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Sammanfattning 
 

 

I denna rapport kommer man att kunna läsa om ett examensarbete på uppdrag av Eleiko Sport 

AB som har gjorts av två studenter på Utvecklingsingenjörsprogrammet (Högskolan i 

Halmstad). I rapporten kommer projektdeltagarna att beskriva projektets bakgrund 

tillsammans med den nuvarande produktens problem och behov. En klar struktur på deltagare, 

intressenter och informationsflöden mellan dessa kommer att finnas i denna rapport så att man 

tydligt kan se ansvarsområden. Rapporten innehåller en tidsplan som gruppen har arbetat efter 

och även metoder som tillämpats. I utvecklingsprocessen kommer man att kunna läsa om hur 

studenterna på ett tvärvetenskapligt sätt har använt sig av metoderna och kommit fram till en 

helt ny produkt. Den nya produkten är en s.k. klove och är en axiell låsanordning som 

används vid tävlings-, och träningssammanhang vid utövandet av tyngdlyftning. 

Produktionskostnader och produktionsprocessen kommer att stå med och man kommer även 

att kort kunna se hur marknaden, säljupplägget och framtiden för produkten ser ut.  
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Abstract  
 
 

This report will present a thesis on behalf of Eleiko Sports AB and carried out by two students 

at the Innovation Engineering (University of Halmstad). In this report the project participants 

will describe the project background along with the current product issues and needs. A clear 

structure for participants, stakeholders and information flow between these parts will be 

included in this report so that you can clearly see the areas of responsibility. The report 

includes a timetable which the group has worked along and also methods used. In the 

development process you will be able to read about how the students in an interdisciplinary 

way have used the methods and come up with an entirely new product. The new product is a 

so called collar and it is an axial locking device used in competitive and training context in the 

exercise of weightlifting. Production costs and production process will be included in the 

report and you will also be able to (in short) see how the market, sales approach and the future 

of the product will look like. 
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Förord 
 

Detta projekt genomförs som ett examinationsarbete i kategorin nyproduktutveckling av två 

studenter som studerar Utvecklingsingenjörsprogrammet (År 3) på Högskolan i Halmstad.  

Projektet utförs av studenterna Richard Miskolczi och Fehmi Fetiu.  

Vi vill tacka Eleiko Sport AB för ett väldigt intressant och lärorikt projekt, även Stefan Berg 

som är produktutvecklare på Eleiko Sport AB för all hjälp och stöd som vi har fått. Även ett 

stort tack till Mikael Nilsson på Melanders Verkstads AB för all hjälp vid 

prototyptillverkningen och även Peter Moback på National Gummi AB för hjälp med de olika 

materialvalen till del av prototypen.  

Vill vi tacka vår handledare Jeanette Gullbrand som var ett stort stöd under projektets gång. 

Slutligen vill vi tacka kamrater, familj, nära och kära för allt stöd och alla tips som de har 

bidragit med.    

 

 

 

Trevlig Läsning! 

Halmstad 23 maj 2011  

 

 

 

 

 

 

Richard Miskolczi    Fehmi Fetiu 
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Inledning  
 

 

Bakgrund 
 

Bakgrunden till detta projekt är att företaget Eleiko Sport AB (nedan kallat Eleiko) har gjort 

en satsning som går ut på att ta fram nya produkter och lösningar till sitt nuvarande sortiment. 

Med mycket att göra och i brist på tid kontaktades Utvecklingsingenjörerna (År 2) på 

Högskolan i Halmstad för antal produktförbättringsprojekt. I samma veva kontaktades Eleiko 

av två studerande Utvecklingsingenjörer (År 3) som var i behov av ett examensarbete i 

kategorin nyproduktutveckling. Eleiko har vid flera tidigare tillfällen försökt att utveckla en 

ny axiell låsanordning, en så kallad klove (tävlingsklove). Detta har man försökt göra både på 

egenhand och med hjälp av konsultföretag, dock har ingen uppenbar och attraktiv lösning 

tagits fram än. På grund av detta tilldelades de två studenterna denna uppgift i hopp om att en 

helt ny klove med bättre funktion och egenskaper skall utvecklas. 

 

 

Behov 
 

Det uppstod ett behov av en ny klove då man har upptäckt att dagens klove inte är optimal. 

Kloven som används idag är för klumpig och väldigt osmidig att använda. Den har en 

låsmekanism som är tidskrävande och inte uppfyller användarnas önskemål, samt att man inte 

får det tryck på axeln (i detta fall stången) som man behöver. Idag glider kloven efter varje 

släpp som resulterar i en glipa som bara blir större och större ju flera släpp man gör, i värsta 

fall (vilket är ganska ofta) så släpper trycket kring axeln efter bara ett fåtal släpp och klovens 

funktion upphör. Företaget har också mottagit klagomål från användare i världsklass som 

anser att låsmekanismen ger ifrån sig ett ljud vid lyft som får användare att tappa 

koncentration och fokus. Det som tidigare nämnts har orsakat att man endast gör ett lyft och 

släpp i taget, sedan korrigerar man kloven och spänner den igen innan nästa lyft. 

 

 

Syfte och mål 
 

Syftet med detta projekt är att utveckla en helt ny klove som lockar både användare och 

köpare. Kloven ska vara smidig och inte störa vid hantering, man vill dessutom minska 

glappet som uppkommer vid varje släpp så att man slipper det moment i lyften som innebär 

att spänna om kloven. Gruppen vill även minska risken avsevärt att trycket från kloven 

släpper helt och att kloven åker av stången. 

Målet blir att utveckla en klove med en helt ny låsanordning som är smidig och lätt att 

använda. Den nya låsanordningen skall vara helt utan delar som kan störa användaren vid 

lyften. Kloven skall sitta så pass bra och glida så pass lite att man kan göra flera lyft och släpp 

utan att behöva spänna om kloven, dessutom så skall risken för att trycket släpper från axeln 

vara minimal.   
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Avgränsningar 
 

I detta projekt finns väldigt få avgränsningar. Den egentliga avgränsningen som finns är att 

klovens vikt inte får överstiga 2,5+0,1 kg. Denna avgränsning är av ganska låg faktor då det 

finns mycket material och vikt som kan fördelas annorlunda. Dessutom så får inte stången 

förändras för att passa kloven då stångens design och funktion är ett av företagens stora 

kärnvärde. 

 

 

Projektplan 
 

 

Projektbakgrund 

 

Eleiko försöker ständigt förbättra och utveckla produkter i sitt sortiment. År 2010 fick Eleiko 

besked om att de skulle bli huvudleverantörer av tyngdlyftningsutrustning under de olympiska 

spelen (OS) 2012 och man bestämde sig för att göra en stor satsning med att utöka och 

förbättra sitt sortiment. Denna utökning innebar en hel del olika projekt vilket blev för mycket 

för personalen på Eleiko att lösa på egen hand. Högskolan i Halmstad kontaktades där man 

visste att hjälp med projekt kunde fås utav Utvecklingsingenjörsprogammet som inriktar sig 

just mot produktframtagning och produktutveckling. De blivande Utvecklingsingenjörerna har 

även i sin utbildningsplan skarpa projekt i samarbete med näringsliv vilket gjorde detta till en 

fantastisk möjlighet för båda parter. Då man hade ett samarbete med 

utvecklingsingenjörsprogrammet så fick projektgruppen kontakt med Eleiko där det fanns ett 

lämpligt examensarbete att utföra. Detta projekt innebär att utveckla en ny klove. 

 

 

Problem 

 

De problem som har upptäckts med dagens klove punktas upp enligt nedan. 

 Störande ljud från spännmekanismen vid lyft. 

 Oergonomisk spännmekanism (klumpig och tidskrävande). 

 Tryckbortfall från kloven, vilket resulterar i glipa. 

 Totalt tryckbortfall från kloven efter upprepade lyft och släpp. 

 Spännmekanism går av eller går sönder 

 

Dessa problem är ganska allvarliga då man många gånger vill att det ska gå snabbt att säkra 

vikterna på nytt samt att man vill att vikterna ska vara stabila under hela lyftet. Med dagens 

klove kan man bara göra ett lyft och ett släpp innan man måste säkra vikterna och spänna 

kloven igen. Det störande ljudet som uppstår då spännmekanismen rör sig får tyngdlyftaren i 

världsklass att tappa koncentrationen, med mycket tunga vikter kan en störd koncentration 

vara väldigt allvarligt. 
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Projektbeskrivning 

 

Projektet handlar om att ta fram en helt ny axiell låsanordning (klove) som används vid 

tyngdlyftning och denna skall inte förflyttas vid kraftpåverkan. Nya teorier kommer att 

jämföras med befintliga och konkurrenters lösningar. Detta kommer i sin tur att leda till flera 

olika lösningsförslag, tillsammans med begränsningar för tillverkningskostnader och 

konstruktion kommer de mest lämpliga lösningsförslagen att väljas ut. Lösningsförslagen 

kommer sedan att realiseras till prototyper i samarbete med olika företag. Med teorier i 

tankarna och funktionsdugliga prototyper kommer flera laborationer och tester att utföras. 

Testerna och laborationerna kommer att utvärderas för att slutligen kunna presenteras i en 

eller flera produkter. 

 

  

Intressenter 

 

Nedan följer en tabell där intressenterna i projektet presenteras dvs. alla som på något sätt 

berörs av projektet.  

 

Tabell 1, intressenter 

Kärnintressenter 

Eleiko Sport AB: Stefan Berg (projektbeställare) 

Projektgrupp: Richard Miskolczi, Fehmi Fetiu 

Primärintressenter: 

Konsumenter 

Handledare: Jeanette Gullbrand   

(Sektionen för Ekonomi och Teknik, Högskolan i 

Halmstad) 

Sekundärintressenter: 

Tillverkare: Melanders Verkstad AB 

Leverantörer 

 

 

Funktionsanalys 

 

På nästa sida följer en tabell på olika funktioner och egenskaper som måste/önskas att kloven 

skall uppnå.  
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Tabell 2, funktionsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kravspecifikation 

 

Tabellen visar en lista på de primära egenskaper och dess signifikansnivå som 

kärnintressenterna vill att kloven skall uppfylla.  

 

Tabell 3, kravspecifikation 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uppdragsgivare: Eleiko Sport AB 

Projekt: Klove 

Detalj: Axiell fästanordning  

Funktion Egenskap Nödvändiga/Önskvärda Specificering 

Bevara Position HF Vid kraftpåverkan 

Väga Vikt N 2,5 kg + 10g per klove 

Äga Kvalitet N Livstidsgaranti 

Hantera Enkelt Ö Lätt att använda vid 

positionering 

Passa Sortiment Ö Tillhöra företagets 

produktprofiler 

Pass Pris Ö Inte överstiga övriga 

liknande produkter 

Uttrycka Design Ö Attraktivare än 

konkurrenters 

Egenskap Vikt (1-10, högt värde  hög signifikansnivå) 

Axiellt tryck 9 

Kvalitet 8 

Inget glapp 9 

God hållfasthet  9 

Ergonomisk användning 8 

Tillverkningseffektiv 6 

Prisvänlig 6 
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Projektorganisation 
 

Projektorganisationen i detta projekt beskrivs enligt följande 

 

Medlemmar:  Befattning: 

Eleiko Sport AB Projektägare 

Stefan Berg  Produktutvecklare/projektbeställare 

Richard Miskolczi Delprojektledare/projektgrupp 

Fehmi Fetiu  Delprojektledare/projektgrupp 

Jeanette Gullbrand Handledare för examensarbete 

Mikael Nilsson Prototyptillverkare/ VD för Melanders Verkstad AB 

Peter Moback Utvecklingstekniker på National Gummi AB 

 

 

Modell för projektorganisationen 

Figuren nedan beskriver projektets olika delar och interaktionskanaler. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jeanette Gullbrand 

Handledare (HH) 

Eleiko Sport AB 

 

Projektgruppen 

Klove 

Melanders 

Verkstads AB 

National 

Gummi AB 

Stefan Berg 

Projektbeställare 
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Budget 

 

Detta projekt omfattas inte av någon direkt budget då alla ekonomiska utlägg sker i samråd 

med Stefan Berg på Eleiko. Självklart ser gruppen att utgifterna t.ex. till 

prototyptillverkningen sker på avseende på framtida tillverkningskostnader. Senare i 

rapporten kommer vi att presentera de kostnader som har uppstått under projektets gång, samt 

övriga utgifter vi haft.  

 

 

Tidsplan 

 

För att få en överblick av projektets arbetsgång utfördes ett GANTT – schema vid 

inledningsskedet av projektet. Se metodavsnitt för mer ingående information om GANTT – 

schema. Tidsperioden för detta projekt är 2010-11-08 – 2011-05-23. 

 

Tabell 4, GANTT – schema 

GANTT-Schema Vecka 

Moment 45 46 47 48 49 50 51 3 4 5 6 7 8 9 10  21 

Planering                              

Idé generering                              

Benchmarking                              

Faktainsamling                              

Skisser                              

Tester                              

Utvärdering                              

Materialval                              

Prototyptillverkning                  

Rapportskrivning                              

Presentationsmaterial                              

 

 

Sekretess 

 

Gruppen har inget avtal med Eleiko då det inte finns möjlighet att skydda produkten i den 

omfattning som deras marknad ligger på. Vid samtal med ansvarig så har vi kommit fram till 

att försöka hålla allting stängd så länge som möjligt för att bevara nyhetsvärdet vid senare 

presentationstillfälle av den fullständigt färdiga produkten till allmänheten. Detta kommer vi 

att genomföra genom att alla som närvarar vid den muntliga presentationen skriver på ett 

sekretessavtal och vid examensmässan Utexpo kommer vi att befinna oss i ett sekretessrum 

samt att rapporten som offentliggörs kommer att vara delvis hemlighetsstämplad.  Dessutom 

så presenteras inte några ritningar eller måttsättningar i rapporten utan dessa skickas direkt till 

företaget. 
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Metod 

 

 

Det finns hur många tillvägagångssätt som helst att utföra ett projekt på, i nästa avsnitt 

kommer en presentation följa på vilken metod som använts i detta projekt och varför. 

 

Metodval allmänt 

 

Vidareutvecklings- eller produktförnyelseprojekt brukar alltid följa statisk produktutveckling 

eller DPD- (Dynamic Product Development) metod. Metoden DPD är bra i 

produktutvecklingssammanhang där resultat ska uppnås på kort tid. Att förutse hinder och 

svårigheter i början av ett projekt kan vara svårt, därför ska man arbeta dynamiskt för att 

under projektets gång hela tiden kunna göra verifieringar, valideringar och korrigeringar. 

Höga krav ställs alltid på produktutvecklaren och just därför är det viktigt att rätt verktyg och 

metoder används vid rätt tillfälle under projektet. Det är inte bara tiden som avgör hur 

projektet framskrider utan budget kan också vara en avgörande faktor. Budgeten avgör 

begränsningarna på projektets storlek och tekniska tyngd. Konkurrenter är alltid där och 

pressar produktutvecklaren på hur teknikutvecklingen och budget skall balanseras under det 

trängda tidsschemat. Detta berättar och illustrerar Ottosson (1999) 

 

 

Projektgruppens metodval 

 

Projektgruppen har valt att jobba efter metoden dynamisk produktutveckling. Detta beroende 

på att produktutvecklare i dagens läge arbetar efter ett ansträngt tidsschema, där stora och 

snabba beslut måste tas hela tiden, menar Ottoson (1999). Att få fram en produkt så fort som 

möjligt är inte optimalt vid statisk produktutveckling. Noggranna specifikationer och en 

detaljerad tidsplan upprättas alltid vid produktutvecklingens start och den kan inte följas 

fullständigt vid ett stressat plan där korrigeringar måste göras kontinuerligt. Därför fallerar 

den statiska modellen. Gruppen utför därför en översiktlig långtidsplanering tillsammans med 

en detaljerad korttidsplanering. 

 

GANTT – schema 

 

Denna schemavariant är vanligt förekommande i produktutvecklingsprojekt, oavsett 

omfattning.  Vissa tidsramar sätts upp om projektets fortskridande. Genom denna 

översiktsplanering får projektet en god dynamisk utvecklingsprocess. Enligt Tonnquist (2008) 
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BAD-PAD-MAD 

 

När man arbetar enligt DPD metoden används denna modell, visar Ottosson (1999). Den 

illustrerar att tanke - BAD (Brain Aided Design), skissning - PAD (Pencil Aided Design) och 

framtagning av modeller – MAD (Model Aided Design) ska utgöra grunden i ett projekt. 

Därefter kan benchmarking och CAD-ritningar göras, illustrerar Ottosson (1999). 

BAD används genom brainstorming för att komma fram till ett flertal intressanta idéer kring 

lämpliga tekniker och material. Allt är tillåtet och inga idéer ska försummas. När alla 

förslagen är samlade i ett stort idéträd gallras de mindre rationella förslagen bort. 

 

PAD används med pennan som en förlängning av armar och tanke. Har samma innebörd som 

BAD fast nu realiserar man idéerna visuellt på papper. Allt för att se hur tankarna skulle 

kunna fungera på papper. MAD är steget från skiss till verklighet. Modellbyggandet är ultimat 

för att se vilka idéer som vid första steget är omöjliga för realisering. Handarbetet gör också 

att man kan uppfatta med sina sinnen lösningar på ett helt annat sätt. Genom detta uppgår 

tankeverksamheten i nya banor. 

 

Bild 1, BAD-PAD-MAD                                                                       

             
 

Benchmarking 

 

Denna metod är väldigt effektiv inom produktutveckling. Här slår man upp i böcker eller går 

ut på marknaden och letar efter liknande lösningar för jämförelse. Man kan också leta efter 

sämre lösningar för att se vad som redan har gjorts fel. 

 

CAD 

 

CAD är ett tredimensionellt ritningsprogram. Programmet används för visualisering av 

konstruktioner samt hållfasthetsberäkningar. Hela ritningar på produkten eller hjälpmedel till 

utvecklingsstadiet kan åstadkommas.  

Vidare visar Holmdahl att det är viktigt att kontinuerligt föra dokumentation, att ha kontakt 

med experter inom aktuellt område samt att ha god kontakt med handledare. 
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Dokumentation 

 

Dagböcker och veckorapporter är dokumentation som nästan alla projekt måste föra. 

Anteckningar i projektdagboken kan vara till stor hjälp vid rapportskrivandet. Förekommer 

möjligheter för patentsättning är dessa dokument underlagsmaterial för processen i arbetet.  

 

Företagskontakter 

 

Att ha kontakt med olika typer av företag vid produktutvecklingsprojekt är av stor vikt, då 

lösningsförslag och expertis kan vara till nytta vid speciella problem. Kommunikation med 

uppdragsgivare är absolut nödvändigt för att projektet skall styras åt rätt håll. Inblicken gör att 

rätt resultat för uppgiften kan uppnås. 

 

Handledarmöten 

 

Vid handledarmöten fås information kring det gruppen har presterat allteftersom projektet 

framskrider. Detta är viktigt för att kunna komma vidare och få konstruktiv kritik och 

samtidigt ge handledaren en inblick i projektet. Nya riktningar och lösningar kan tas fram med 

hjälp av kontinuerliga möten med handledaren. Likaså kan handledaren här ha inseende i hur 

gruppen håller budget, schema och inte gör onödiga avvikelser.
 
 

 

FMEA 

 

Failure Mode Effect Analysis – feleffektsanalys är viktig del i produktutvecklingen. Det är i 

denna punkt kapital finns att spara. Detta görs för att finna och avlägsna fel på produkten 

innan den når marknaden.  Levererar företaget en felfri vara till kunden, elimineras också 

reklamationer vilket medför stora besparingar. Enligt Stamatis (2003). 

 

Utvärderingsmatris 

 

Konceptsvalsmatris används då ett fåtal idéer eller koncept återstår i processen för att ställas 

mot varandra för att på så sätt finna det maximala. Detta görs genom att varje idé eller 

koncept viktas och får på så sätt sina egenskaper bedömda. Detta i sin tur ger en 

storleksordning att välja ifrån. Enligt Kaulio, Grubb, Karlsson & Mellby (1999). 

 

Pughs-matris 

 

Pughs-matris är en utvärderingsmatris där olika koncept ställs mot varandra med ett 

referenskoncept som utgångspunkt. Denna metod är bra då idé genereringen kan ge många 

olika lösningsförslag eller koncept. Det är viktigt att kunna välja det/de bästa 

konceptet/koncepten och idéer som lämpligast löser kundens problem eller uppfyller kundens 

krav. Konceptval kan ske med stöd av andra metoder, exempelvis utvärderingsmatris som 

följer härnäst. Enligt Kaulio, Grubb, Karlsson & Mellby (1999). 
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Ovanstående metoders användning följer i kapitlet ”Utvecklingsprocessen”. Där finns en mer 

utförlig beskrivning på hur projektgruppen applicerat dessa i projektet.  

 

 

Företaget 

 

 

Eleiko har funnits sedan 1957 och har sedan dess dominerat den internationella marknaden 

inom tyngdlyftning, dock var det inte förrän på nittiotalet som Eleiko Sport AB gick från att 

ha varit en avdelning i moderbolaget Eleiko Sport Group AB till att bli ett privatägt 

familjeföretag. Idag har Eleiko sina lokaler i Halmstad där ca 30 anställda arbetar med att 

tillverka och utveckla produkter.  

 

Eleiko har idag fem olika avdelningar: 

 Tyngdlyftning 

 Styrkelyft 

 Gym & Fitness 

 Utbildning 

 Eleiko Russia 

 

På 2000-talet började Eleiko bredda sin marknad från att bara syssla med tyngdlyftning till en 

rad olika kategorier. Man har även inriktat sig på styrkelyftning där man har utvecklat t.ex. 

hantlar och liknande, inom Gym & Fitness har Eleiko utvecklad en rad olika styrke- och 

motionsmaskiner och har idag Sveriges starkaste sortiment. Eleiko har även slagit sig en på en 

marknad som grundas på utbildning, här står två världskända träningsprofiler för utbildningen 

som till stor del sker i Eleikos lokaler. Grunden till denna breddning var en flytt till större 

lokaler som gav möjligheten till utveckling av hela affärsverksamheten. Utvecklingen av 

företaget gav även ett starkt koncept om funktionell styrketräning och ett center för Eleiko 

kunde bildas.  

 

Eleiko Russia bildades 2004 då man såg att efterfrågan var stor i Ryssland. Detta officiella 

kontor som är beläget i Moskva och har fulla rättigheter för försäljning av Eleikos produkter 

som i mestadels där består av tyngdlyftnings- & styrkelyftsutrustning samt Free Motions 

styrke- & konditionsutrustning såväl som utbildning och support. Dessutom har man ett 

perfekt läge att marknadsföra Eleikos produkter i Ryssland och närliggande slaviska länderna 

där försäljningen är stor. 

 

Kloven är en av deras kärnprodukter som är en del av tyngdlyftningssortimentet. Idag finns 

det fyra olika klovar i sortimentet, men bara en godkänd för tävlingssammanhang. Denna 

klove har sett ut som den gör idag i stort sett hela sin livslängd och den inger en känsla av 

kvalitet och har stor igenkänningsfaktor för företaget på grund av dess stjärnformade 

skruvmekanism.        

 

Nästan 900 olika världsrekord har slagits eller satts med Eleikos skivstång. 
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Utvecklingsprocessen 

 

 

Fas 1: projektinitiering, idégenerering, BAD-PAD-CAD 

  

Projekt inleddes tredje veckan i november 2010 efter att projektgruppen haft ett möte med 

produktutvecklare och kontaktperson Stefan Berg på Eleiko. Under mötet presenterades ett 

behov av en ny klove då dagens hade en rad olika problem och framförallt ett stort 

förbättringsbehov. Efter mötet tog sig projektgruppen till sin arbetsplats där man började 

jämföra dagens klove med andra konkurrenters lösningar och andra lösningar som finns ute på 

marknaden. När man hade jämfört och insett att såväl Eleiko som andra företag inte har något 

vidare bra lösning på denna produkt så valde projektgruppen att sätta igång på allvar och man 

inledde idégenereringen. Gruppen fortsatte utvecklingsprocessen genom att utföra några 

timmars brainstorming på olika sätt för att försöka komma på så många olika idéer som 

möjligt. De idéer som det visade sig att gruppen tänkte lika om var att man främst bör ändra 

kontaktytan och då göra den så stor som möjligt och cirkulär kring axeln. Gruppen var även 

överens om att försöka byta ut kontaktmaterialet till gummi då detta har en högre friktion än 

stål (http://www.mariterm.se/download/Lathundar/TYA-IMO_QLG_Sj%C3%B6fartsomr%C3%A5de_A.pdf ). 

Ett förslag som gruppen enades om var en konisk metallfjäder som skulle få större kontaktyta 

ju mer man spänner kring den med hjälp av någon sorts skruvspännmekanism. Tryckteorin 

mot gummin fick gruppen från lastfartygsbestämmelser där vissa containrar tätas med gummi 

på undersidan och sedan spänns ned mot marken för att de inte skall glida vid sjöfart, enligt 

hemsida ovan. Metallfjäder valdes för att kunna pressas ihop och kunna återta sin 

ursprungliga form. Fjädern skulle även ha en gummibelagd insida för bästa grepp och friktion 

kring axeln, se hylsa bild 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2, Konisk metallfjäder 

 

 

Förslagen antecknades ner och ritades upp för att presenteras på mötet med Eleiko 

nästkommande vecka. På mötet fick gruppen stort stöd för sina idéförslag då produktvecklare 

Stefan Berg själv hade haft samma tankar och funderingar överlag kring en ny klove. Efter att 

alla idéer presenterats och diskuterats så visade Stefan Berg en idé som han hastigt hade 

tillverkat en prototyp på, se bild 3.   

http://www.mariterm.se/download/Lathundar/TYA-IMO_QLG_Sj%C3%B6fartsomr%C3%A5de_A.pdf
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Bild 3, Eleikos prototyp 

 

      

Fas 2: prototyp (MAD) och tester 

 

Delar i Eleikos prototyp som var av betydelse är gummiringen som pressas ut av ett lock som 

ger ett konstant tryck runt hela axeln, samt att locket saknar en yttre spännmekanism. 

Problemet med denna prototyp visade sig vid första labbtillfället vara att spännmekanismen 

var trög och inte gav tillräckligt med kraft för att trycka ut o-ringen mot stången vilket 

resulterade i att man med handkraft kunde dra av denna variant. Vid samma tillfälle så 

testades den gamla kloven för vidare undersökning på dess funktionsbrister. Gruppen 

konstaterade, precis som beskrivet för dem, att dagens klove tappade tryck redan efter ett 

släpp och att dagens metallfjäder inte spände ordentligt kring axeln. Den metallfjäder som 

används idag, tillsammans med klovens konstruktion och spännmekanism gör att axeln trycks 

mot inre kanterna av kloven istället för att omslutas av fjädern. Detta ger en ganska liten 

kontaktyta vilket medför att metallfjädern blir ganska ineffektiv och onödig, då man kunde 

tidigt identifiera svårigheterna med dagens spännmekanism. Mekanismens svårigheter 

innefattade att den är väldigt oergonomisk då den sitter väldigt nära stjärnan och detta 

resulterade i att man ibland klämde sig. Mekanismens position och utformning innebar även 

svårigheter med att kunna spänna ordentligt. Se glapp efter ett släpp nedanför på bild 4. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4, Glapp mellan klove 

och vikter 
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Nästa steg i utvecklingen var att se om Eleikos prototyp, som var nära gruppens idé men 

saknade metallfjäder kunde utvecklas så att den fungerade bättre än dagens klove. Gruppen 

ansåg att potentialen och konstruktionen var lovande både effekt- och 

tillverkningskostnadsmässigt så man valde att gå vidare med denna lösning. Problemet med 

mekanismen var att den inte kunde pressa ut o-ringen tillräckligt mycket och att det bildades 

en för stor friktion mellan gummiringen och överdelen av mekanismen.  

Det gruppen gjorde för att lösa friktionsproblemet var att svarva fram en platt aluminiumring, 

denna kom att placeras mellan o-ring och överdelen av mekanismen och detta minskade 

friktionen avsevärt. Gruppen ville även testa andra gummivarianter och dimensioner på o-

ringen, National Gummi AB kontaktades och möte med utvecklingstekniker Peter Moback 

hölls. Resultatet kan man se på bild 5 nedanför.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5, Aluminiumring, 

gummivarianter och 

dimensioner. 

 

 

Aluminiumringen resulterade även i att det blev mycket lättare att spänna åt och tillföra mera 

kraft till att spänna åt o-ringen men trots detta så var det inte tillräckligt för att kunna dra av 

prototypen från stången genom att bara använda handkraft. Andra dimensioner och 

gummivarianter på o-ringen gav inte heller några större skillnader på kraften kring stången. 

Nästa steg efter dessa tester blev att gruppen i samarbete med Melanders Verkstads AB 

designade fram en kil-ring som skulle pressa ut o-ringen ännu mer. I samma skede bestämde 

gruppen att två hål skulle borras ut för att kunna föra in små stänger och använda dessa som 

hävarmar till att spänna åt prototypen hårdare. Dessa ändringar gjorde resultatet mycket bättre 

och man kunde laborera och testa denna prototyp mer utförligt. Se bilaga 1, Tester ”Prot1” för 

resultat. 

 

Testerna visade att Eleikos prototyp inte fungerade särskilt bra så gruppen fortsatte arbetet 

med att tänka vidare. Gruppen var fortfarande ganska övertygad om att man behöver använda 

gummi för att uppnå så bra resultat som möjligt. Man valde därför att testa detta genom att 

beställa en bit gummi från National Gummi AB och sedan belägga två metallfjädrar som 

används i dagens klove, gummit hade en slät och en räfflad sida som testades. Dessa tester 

bekräftade gruppens teorier och gav väldigt bra resultat, se bilaga 1, Tester ”Prot2-3”. Detta 

var endast användbart för att se skillnaden mellan gummi och stål. Detta innebar att gruppen 
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hade löst en utav flera delar i projektet och fortsatte sedan med resterande delar eftersom 

parterna hade kommit överens om att ta fram en helt ny klove och inte bara förbättringar. 

 

Fas 3: nya idéer, ny prototyp och nya tester 

   

I kommande skede satte sig projektgruppen på sin arbetsplats och började fundera i nya banor 

och kom fram till nya idéer. Gruppen diskuterade olika axiella låsanordningar som finns idag 

och sedan kom man att tänka på de låsanordningar som används i vanliga verkstäders 

borrmaskiner. Det positiva med dessa låsanordningar var spännfunktionen samt greppet kring 

axeln. Det negativa var dock att de hade för avancerade tekniska funktioner vilket innebar att 

det hade varit för kostsamt att ta fram en lösning för de krav gruppen hade. Ytterligare 

negativt var att anordningen bara stoppar de roterande krafterna samt krafter i positiv och 

negativ x-riktning och även positiv y-riktning. Projektgruppen sökte något som stoppar både i 

positiv och negativ x-, och y-riktning. Detta innebar att om gruppen ville tillämpa detta så var 

de tvungna att ändra på stångens konstruktion och för det fanns det strikta begränsningar. 

 

Efter att återigen ha fått ta ett steg tillbaka så upptäcktes andra sorters axiella låsanordningar, 

så kallade chuckar. Dessa används vid svarvning och är konstruerade lite annorlunda än de 

vanliga borrmaskinerna, det som skiljde sig åt var till fördel för gruppens idéer. Gruppen kom 

att tänka på ett tidigare projekt som genomfördes med Melanders Verkstads AB som har tagit 

fram och tillverkar hylsor till chuckar vid svarvning. Gruppen ansåg att denna sorts hylsor bör 

klara av de nödvändiga krafterna från rätt riktningar, men det negativa i det här fallet var 

återigen att de är dyra att tillverka. Projektgruppen släppte inte tankarna på den hylsan som 

används i chuckarna och valde att försöka kombinera den koniska metallfjäder man tänkt på 

tidigare med denna hylsa för att få ner kostnaderna. Gruppen insåg även att hylsan inte 

behövde vara lika detaljerad eller ha samma toleransnivåer som ”chuckhylsan”. Med detta i 

tankarna tog sig gruppen till Melanders Verkstad AB för konsultation och möjligheter till 

realisering av prototyp.  

 

Väl på Melanders Verkstad AB så beskrev gruppen problemet så väl som idéerna för VD 

Mikael Nilsson tillsammans med en maskinoperatör. Efter att ha diskuterat fram och tillbaka 

så var gruppen och verkstadsarbetarna eniga om en design och möjligheten till en 

prototyptillverkning var nu möjlig. Där designen även innefattade ett varsitt hål på var del av 

hylshuset där (precis som i tidigare prototyp) hävarmsstänger skulle föras in för att uppnå en 

ordentlig spännkraft. Parterna diskuterade även fram stål som det mest lämpliga materialet då 

hållbarhet och vikt är en avgörande faktor. När detta möte var avklarat så beskrevs idén och 

design för Stefan Berg på Eleiko och efter godkännande så gav gruppen Melanders Verkstad 

ett klartecken om tillverkning av prototyp. En dryg vecka senare var prototypen klar och 

gruppen hämtade denna för att sedan utföra tester, se bild 6 på prototyp. 
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Bild 6, Ny klove och stål 

hylsa 

 

 

Gruppen tog med sig den nya prototypen till Eleiko där man utförde en laboration, se bilaga 1, 

Tester ”Prot4” för resultat. Dessa tester visade en avsevärd förbättring när det gäller 

spännmekanismens funktion och även en svag förbättring när det gäller friktionen mellan 

stång och hylsa. Då gruppen hade önskat en starkare förbättring på friktionen så började man 

fundera lite kring vad som skulle kunna göras för att förbättra detta. Gruppen funderade på 

om det skulle vara möjligt att tillföra gummi på insidan av hylsan likt det test man hade gjort 

på originalkloven, men här konstaterades det att det skulle bli väldigt trögt och fysiskt 

krävande att föra kloven över stången och gruppen började fundera på att göra hylsan i annat 

material i stället.   

 

Fas 4: utveckling av hylsa 

 

Då material diskuterades kom gruppen fram till att plast är ett mjukare och mer flexibelt 

material som är lättare att bearbeta och bör sitta bättre kring stången, Melanders Verkstads 

AB kontaktades för att tillverka en prototyp i polyamidplast, se bild 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 7, Plasthylsa 
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När denna hylsa var tillverkad så fortsatte gruppen i vanlig ordning genom att omedelbart åka 

till Eleiko för att testa hylsan. Testerna visade en förbättring på friktionen och avståndet 

mellan klove och vikter hade blivit kortare. Testresultatet var självklart positivt för gruppen 

som efter detta ville utveckla hylsan ännu mer genom att förbättra designen och testa olika 

material. 

 

I konsultation med Melanders Verkstads AB så bestämde gruppen en ny design på hylsan. 

Nästa hylsa skulle ha bredare och jämnare springor för att, enligt gruppens teorier, bli mer 

flexibelt och greppa bättre. Samtidigt så kom parterna överens om att ta fram den nya 

designen i olika material och här testades olika varianter av plast, en i stål och även en hylsa i 

lättmetallen aluminium testades. Se bild 8 på de olika hylsorna nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8, Nya plast-, stål-, 

aluminiumhylsor 

 

 

Vid testet av de olika varianterna av plast så visade det sig att polyamid d.v.s. samma plast 

som första hylsan var den bästa varianten, se bilaga 2, Tester del 2 plasthylsor ”vit”.  Därefter 

gjordes även en jämförelse mellan den första hylsprototypen och denna hylsa, testet visade att 

den första designen i plast var bäst, se bilaga 1, Tester Prot5 och Prot7. Vid testerna av den 

nya hylsan i stål och aluminium så konstaterade gruppen att designen var oduglig då de 

hårdare materialen varken fick ett bra grepp eller hade någon vidare hög friktion. På testerna 

som gjorde kunde kloven med stål hylsan såväl som kloven med aluminiumhylsan dras av 

med endast handkraft trots att man hade spänt åt så mycket man kunde.  

 

Vid de senaste testerna av hylsan så upptäckte gruppen att det inuti hylshuset blev ett litet fritt 

område som hylsan kunde röra sig i trots att man spänt ihop kloven. Gruppen började då 

fundera på om det var detta glapp som gjorde att kloven förflyttade sig, i alla fall efter första 

kastet. Kontakt togs återigen med Melanders Verkstads AB för att prova tillverka hylsan i 

olika längder, olika längder på springorna och med räfflad insida av hylsan. Gruppen valde att 

göra ett enklare test på de nya hylsorna i verkstaden, en axel användes med rätt diameter som 

man släppte vertikalt från 30 cm ner till golvet. Här jämförde man det glapp som blev vid 

varje släpp och konstaterade återigen att den första designen på hylsan av plast var den bästa 

fortfarande. Gällande den räfflade hylsan upptäckte gruppen att det inte skulle dröja länge 

förrän räfflorna hade slitits ner. Se bild 9 på dessa hylsor. 
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Bild 9, Plasthylsor i olika 

geometrier 

 

 

De senaste månaderna hade inte bidragit till någon förbättring av hylsan, dock hade gruppen 

lärt sig mer om hylsans funktion och design. Gruppen satte sig en stund och resonerade kring 

hylsans design och om det fanns någonting utöver det man hade testat som skulle kunna göras 

för att förbättra hylsans funktion. Då man hade varit inne på använda gummi vid flera 

tillfällen så uppstod idén om att svarva ut ett spår där man kunde föra in en o-ring för bättre 

grepp kring stången (men fortfarande skulle det vara enkelt att föra kloven över stången) och 

för högre friktion. Ännu en gång vände man sig till Melanders Verkstads AB som tog fram 

två hylsor, en med en o-ring och en annan med två o-ringar på insidan, se bild 10 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 10, Plasthylsor med o-

ringar 

 

 

När gruppen hade fått de nya hylsorna så inledde man med att göra verkstadstestet där man i 

första hand kom fram till att hylsan med två o-ringar inte gjorde någon positiv skillnad i 

jämförelse med hylsan som bara hade en o-ring. Hylsan med två o-ringar var väldigt svår att 

föra över stången och när man väl hade lyckads med det så blev resultaten efter släppen 

likvärdiga. Det andra man konstaterade var att hylsan med en o-ring visade ett väldigt bra 

resultat vid släppen och gruppen valde då att ta med denna för att genomgå laborationstesten. 

På gymmet gjorde testerna i vanlig ordning och man upptäckte att hylsan med en o-ring i var 

bättre än den första hylsan man hade tagit fram, se bilaga 1, Tester Prot5 och Prot6.  
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Fas 5: Stötdämpning 

 

Nu börjar tiden bli knapp och gruppen har fortfarande ett större problem att lösa, problemet 

med att kloven förflyttar vid kast. Gruppen listade snabbt ut är att det blir enorma stötande 

krafter på kloven när stången kastat och man behöver göra något som kan dämpa dessa. Efter 

alla tester som gruppen hade gjort så var det tydligt att dämpningen inte går att integrera i 

hylsan, hylshuset eller spännmekanism. Valet blev då att inrikta sig på det som faktiskt är i 

kontakt med vikterna hela tiden d.v.s. stjärnan. Här funderade projektdeltagarna högt och fritt 

kring hur man skulle kunna lösa detta och som de flesta dämpare är idag så är styva fjädrar 

väldigt användbara. Gruppen valde att se sig runt bland olika fjädrar och hur man skulle 

kunna integrera dessa i stjärnan. Det bästa sättet skulle vara att borra hål i stjärnan och föra in 

fjädrar i dessa. Problemet med detta var det skulle bli mycket dyrare än vad stjärnan kostar 

idag samt att det skulle vara omständligt att hålla fjädrarna på plats. Som en skänk från ovan 

kom man helt plötsligt att tänka på gummits fjädrande egenskaper och man valde att göra ett 

snabbt test på gymmet där en gummilist fördes in mellan stjärnan och vikterna. Efter att ha 

kastat stången en gång så upptäcktes en enorm och fantastisk skillnad där man med blotta ögat 

kunde avgöra att förflyttningen i alla fall hade halverats. På ett ögonblick kontaktade gruppen 

Peter Moback på National Gummi AB angående ett möte för konsultation och diskussion 

kring dämpningen. På mötet kom parterna överens om att gummi har bra egenskaper och att 

det funkar alldeles utmärkt som dämpning i detta sammanhang, men för att hitta det bästa 

gummit så fick gruppen tre olika grader (mjukheter/hårdheter på gummit) och tre olika höjder 

i varje gradtal. På mötet kom parterna även överens om att ett spår bör svarvas ut på stjärnan 

för att kunna fästa gummit, se bilaga 2, Tester del 2. Se bild 11 på stjärna med stötdämpare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11, Stjärna med 

stötdämpare 

 

 

Det hade blivit dags att testa prototyperna med den nya stjärnan som nu hade en stötdämpare. 

Gruppen ville vara absolut säker på att man i slutändan väljer den rätta kloven så man valde 

att testa alla förlag med stjärnan då olika kombinationer kunde visa sig olika. Testerna visade 

precis som projektdeltagarna hade trott, att förflyttningen av kloven vid stötarna blev väldigt 

liten. Gruppen hade nu lyckats få ner förflyttningen från flera millimeter till inte ens en hel 

millimeter. Testerna visade att dagens klove med en gummibelagd insida gled minst, därefter 
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kom dagens original klove och på delad tredje plats kom den andra prototypen med hylsa av 

plast tillsammans med den andra prototypen med en hylsa av plast och o-ring på insidan, se 

bilaga 1, Tester Prot13, Prot10, Prot15 och Prot16. För att avgöra vilken utav dessa varianter 

som är den bästa lösningen för vårt projekt, sett ur samtliga problems perspektiv, ställer 

gruppen upp en Pughs-, och utvärderingsmatris, se bilaga 4 & 5.  

 

Matriserna visar att det bästa alternativet är den nya kloven (med hylshus och första varianten 

av plasthylsa) tillsammans med den nya stjärnan (med en stötdämpande gummilist). Detta 

p.g.a. att denna klove är mer ergonomisk och lättare att använda. Trycket fördelas jämnt över 

360° kring stången. Den nya kloven är utvecklad på så vis att man har en inbyggd 

spännmekanism som eliminerar störande ljud samt risken för att spännmekanism går av eller 

går sönder. Den är även säkrare i den bemärkelsen att risken för att trycket släpper, helt och 

hållet, kring stången är minimal. Den nya kloven glider lite mer än andra lösningar, men det 

är en väldigt liten nackdel i jämförelse med de stora fördelarna. Gällande hylsan så valdes den 

första varianten av plasthylsa utan o-ring p.g.a. att den är billigare och lättare att tillverka och 

då båda hylsorna fick samma värde i testerna så anser gruppen att det är det bästa alternativet. 

 

Fas 6: Produktförbättring 

 

Nu har gruppen utvecklat en helt ny produkt och väljer att fokusera på att försöka göra en 

produktförbättring av det man redan har tagit fram. Gruppen upptäckte en möjlighet att 

förbättra designen och försökte på denna korta tid som återstod komma fram till en ny och 

ultimat design. Deltagarna insåg i förbättringsstadiet att man inte skulle hinna göra mycket 

mer än att grafiskt konstruera ett förslag för vidareutveckling. Gruppen tog kontakt med 

Eleiko där man kom överens om att funktionen var viktigare än designen och gruppen valde 

därmed att nöja sig med den väl fungerande produkt som man redan hade utvecklat och även 

den grafiska konstruktion som man framställt. Det kommer dock att presenteras ett 

produktionsförslag på den grafiska designen som gruppen teoretiskt anser är den bästa. 

 

 

Resultat  

 

 

Efter att ha arbetet med detta projekt under flera månaders tid har projektgruppen kommit 

fram till flera små lösningar men en helhetslösning som uppfyller beställarens behov. Den 

lösning som beställaren bör realisera är en helt ny klove som har en helt ny spännmekanism. 

Den nya kloven har uppfyllt alla krav och har löst varje problem som dagens klove har. 

Gruppen har tagit fram en ergonomisk och säkrare klove som eliminerar ljud som kan påverka 

lyftarens koncentration. Den nya kloven släpper endast ett fåtal millimeter efter flera 

upprepade kast och risken för att kloven ska lossna helt är minimal.  

 

Eleiko har för första gången möjligheten att producera en kombinerad tävlings-, och 

träningsklove med fantastiska egenskaper och med ett tryck som omfattar 360° kring stången. 
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För att Eleiko ska kunna uppnå det ovan nämnda så ska den nya hylsan tillsammans med 

hylshuset som projektgruppen har tagit fram användas. Eleiko måste även använda sig av den 

nya designen på stjärnan, där en stötdämpare i form av en gummilist är tillagd. 

Projektgruppens lösning är en kombination av en ny klove och en förbättrad stjärna och måste 

användas ihop för att eliminera samtliga problem. 

 

Gruppen föreslår även att Eleiko bör se över nedan presenterade kortsiktiga lösningar fram till 

det att den nya kloven är färdigproducerad och redo för marknaden. 

 

 

Kortsiktiga lösningar 
 

Projektgruppen föreslår som en kortsiktig lösning att Eleiko använder dagens klove med 

några förändringar. Gruppen föreslår att Eleiko svarvar ut 3 mm extra på insidan av varje 

klove, sedan ska man gummi belägga metallfjädrarna så att gummit ger ett bättre grepp kring 

axeln (tyngdlyftningsstången). Projektgruppen har även konstaterat att en viktig förbättring 

som har en ganska betydande funktion är att man lägger till något mellan vikter och klove 

som dämpar stötarna vid släpp. Här har gruppen konstaterat att man kan svarva ur ett spår på 

stjärnan där man sedan kan passa in en gummilist. Gummits egenskaper fungerar som en 

fjäder och dämpar stötarna samt trycket mot kloven. Laborationer och tester har bekräftat 

denna lösning som en förbättring av dagens klove. 

 

 

Budget 
 

 

Kostnad för prototypen blev 6 h nedlagd arbete från Melanders Verkstads AB som tar 450 

SEK/h och 500 SEK för material kostnader. Vilket resulterade i 3200 SEK för prototypen. 

 

Dessutom har vi bensinkostnader för transporter mellan Eleiko, skolan, Melanders Verkstads 

AB och National Gummi AB. Detta har vi beräknat till ca 58.3 mil och med överenskommen 

milersättning blev de sammanlagda transportkostnaderna 1050 SEK 

  

Vi har dessutom tagit fram två prototyper till för en slutgiltig laboration och kostnaden för det 

blev 1500 SEK 

 

Övriga kostnader ex. material och utskrifter.  

 

Prototypkostnad  3200 

Prototypkostnad  1500 

Transport & övrigt                   + 1050    

Summa kostnader  5750 SEK 
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Affärssystem 

 

 

Idag säljer Eleiko tyngdlyftningsutrustning till olika gym och sportcentrum i hela världen. 

Eleiko säljer även utrustning till olika evenemang så som Olympiska spelen (OS), 

Världsmästerskap (VM), Europamästerskap (EM), Svenskamästerskap (SM) och andra 

tävlingar. Företaget har som mål att varje gym i hela världen ska ha en Eleiko stång och en 

uppsättning klovar då båda är Eleikos kärnprodukter.  

 

Marknadsplanerna för den nya kloven följer Eleikos nuvarande mål. Den nya kloven kommer 

även att säljas in hos redan etablerade kunder i förhoppning att kunderna ser nyttan och 

funktionen i den nya kloven. Planen är att produkten ska vara redo för försäljning i april 2012 

och på EM i Turkiet samma månad kommer produkten att testas i skarpt läge. Mästerskapen i 

Turkiet (april 2012) ska vara en marknadsföringskanal där intresserade människor kommer att 

se och i viss mån testa den nya kloven. Detta ska vara starten till en stor efterfrågan på den 

nya kloven i tyngdlyftningsvärlden och under sommar OS i London 2012 så hoppas man på 

att produkten redan har fått ett etablerat värde på marknaden.  

 

 

Produktionsprocessen  

 

Vår produkt består av fem lösa delar. Se bilaga 6.  

 

Del 1-2: Spännmekanismen som skall hålla kloven på stången är ett så kallat ”hylshus” i två 

delar som håller en specialhylsa på plats. I råd med kontaktperson och mekanisk verkstad så 

bör delarna till hylshuset gjutas i Kina (då de lägsta tillverkningskostnaderna erhålls på detta 

vis) där man kommer att ta fram gjutformar för massproduktion som sedan bearbetas i 

Sverige. Här svarvas insidan av huset ur för passning av hylsan, sedan gängas hus delarna för 

passning mot varandra och stjärnan samt att man ytbehandlar delarna.  

 

Del 3: Hylsan svarvas och bearbetas också i Sverige som innefattar att man svarvar ur hylsan 

till dess form och sedan sågar man ut sista detaljerna.  

 

Del 4-5: Stjärnan som gruppen har valt att behålla gjuts redan i Kina där befintlig gjutform 

redan existerar och sedan skickas till Sverige för bearbetning som innefattar ursvarvning av 

spår på baksidan av stjärnan där gummilist skall passa och limmas fast samt ytbehandling av 

stjärnan.  

 

 

Prisförslag för tillverkning 

 

Följande kostnader är uppskattade för en serietillverkning. Uppskattning har gjorts i samråd 

med Melanders Verkstads AB och Eleiko. 
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Tabell 5, Uppskattad tillverkningskostnad för en ny klove. 

Detalj Moment Kostnad 

Hylsa Tillverkning + material 55 kr 

Överdel av hylshus Gjutning 65 kr 

Överdel av hylshus Bearbetning 55 kr 

 

Underdel av hylshus Gjutning 65 kr 

Underdel av hylshus Bearbetning 55 kr 

Gummilist Material + bearbetning 5 kr 

Stjärna Gjutning + bearbetning 65 kr 

Summa 365 kr  

 

En fullständig tillverkning av ett par av dagens klovar med stjärna kostar idag 530 SEK. 

 

 

Risker 

 

De risker som finns med den nya kloven är att användarna inte är vana vid eller redo för den 

nya designen och den nya funktionen. Det skulle kunna vara att man är väldigt bekväm och 

känner sig säker i sättet att spänna kloven idag. Ytterligare en risk kan vara att många 

användare inte ser värdet i att byta ut den gamla kloven som fortfarande fyller sin funktion. 

 

Dessa risker är ganska små om användare är väl medvetna om den utveckling av kloven som 

har utförts. Den enda risk som egentligen är möjlig är att mindre gym väljer inte investera i ny 

utrustning, dock skulle man eventuellt kunna locka dessa genom att erbjuda någon form av 

rabattkampanj. Dess risker identifierade med hjälp av en swot-analys se bilaga 7. 

Diskussion 

 

 

Detta projekt har som tidigare nämnt pågått i ca 6 månader för vår del. Det har blivit en 

stressig period med mycket att göra på denna korta tid. Projektet har gett oss en klar insikt i 

hur det är att arbete i riktiga projekt, speciellt då vi har gjort det i samarbete med Eleiko där vi 

ofta har rapporterat fram-, och motgångar till kontaktperson. Tillsammans med olika 

kunskaper som vi lärt oss under våra tre studerade år på Utvecklingsingenjörs-programmet 

har vi kunnat utnyttja flera olika kanaler till att utveckla en produkt. Vi har lärt en hel del om 

olika materials egenskaper och hur kombinationer av dessa kan bli både bättre och sämre. 

Teorier som vi har odlat fram har till vår förvåning ibland visat sig felaktig vid ett flertal 

tillfällen och vi är därmed kunnat ta med oss en hel del nya kunskaper. Andra teorier har även 

visat sig vara rätt vilket har stärkt oss som grupp och motiverat oss till att kämpa vidare. I 

detta projekt har vi även konstaterat att en strikt tidsplanering är väldigt viktig. Vi har vid 

flera tillfällen tillåtit att saker har tagit lite mer tid än planerat och i slutändan har det visat sig 
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att det har påverkat slutresultatet mer än vad man tror. Trots att vi har tagit fram en ny produkt 

som fungerar mycket bättre än dagens produkt så önskar vi att den tiden som gick förlorad 

inte hade gjort det, då hade de finjusteringar som krävts kanske hunnit göras.  

Exempelvis har gruppen idag tagit fram en helt ny klove där alla tidigare problem är 

eliminerade, dock har gruppen endast hunnit göra ett utkast på slutgiltiga designförbättringen 

men inte hunnit testa och verifiera att det fungerar eller kunna göra justeringar.  

 

Vi är väldigt nöjda över vårt resultat och den produkt vi har utvecklat åt Eleiko. Vi känner en 

stark känsla av tillfredsställelse då vi konstaterar att vi har löst samtliga problem som dagens 

tävlingsklove har. Att vi har utvecklat en produkt som kommer att kunna användas som både 

tävlings-, och träningsklove betyder också väldigt mycket för oss.  

Som tidigare nämnt så hade vi önskat att vi även hade hunnit med produktförbättring inom 

utsatt tid, men då vi inte har gjort det så erbjuder vi Eleiko att i framtiden (om så önskas) 

komma på ett återbesök där vi förklara och diskutera designförbättringarna. Vi vill även göra 

ett återbesök där vi ser hur detta projekt har påverkat klovens framtid. 

 

Vi hoppas att Eleiko tar del av denna rapport och tillämpar den till allra högsta grad. Vi tror 

att om Eleiko vill ha en bra klove så finns den beskriven i vår rapport och i den produkt vi har 

tagit fram. Vi önskar även Eleiko lycka till och hoppas innerligt att vi får se vår produkt 

genom TV-rutan när vi sitter i soffan och kolla på de olympiska spelen 2012. 
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