdrag  som  ger  gymnasterna  bättre  fäste  
för  händer  och  fötter  vid  användning.  Den  totala  vikten  för  tumblinggolvet  
är  580  kg.  Ett  isär  monterat  tumblinggolv  kräver  en  förvaringsyta  som  är  tre  
meter  bred,  två  meter  lång  och  två  meter  hög.  [5][7]  
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Bild  8:  Tumblinggolv  innefattande  sektioner  och  mattvåder.  Nätöverdraget  saknas.    

2.2 Hantering av redskap 
Utövande  av  truppgymnastik  kräver  hantering  av  tunga  redskap  vid  
träningarnas  start  och  avslut.  Innan  träningen  ska  redskapen  plockas  fram  
och  i  slutet  plockas  bort.  

För  att  klara  de  påfrestningar  som  redskapen  utsätts  för  när  gymnasterna  
använder  dem  krävs  tunga  och  stabila  konstruktioner.  Redskapen  hanteras  
oftast  genom  att  de  lyfts  manuellt  på  en  vagnlösning  och  rullas  sedan  
undan  i  ett  redskapsförråd/förvaringsutrymme.  [8]  

Hanteringen  är  ofta  under  hög  tidspress  då  den  tar  upp  stora  delar  av  
träningstiden.  Stressen  kring  hanteringen  gör  att  säkerheten  sätts  på  prov  
och  leder  i  vissa  fall  till  skador.  Stressen  och  de  tunga  lyften  kan  leda  till  
akuta-‐‑  och/eller  belastningsskador.  [9]  

I  kapitlet  har  de  risker,  riktlinjer  och  aspekter  som  funnits  att  ta  hänsyn  till  i  
projektet,  presenterats.    

2.2.1 Risker vid hantering av tumblinggolvsektioner 
I  dagsläget  sker  hanteringen  av  tumblinggolv  genom  att  sektionerna  
kopplas  isär,  och  lyfts  rakt  upp  från  golvet  och  läggs  på  en  vagn.  Det  krävs  
minst  två  personer  per  sektion  för  att  lyftet  ska  ske  under  ergonomiskt  
riktiga  förhållanden.    

De  största  riskerna  vid  hantering  av  dels  sektionerna  och  dels  vagnarna  
identifieras  till  följande:  

• Uppkomst  av  akuta  skador  vid  lyft  med  fel  teknik,  exempelvis  rygg-‐‑  
och  ledskador  

• Klämrisk  för  fingrar  mellan  sektionerna  vid  placering  på  vagnen  

• Risk  för  rivskador  på  vassa  kanter    

• Klämrisk  för  tår  och  fötter  under  vagn  och  hjul  

• Krockrisk  vid  för  tung  last  eller  svårmanövrerad  konstruktion  

• Risk  att  sektionerna/vagnen  välter  vid  ojämn  last  
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• Risk  att  sektionerna  ramlar  av  vagnen  [8][9][10]  

2.2.2 Hanteringssätt för tumblinggolvsektioner 
Utifrån  LEGs  tumblinggolvssektioners  konstruktion  finns  tre  olika  sätt  att  
hantera  och  lyfta  sektionerna.  Nedan  presenteras  de  tre  olika  hanteringssät-‐‑
ten.  Fullständiga  beräkningar  av  krafter  och  moment  redovisas  i  bilaga  B.    

Hanteringssätt 1 

  

Bild  9:  Illustration  av  hanteringssätt  1.  

Sektionen  lyfts  rakt  upp  från  golvytan  för  att  sedan  placeras  på  vagnen.  
Hanteringssättet  kräver  minst  två  personer  och  kraften  som  krävs  för  att  
lyfta  sektionen  är  333,54  N.    
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Hanteringssätt 2 

Bild  10:  Illustration  hanteringssätt  2.  
  
Sektionen  välts  upp  på  högkant  längs  kortsidan  så  som  bilden  visar.  Den  
utbredda  lasten  på  34  kg  ger  en  resultant  placerad  på  sektionens  mitt.  Det  
beräknade  momentet  som  finns  utritat  i  bilden  resulterar  därför  i  333,54  
Nm.  För  hanteringen  krävs  en  person,  eventuellt  två.  
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Hanteringssätt 3 

  
Bild  11:  Illustration  hanteringssätt  3.    

Sektionen  välts  upp  på  högkant  längs  långsidan  så  som  bilden  visar.  Det  
beräknade  momentet  som  finns  utritat  resulterar  i  fallet  på  166,77  Nm.  För  
hanteringen  bör  inte  mer  än  en  person  krävas.    

2.2.3 Arbetsmiljöverkets bestämmelser 
Enligt  arbetsmiljöverket  finns  inga  regler  kring  hantering  av  redskap  i  
idrottsmiljö.  Dock  bör  en  allmän  riskbedömning  göras  vid  hantering  av  
redskap  i  den  tänkta  miljön.  Denna  riskbedömning  bör  göras  utifrån  de  
riktlinjer  och  checklistor  som  arbetsmiljöverket  erbjuder.  De  gällande  
föreskrifterna  för  projektet  behandlar  områden  kring  användning  av  
arbetsutrustning  och  belastningsergonomi.  [11]  I  detta  kapitel  behandlas  de  
delar  av  arbetsmiljöverkets  föreskrifter  som  kommer  att  beröra  projektet  
och  ligga  till  grund  för  den  nya  hanteringslösningen.    
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Belastningsergonomi 
Arbetsmiljöverkets  föreskrifter  om  belastningsergonomi  syftar  till  att  
förebygga  risker  för  hälsofarliga  eller  onödigt  uttröttande  belastningar.  
Föreskriften  ska  tillämpas  där  en  arbetstagare  kan  utsättas  för  belastning  
som  påverkar  rörelseorganen  på  ett  negativt  sätt.  [12]    
  
Enligt  föreskrifterna  ska  arbetsplatsen  eller  lokalen  utformas  och  ordnas  så  
att  ergonomiska  arbetsställningar  eller  hanteringar  ska  kunna  användas.  
Arbetsställning  med  böjd  eller  vriden  bål  bör  undvikas,  likaså  lyft  eller  
arbete  där  händerna  befinner  sig  ovanför  axel-‐‑  eller  nedanför  knähöjd.  [12]  
  
Vid  manuell  hantering  av  laster,  i  projektets  fall,  bör  hänsyn  tas  till  följande  
faktorer:  

• Lastens  egenskaper  i  form  av  vikt  och  volym  
• Greppbarhet  
• Stabilitet  samt  om  innehållet  kan  förflyttas  under  hanteringen  
• Krav  på  placering  i  förhållande  till  kroppen,  d.v.s.  om  lasten  kräver  

ett  visst  avstånd  från  kroppen  vid  hanteringen.  Kräver  hanteringen  
böjd  eller  vriden  bål  ökar  risken  för  belastningsskador.    

• Form  som  kan  innebära  skador  vid  t.ex.  krock  under  hanteringen  
• Den  fysiska  ansträngningen  som  krävs  vid  hanteringen.  
• Ansträngningen  får  inte  endast  utföras  genom  vridning  av  bålen  
• Balans  under  den  fysiska  ansträngningen.  
• Ansträngningen  som  krävs  vid  hanteringen  får  inte  innebära  att  

lasten  sätts  i  okontrollerad,  plötslig  rörelse.  
• Arbetsmiljöns  utformning  gällande  förutsättningar  för  att  hantera  

lasten  i  säker  arbetshöjd  och  lämpliga  kroppsställningar.  
• Avståndens  storlek  gällande  lyft  och  bärande  av  lasten.  [12]  
  

Förutom  ovan  nämnda  aspekter  bör  brukarnas,  som  ska  hantera  lasten,  
fysiska  förutsättningar  tas  i  hänsyn.  Dessa  förutsättningar  är:  fysiska  
krafter,  kroppsmått,  ålder,  erfarenhet,  kondition,  motivation  och  eventuella  
funktionsnedsättningar  eller  skador.  För  att  främja  god  belastningsergo-‐‑
nomi  ska  arbetet  och  belastningen  anpassas  till  människan  och  inte  tvärtom.  
[12]  

Den  tunga  manuella  hanteringen  som  kan  ske  vid  tunga  laster  eller  oergo-‐‑
nomiska  arbetsställningar  innebär  risk  för  överbelastning  av  framförallt  
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ländrygg,  skuldror  och  armar.  Vid  lyft  med  djupt  böjda  knän  eller  på  
ostadiga  underlag  finns  risk  för  knäskador.  Tunga  lyft  och  hantering  
innebär  även  en  belastning  av  hjärta  och  blodomlopp,  därför  krävs  en  viss  
styrka  och  kondition  vid  tunga  lyft.  Om  den  manuella  hanteringen  skiljer  
sig  kraftigt  från  de  normala  hanteringsförutsättningarna  ökar  även  risken  
för  akuta  skador.  Transportlösningar  som  kan  rullas  på  hjul  minimerar  
belastningen  på  kroppen  vid  transport  av  längre  sträckor.  För  att  förebygga  
de  skador  som  nämnts  i  rygg,  skuldror  och  armar  kan  lasten  hållas  så  nära  
kroppen  som  möjligt  samt  undvika  lyft-‐‑  och  vridande  moment  samtidigt.    

Gällande  skjutande  och  dragande  av  last  beror  den  behövda  kraften  av  
lastens  tyngd,  friktionen  mot  underlaget  och  underlagets  lutning,  om  en  
lutning  finns.  Önskvärt  är  låg  friktion  mellan  last  och  underlag  samt  hög  
friktion  mellan  person  och  underlag.  Helst  ska  även  trösklar  eller  övriga  
nivåskillnader  undvikas  i  lokalen,  för  att  minska  risken  att  lasten  välter.  [12]  

Användning av arbetsutrustning 
De  föreskrifter  som  arbetsmiljöverket  har  kring  användning  av  
arbetsutrustning  behandlar  såväl  användning  av  manuell  arbetsutrustning  
samt  automatisk  arbetsutrustning.  I  kapitlet  kommer  valda  delar  som  rör  
projektet  att  presenteras.    
  
För  att  avgöra  om  rätt  arbetsutrustning  har  valts  på  arbetsplatsen  eller  om  
arbetsutrustningen  anpassats  väl  till  arbetet  görs  en  undersökning  och  en  
riskbedömning  av  utrustningen.  Riskbedömningen  och  undersökningen  
syftar  till  att  utrustningen  ska  kunna  användas  på  ett  säkert  sätt.  Genom  
undersökningen  identifieras  riskerna  med  utrustningen  och  på  så  sätt  kan  
dessa  förebyggas.    
  
Enligt  föreskrifterna  ska  arbetsutrustningen  vara  utformad  och  konstruerad  
så  att  den  kan  användas  på  ett  säkert  och  ergonomiskt  sätt.  Utrustningen  
ska  ha  god  hållfasthet  och  stabilitet  så  risken  för  haveri  eller  vältning  
minimeras.  Om  det  finns  risk  för  skador  eller  ohälsa  då  arbetsutrustningen  
används  på  ett  felaktigt  sätt  bör  information  om  korrekt  användning  finnas.  
Informationen  bör  framgå  i  form  av  synliga  märkningar  och  skyltar  samt  
innehålla  information  om  t.ex.  maximal  last  eller  kapacitet.  [13]  
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2.2.4 Ergonomi och biomekanik vid lyft 
Som  kapitel  2.1.1  har  behandlat  bör  lyft  inte  ske  med  enbart  ryggen,  under  
knähöjd  eller  med  böjd  och/eller  vriden  bål.  För  att  minska  skaderisken  och  
främja  ergonomisk  lastning  finns  fler  aspekter  att  ta  i  hänsyn.    

I  en  skrift  från  arbetsmiljöinstitutet  beskrivs  lyft  ur  ett  biomekaniskt  per-‐‑
spektiv.  Lyftet  och  dess  påfrestning  på  kroppen  beror  på  den  hävarm,  d.v.s.  
det  avstånd,  lasten  befinner  sig  ifrån  kroppen.  En  längre  hävarm  ger  ett  
större  moment  vilket  innebär  ökad  påfrestning  på  kroppen.  Därför  bör  lyft  
ske  så  nära  kroppen  som  möjligt  och  utan  vridande  och  böjande  moment  
kring  bålen.  [14]  

Forskning  kring  begreppet  lyftteknik  och  ergonomi  visar  även  att  de  
generella  riktlinjer  som  finns  inte  stämmer  i  alla  fall.  Lyfttekniken  och  dess  
grad  av  ergonomi  bör  bedömas  utifrån  ett  individuellt  perspektiv  då  alla  
individer  har  olika  förutsättningar  gällande  styrka  och  skador.  Därför  bör  
lyfttekniken  och  ergonomin  i  lyftet  ta  hänsyn  till  lastens  geometri,  hastighet,  
position,  vikt  och  individens  balans  vid  lyfttillfället.  [15]  

2.3 Krav på förvaringsutrymmen 
Sveriges  kommuner  och  landsting  tillhandahåller  samlade  riktlinjer  kring  
fritidsanläggningar  i  ”måttboken  –  måttuppgifter  för  fritidsanläggningar”.  
Syftet  med  måttboken  är  att  ligga  till  grund  för  och  ställa  krav  på  de  fritids-‐‑
anläggningar  som  byggs  eller  renoveras.  Måttboken  behandlar  inte  säker-‐‑
hetsfrågor  utan  endast  ur  ett  tävlings-‐‑  och  träningspraktiskt  perspektiv.  
Måttboken  använder  sig  av  två  olika  uttryck  gällande  krav  på  anläggning-‐‑
ens  mått,  regelmått  och  lämpliga  mått.  Regelmåtten  är  måttkrav  för  att  
anläggningen  ska  kunna  brukas  i  elittävlings-‐‑  och  spelsammanhang.    De  
lämpliga  måtten  är  riktlinjer  som  visar  på  dimensioner  som  gör  anläggning-‐‑
en  brukbar  för  de  olika  idrotter  som  ska  utföras  i  den.  [16]  

Anläggningar  där  gymnastik  ska  utövas  har  både  fast  och  flyttbar  utrust-‐‑
ning.  Den  fasta  utrustningen  är  redskap  som  bommar,  ribbstolar  och  annan  
utrustning  som  är  fastmonterad  i  lokalen.  Den  flyttbara  utrustningen  är  
sådan  som  plockas  fram  och  tillbaka  inför  och  efter  träning.  Den  flyttbara  
utrustningen  ställer  därför  krav  på  förvaringsutrymmen  i  anslutning  till  
anläggningen.    
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Förvaringsutrymmen  bör  finnas  i  nära  anslutning  till  lokalen  för  att  minska  
belastning  på  kroppen  vid  transport  och  hantering  av  redskap.  Djupet  på  
förvaringsutrymmet  bör  enligt  lämpliga  mått  vara  minst  4  m  för  att  be-‐‑
hövda  redskap  för  tävlingsgymnastik  ska  rymmas.  Den  största  delen  av  den  
flyttbara  utrustningen  transporteras  på  vagnar,  vilket  innebär  att  förva-‐‑
ringsutrymmet  ska  vara  tillräckligt  stort  för  att  rymma  även  dessa.  Be-‐‑
gränsningen  för  de  flyttbara  redskapen  som  ska  förvaras  i  förvaringsut-‐‑
rymmet  är  portarna.  Lämpligt  mått  för  portarna  är  minst  3x3m.  [16]  Kraven  
på  förvaringsutrymmen  kommer  ligga  till  grund  för  måtten  på  den  nya  
hanteringslösningen.    
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3 Metod 
I  kapitlet  presenteras  de  metoder  som  använts  i  projektet  samt  vad  deras  
syfte  har  varit.  Kapitlet  är  uppdelat  i  underrubriker  utefter  projektets  olika  
delar.    

3.1 Förstudie 
Syftet  med  förstudien  har  varit  att  få  en  djup  förståelse  kring  uppdragets  
förutsättningar  och  innebörd.  Detta  har  gjorts  genom  informationsin-‐‑
samling  kring  problemet,  marknaden  och  det  berörda  varumärket.    

Tekniska  lösningar  på  liknande  problem  inom  andra  branscher  har  okritiskt  
granskats  samt  krav  och  önskemål  på  den  nya  produkten  identifierats.  [17]  

3.1.1 Nulägesanalys 
En  nulägesanalys  har  utförts  för  att  identifiera  aktörer  på  marknaden,  
analysera  det  egna  varumärket,  hitta  marknadspotential  för  den  nya  lös-‐‑
ningen  samt  hitta  lösningar  på  liknande  problem  inom  andra  branscher.  
[17]  

Marknadsanalys 
Marknadsanalysen  har  syftat  till  att  kartlägga  marknaden  och  samla  pro-‐‑
duktinformation.  Analysen  syftar  till  att  studera  den  egna  organisationen,  
identifiera  konkurrerande  företag,  kompletta  lösningar  samt  lösningar  på  
delfunktioner.  [17]    

För  att  analysera  marknaden  har  undersökningar  gjorts  genom  intervjuer  
med  sakkunniga,  studier  av  produktkataloger,  patentsökningar  samt  
webbsökningar  med  hjälp  av  sökord  som  ”vagn”,  ”hantering  tum-‐‑
blinggolv”,  ”vagn  för  tumblinggolv”,  ”vagn  industri”,  ”vagn  idrottsred-‐‑
skap”  samt  ”tumblinggolv”.  De  resultat  som  tagits  fram  delades  sedan  in  i  
tre  övergripande  kategorier  utefter  gemensamma  egenskaper.  Dessa  tre  
kategorier  sammanställdes  till  två  positioneringsdiagram  som  visar  de  olika  
produkternas  marknadsposition  i  förhållande  till  olika  variabler.    Position-‐‑
eringsdiagrammen  syftade  till  att  hitta  potentiell  marknadsposition  för  den  
nya  produkten.  [17]  Stoffet  som  varit  till  grund  för  positioneringsdiagram-‐‑
men  har  redovisats  i  bildform  i  bilaga  C.  
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Varumärkesanalys 
Varumärkesanalysen  har  syftat  till  att  kartlägga  företagets  och  varumärkets  
trovärdighet.  Analysen  har  gjorts  genom  att  studera  varumärkets  PODs,  
Points  Of  Difference,  och  POPs,  Points  Of  Parity  gentemot  konkurrerande  
varumärken.  PODs  har  behandlat  de  attribut  som  är  unika  för  varumärket,  
medan  POPs  har  behandlat  de  attribut  som  är  konkurrerande  gentemot  
andra  varumärken.  Attributen  som  har  identifierats  har  kategoriserats  för  
att  sedan  kunna  appliceras  och  skapa  en  trovärdighet  och  plats  på  mark-‐‑
naden  för  den  nya  produkten.  [18]  De  identifierade  attributen  har  motive-‐‑
rats  och  sammanställts  i  bilaga  D.  Kompletterande  till  PODs  och  POPs  har  
en  SWOT-‐‑analys  genomförts.  SWOT  står  för  Strengths  (Styrkor),  
Weaknesses  (Svagheter),  Opportunities  (Möjligheter)  och  Threats  (Hot).  
Denna  har  syftat  till  att  identifiera  de  styrkor  och  svagheter  som  finns  hos  
varumärket  och  produktutvecklaren  samt  de  möjligheter  och  hot  som  finns  
för  projeketet.  Genom  att  dessa  har  identifierats  har  de  kunnat  tillämpas  i  
projektet.  En  plan  för  att  bemöta  hoten  har  skapats.  [17]  SWOT-‐‑analysen  har  
bifogats  i  bilaga  E.      

3.1.2 Intressentanalys 
De  parter  som  kommer  att  komma  i  kontakt  med  och  ha  åsikter  om  produk-‐‑
ten  har  valt  att  kallas  för  intressenter.  I  intressentanalysen  har  samtliga  
identifierats.  [17]  Identifieringen  har  skett  genom  brainstormning  samt  
IDEOs  metod  ”a  day  in  a  life”  som  syftat  till  att  granska  en  vardagssituation  
och  i  fallet  vilka  som  kan  tänkas  ha  kommit  i  kontakt  med  produkten.  [19]  
Intressenterna  har  använts  vidare  i  projektet  för  att  identifiera  önskemål  och  
krav  på  produkten.  

3.1.3 Metodansatser 
Information  kring  problemet,  krav  och  önskemål  har  samlats  in  med  hjälp  
av  flera  metoder.  Dessa  metoder  har  syftat  till  att  få  en  bred  bakgrund  för  
att  täcka  in  alla  de  behov  som  produkten  ska  uppfylla  [17].  Metoderna  har  
dels  använts  för  att  samla  in  den  bakgrundsinformation  som  utgör  teoriav-‐‑
snittet  och  dels  använts  för  att  identifiera  intressenternas  krav  och  önskemål  
på  produkten.  Metodansatserna  har  därför  valts  att  delas  upp  i  "ʺmarknads-‐‑
studier”  och  ”identifiering  av  krav  och  önskemål”.    

Metodansatserna  har  utgått  ifrån  och  strukturerats  enligt  modellen:    
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Urval:  Personen/gruppen  som  deltar  i  metodansatsen.    
Metod:  Den  metod  som  valts  för  att  samla  informationen.  
Stimuli:  De  hjälpmedel  som  använts  för  att  genomföra  metodansatsen.  
Kontext:  I  vilken  miljö  eller  på  vilken  plats  metodansatsen  genomfördes.  

De  metodansatser  som  använts  samt  vad  de  syftade  till  att  resultera  i  
presenteras  i  bilaga  G.  

Marknadsstudier 
Kartläggningen  av  marknaden  har  utförts  för  att  få  en  bred  kunskap  av  
marknaden,  konkurrenter  och  de  lösningar  som  finns  idag  på  det  exakta  
samt  liknande  problem.  Marknaden  har  undersökt  genom  sökningar  och  
studier  av  webbaserade  källor  samt  samtal  med  sakkunniga.  

Webbaserade  studier  
Marknaden  har  undersökts  genom  webbaserade  studier,  där  konkurrerande  
företag  har  identifierats  samt  vagn-‐‑  och  lastlösningar  inom  andra  branscher  
har  studerats.  Detta  har  skett  genom  sökord  som:  ”vagnar”,  ”tum-‐‑
blinggolv”,  ”tumblinggolv  vagn”,  ”förvaring  tumblinggolv”,  ”lastlösning-‐‑
ar”.  Den  lösning  LEG  erbjuder  idag  som  tillverkas  av  Rantzows  har  stude-‐‑
rats  samt  andra  lösningar  som  Rantzows  erbjuder  för  andra  sporter  och  
tillämpningar.    

Intervjuer  och  samtal  med  sakkunniga  
Genom  intervjuer  och  samtal  med  sakkunniga  har  information  kring  
marknaden  och  olika  lösningar  insamlats.  Samtalen  har  dels  skett  med  
aktiva  ledare  som  har  erfarenhet  från  flera  gymnastikföreningar  och  an-‐‑
läggningar  samt  med  Rikard  Lindén,  VD  på  LEG.  

Identifiering av krav och önskemål 
Identifieringen  av  krav  och  önskemål  som  kommer  att  ställas  på  produkten  
har  skett  genom  litteraturstudier,  kvalitativa  och  kvantitativa  undersök-‐‑
ningar.  Dessa  tre  metoder  har  använts  för  att  identifiera  krav  och  önskemål  
som  ställs  dels  av  den  tänkta  målgruppen  och  dels  av  de  riktlinjer  och  
bestämmelser  som  finns  kring  lyft  och  användning  av  lastlösningar.    

Litteraturstudier  
De  litteraturstudier  som  har  haft  syftet  att  identifiera  krav  och  önskemål  på  
produkten  har  skett  med  hjälp  av  webbaserade  källor.  Det  som  har  stude-‐‑
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rats  är  dels  de  riktlinjer  gällande  arbetsmiljö  som  arbetsmiljöverket  ställer  
gällande  belastningsergonomi  och  användning  av  arbetsutrustning,  och  
dels  de  riktlinjer  som  Sveriges  kommuner  och  landsting  har  samlat  kring  
mått  på  dörröppningar  och  förvaringsutrymmen  i  idrottsanläggningar.    

Kvalitativa  undersökningar  
De  kvalitativa  undersökningarna  har  skett  med  hjälp  av  observationer  och  
öppna  frågor  och  samtal,  de  senast  nämnda  har  valts  att  kallas  för  ostruktu-‐‑
rerade  intervjuer.  De  ostrukturerade  intervjuerna  har  skett  med  både  
sakkunniga,  övriga  intressenter  samt  en  person  som  aldrig  varit  i  kontakt  
med  det  varken  berörda  redskapet  eller  problemet.  Den  ostrukturerade  
intervjun  med  den  person  som  aldrig  berörts  av  problemet  har  syftat  till  att  
hitta  nya  synvinklar  och  angreppssätt  på  problemet.  

De  kvalitativa  undersökningarna  har  använts  för  att  få  synpunkter  kring  
produktens  egenskaper,  hur  användarnas  lösningar  fungerar  idag  och  vilka  
framtida  önskemål  och  krav  som  finns  på  en  ny  produkt.  [17]  

Kvantitativa  undersökningar  
De  kvantitativa  undersökningarna  har  syftet  att  insamla  en  mängd  data  
som  ska  vara  till  grund  för  produktutvecklingen.  Undersökningarna  har  
bearbetats  och  analyserats  statistiskt  i  resultatkapitlet.  [17]    

De  kvantitativa  undersökningarna  har  skett  via  en  webbenkät  där  14  frågor  
ställdes.  En  del  av  frågorna  hade  färdiga  svarsalternativ  och  en  del  frågor  
var  öppna.  Dock  hade  alla  frågor  ett  svarsalternativ  som  de  deltagande  har  
kunnat  fylla  i  själv.  Webbenkäten  fyllde  syftet  att  kartlägga  hanteringen  och  
användningen  av  dagens  vagnlösningar  för  tumblinggolv  samt  identifiera  
de  övergripande  problemen  som  upplevdes  i  samband  med  hanteringen.    

Webbenkäten  hade  23  deltagare  och  förmedlades  via  E-‐‑post  och  sociala  
medier  till  de  deltagande.    

Informationen  från  metodansatserna  har  insamlats  bearbetats  och  samman-‐‑
ställts  till  ett  slutresultat.  

3.1.4 Produktspecifikation 
En  produktspecifikation  har  skapats  för  att  lista  och  strukturera  upp  de  
krav  och  önskemål  intressenterna  har  på  produkten.  Kraven  och  önskemå-‐‑
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len  har  tagits  fram  genom  de  ovan  nämnda  metodansatserna  samt  de  
begränsningar  och  riktlinjer  som  teoriavsnittet  har  behandlat.  Syftet  med  
produktspecifikationen  har  varit  att  skapa  ett  systematiskt  stöd  i  utveckl-‐‑
ingen  av  den  nya  produkten.  Produktspecifikationen  har  använts  för  att  
kontrollera  att  konstruktionen  uppfyller  kraven  och  svarar  upp  till  så  
många  önskemål  som  möjligt.  [17]  Önskemålen  som  identifierats  finns  
presenterade  i  bilaga  F.    

3.2 Planering 
Produktutvecklingsprojektet  har  planerats  och  genomförts  med  ett  agilt  
arbetssätt.  Projektet  har  därför  delats  upp  i  etapperna  som  presenteras  i  bild  
12.  [20]  I  leveransplanen  som  presenteras  i  bilaga  A  visas  de  olika  etapperna  
för  genomförandet  och  över  vilka  tidsperioder  de  varat.  [21]  

  

Bild  12:  Faser  för  ett  agilt  arbetssätt  

3.3 Genomförande 
När  förstudien  hade  genomförts  sågs  ett  tydligt  behov  av  en  ny  hanterings-‐‑
lösning  för  tumblinggolvsektioner.  Därför  beslutades  att  tekniska  lösningar  
på  problemet  skulle  tas  fram.  Utifrån  dessa  lösningar  har  en  lösning  valts  i  
samråd  med  VD  på  LEG,  Rikard  Lindén.  Lösningen  har  vidareutvecklats  
för  att  uppfylla  så  många  önskemål  som  möjligt  och  därefter  presenterats  
för  företaget.  

Då  projektet  att  ta  fram  en  helt  ny  hanteringslösning  är  omfattande  har  
avgränsningar  gjorts  för  att  göra  projektet  rimligt  inom  tidsramen  samt  
inom  produktutvecklarens  kompetensområde.  Avgränsningar  har  gjorts  
gällande  kostnadsberäkningar,  dock  har  en  ekonomisk  aspekt  funnits  i  
åtanke  i  projektet.  Hanteringslösningen  innefattade  heller  inte  hantering  av  
mattvåder,  utan  endast  sektioner.  Ett  prototypbygge  kommer  att  
genomföras  men  utanför  projektets  tidsplan.  Prototypbygget  kommer  att  
genomföras  av  LEG.  En  funktionsavgränsning  har  gjorts  gällande  
rullfunktionen  på  hanteringslösningen.  Rullfunktionen  har  valts  att  endast  
utgöras  av  hjul  i  länkbyglar.  

Förstudie	   Planering	   Genomförande	   Avslut	  
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3.3.1 Konceptgenerering 

Funktionsanalys 
En  funktionsanalys  har  genomförts  med  syfte  att  hitta  lösningar  på  de  krav  
och  önskemål  som  finns  på  produkten.  [17]  

Idégenereringen  för  att  hitta  de  olika  lösningsalternativen  har  skett  genom  
systematiska  metoder  så  som  katalogmetod  samt  brainstorming.  Brainstor-‐‑
mingen  har  syftat  till  att  ta  fram  så  många  idéer  och  lösningar  som  möjligt  
utan  kritiskt  bedömande.  [17]  Katalogmetoden  tillämpas  genom  att  titta  på  
andra  lösningar  av  liknande  problem,  med  andra  ord,  söka  genom  katalo-‐‑
ger,  webbsidor,  butiker.  Katalogmetoden  syftar  till  att,  förutom  hitta  lös-‐‑
ningar  på  liknande  problem,  söka  inspiration  och  idéer  gällande  detaljer  och  
design.  [17]  

Morfologisk analys 
En  morfologisk  analys  har  tillämpats  för  att  kombinera  lösningsalternativ  
till  olika  koncept  och  se  till  att  alla  olika  lösningsalternativ  använts.  Den  
morfologiska  analysen  har  varit  en  systematisk  metod  för  att  ta  fram  de  
olika  koncepten  som  funnits  i  projektet.  [17]  De  olika  lösningarna  som  togs  
fram  i  funktionsanalysen  kombinerades  med  varandra  för  att  skapa  fem  
olika  koncept.    

3.3.2 Utvärdering och val av koncept 
Utvärderingen  som  sedan  ska  sluta  i  valet  av  ett  av  de  framtagna  koncepten  
har  skett  genom  att  bestämma  ”värdet”  på  lösningen  i  förhållande  till  hur  
väl  den  uppfyller  kraven  och  önskemålen  i  produktspecifikationen.  [17]  
Värdet  på  lösningarna  har  kunnat  definieras  på  flera  sätt,  i  projektets  fall  
har  värdet  baserats  på:  

• De  högst  prioriterade  intressenternas  önskemål  och  krav  

• Hur  väl  önskemålen  uppfylls  

• Hur  nytänkande  och  annorlunda  lösningen  är  i  förhållande  till  redan  
befintliga  

• Hur  volymeffektiv  förvaringen  blir  i  förrådsutrymmet  
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• Till  hur  stor  del  yngre  gymnaster  kan  delta  i  fram-‐‑/bortplockningen  
av  redskapen  

Utifrån  dessa  kriterier  togs  beslutet  att  arbeta  vidare  med  två  koncept  och  
en  enklare  detaljkonstruktion  gjordes  i  form  av  CAD-‐‑modelleringar.  Utifrån  
dessa  togs  det  slutgiltiga  beslutet  i  samråd  mellan  produktutvecklaren  och  
företagets  VD.  Utifrån  det  valda  lösningsalternativet  har  en  vidareutveckl-‐‑
ing  skett  för  att  lösningen  skulle  uppfylla  fler  önskemål.    

3.3.3 Förslag på lösning för att förbättra hanteringsmöjligheterna av 
tumblinggolv 

Det  slutgiltiga  förslaget  som  har  tagits  fram  för  att  förbättra  hanterings-‐‑  och  
förvaringsmöjligheterna  av  LEGs  tumblinggolv  har  varit  en  vidareutveckl-‐‑
ing  av  ett  av  koncepten.  Valet  av  koncept  har  skett  i  samråd  med  LEGs  VD,  
Rikard  Lindén.  Vidare  har  en  detaljkonstruktion  skett  och  lösningen  har  
presenterats  i  form  av  CAD-‐‑ritningar.    

3.4 Avslut 
Projektets  avslut  har  syftat  till  att  diskutera  och  utvärdera  resultatet.  Den  
avslutande  fasen  innebär  även  en  överlämning  av  projektet  till  beställaren.  
[22]  
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4 Resultat 
4.1 Förstudie 

Kapitlet  har  redovisat  förstudiens  resultat.  

4.1.1 Nulägesanalys 
Nulägesanalysen  har  visat  att  det  finns  ett  behov  av  en  ny  hanteringslös-‐‑
ning  för  tumblinggolv  samt  vart  den  nya  lösningen  har  positioneras  på  
marknaden.    

Branschanalys 
Utifrån  branschanalysen  har  tre  grupperingar  av  vagn-‐‑  och  hanteringslös-‐‑
ningar  identifierats.  Dessa  har  presenterats  tekniskt  nedan  samt  redovisats  i  
bildform  i  bilaga  C.    

Nuvarande  vagnlösningar  för  tumblinggolv:  De  vagnlösningar  som  identifierats  
för  hantering  av  tumblinggolv  har  varit  av  enklare  konstruktion  och  huvud-‐‑
sakligen  av  två  olika  konkurrerande  märken,  LEG  och  Euro  Gymnastic  
Equipment.  Gemensamt  för  båda  vagnarna  har  varit  fyra  hjul  med  länk-‐‑
bygel  för  lättare  manövrering.  Båda  vagnarna  har  en  bottenplatta  där  
sektionerna  placerats  vågrätt  samt  ett  handtag  för  att  manövrera  vagnen.  
[23]  

Mekaniska  vagnar  inom  industrin:  De  enklare  vagnlösningar  som  identifierats  
inom  industrin  är  stabila,  har  en  hög  lastkapacitet  samt  anpassade  efter  
arbetsmiljöverkets  regler  för  att  undvika  skador  och  oergonomiska  belast-‐‑
ningar.    

Vagnar  för  hantering  av  andra  typer  av  idrottsutrustning:  Rantzows  som  har  
tillverkat  LEGs  vagn  för  tumblinggolv  har  även  tillverkat  vagn-‐‑  och  hante-‐‑
ringslösningar  för  andra  typer  av  idrottsutrustning.  Gemensamt  för  alla  
dessa  har  varit  att  de  är  hjulburna  och  majoriteten  med  länkbyglar.  Detta  för  
en  förenklad  transport  utan  lyft  samt  lättare  manövrering.  [24]  

De  tre  kategorierna  har  jämförts  utifrån  olika  attribut  och  sammanställts  i  
positioneringsdiagram.  Dessa  har  på  ett  strukturerat  sätt  redovisat  vart  de  
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tre  kategorierna  befinner  sig  gentemot  varandra  samt  vart  den  nya  lösning-‐‑
en  ska  etableras.  Positioneringsdiagrammen  har  presenterats  nedan.    

  

Diagram  1:  Positionering  på  marknaden  gällande  skaderisk  i  förhållande  till  
lastkapacitet.    

  

  

  

  

  

  

  

  

Diagram  2:  Positionering  på  marknaden  gällande  typ  av  lyft  i  förhållande  till  
lastkapacitet.  
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Varumärkesanalys 
Varumärkesanalysen  har  kartlagt  företagets  och  varumärkets  trovärdighet.  
Analysen  har  gjorts  genom  att  studera  varumärkets  PODs,  Points  Of  
Difference,  och  POPs,  Points  Of  Parity  gentemot  konkurrerande  varumär-‐‑
ken.  Attributen  som  har  identifierats  har  presenterats  nedan  i  olika  katego-‐‑
rier.  Fullständig  analys  av  attributen  har  presenterats  i  bilaga  D.  

Tabell  1:  PODs  och  POPs  för  LEG.  

PODs   POPs  

• Säkerhet  

• Samarbeten  

• Design  

• Sortiment  

• Funktion  

• Pris  

  

4.1.2 Intressentanalys 
De  intressenter  som  har  identifierats  presenteras  nedan.  Intressenterna  har  
delats  upp  i  två  grupper  som  visar  på  prioriteringsgrad  av  respektive  
grupps  krav  på  produkten.    
  
Tabell  2:  Intressenter  uppdelade  i  två  grupper  utefter  prioriteringsgrad.  

  
  

Gymnaster  
Ledare  
Föräldrar  
Tillverkare  
Montörer/Reparatörer  
Säkerhetskontrollanter  
Arbetsmiljöverket  

Säljare  
Inköpare  
Ledningsgrupp  
Redskapsansvariga    
Konkurrerande  företag  
Kunder/upphandlingsansvarig  
kommun  
Transportörer  

Högsta  prioritet  på  krav  
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4.1.3 Metodansatser 
Metodansatserna  som  utfördes  i  projektet  presenteras  i  bilaga  G.  Dessa  har  
varit  grunden  till  genomförandet  av  produktutvecklingen  gällande  de  krav  
och  önskemål  som  har  ställts  på  produkten.  Metodansatserna  har  ett  urval  
som  inkluderar  några  av  intressenterna  med  högst  prioriterade  krav  och  
önskemål.  

Strukturering av insamlad data 
Den  insamlade  informationen  från  metodansatserna  har   insamlats,  bearbe-‐‑
tats  och  strukturerats  nedan.    

Webbenkät  
Den  kvantitativa  undersökningen  har  kartlagt  dagens  användning  av  
tumblinggolv  av  den  berörda  typen  samt  hanteringen  av  detta.  I  studien  har  
23  personer  deltagit.  Svaren  som  enkäten  gav  har  presenterats  nedan.    
  
Enkäten  har  besvarats  av  gymnaster,  ledare  och  andra  aktiva  inom  
gymnastiken.  Fördelningen  har  sett  ut  enligt  följande:    
  
  
  
  
  
  
  

  
Svarskategorin  ”annat”  var  ett  
öppet  svarsalternativ  som  
utgjordes  av  följande  tre  
personer:    
                                                                                                                

• Föredetta  gymnast  
• Både  ledare  och  gymnast  
• Anställd  

  
  
   Diagram  3:  Fördelning  av  deltagare  i  enkäten.  
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Av  alla  deltagare  har  95,5%  varit  i  kontakt  med  ett  tumblinggolv  av  berörd  
typ.  Av  dessa  har  81,1%  varit  deltagande  vid  hanteringen  av  
tumblinggolvet.    
  
Åldersspridningen  på  deltagarna  har  varierat  mellan  10  och  50  år  och  både  
män  och  kvinnor  har  deltagit  i  undersökningen.    
  
Diagrammet  nedan  har  beskrivit  hur  ofta  deltagarna  plockar  fram/bort  
tumblinggolvet  och  huruvida  det  har  förflyttats  ur  lokalen  eller  inte.  X-‐‑
axeln  beskriver  antalet  svarande.  

Diagram  4:  Frekvens  över  hanteringen.    
  
Av  dessa  har  61,9  %  använt  en  vagn-‐‑lösning  vid  hanteringen,  medan  19,05  
%  burit  allting  för  handkraft  och  19,05  %  har  använt  en  annan  lösning,  i  
form  av  upphissning  i  taket.    
  
Deltagarna  har  upplevt  hanteringen  (fram-‐‑  och/eller  bortplockning)  av  
tumblinggolvet  enligt  följande:    
  

  
Diagram  5:  Enkätdeltagarnas  upplevelse  av  hantering  av  tumblinggolv.  
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De  deltagare  som  har  använt  en  vagn  till  tumblinggolvet  upplevde  
hanteringen  av  vagnen  enligt  följande:    
  

  
Diagram  6:  Enkätdeltagaranas  upplevelse  av  hantering  av  vagnar  för  tumblinggolv.  
  
Majoriteten  av  deltagarna  har  tyckt  att  hanteringen  av  både  tumblinggolven  
och  tillhörande  vagnar  har  varit  tung.  Både  i  avseende  att  lasta  sektionerna  
och  att  köra  vagnen.  De  deltagare  som  angav  att  hanteringen  av  
tumblinggolvet  var  lätt  hade  den  upphissningsbara  lösningen.    
  
Sammanställda  resultat  från  övriga  metodansatser  
De  risker  som  setts  av  urvalet  i  metodansatserna  och  som  ligger  till  grund  
för  produktspecifikationen  har  varit  följande:  

• Klämrisk  
• Akuta  skador  i  rygg  och  leder  vid  lyft  
• Risk  att  riva  sig  på  vassa  kanter  
• Risk  att  köra  över  fötter  och  tår  med  en  konstruktion  på  hjul  

Tankar  och  åsikter  om  en  ny  hanteringslösning:  
• Lätt  att  lasta  sektionerna  samt  ske  under  ergonomiska  

arbetsförhållanden  
• Lättmanövrerad  
• Rullbar  
• Vid  rullning/förflyttning  av  sektionerna  ska  normala  steg  kunna  

användas.  
• Säker,  inga  delar  får  ramla  av  eller  konstruktionen  haverera  

Övriga  tankar  kring  hanteringen:  
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• Hantering  bör  ske  under  organiserade  former.  Det  underlättar  om  
var  sak  har  sin  plats  i  förrådet/lokalen.  

• Det  underlättar  och  sparar  tid  om  gymnasterna  kan  hjälp  till  med  
hanteringen.    

• Tid  och  effektivitet  vid  fram-‐‑/bortplockning  av  redskap  ses  som  
viktigt  i  gymnastikföreningarna.    

  
     

4.1.4 Produktspecifikation 
Produktspecifikationen  har  grundats  av  de  krav  och  önskemål  som  ställs  på  
produkten.  Kraven  och  önskemålen  har  tagits  fram  med  hjälp  av  metoder  
presenterade  tidigare  i  kapitlet.  Nedan  visas  kraven  i  produktspecifikation-‐‑
en  sammanställd  i  en  tabell,  kraven  måste  uppfyllas  av  lösningen.    I  Bilaga  F  
har  de  identifierade  önskemålen  redovisats  tillsammans  med  en  viktning.    

Tabell  3:  Sammanställning  av  krav  på  produkten.  

Krav   Funktion/Begränsande    
Dimensionskrav  vid  lastade  sektioner:  
max  3  m  brett  och  3  m  högt    

B  

Inget  får  ramla  av  vid  transport   B  
Hjul  som  håller  för  belastningen  med  en  
minsta  säkerhetsfaktor:  1,5  

B  

Skapa  förutsättning  för  att  lasta  
sektionerna  enligt  det  som  i  teoriavsnittet  
definieras  som  ergonomisk  lastning  

F  

Minsta  säkerhetsfaktor  1,5  på  
belastningen  på  konstruktionen  

B  

Inga  vassa  kanter   B  
Tåligt  material  som  inte  deformeras  eller  
repas  lätt  

B  

Mekaniska  funktioner  och  
säkerhetssystem  ska  tåla  upprepad  
användning  

B  

Konstruktionen  ska  inte  välta  vid  korrekt  
användning  

F  

Inte  begränsa  användningen  av   B  
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tumblinggolvet  
Lösningen  ska  skilja  sig  från  de  
nuvarande  lösningar  som  finns  på  
marknaden  

B  

Sättet  att  lasta  sektionerna  ska  minimera  
påfrestningarna  på  kroppen  så  mycket  
som  möjligt  

F  

Ingen  omkonstruktion  av  sektionerna  
som  innebär  ökad  skaderisk  får  ske  

B  

Ledare  och  gymnaster  (min.  13  år)  ska  
kunna  hantera  lastningen  av  sektionerna  

B  

  

4.2 Planering 
Den  planering  som  varit  till  grund  för  projektets  leveranser  och  tidsdispo-‐‑
sition  presenteras  i  Bilaga  A.  

4.3 Genomförande 
Genomförandet  har  skett  med  ett  agilt  arbetssätt.  Till  det  agila  arbetssättet  
har  ett  visionsdokument  skapats,  detta  har  presenterats  i  Bilaga  H.  

4.3.1 Konceptgenerering 
Funktionsanalysen  har  utgått  ifrån  den  huvudfunktion  som  är  samman-‐‑
kopplad  med  projektets  syfte.  Utifrån  huvudfunktionen  har  delfunktioner  
identifierats.  I  diagrammet  nedan  har  funktionsanalysen  sammanställts  och  
strukturerats.    
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Diagram  7:  Funktionsanalys  sammanställd  i  träddiagram.    

Lösningar  till  delfunktionerna  har  genererats  och  sammanställts  i  en  morfo-‐‑
logisk  matris,  bifogad  i  Bilaga  I.  Utifrån  den  morfologiska  matrisen  har  fem  
olika  koncept  formats  där  lösningarna  på  delfunktionerna  kombinerats  på  
olika  sätt.    

4.3.2 Utvärdering och val av koncept 
Nedan  har  de  fem  koncepten  presenterats  i  form  av  beskrivning  och  skisser.    
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ett	  säkert	  sätt	  

Skapa	  förutsättningar	  
för	  ergonomisk	  lastning	  

Minimera	  klämrisk	  -‐	  vid	  
lastning	  
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Koncept 1 

  

Bild  12:  Skiss  över  koncept  1  
  
Koncept  1  visas  på  bild  12  och  är  en  vagnlösning  på  hjul  med  länkbyglar,  
där  sektionerna  lastas  på  lutande  plan  inåt  mot  en  mittvägg  på  vagnen.  De  
lutande  planen  gör  att  sektionerna  hålls  på  plats  och  inte  riskerar  att  välta.  
Hjulen  är  låsbara  för  att  underlätta  lastningen.  Sektionerna  lastas  omlott  likt  
bild  13  visar.    
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Bild  13:  Sektioner  packade  omlott,  i  profil.    

Konstruktionen  på  vagnen  är  låg,  vilket  gör  att  det  är  enkelt  att  välta  upp  
sektionerna  på  plats.  Genom  att  konstruera  vagnen  lägre  än  sektionens  
halva  höjd  tippar  sektionen  lättare  över  p.g.a.  momentet  som  bildas,  d.v.s.  
där,  enligt  bild  14,  l2  >  l1.  

  

Bild  14:  Momentet  som  skapas  då  sektionen  tippas  upp  på  koncept  1.  

När  sektionerna  välts  upp  kan  de  justeras  på  plats  genom  att  dra  i  sektion-‐‑
erna.  Friktionen  är  liten  mellan  materialet  i  vagnen  och  materialet  i  sektion-‐‑
erna.  Den  låga  konstruktionen  innebär  även  att  klämrisken  för  fötter  och  tår  
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minimeras  då  mellanrummet  mellan  golv  och  vagn  blir  litet.  För  att  vagnen  
dels  ska  vara  stabil  och  dels  minimeras  i  vikt  har  en  rör-‐‑struktur  valts  till  
mittväggen  medan  de  lutande  planen  är  släta  för  att  underlätta  justering  av  
sektionernas  placering  när  de  tippats  på  plats.  En  risk  är  om  konstruktionen  
skulle  köras  över  en  tröskel,  då  den  riskerar  att  hamna  i  obalans  och  kan  
välta.  

Koncept 2 

  

Bild  15:  Skiss  över  koncept  2.  
  
Koncept  2  visas  på  bild  15  och  är  en  vagnlösning  på  låsbara  hjul  i  länkbyg-‐‑
lar  med  heltäckande  bottenplatta.  Vagnen  manövreras  med  hjälp  av  hand-‐‑
taget.  Monterat  på  vagnen  är  vertikala  plåtskivor  som  delar  in  vagnen  i  
olika  fack.  I  varje  fack  kan  två  sektioner  packas  omlott,  som  bild  13  visar,  
d.v.s.  en  vagn  rymmer  åtta  sektioner.  Plåtskivorna  är  tillräckligt  höga  för  att  
sektionerna  inte  ska  kunna  välta.  För  att  få  sektionerna  på  vagnen  utan  att  
belasta  kroppen  onödigt  mycket  finns  en  landgång  upp  på  vagnen.  Land-‐‑
gången  består  av  flera  ”rör-‐‑i-‐‑rör”  profiler,  där  endast  det  innersta  röret  är  
svetsat  i  landgången.  Detta  gör  att  det  yttersta  röret  kan  rotera  och  på  sätt  
rulla  sektionerna  upp  på  vagnen  och  endast  en  skjutande  kraft  från  indivi-‐‑
den  som  lastar  sektionerna  behövs,  se  bild  17.  När  lastningen  är  klar  fälls  
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landgången  upp  och  spänns  fast  med  två  spännen  på  sidorna.  På  så  sätt  
låses  sektionerna  fast  och  transporteras  säkert  till  förvaringsutrymmet.    

Koncept  2  var  ett  av  de  två  koncepten  som  arbetades  vidare.  Konceptet  
CAD-‐‑modellerades  för  att  bli  mer  lättförståeligt  och  komplett.  Hjulen  som  
användes  i  konceptet  är  desamma  som  sitter  på  LEGs  vagnar  idag,  dock  har  
dessa  en  bromsfunktion.  Nedan  visas  bilder  från  modelleringen.  

  

Bild  16:  CAD-‐‑bild  över  koncept  2.  
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Bild  17:  Rullfunktionen  på  landgången.  Mellanrummet  mellan  ytterkanten  och  
rören  ger  rotationsmöjlighet.    

Koncept 3 

  
Bild  18:  Skiss  över  koncept  3.  
  
Koncept  3  har  illustrerats  på  bild  18  och  skiljer  sig  från  övriga  koncept,  
denna  hanteringslösning  är  monterad  på  sektionen  och  fälls  ut  från  
sektionen  vid  transport.  På  insidan  av  sektionens  stålprofiler  finns  en  
vinkelrät  platta  fäst  med  hjälp  av  ett  gångjärn.  På  den  vinkelräta  plattans  
undersida  sitter  två  mindre  hjul  i  länkbygel.  Den  vinkelräta  profilen  fäst  i  
sin  tur  i  två  snabbkopplingar,  som  är  svetsade  till  sektionen,  med  hjälp  av  
spännband/gummiband.  När  lösningen  är  utfälld  tippas  sektionen  upp  på  
högkant  enligt  hanteringssätt  3  och  varje  sektion  rullas  iväg  för  sig.  Vid  
användning  av  tumblinggolvet  fälls  de  vinkelräta  profilerna  in  under  golvet  
och  kommer  därför  inte  att  utgöra  någon  skaderisk  på  golvets  utsida.  När  
den  vinkelräta  profilen  är  infälld  är  den  heller  inte  i  vägen  för  
glasfiberstavarnas  svikt.  
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Koncept  3  var  ett  av  de  två  koncepten  som  gick  vidare  för  fortsatt  
utveckling  och  det  togs  fram  en  CAD-‐‑modell  för  att  kunna  simulera  
konceptet.  Bild  19,  20  och  21  förklarar  de  tekniska  lösningar  som  beskrivits  
ovan.  

     
Bild  19:  Sektion  med  koncept  3  monterat.  Hjullösningen  är  utfälld  på  bilden.    
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Bild  20:  Närbild  på  hjullösningen  från  sektionens  utsida.  De  svarta  profilerna  
representerar  spännband.    
  

  
Bild  21:  Närbild  på  hjullösningen  från  sektionens  insida.  Här  syns  gångjärnets  
infästning.    
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Koncept 4 

  
Bild  22:  Skiss  över  koncept  4.  
  
Koncept  4  visas  på  bild  22  och  är  en  vagnlösning  på  låsbara  hjul  med  
länkbyglar.  Bottenplattan  är  heltäckande  består  av  ett  material  som  har  låg  
friktion  mot  sektionernas  stålmaterial.  Sektionerna  packas  omlott  och  en  
vagn  rymmer  åtta  sektioner.  Rör-‐‑profilerna  som  fungerar  som  ramar  håller  
sektionerna  på  plats  i  sidled  tillsammans  med  spännbanden  som  visas  vid  
sidan  av  vagnen.  För  att  lasta  sektionerna  på  vagnen  används  kroken  som  
hänger  i  en  av  ramarna.  Den  krokas  fast  i  änden  av  de  omlott-‐‑packade  
sektionerna  som  sedan  hissar  upp  ena  sidan  genom  att  dra  i  snöret.  När  
sektionerna  hissats  upp  i  höjd  med  vagnen  läggs  de  mot  den  roterbara  
”rullen”  som  syns  på  vagnens  kortsida.  Denna  hjälper  till  att  förflytta  
sektionen  upp  på  vagnen  när  sektionen  puttas.    
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Koncept 5 

  
Bild  23:  Skiss  över  koncept  5.  
  
Koncept  5  visas  på  bild  23  och  är  en  höj-‐‑  och  sänkbar  vagnlösning.  Hjulen  är  
på  länkbyglar  och  låsbara.  Sektionerna  lastas  omlott  och  en  vagn  rymmer  
åtta  sektioner.  Vagnen  tippas  i  framkant  med  hjälp  av  en  hävarmslösning  
kombinerat  med  en  pedal.  Sektionerna  skjuts  upp  på  vagnen  för  att  sedan  
tippa  upp  hela  vagnen  och  rulla  in  den  i  förvaringsutrymmet.  Bottenplattan  
är  slät  med  ett  låg-‐‑friktionsmaterial  för  enkel  påskjutning  av  sektionerna  
samt  plåtar  på  sidorna,  tillräckligt  höga  för  att  hålla  sektionerna  på  plats.    
  

4.3.3 Förslag på lösning 
Koncept  3  med  en  vidareutveckling  valdes  som  slutgiltigt  koncept.  
Lösningen  har  säkrats  mål  produktspecifikationen,  följande  
vidareutveckling  har  skett  för  att  möta  önskemålen  bättre:  

• Stålprofilerna  gjordes  i  två  olika  modeller  för  att  sätta  sju  av  
sektionerna  i  en  högre  höjd  och  åtta  sektioner  i  en  lägre  höjd.  På  detta  
sätt  kan  sektionerna  ställas  omlott  i  ett  förvaringsutrymme  och  på  så  
sätt  spara  plats.    

• Kanterna  på  stålprofilerna  har  rundats  av  för  att  minimera  risken  för  
rivskador.  
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• Spännbandslösningen  har  bytts  ut.  Dels  då  den  krävde  en  svetsning  
på  sektionerna  och  dels  då  den  var  ostabil.  Den  byttes  ut  mot  en  
sprint-‐‑lösning  med  fjäder  som  är  betydligt  hållbarare  och  stabilare  
för  att  fästa  fast  stålprofilen.    

• Materialet  har  valts  till  rostfritt  stål  ur  en  ekonomisk-‐‑  och  
tillgänglighetssynpunkt.  

  
De  två  olika  höjderna  som  sektionerna  har  konstruerats  i  har  haft  en  
tillräckligt  stor  höjdskillnad  för  att  snabbkopplingarna  inte  ska  ta  emot  när  
de  packas  omlott  i  ett  förvaringsutrymme.  Detta  har  inneburit  att  
sektionerna  tar  minimalt  med  plats  med  denna  hanteringslösning,  d.v.s.  
inte  mycket  mer  plats  än  vad  de  gjort  tidigare,  utan  hjullösning.  Dock  har  
den  tidigare  lösningen  inneburit  förvaring  av  vagnen.    
  
För  att  uppfylla  kravspecifikationen  har  hjulen  dimensionerats  med  en  
säkerhetsfaktor  på  1,76.  Likaså  uppfyller  konstruktionen  kraven  för  
hållfasthet.  Lösningen  använder  sig  av  det  lättaste  hanteringssättet  som  dels  
inte  har  några  lyft  ovanför  axelhöjd  och  dels  ger  möjlighet  till  hantering  
nära  kroppen  för  att  minska  belastningen  på  kroppen.  Dock  innebär  
hanteringssättet  och  lösningen  ett  mindre  lyft  nedanför  knähöjd.  Detta  är  
dock  svårt  att  komma  ifrån  p.g.a.  sektionernas  låga  höjd.  Genom  att  se  till  
de  andra  krav  och  riktlinjer  som  funnits  kring  hantering  och  
belastningsergonomi  är  denna  lösning  den  som  utgör  minst  belastning  på  
kroppen.    
  
Låg  sektion  
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Bild  24:  Låg  sektion  med  hjulen  utfällda.    
  
Den  låga  sektionen  har  stålprofilen  på  ”insidan”  av  sektionens  stålram.  
Detta  har  inneburit  att  sektionen  kunnat  konstrueras  lågt,  för  att  den  totala  
höjden  på  sektionerna  tillsammans  ska  kunna  minimeras  och  den  låga  
sektionen  stå  stadigare  p.g.a.  den  låga  tyngdpunkten.    

  
Bild  25:  Närbild  av  den  låga  sektionens  hjullösning,  visat  från  sektionens  ”insida”.    
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Bild  24  och  25  visar  den  låga  hjullösningen  där  stålprofilen  ses  tillsammans  
med  fästanordningen  i  form  av  en  ”grindstopp”  och  hjulen  i  länkbyglar.  
Grindstoppen  är  en  sprint  kombinerad  med  en  fjäder.  Stålprofilen  sitter  fast  
med  ett  gångjärn  på  sektionens  stålram.  Fästplattan  för  grindstoppen  är  fäst  
på  sektionen  under  stålprofilens  nedersta  kant.  
  
När  tumblinggolvet  ska  användas  fälls  hjullösningen  in  genom  att  lossa  
grindstoppen  och  fälla  in  hjulen,  se  bild  26.  På  så  sätt  är  den  inte  i  vägen  för  
svikten  i  glasfiberstavarna.  

  
Bild  26:  Hjullösningen  infälld  på  den  låga  sektionen.    
  
Konstruktionen  för  den  låga  sektionen  har  bestått  av  standardkomponenter  
som  kan  köpas  in  färdigt  samt  en  egenkonstruerad  komponent.  
Standardkomponenterna  är  hjul  i  länkbygel,  grindstopp  med  fästplatta  
samt  gångjärn.  Stålprofiler  har  konstruerats  efter  LEGs  
tumblinggolvsektioner  och  ritningen  har  presenterats  i  bilaga  K.  En  FEM-‐‑
analys  har  utförts  på  stålprofilen  i  CAD-‐‑programmet  SolidWorks.  Denna  
analys  har  syftat  till  att  se  om  stålprofilen  håller  för  de  påfrestningar  den  
kommer  utsättas  för.  Analysens  resultat  har  presenterats  i  tabellen  nedan  
och  visat  att  konstruktionen  håller,  fullständig  analys  presenteras  i  bilaga  L:  
Tabell  4:  Resultat  från  FEM-‐‑analys,  låg  sektion  
Maximal  spänning,  (sträckgräns)   Maximal  deformation  
2,91x107  N/m2,  (6,204x108  N/m2)   0,059  mm  
    
Hög  sektion  



Förbättring  av  hanteringsmöjligheter  
för  tumblinggolv  –  ett  
produktutvecklingsarbete  för  
Lindén  Equipment  for  Gymnastics  
Maria  Karlefeldt  

Resultat  
2015-‐‑07-‐‑04  

  

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

48  

  
Bild  27:  Hög  sektion  med  hjulen  utfällda.    
  
Den  höga  sektionen  har  stålprofilen  på  ”utsidan”  av  sektionens  stålram  likt  
bilden  visar.  Detta  för  att  den  låga  sektionens  tvärgående  ”stålbalk”  ska  
kunna  placeras  under  den  höga  sektionens  tvärgående  ”stålbalk”.    
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Bild  28:  Hjullösningen  för  den  höga  sektionen  i  närbild.    
  
Den  höga  sektionens  hjullösning  som  visas  på  bild  27  och  28  ovan  har  fästs  
med  ett  gångjärn  för  att  kunna  fällas  in  då  tumblinggolvet  används.  För  att  
hjullösningen  ska  kunna  fästas  har  det  krävts  ett  hål  i  sektionen  där  
grindstoppen  fäster  in.    
  
Infällning  av  hjullösningen  har  skett  på  samma  sätt  som  för  den  låga.  
Grindstoppen  lossas  och  hjullösningen  fälls  in  till  det  läge  som  bild  29  visar.  
I  det  läget  har  hjullösningen  placerats  i  ett  läge  som  inte  inneburit  någon  
säkerhetsrisk.    
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Bild  29:  Hjullösningen  på  den  höga  sektionen  i  infällt  läge.  
  
Den  höga  sektionen  har  haft  samma  standardkomponenter  som  den  låga  
sektionen.  Dock  skiljer  fästplattan  till  grindstoppen  då  den  höga  sektionen  
har  en  plan  fästanordning  och  den  låga  en  vinklad.  Den  egenkonstruerade  
stålprofilen  har  skiljt  sig  från  den  låga  sektionens,  även  denna  har  
presenterats  som  ritning  i  bilaga  M.  Den  höga  sektionens  stålprofil  har  
kombinerats  med  en  stålplatta  mot  sektionen  för  att  hjulen  krävde  en  
förskjutning  utåt  för  att  den  låga  sektionen  skulle  rymmas.  En  FEM-‐‑analys  
har  genomförts  och  presenterats  i  tabellen  nedan  vilket  visar  på  att  
stålprofilen  håller  för  belastningen,  hela  analysen  har  presenterats  i  Bilaga  
N:    
Tabell  5:  Resultat  av  FEM-‐‑analys,  hög  sektion.    
Maximal  spänning,  (sträckgräns)   Maximal  deformation  
1,34x107  N/m2,  (6,204x108  N/m2)   0,031  mm  
  
Sektionerna  tillsammans  
Sektionernas  hanteringslösningar  har  konstruerats  för  att,  på  ett  så  stabilt  
sätt  som  möjligt,  passa  omlott  med  varandra.  På  bild  30  har  detta  simulerats  
i  CAD-‐‑programmet  SolidWorks  [30].    



Förbättring  av  hanteringsmöjligheter  
för  tumblinggolv  –  ett  
produktutvecklingsarbete  för  
Lindén  Equipment  for  Gymnastics  
Maria  Karlefeldt  

Resultat  
2015-‐‑07-‐‑04  

  

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

51  

  
Bild  30:  Sektionerna  ståendes  på  hjul  packade  omlott.    
  
Enligt  simuleringen  av  sektionernas  packning  finns  en  distans  större  än  
nödvändigt.  Denna  distans  har  skapats  för  att  sektionerna  ska  kunna  packas  
på  ett  lätt  sätt  och  inte  kräva  för  hög  precision.  Bild  31  är  en  närbild  på  
hjullösningarna  vid  packningen  presenterats.  Denna  bild  tydliggör  
mellanrummet  mellan  sektionerna  vid  packningen.    

  
Bild  31:  Närbild  av  hjullösningarna  vid  packning.    
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5 Diskussion 
  

5.1 Metoddiskussion 
Metoderna  som  användes  i  projektet  har  syftat  till  att  uppnå  projektets  mål,  
att  ta  fram  en  ny  hanteringslösning  till  LEGs  tumblinggolvsektioner.  
Projektet  har  strukturerades  enligt  en  agil  arbetsmetod  vilket  har  passat  då  
det  inte  var  klart  i  projektets  början  vilken  typ  av  resultat  det  skulle  mynna  
ut  i.  Genom  den  agila  arbetsmetoden;  förstudie,  planering,  genomförande,  
avslut  blev  projektet  fritt  och  två  koncept  kunde  arbetas  vidare  då  projekt-‐‑
formen  gav  utrymme  för  deras  differens.  Den  agila  projektmetoden  passade  
projektet  då  inga  tydliga  riktlinjer  kom  med  uppdraget  utan  att  produktut-‐‑
vecklaren  själv  fick  bestämma  över  projektet.  Genomförandet  har  delats  
upp  i  olika  etapper  baserat  på  produktutvecklingsfaserna  som  projektet  
behandlat.  Denna  plan  har  använts  i  projektet  tillsammans  med  en  dagspla-‐‑
nering  där  post-‐‑it  lappar  med  projektets  alla  delar  och  metoder  flyttats  
mellan  kategorierna:  ”inte  påbörjat”,  ”pågående”  och  ”avslutat”.  Dagspla-‐‑
nen  har  gjort  att  projektets  varit  under  kontroll  och  att  etapplanens  leveran-‐‑
ser  skett  enligt  planerad  tid.  Tidsplanen  har  hållits  under  hela  projektet  och  
varit  planerad  så  att  tidsutrymme  funnits  för  oväntade  händelser.    

Förstudien  syftade  till  att  kartlägga  och  studera  marknaden  och  metoderna  
valdes  och  planerades  i  en  systematisk  ordning  med  respektive  leverans.  
Förstudien  hade  blivit  betydligt  mer  tidskrävande  om  inte  produktutveck-‐‑
larens  närhet  till  intressenterna  och  erfarenheten  av  problemet  funnits.  
Genom  en  närhet  till  intressenterna  har  intervjuer  och  observationer  kunnat  
ske  vid  flertalet  tillfällen.  En  kritisk  aspekt  gällande  förstudien  har  varit  den  
smala  målgrupp  som  projektet  vänder  sig  till.  Webbenkäten  som  syftat  till  
att  ge  kvantitativa  resultat  hade  23  svarande,  detta  var  tillräckligt  för  att  
uppfylla  webbenkätens  syfte  men  för  att  ha  specificerat  problemet  tydligare  
samt  samla  alla  åsikter  kring  problemet  runt  om  i  föreningarna  hade  fler  
svarande  varit  önskvärt.  

Stor  del  av  projektets  tid  har  lagts  på  förstudien  och  har  skapat  en  bred  
grund  för  produktutvecklingen.  Det  har  upplevts  att  produktutvecklarens  
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tidigare  erfarenheter  av  truppgymnastik  och  hantering  av  tumblinggolv  har  
varit  till  stor  nytta  då  området  upplevts  som  smalt  och  informationen  
svårtillgänglig.  Att  informationen  var  svårtillgänglig  kan  ses  i  metodvalet  
där  exempelvis  flertalet  metodansatser  i  form  av  intervjuer  använts  framför  
informationssökning  i  litteratur.  Svårtillgängligheten  av  information  var  
extra  påtaglig  då  varumärkesanalysen  gjordes,  eftersom  den  enda  informat-‐‑
ionskällan  om  LEG  var  deras  egna  företag  och  hemsida.  Marknaden  för  
hanteringslösningen  kartlades  genom  positioneringsdiagram,  dessa  har  
fungerat  väl  som  underlag  genom  projektet  för  att  kunna  sikta  på  den  
önskvärda  positionen  på  marknaden  samt  vad  som  behövs  för  att  nå  dit.  
Hade  marknaden  för  hanteringslösningar  för  tumblinggolv  varit  större  
hade  mer  specifika  jämförelser  kunnat  göras  mellan  de  olika  tillverkarna.  I  
detta  fallet  var  marknaden  för  smal  och  fler  lösningar  behövdes  för  att  även  
kunna  hitta  lösningar  på  liknande  problem,  vilket  även  kunde  tillämpas  
som  ”katalogmetoden”  längre  fram  i  idégenereringen.    

I  förstudien  har  säkerhet  kring  produkten  visat  sig  vara  det  viktigaste  för  
intressenterna.  Genom  metodansatserna  framkom  detta  tydligt  och  det  är  
även  tydligt  att  produktspecifikationen  är  präglad  med  säkerhetskrav,  
vilket  även  visade  sig  passa  in  väl  på  LEG  som  varumärke.  Genom  identifi-‐‑
kationen  av  de  olika  säkerhetsaspekterna  som  bör  has  i  åtanke  kunde  dessa  
ställas  som  krav  på  alla  koncept.    

Under  genomförandet  valdes  metoder  som  lämnade  typ  av  lösning  öppen,  
d.v.s.  om  det  skulle  bli  en  omkonstruktion  av  sektionerna  eller  en  vagnlös-‐‑
ning.  Genom  att  utgå  från  funktionsanalysen  som  gällde  båda  typerna  av  
lösning  kunde  allmänna  lösningar  på  delfunktionerna  genereras  även  om  
alla  inte  var  applicerbara  på  en  omkonstruktion.  För  idégenereringen  av  
lösningar  gjordes  en  avgränsning  gällande  funktionen  att  kunna  rulla  i  flera  
riktningar.  Denna  gjordes  då  hjul  med  länkbygel  idag  är  den  lösning  som  
används  för  alla  redskapshanteringslösningar  och  den  som  fungerar  bäst  i  
miljön  där  hanteringen  ska  ske.  Även  om  fler  lösningar  finns  till  funktionen  
”kunna  förflyttas  i  flera  riktningar”  så  gjordes  avgränsningen  för  att  kunna  
skapa  så  bra  koncept  som  möjligt  istället  för  kreativa.  Företaget  har  även  
idag  en  leverantör  för  hjul  med  länkbygel  som  erbjuder  flertalet  varianter  
väl  fungerande  för  ändamålet.    
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När  koncepten  kombinerades  ihop  togs  även  vagnens  smidighet  och  vikt  i  
åsyn  samt  att  kravspecifikationen  sågs  över  för  att  ta  hänsyn  till  de  ergono-‐‑
miska  krav  och  säkerhetskrav  som  ställdes.  De  olika  hanteringssätten  som  
presenterades  i  teoriavsnittet  sågs  även  över  för  att  kunna  kombineras  med  
hanteringslösningarna.  En  nästintill  obligatorisk  aspekt  gällande  förvaring  
och  hantering  är  att  sektionerna  ska  kunna  packas  omlott  likt  bilden  i  
koncept  1  visar.  Dessa  aspekter  kan  ha  begränsat  kreativiteten  i  lösningarna  
och  i  kombinationerna  som  sedan  utgjorde  koncepten.    

Vid  utvärderingen  och  valet  av  koncept  valdes  att  inte  använda  någon  
stödmetod.  Valet  gjordes  av  produktutvecklaren  att  istället  göra  valet  av  
koncept  i  samråd  med  företagets  VD  för  att  den  lösning  som  är  mest  intres-‐‑
sant  och  passar  företaget  bäst  skulle  väljas.  Valet  baserades  därför  på  de  
aspekter  som  rapporten  tidigare  behandlat.  Detta  var  ett  naturligt  val  då  
alla  koncepten  uppfyllde  kravspecifikationen  och  många  av  önskemålen  
sedan  innan.  Genom  utvärderingen  av  konceptet  som  valdes  hittades  även  
de  punkter  som  behövde  vidareutvecklas.    Att  tillämpa  en  stödmetod  i  
detta  fall  hade  förmodligen  känts  överflödigt  då  värdet  på  konceptet  
fortfarande  hade  funnits  i  den  nytänkande  lösningen  istället  för  det  poäng-‐‑
system  som  kunnat  användas.  Den  valda  lösningen  är  nytänkande  och  har  
inte  funnits  på  marknaden  tidigare.    

Övergripande  har  metoderna  uppfyllt  sitt  syfte  och  känts  relevanta  för  
resultatet.  Inga  större  problem  med  metoderna  har  uppstått,  heller  inte  att  
någon  metod  känts  överflödig.  Metoderna  har  planerats  för  att  passa  ihop  
med  varandra  och  säkerställa  att  de  tänkbara  lösningar  som  finns  ska  täckas  
in  och  finnas  med  i  projektet.    



Förbättring  av  hanteringsmöjligheter  
för  tumblinggolv  –  ett  
produktutvecklingsarbete  för  
Lindén  Equipment  for  Gymnastics  
Maria  Karlefeldt  

Diskussion  
2015-‐‑07-‐‑04  

  

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

55  

5.2 Resultatdiskussion 
Förstudien  visade  att  det  fanns  ett  behov  av  en  ny  hanteringslösning  då  de  
befintliga  lösningarna  upplevdes  som  tunga  och  osäkra.  
Positioneringsdiagrammen  har  även  visat  på  att  det  funnits  en  plats  på  
marknaden  där  den  nya  lösningen  ska  etableras  samt  vilka  attribut  som  bör  
ha  tagits  i  hänsyn  vid  utvecklingen  för  att  den  ska  positioneras  där.  
Attributen  har  varit  lastkapacitet  i  förhållande  till  skaderisk  respektive  lyft.  
De  önskvärda  kombinationerna  av  attributen  har  varit  en  lösning  med  så  
låg  skaderisk  som  möjligt,  med  så  hög  lastkapacitet  och  lätta  lyft  som  
möjligt.  Vid  positioneringen  har  tre  olika  kategorier  valts;  vagnar  för  
tumblinggolv,  vagnar  för  annan  idrottsutrustning  samt  manuella  vagnar  
inom  industrin.  Dessa  tre  kategorier  valdes  då  marknaden  för  vagnar  för  
tumblinggolv  inte  är  tillräckligt  bred  för  att  hitta  en  tydlig  
marknadsposition.  Vid  positioneringen  hade  endast  två  tillverkare  av  dessa  
vagnar  identifierats,  varav  den  ena  var  LEG.  För  att  positioneringen  även  
skulle  vara  till  nytta  i  projektets  fortsättning  och  se  vilka  lösningar  som  
hade  varit  tänkbara  att  ersätta  tumblinggolvvagnarna  med  valdes  de  övriga  
kategorierna.    
  
Koncepten  som  togs  fram  under  konceptgenereringen  var  både  
vagnlösningar  och  en  omkonstruktion/tillägg  till  sektionerna.  Koncepten  
har  kombinerats  efter  de  lösningsalternativ  som  tagits  fram  i  den  
morfologiska  analysen.  Nedan  har  en  kort  diskussion  kring  för-‐‑  och  
nackdelar  med  respektive  koncept  presenterats.  Dessa  har  varit  till  grund  
för  valet  av  koncept.    
  
Koncept  1  
Koncept  1  är  ett  enkelt  konstruerat  koncept  med  en  lätt  lösning  för  att  få  
sektionerna  att  stå  stadigt.  Problemen  som  kan  uppstå  med  konceptet  är  vid  
lastningen  av  sektionerna.  Det  första  problemet  uppstår  om  sektionen  inte  
är  tillräckligt  nära  vagnen  när  den  tippas  upp.  Då  kommer  den  inte  att  
tippas  upp  lika  lätt  och  riskerar  att  falla  ned.  Det  andra  problemet  blir  att  
lastningen  kommer  behöva  ske  med  varannan  sektion  på  varannan  sida.  
Om  alla  sektioner  lastas  först  på  den  ena  sidan  mittväggen  riskerar  vagnen  
att  tippa  då  den  andra  sidan  är  tom.    
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Koncept  2  
Koncept  2  är  ett  av  de  koncept  som  valdes  att  vidareutvecklas.  Lösningen  är  
i  grunden  lik  den  lösning  som  idag  används.  Skillnaderna  är  att  sektionerna  
tippas  upp  på  högkant  vilket  minimerar  antalet  höga  lyft  då  hanteringssätt  
1  är  tyngre  än  hanteringssätt  3.  Med  hjälp  av  landgången  minimeras  även  
lyften  som  ska  göras  upp  på  vagnen  och  sektionerna  står  stadigare  mellan  
plåtarna  än  vad  de  gjort  på  den  tidigare  lösningen.  Vidareutvecklingen  
utfördes  just  för  att  konceptet  hade  en  enkel  men  stabil  konstruktion  med  
minimalisk  risk  att  välta,  då  vältning  av  sektioner  skulle  innebära  den  
största  möjliga  skada  som  kan  uppstå  vid  hantering.    
  
Koncept  3  
Koncept  3  är  det  koncept  som  differentierar  sig  mest  från  de  andra  
koncepten.  Det  innebär  ett  tillägg  och  omkonstruktion  av  sektionerna  för  att  
ingen  vagnlösning  ska  krävas.  Fördelarna  med  detta  koncept  är  många.  
Konceptet  nytänkande,  kräver  inga  externa  vagnar  och  genom  att  bara  
vikten  av  en  sektion  ska  rullas  kan  även  yngre  gymnaster  hjälpa  till  utan  att  
skaderisken  blir  för  stor.  För  att  tippa  upp  sektionen  används  hanteringssätt  
3  vilket  även  det  innebär  minst  kraftansträngning  och  skaderisk  av  de  tre  
sätten.  Konceptet  är  också  ett  av  det  två  koncept  som  valdes  att  utvecklas  
ytterligare  för  att  kunna  utvärdera  dess  tillämpbarhet.    
  
Koncept  4  
Konceptet  innebär  en  stabil  och  säker  konstruktion  där  sektionerna  står  
stadigt  inom  ramarna  och  spänns  fast  ytterligare  med  spännbanden.  
Vagnlösningen  har  en  låg  tyngdpunkt  och  är  svår  att  välta.  Dock  innebär  
lösningen  flera  tekniska  delar  för  att  lastningen  ska  ske  på  ett  så  
ergonomiskt  sätt  som  möjligt,  då  både  upphissningsfunktionen  och  rullen  
ska  fungera  och  skötas  rätt  för  att  lösningen  ska  vara  säker.  Sköts  dessa  
funktioner  inte  rätt  eller  inte  fungerar  innebär  lösningen  istället  stora  
skaderisker  då  sektionerna  tenderar  välta  under  upphissningen.  Vagnen  är  
även  väldigt  platskrävande  vid  förvaring.    
  
Koncept  5  
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Koncept  5  är  en  vagnlösning  med  plan  botten  och  plåtar  på  sidorna  för  att  
hålla  sektionerna  på  plats.  Tanken  är  att  de  hjulen  mot  lastdelen  på  vagnen  
ska  vara  höj-‐‑  och  sänkbara  vilket  innebär  att  vagnen  tippas  för  att  kunna  
skjuta  upp  sektionerna  på  vagnen.  Vagnens  tippfunktion  skulle  fungera  likt  
den  som  sitter  på  plintar  i  gymnastiksalar  idag,  på  ett  mekaniskt  sätt  med  
hävarmar.  Det  problem  som  identifierades  vid  utvärdering  var  att  när  alla  
åtta  sektioner  lastats  i  det  lutande  planet  och  ska  tippas  upp  så  är  det  272  kg  
som  ska  tippas  upp.  För  att  kunna  göra  det  räcker  inte  en  normalviktig  
persons  tyngd  och  ett  mekaniskt  hävarmssystem.  Om  ett  elektroniskt  
hissystem  skulle  sitta  på  vagnlösningen  hade  den  blivit  dyrare  än  de  
riktlinjer  som  finns  för  projektet.    
  
Valt  koncept  –  utveckling  av  koncept  3  
Alla  koncept  presenterades  för  LEGs  VD,  Rikard  Lindén  för  att  sedan  i  
samråd  kunna  utvärdera  och  välja  ett  slutgiltigt  koncept.  Valet  att  inte  
använda  någon  stödmetod  utan  avgöra  resultatet  på  detta  sätt  har  känts  
relevant  då  det  har  varit  viktigt  att  LEG  har  varit  nöjda  och  fått  största  
möjliga  nytta  av  det  arbete  som  utförts.    
  
Vid  utvärderingen  har  koncept  3  valts,  även  om  det  var  fullt  fungerande  
upptäcktes  flera  saker  som  kunde  förbättras.  Det  upptäcktes  att  sektionerna  
inte  längre  gick  att  packa  omlott  i  förvaringsutrymmet  lika  lätt  och  koncept  
3  innebar  därför  att  större  förvaringsutrymmen  skulle  behövas.  Tanken  
väcktes  om  konstruktionen  kunde  ske  i  olika  höjd  eller  med  någon  del  som  
gick  att  fälla  ut  i  flera  steg,  så  att  sektionerna  kunde  ställas  omlott.  Vid  
vidare  fundering  kring  en  utfällbar  del  i  flera  steg  insågs  att  detta  inte  får  
samma  stabilitet  eller  håller  den  ekonomiska  ramen.  Därför  valdes  att  
utveckla  den  stålprofil  som  redan  tagits  fram  fast  att  den  konstruerades  i  
två  olika  höjder.  Dock  vill  den  totala  höjden  ändå  minimeras  eftersom  ju  
högre  den  höga  sektionen  står  desto  mer  obalans  skapas  och  desto  större  är  
risken  att  den  välter.  För  att  kunna  packa  sektionerna  så  nära  som  möjligt  
och  samtidigt  så  lågt  som  möjligt  var  spännband-‐‑systemet  i  vägen  och  
höjden  kunde  minimeras  betydligt  om  detta  byttes  ut.  Därför  valdes  att  byta  
fäst-‐‑systemet  mellan  hjullösningen  och  sektionen  till  ett  sprint-‐‑system  med  
fjäder  som  även  kan  kallas  grindstopp.    
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Problemet  som  uppstod  när  grindstoppen  skulle  fästas  mellan  sektionen  
och  stålprofilen  var  att  det  bara  fanns  två  potentiella  sidor  den  kunde  sitta  
på,  stålramens  insidor,  eftersom  den  ena  sidan  fästs  mot  en  annan  sektion  
och  den  andra  är  utåt,  vilket  innebär  en  skaderisk.  Ytan  på  stålramens  sidor  
har  även  varit  smal  och  svår  att  hitta  delar  som  passar.  En  del  av  problemet  
var  även  att  grindstoppen  skulle  fästas  så  att  den  inte  skulle  vara  i  vägen  
när  hjullösningen  fälls  in.    
  
Att  göra  sektionerna  olika  höga  kräver  mer  arbete  än  en  homogen  lösning  
dels  vid  produktion  och  montering  och  dels  vid  hantering  i  träningslokalen  
då  sektionerna  måste  förvaras  varannan  hög  och  låg.  Vid  produktion  och  
montering  kommer  det  bli  viktigt  att  rätt  antal  sektioner  får  rätt  lösning.  För  
att  underlätta  vid  produktion  och  montering  består  den  höga  och  låga  
hjullösningen  av  mestadels  likadana  komponenter.  Detta  innebär  att  det  är  
lättare  för  företaget  att  lagerhålla  reservdelar  då  antalet  olika  delar  är  få.    
  
Hanteringslösningen  innebär  ett  relativt  lågt  lyft  när  sektionen  ska  tippas  
upp  på  högkant,  detta  lyft  strider  mot  arbetsmiljöverkets  riktlinje  kring  inga  
lyft  under  knähöjd.  Dock  ses  denna  som  den  bästa  ändå  eftersom  alla  
hanteringssätt  kommer  att  kräva  att  ta  sektionen  från  denna  låga  höjd.  
Hanteringssätt  3  är  det  hanteringssätt  av  de  tre  som  presenteras  i  
teoriavsnittet  som  kräver  minst  kraftansträngning.  Genom  att  lösningen  inte  
har  någon  extern  vagn  krävs  heller  inget  större  förvaringsutrymme  och  
innebär  att  detta  är  den  volymeffektivaste  hanteringslösningen.  Detta  är  har  
varit  en  klar  fördel  med  lösningen  eftersom  förvaringsutrymmena  är  små  
och  med  begränsande  mått.    I  övrigt  är  det  en  säker  lösning  som  kommer  
skapa  ett  mervärde  hos  användarna.  Det  finns  inga  större  säkerhetsrisker  
som  skulle  behöva  varningsskyltar  eller  liknande.    
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6 Slutsats 
Syftet  med  projektet  har  varit  att  ta  fram  en  ny  hanteringslösning  åt  LEGs  
tumblinggolvsektioner  samt  att  kartlägga  de  krav  och  önskemål  som  finns  
på  en  sådan.  En  ny  hanteringslösning  har  tagits  fram  utifrån  de  krav  och  
önskemål  som  har  identifierats  hos  de  olika  intressenterna.    
Resultatet  har,  förutom  den  nya  hanteringslösningen,  kraven  och  
önskemålen,  innehållit  en  förstudie  och  kartläggning  av  marknaden.    

6.1 Förslag på fortsatt arbete 
Nästa  steg  i  utvecklingen  av  hanteringslösningen  är  att  bygga  en  prototyp.  
Prototypbygget  har  avgränsats  till  utanför  projektets  tidsplan.  Prototypen  
bör  byggas  för  att  kunna  testa  lösningen  så  att  den  blir  stabil,  säker  och  
håller  för  belastningen  den  kommer  utsättas  för.  De  kritiska  aspekter  som  
behöver  testas  är  följande:  

• Stabiliteten  när  sektionen  står  på  hjulen.  Den  kritiska  aspekten  är  om  
avståndet  mellan  hjulen  är  tillräckligt  stort  för  att  sektionen  ska  stå  
stabilt.  Avståndet  mellan  hjulen  är  större  på  den  högre  sektionen  då  
denna  hjulplatta  är  bredare.  Det  eventuella  balansproblemet  hos  den  
låga  sektionen  försökte  lösas  genom  att  ge  konstruktionen  en  låg  
tyngdpunkt.    

• Sektionernas  hållfasthet.  Då  hanteringslösningen  ska  fästas  på  
sektionerna  kommer  det  att  kräva  att  flera  hål  görs  i  sektionerna  för  
att  få  fast  skruvarna.  En  kritisk  aspekt  är  då  hur  dessa  hål  påverkar  
sektionens  hållfasthet.    

  
Innan  lösningen  sätts  i  produktion  bör  ett  tumblinggolv  utrustas  med  
lösningen,  testas  avseende  hantering  samt  hur  mycket  lösningen  påverkar  
golvet  under  användning.    
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Bilaga A: Leveransplan 
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Bilaga B: Beräkningar 
Hanteringssätt  1:  
Hanteringssätt  1  innebär  att  sektionens  hela  vikt  lyfts  från  backen,  kraften  F  
som  krävs  för  att  lyfta  den  blir  då  34g:  
𝐹 = 34×𝑔 = 333,54  𝑁  
  
Hanteringssätt  2:  
Hanteringssätt  2  innebär  att  sektionen  tippas  upp  på  ena  kanten.  Bara  halva  
vikten  på  34  kg  behöver  då  lyftas.  Dock  skapas  ett  moment  kring  den  punkt  
som  sektionen  tippas  runt  och  hävarmen  är  2  m.    

𝑀! =
34
2 ×𝑔×2 = 333,54  𝑁𝑚  

  
  
Hanteringssätt  3:  
Hanteringssätt  3  beräknas  på  precis  samma  sätt  som  hanteringssätt  2,  dock  
är  hävarmen  bara  1  m,  vilket  gör  att  momentet  halveras  i  jämförelse  med  
hanteringssätt  2.  

𝑀! =
34
2 ×𝑔×1 = 166,77  𝑁𝑚  
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Bilaga C: Marknadsanalys  
Nedan  visas  bilder  på  de  produkter  som  ligger  till  grund  för  
marknadsanalysen.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bild  1:  Rantzows  mattvagn.  Samma                            Bild  2:  Mattvagn.  [26]  
används  för  tumblingsektioner  idag,    
fast  med  hörnbeslag  [25]        
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Bild  3:  Vagn  för  satsbrädor.  [27]                                  Bild  4:  Vagn  för    
gympingmattor.  [28]  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bild  5:  Vagn  för  mål.  [29]                                                                  Bild  6:  Flakvagn  för  
   innebandymål.  [30]  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bild  7:  Vagn  för  step-‐‑up  brädor.  [31]   Bild  8:  Transport-‐‑  och  
förvaringsvagn.  [32]  
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Bild  9:  Vagn  för  voltgolv.  [33]                                Bild  10:  Flakvagn  för  industriellt  bruk.  [34]  
  

  
Bild  11:  Palldragare.  [35]  
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Bilaga D: Verksamhetsanalys 
POD’s  
  
Säkerhet  
LEG  är  ett  företag  som  värdesätter  säkerhet  i  träningsmiljö  högt.  
Det  är  ett  av  ledorden  som  presenteras  på  företagets  hemsida.  
Detta  tydliggörs  ytterligare  då  de  utför  besiktningar  gällande  
säkerhet  i  träningsanläggningar  åt  Svenska  SIKO.  Säkerheten  för  
produkten  har  varit  ett  av  de  högsta  kraven  då  sektionerna  som  
ska  hanteras  är  tunga  och  innebär  stora  skaderisker  om  de  skulle  
välta.  För  att  minimera  risken  för  olyckor  har  arbetsmiljöverkets  
riktlinjer  hafts  i  åtanke.    
  
Samarbeten  
LEG  har  nära  samarbeten  med  föreningar,  ledare,  gymnaster  
samt  Svenska  Gymnastik  Förbundet.  Detta  gör  att  de  lätt  kan  
identifiera  behov,  krav,  önskemål  och  möjliga  säkerhetsrisker.  
För  att  möta  detta  har  en  del  av  förstudien  gjorts  via  en  enkät  
besvarad  av  gymnaster  och  ledare  runt  om  i  landet.    
  
Design  
LEGs  nuvarande  produkter  har  enhetlig  design  som  särskiljer  sig  
från  konkurrenternas,  där  det  är  tydligt  att  produkterna  hör  ihop  
och  kommer  från  samma  tillverkare.  Företagets  logga  är  tryckt  
på  produkterna  och  produkterna  håller  samma  färgteman.  Den  
nya  produkten  har  tagits  fram  att  passa  in  i  sortimentet  avseende  
design.    
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POP’s  
  
Sortiment  
I  dagsläget  erbjuder  LEG  liknande  produkter  som  sina  
konkurrenter,  och  även  gällande  utrustning  av  specialhallar.  
Detta  gör  företaget  konkurrenskraftigt  då  byggnation  av  
specialanläggningar  för  gymnastik  blivit  allt  mer  vanligt.    
  
Funktion  
LEGs  redskap  fyller  samma  funktioner  som  hos  konkurrenternas  
redskap.  Den  konstruktion  som  avser  hantering  och  förvaring  av  
tumblinggolvsektioner  fyller  samma  funktion  som  
konkurrenternas  och  har  en  liknande  konstruktion.  Den  nya  
produkten  fyller  samma  funktion  för  att  skapa  konkurrens  men  
skiljer  i  konstruktion  för  att  skapa  ett  mervärde  för  LEGs  
tumblinggolv  hos  användarna.  
  
Pris  
I  dagsläget  är  prisnivåerna  lika  mellan  de  företag  som  erbjuder  
redskap  för  truppgymnastik.  Detta  visas  tydligt  då  de  
kommuner  som  bygger  specialanläggningar  för  gymnastik  
förhandlar  med  samtliga  företag  och  skillnaderna  mellan  
anbuden  är  små.  LEGs  nuvarande  lösning  för  hantering  av  
tumblinggolv  säljs  till  ett  pris  på  5  600  kr  och  den  nya  lösningen  
skiljer  minimalt  i  prisnivå.    
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Bilaga E: SWOT-analys 
STYRKOR         SVAGHETER  
Mig:  
• Kompetens  

inom  produkt-‐‑
utveckling  

• Erfarenhet  
inom  området  
och  av  proble-‐‑
met  

• Intresse  
• CAD-‐‑,  hållfast-‐‑

het-‐‑,  ergonomi-‐‑  
&  anatomikun-‐‑
skaper  

LEG:  
• Bred  kompe-‐‑

tens  inom  om-‐‑
rådet  

• Etablerat  
företag  

• Stor  mark-‐‑
nadsandel  

Mig:  
• Enskilt  arbete  
• Tidsbegränsning  
• Avgränsningar  

LEG:  
• Liten  marknad  
• Smal  målgrupp  

Mig:  
• Stort  intresse  

inom  området  
• Skaffa  bred  

erfarenhet  
• Lärdomar  från  

att  driva  pro-‐‑
jekt  

LEG:  
• Skapa  mer-‐‑

värde  
• Växa  som  

företag  
• Större  mark-‐‑

nadsandel  
• Skapa  säkrare  

träningsmil-‐‑
jöer  

• Gymnastik  är  
en  växande  
sport  

Mig:  
• Dålig  planering  
• Fel  prioriteringar  
• Sjukdom  
• Fastna  på  en  

delfas  för  länge  i  
arbetet  

LEG:  
• För  dyr  kon-‐‑

struktion  
• Behovet  för-‐‑

svinner  p.g.a.  
andra  lösningar  

• Konjunktur-‐‑
svängningar  

• Konkurrens  
  

MÖJLIGHETER         HOT        
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Bemötande	  av	  hot	  
	  
Dålig  planering  
Om  planeringen  av  projektet  skulle  visa  sig  vara  dålig  skulle  detta  resultera  
i  tidsbrist.  Då  kommer  helger,  kvällar  och  annan  ej  planerad  arbetstid  att  
användas  för  att  på  bästa  sätt  nå  projektets  mål.  
  
Fel  prioriteringar  
Då  fel  prioriteringar  gjorts  i  form  av  t.ex.  för  mycket  fokus  lagts  på  en  viss  
deluppgift  eller  att  syftet  med  fasen  inte  uppfyllts  kommer  övrig  tid  att  få  
gå  åt  till  att  justera  problemet.    
  
Sjukdom  
Vid  sjukdom  kommer  tidsplanen  att  förskjutas  och  kommer  att  jobbas  ikapp  
så  fort  som  möjligt.  
  
Fastna  på  en  delfas  för  länge  i  arbetet  
Om  en  delfas  skulle  bli  längre  än  planerat  så  kommer  tiden  att  bli  lidande.  
Dock  finns  extra  utrymme  för  projektet  inplanerat  i  tidsplanen.    
  
För  dyr  konstruktion  
Skulle  det  slutgiltiga  konceptet  bli  en  för  dyr  konstruktion  bör  material  och  
enklare  konstruktionsförändringar  studeras  för  att  minska  kostnaderna.    
  
Behovet  försvinner  p.g.a.  andra  lösningar  
Om  behovet  kring  daglig  användning  av  hanteringslösningen  skulle  
försvinna  då  problemet  lösts  på  annat  sätt  kommer  fortfarande  ett  behov  
finnas  då  tumblinggolvet  ska  transporteras  mellan  olika  lokaler.    
  
Konjunktursvängningar  
Om  konjunktursvängningar  skulle  ske  kommer  marknaden  att  minska.  
Därför  bör  förstudien  och  produktplaneringen  visa  tydligt  på  att  en  
marknad  finns.    
  
Konkurrens  
Om  konkurrerande  företag  kommer  med  en  liknande  lösning  skulle  
lösningen  kunna  skyddas  med  patent  eller  mönsterskydd.    
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Bilaga F: Produktspecifikation 
I  tabellen  redovisas  önskemålen  som  funnits  på  lösningen,  dessa  har  viktats  
utefter  intressenternas  prioritet.    

Önskemål   Funktion/Begränsande   Viktning  
(1-‐‑5)  

Konkurrenskraftigt  
pris  (ca  5000  –  6000  
SEK)  

B   3  

Maximalt  antal  delar:  
7  st  

B   1  

Lättmanövrerad  
transportlösning  

F   4  

Låsbara  hjul  vid  
transport  och  frakt  

F   2  

Maximal  tid  att  
plocka  fram/bort  
tumblinggolvet:  20  
min  

B   2  

Reservdelar  ska  
kunna  beställas  enkelt  
och  med  snabb  
leverans  

F   2  

Trasiga  delar  ska  vara  
lätta  att  byta  för  
föreningen  själva  

F   1  

Inte  kunna  köra  över  
tår  och  fötter  

F   2  

Hanteringslösningen  
ska  skapa  
förutsättningar  för  att  
förvaring  i  förrådet  
ska  kunna  ske  på  
minimal  yta  

B   3  
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Bilaga G: Metodansatser 
Metodansats  1:  
Syftet  med  metoden  har  varit  att  identifiera  de  problem  och  
framgångsfaktorer  som  tränare  för  truppgymnastiklag  idag  upplever  kring  
hantering  och  lastning  av  sektionerna.  Samtalet  har  ägt  rum  i  träningshallen  
vid  ett  tumblinggolv  av  berörd  modell  för  att  sätta  tränarna  i  en,  för  
problemet,  aktuell  situation.    
  
Urval:  Tränare  i  gymnastikföreningen  Östersundsgymnasterna  
Metod:  Ostrukturerad  intervju/samtal  
Stimuli:  Tumblinggolv  av  berörd  modell,  i  verklig  storlek  
Kontext:  Östersund  Arena,  träningshallen  för  gymnastik  
  
Metodansats  2:  
Metoden  har  syftat  till  att  få  kvantitativa  resultat  och  åsikter.  Därför  
skickades  en  webbenkät  ut  via  e-‐‑post  och  sociala  medier  till  aktiva  inom  
truppgymnastiken.  Webbenkäten  har  nått  ut  till  flera  gymnastikföreningar  i  
Sverige  och  har  besvarats  av  både  ledare,  föräldrar  och  gymnaster  som  
deltagit  vid  hantering  och  förvaring  av  tumblinggolv  av  berörd  typ.    
  
Urval:  Aktiva  inom  truppgymnastik  
Metod:  Webbenkät  
Stimuli:  Webbaserade  frågor  
Kontext:  E-‐‑post  och  sociala  medier  
Webblänk:  https://www.webbenkater.com/s/2abbb48   
  
Metodansats  3:  
Metodansats  3  utgår  ifrån  en  person  som  inte  har  någon  tidigare  erfarenhet  
av  dels  gymnastik  och  dels  hantering  av  redskapet.  Personen  har  teknisk  
kompetens  och  kompetens  inom  belastningsanalys  och  ergonomi.  Detta  
urval  har  gjorts  för  att  få  en  opartisk  åsikt  som  inte  sett  de  lösningar  som  
finns  idag  och  förhoppningen  har  varit  att  få  insikt  i  lösningar  på  liknande  
problem  i  andra  branscher.  
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Urval:  Erica  Thor,  student  Mittuniversitetet  
Metod:  Observation  och  samtal  
Stimuli:  Miniatyrmodell  av  två  tumblinggolvsektioner  
Kontext:  Studielokal,  Mittuniversitetet  Östersund  
  

  
Bild  X:  Miniatyrmodeller  av  sektioner,  byggda  i  LEGO.    
  
Metodansats  4:  
Metoden  har  syftat  till  att  produktuvecklaren  själv  ska  uppleva  och  testa  
lösningar  som  finns  idag  för  att  hitta  de  attribut  som  upplevs  fungera  och  
inte  fungera.  Tumblinggolv  av  berörd  typ  och  kunkurrerande  varumärke  
lastades  på  tillhörande  vagn  och  sedan  antecknades  de  upplevda  
framgångsfaktorerna  och  problemen.  
  
Urval:  Produktutvecklaren  i  projektet  
Metod:  IDEOs  ”Try  it  yourself”  
Stimuli:  Tumblinggolv  och  lastvagn  av  konkurrerande  märke  
Kontext:  Östersund  Arena,  träningshallen  för  gymnasti  
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Metodansats  5:  
Metoden  har  syftat  till  att  se  vilka  produkter  företaget  erbjuder  idag,  starta  
upp  projektet  och  fastställa  problemet  samt  få  en  inblick  i  marknaden.  
Ritningar,  befintliga  produkter  och  kataloger  studerades  och  diskuterades.  
En  rundvandring  i  lokalerna  skedde  för  att  se  de  möjligheter  för  tillverkning  
som  fanns.    
  
Urval:  Produktutvecklaren  i  projektet  och  VD  på  LEG,  Rikard  Lindén  
Metod:  Samtal  och  studiebesök  
Stimuli:  Ritningar,  befintliga  produkter  och  kataloger  
Kontext:  Kontors-‐‑,  produktions-‐‑  och  lagerlokaler  för  LEG  och  Rantzows,  
Hjärnarp  
  
Metodansats  6:  
Metoden  har  syftat  till  att  få  kunskap  kring  de  riktlinjer  och  bestämmelser  
arbetsmiljöverket  har  som  skulle  kunna  röra  tumblinggolvet  och  
hanteringen  av  det.    
  
Urval:  Personal  på  arbetsmiljöverkets  kundtjänst  
Metod:  Ostrukturerad  telefonintervju  
Stimuli:  Samtalsområden  
Kontext:  Telefonintervju  
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Bilaga H: Visionsdokument 
Datum:  25  mars  2015  
Namn  på  projektet:  Förbättring  av  hanteringsmöjligheterna  för  
Tumblinggolv  –  ett  produktutvecklingsarbete  för  Lindén  Equipment  for  
Gymnastics  
Projektledare:  Maria  Karlefeldt  
Beställare:  Rikard  Lindén,  VD,  Lindén  Equipment  for  Gymnastics  
Slutkund:  Gymnastikförening  
  
Vision  
Visionen  med  projektet  är  att  skapa  ett  underlag  för  en  ny  
hanteringslösning  för  LEGs  tumblinggolvssektioner.  Visionen  är  att  
hanteringslösningen  ge  förutsättningar  för  ergonomisk  hantering,  vara  
säker  och  kunna  rullas  vid  transport.      
  
Avgränsningar  

• Prototypbyggen  i  verklig  skala  kommer  att  lämnas  utanför  projektet  
och  byggas  av  företaget  vid  senare  tillfälle.  

• Kostnadsberäkningar  inkluderas  inte  i  projektet,  dock  kommer  en  
ekonomisk  aspekt  finnas  i  åtanke  för  att  kunna  konkurrera  med  nu-‐‑
varande  lösningar.  

• Den  rullande  funktionen  på  hanteringslösningen  har  begränsats  till  
att  vara  hjul  på  länkbyglar,  då  detta  är  den  mest  funktionella  lös-‐‑
ningen  i  sammanhanget.  

• Hanteringslösningen  innefattar  endast  sektionerna,  inga  mattvåder.
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Bilaga I: Morfologisk analys 
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Bilaga J: Koncept
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Bilaga K: Ritning stålprofil, låg 
sektion 
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Bilaga L: FEM-analys av stålprofil, låg 
sektion 

FEM-‐‑analysen  har  genomförts  från  modellen  i  CAD-‐‑programmet  
SolidWorks.  Analysen  har  genomförts  med  hjälp  av  funktionen  simulat-‐‑
ion.  Nedan  har  alla  resultat  presenterats  från  analysen.  

Model Information 
  

  

Model  name:  fälldel-‐‑insida  
Current  Configuration:  Default  

Solid  Bodies  
Document  Name  and  Reference   Treated  As   Volumetric  Properties  
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Cut-‐‑Extrude2  

  

Solid  Body  

Mass:0.401579  kg  
Volume:5.21531e-‐‑005  

m^3  
Density:7700  kg/m^3  
Weight:3.93547  N  

  

Material Properties 
Model  Reference   Properties  

  

Name:   Alloy  Steel  
Model  type:   Linear  Elastic  

Isotropic  
Default  failure  

criterion:  
Max  von  Mises  
Stress  

Yield  strength:   6.20422e+008  N/m^2  
Tensile  strength:   7.23826e+008  N/m^2  
Elastic  modulus:   2.1e+011  N/m^2  
Poisson'ʹs  ratio:   0.28      
Mass  density:   7700  kg/m^3  

Shear  modulus:   7.9e+010  N/m^2  
Thermal  expansion  

coefficient:  
1.3e-‐‑005  /Kelvin  

  

Curve  Data:N/A  
  

  
Loads and Fixtures 

Fixture  name   Fixture  Image   Fixture  Details  

Fixed-‐‑1  

  

Entities:   2  face(s)  
Type:   Fixed  

Geometry  
  

Resultant  Forces  
Components   X   Y   Z   Resultant  
Reaction  
force(N)  

0.0366486   166.723   0.00126304   166.723  

Reaction  
Moment(N.m)  

0   0   0   0  
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Load  
name   Load  Image   Load  Details  

  

  

Entities:   1  face(s)  
Type:   Apply  normal  force  
Value:   166.77  N  

  

  

  
Mesh Information 
Mesh  type   Solid  Mesh  

Mesher  Used:     Standard  mesh  

Automatic  Transition:     Off  

Include  Mesh  Auto  Loops:     Off  

Jacobian  points   4  Points  

Element  Size   3.7374  mm  

Tolerance   0.18687  mm  

Mesh  Quality   High  

  

7.1 Mesh Information - Details 
Total  Nodes   18815  

Total  Elements   10578  

Maximum  Aspect  Ratio   11.08  

%  of  elements  with  Aspect  Ratio  <  
3  

97.2  

%  of  elements  with  Aspect  Ratio  >  
10  

0.0473  

%  of  distorted  elements(Jacobian)   0  

Time  to  complete  mesh(hh;mm;ss):     00:00:03  

Computer  name:     COSQ279PC15  
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Resultant Forces 
Reaction Forces 
Selection  set   Units   Sum  X   Sum  Y   Sum  Z   Resultant  
Entire	  Model	   N   0.0366486   166.723   0.00126304   166.723  

Reaction	  Moments	  
Selection  set   Units   Sum  X   Sum  Y   Sum  Z   Resultant  
Entire	  Model	   N.m   0   0   0   0  

  

  
  
Study Results 
Name   Type   Min   Max  
Stress1	   VON:  von  Mises  

Stress  
0.299961  N/m^2  
Node:  11625  

2.91367e+007  
N/m^2  
Node:  18769  
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fälldel-‐‑insida-‐‑Static  1-‐‑Stress-‐‑Stress1  

  
Name   Type   Min   Max  
Displacement1	   URES:  Resultant  

Displacement  
0  mm  
Node:  1026  

0.0588057  mm  
Node:  1505  

  
fälldel-‐‑insida-‐‑Static  1-‐‑Displacement-‐‑Displacement1  
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Name   Type   Min   Max  
Strain1	   ESTRN:  Equivalent  

Strain  
9.26474e-‐‑013    
Element:  8873  

8.01266e-‐‑005    
Element:  7056  

  
fälldel-‐‑insida-‐‑Static  1-‐‑Strain-‐‑Strain1  
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Bilaga M: Ritning stålprofil, hög 
sektion 

Sektionen   sett   underifrån   är   detta   ritningen   för   den   stålprofil   som   ska  
sitta  på  höger  sida.  Under  visas  ritningen  för  den  stålprofil  som  ska  vara  
på  vänster  sida.  
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Bilaga N: FEM-analys av stålprofil, 
hög sektion 

FEM-‐‑analysen  har  genomförts  från  modellen  i  CAD-‐‑programmet  
SolidWorks.  Analysen  har  genomförts  med  hjälp  av  funktionen  simulat-‐‑
ion.  Nedan  har  alla  resultat  presenterats  från  analysen.  

Model Information 

  

Model  name:  fälldel-‐‑utsida2  
Current  Configuration:  Default  

Solid  Bodies  

Document  Name  and  Reference   Treated  
As   Volumetric  Properties  

Move  Face1  

  

Solid  
Body  

Mass:0.862107  kg  
Volume:0.000111962  m^3  
Density:7700  kg/m^3  
Weight:8.44865  N  
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Material Properties 

Model  Reference   Properties  

  

Name:   Alloy  Steel  
Model  type:   Linear  Elastic  Isotropic  

Default  failure  criterion:   Max  von  Mises  Stress  
Yield  strength:   6.20422e+008  N/m^2  

Tensile  strength:   7.23826e+008  N/m^2  
Elastic  modulus:   2.1e+011  N/m^2  
Poisson'ʹs  ratio:   0.28      
Mass  density:   7700  kg/m^3  

Shear  modulus:   7.9e+010  N/m^2  
Thermal  expansion  

coefficient:  
1.3e-‐‑005  /Kelvin  

  

Curve  Data:N/A  
  

  
Loads and Fixtures 

Fixture  Image   Fixture  Details  

  

Entities:   2  face(s)  
Type:   Fixed  

Geometry  
  

Resultant  Forces  
Components   X   Y   Z   Resultant  

Reaction  force(N)   -‐‑0.115094   166.728   0.0508708   166.728  
Reaction  

Moment(N.m)  
0   0   0   0  

    

  

Load  Image   Load  Details  
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Entities:   1  face(s)  
Type:   Apply  normal  

force  
Value:   166.77  N  

  

  

  
  
Mesh Information 
Mesh  type   Solid  Mesh  

Mesher  Used:     Standard  mesh  

Automatic  Transition:     Off  

Include  Mesh  Auto  Loops:     Off  

Jacobian  points   4  Points  

Element  Size   4.88094  mm  

Tolerance   0.244047  mm  

Mesh  Quality   High  

 
Mesh Information - Details 
Total  Nodes   19688  

Total  Elements   10401  

Maximum  Aspect  Ratio   13.998  

%  of  elements  with  Aspect  Ratio  <  3   87.4  

%  of  elements  with  Aspect  Ratio  >  10   0.154  

%  of  distorted  elements(Jacobian)   0  

Time  to  complete  mesh(hh;mm;ss):     00:00:02  

Computer  name:     COSQ279PC15  
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Resultant Forces 
Reaction Forces 
Selection  
set  

Units   Sum  X  
Sum  Y   Sum  Z   Resultant  

Entire	  
Model	  

N   -‐‑0.115094   166.728   0.0508708   166.728  

Reaction Moments 
Selection  
set  

Units   Sum  X  
Sum  Y   Sum  Z   Resultant  

Entire	  
Model	  

N.m   0   0   0   0  
  

  
Study Results 
Name   Type   Min   Max  
Stress1	   VON:  von  Mises  

Stress  
4.21407e-‐‑006  
N/m^2  
Node:  14433  

1.34271e+007  
N/m^2  
Node:  16337  
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fälldel-‐‑utsida2-‐‑Static  2-‐‑Stress-‐‑Stress1  

  
Name   Type   Min   Max  
Displacement1	   URES:  Resultant  

Displacement  
0  mm  
Node:  15  

0.031093  mm  
Node:  7404  

  
fälldel-‐‑utsida2-‐‑Static  2-‐‑Displacement-‐‑Displacement1  

  
Name   Type   Min   Max  
Strain1	   ESTRN:  Equivalent  

Strain  
1.4855e-‐‑017    
Element:  9596  

3.55334e-‐‑005    
Element:  5527  
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fälldel-‐‑utsida2-‐‑Static  2-‐‑Strain-‐‑Strain1  

  

  


