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SAMMANFATTNING 
Examensarbetet som följer är utfört i samarbete med Floattech Sweden AB. 

Floattech är ett företag som producerar och säljer flytbryggor gjorda av plast. 

Examensarbetet handlar om framtagning av en ny produkt från ett redan framtaget 

koncept. Produkten är en startbrygga för rodd- och kajaktävlingar och skall ingå i 

företagets sortiment hösten 2016.  

Målet med projektet är att ta fram en första komplett produkt som skall installeras 

i sjön Vidöstern i Värnamo. Syftet med projektet är att ge författarna en 

övergripande inblick i tillverkning och framtagning av nya produkter efter det att 

konceptidén är framtagen. 

Projektet inleddes med genomgång av konceptidén tillsammans med företaget, här 

visades en prototyp av en av de två huvudkomponenterna.   
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ABSTRACT 
The work that follows is performed in cooperation with Floattech Sweden AB. 

Floattech is a company that produces and sells floating docks made of plastic. 

This thesis is about the development of a new product from an already developed 

concept. The product is a starting dock for rowing and kayak competitions and it 

will be included in the company's assortment in autumn, 2016. 

The goal of the project is to produce a first complete product to be installed in the 

lake Vidöstern in Värnamo. The aim of the project is to provide the authors a 

comprehensive insight into the manufacture and development of new products 

after the concept idea is formulated. 

The project began with a review of the concept idea with the company, during this 

review the authors looked at a prototype of one of the two main components. 
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KAPITEL 1. INTRODUKTION 
I detta kapitel förklaras bakgrunden till varför projektet genomförts. Syfte och mål 
förklaras, även avgränsningar tas upp, för att leda till en problemformulering. 

1.1. Bakgrund 

Inom rodd- och kajaktävlingar finns en mängd regler som gäller vid start, en av 

dessa är att startlinjens position är fixerad. Detta innebär att startlinjen inte 

regleras efter hur långa de tävlandes båtar är. Detta genererar en del svårigheterer 

då båtarna i dessa tävlingsgrenar har olika längder beroende på hur många det är 

som ror. Inbördes längder inom ett och samma lopp kan också variera från båt till 

båt beroende på vilken tillverkare som konstruerat dem. Eftersom startlinjen inte 

justeras efter båtarnas längder är det istället startbryggans längd som måste 

ändras. Startbryggan är den brygga som de tävlande utgår ifrån vid start av varje 

tävlingsomgång. Starten går till på följande sätt. En funktionär håller i båten innan 

start, i detta skede är det funktionären som finjusterar dess läge så att den ligger i 

linje med startlinjen. Sedan går startskottet och loppet är igång.  

I dagsläget finns olika lösningar och design på startbryggor för det här ändamålet, 

dessa bryggor brukar vara konstruerade på ett sådant sätt att de är lokalt fixerade 

likt en brygga eller pir se figur 1.1.  

 

 

 

Figur 1.1 Exempel på en fixerad startbryggas utseende 
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Dessa typer av startbryggor brukar även ha nivåskillnader liknande trappsteg se 

figur 1.2 & 1.3. Dessa nivåskillnader innebär risk för fallskador då stressiga 

situationer kan uppstå i samband med start av en tävlingsomgång. 

 

1.1.2.  Företagspresentation 

Floattech är ett etablerat företag inom bryggsystem. Deras största produkt, 

EasyFloat, är en flytbrygga med modulbaserad design. Detta gör att utformningen 

av bryggan på ett enkelt sätt kan anpassas efter kundens önskemål. EasyFloat har 

ett brett användningsområde, då dess flytkraft är mycket god. Företag kan 

exempelvis använda bryggan som arbetsplats, kommuner kan använda den till 

deras badplatser och badhus och privatpersoner kan använda den vid privata 

strandkanter, men även som flotte med möjlighet att bygga en bastuanläggning 

ovanpå om så önskas. Floattech har även en produkt vid namn EasyTrail, som är 

en ramp framtagen för att öka tillgängligheten för människor med rörelsehinder. 

Floattechs flytbryggor har låg vikt vilket gör det smidigt vid iläggning och 

upptagning samt förflyttning, då flytbryggorna kan förflyttas utan maskinella 

hjälpmedel. Produkterna är även lättmonterade, vilket också underlättar vid 

iläggning och upptagning.  

1.2. Syfte och mål 
Målet med projektet är att ta fram en första komplett produkt som ska installeras i 

sjön Vidöstern i Värnamo. Syftet med projektet är att få en övergripande inblick i 

tillverkning och framtagning av en ny produkt efter det att konceptidén är 

framtagen. 

 

Figur 1.2 & 1.3, Bilderna visar exempel på hur nivåskillnaderna på startbryggor kan se ut. 
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 1.2.1. Problemdefinition 

Floattech håller i dagsläget på att ta fram en ny produkt i deras sortiment, 

produkten skall vara en startbrygga till rodd- och kajaktävlingar. En konceptidé 

för utformningen av bryggan är framtagen och det som återstår är att ta fram 

ritningsunderlag samt att göra produkten redo för produktion. Författarna har fått 

delvis fria händer gällande konceptidén och dess utformning. Med detta menas att 

om gruppmedlemmarna anser att konceptet kan förbättras genom förändringar av 

utformningen av komponenterna med avseende på tillverkning och design får de 

göra dessa förändringar förutsatt att Floattech godkänner dem. Företaget saknar 

CAD-resurser och CAD-kunskaper och har därför vänt sig till författarna för hjälp 

med konstruktion och förberedelser inför produktion. 

 1.2.2. Avgränsningar 

Floattech hade ett antal önskemål utöver färdigställandet av deras konceptidé som 

de gärna såg att författarna hjälpte dem med. Dessa önskemål var att ta fram en 

kostnadskalkyl, skapa en installationsanvisning för bryggan och planera transport 

av färdig produkt till kund. 

Författarna har valt att avgränsa projektet, och då bortse från skapande av 

installationsanvisning och planering av transport. Detta på grund av tidsbrist. 

Livstidskalkyleringen som förespråkas i Fredy Olssons tillverkningsmetod 

kommer också avgränsas från projektet på grund av tidsbrist. 

I och med sekretess från företaget är majoriteten av detaljritningarna borttagna 

från bilagor i denna rapport. 

1.3. Individuella ansvarsområden/insatser i examensarbetet 
Projektets olika delar berör båda författarna, alltså kommer de individuella 

insatserna att bli jämt fördelade. De delar som görs av ena partnern granskas av 

den andre för att säkerhetsställa hög kvalitet. 
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KAPITEL 2. METOD 
I detta kapitel kommer metoder använda i detta examensarbeta att beskrivas och 

även hur arbetet har genomförts i förhållande till valda metoder. 

2.1. Allmän genomgång av metoder använda i detta projekt 
Det som följer är en generell beskrivning av metoderna. 

2.1.1.  Fredy Olssons metod 

Metoden beskriver hur man jobbar i tre distinkta stadier: principkonstruktion, 

primärkonstruktion och tillverkningsmetod.   

Principkonstruktion är det första stadiet i Fredy Olssons metod vid 

konstruktionsarbeten och vidareutveckling eller nyframtagning av en produkt. 

(Olsson, Principkonstruktion, 1995) 

Principkonstruktion innefattar: 

 Produktdefinition 
 Produktundersökning 
 Kriterieuppställning 
 Principiella produktförslag 
 Framtagning av produktförslag 
 Vidareutvecklade produktförslag 
 Valt produktförslag 

 

Primärkonstruktion är de stadiet då fokus ligger på att arbeta fram en preliminär 

användningsriktig produkt. Produkten är i denna del utvecklad i sin helhet när det 

kommer till vilka komponenter den innefattar och hur dessa är dimensionerade för 

att kunna utföra det den är ämnad för. (Olsson, Primärkonstruktion, 1995) 

Primärkonstruktion innefattar: 

 Tillverkning 
 Primärkonstruktion 
 Modifiering av produktförslag 
 Val av komponenter 
 Detaljkonstruktion 
 Produktsammanställning 
 FMEA 

 

Tillverkningsmetoden är de stadie då produkten förbereds för tillverkning. Det 

görs en livscykelsanalys och en kostnadskalkylering och om så är lämpligt även 

en första prototyp som testas. 

2.1.2.  Design for Assembly  

Design For Assembly (DFA) är en metod som bygger på att optimera en produkts 

montering, DFA är en designfilosofi som mäter hur effektiv en montering är av en 
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produkt gällande hur dess komponenter tillhandahålls, hanteras och monteras. 

Detta skapar även en överblick av produktens funktionalitet. Få antal 

komponenter som är enkla att montera är likställt med en produkt som har hög 

DFA-effektivitet. För att DFA ska komma till sin fördel bör den tillämpas under 

hela produktlivscykeln. (Ullman, 2010) 

Metoden används även vid beräkning av monteringskostnader samt förbättring av 

produkter, då syftet med DFA är att förenkla produkter, minska omkostnader och 

dra ner på tillverknings och monteringskostnader. (Ullman, 2010) 

För att uppnå en god DFA finns det 13 regler som är lämpliga att använda: 

(Ullman, 2010) 

1. Minimera antal komponenter. 
2. Minimera antal fästanordningar. 
3. Välj lämplig baskomponent. 
4. Se till att baskomponenten inte behöver omplaceras. 
5. Val av effektiv monteringsfixtur. 
6. Underlätta komponentåtkomst. 
7. Anpassa komponenter till dess monteringsmetod (manuellt, robot, 

specialmaskin). 
8. Sträva efter att bygga med symmetriska komponenter. 
9. Sträva efter att använda komponenter som är symmetriska med. 

monteringsriktningen. 
10. Om osymmetriska komponenter finns, låt dessa vara tydligt osymmetriska. 
11. Arbeta för att skapa en rätlinjig och enkel montering. 
12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för en enklare inpassning. 
13. Maximera tillgänglighet vid montering. 

 
För att uppnå de långsiktiga fördelarna med DFA måste man tillämpa metoden på 
alla komponenter som ingår i produkten och även de som används vid 
monteringen. (Ullman, 2010)  

2.1.3.  Finita elementmetoden  

Finita elementmetoden även kallad FEA (Finit Element Analys) eller FEM (Finita 

Elementmetoden) är egentligen en metod inom matematiken för att lösa 

differentialekvationer. Denna metod har implementerats i olika datorprogram. För 

att kunna använda FEM-program måste användaren ha grundliga kunskaper inom 

mekanik och hållfasthetslära, vissa kunskaper om FEM-teori och kunskap om 

aktuell programvara. (Rosenquist, 2008)  

FEM-analys används i första hand av de som inte har beräkningar och analys som 

sin huvuduppgift. Med dess hjälp kan hållfastheten hos mekaniska konstruktioner 

beräknas. Namnet kommer från att konstruktionen delas upp i ett antal enkla, så 

kallade finita element. Elementen hänger endast samman med varandra i specifika 
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punkter, noder. Dessa är sammankopplade i elementens hörn eller/och längs 

kanterna. Med egenskaperna i varje element går det relativt enkelt att beskriva 

förskjutningar så kallade frihetsgrader i elementets noder. Genom att sätta 

samman elementen kan man beskriva hela konstruktionens egenskaper utifrån 

noderna. Genom att låsa fast vissa noder och utsätta vissa noder för krafter kan 

förskjutningen i noderna bestämmas. Därefter kan man räkna ut spänningar och 

töjningar i hela elementet. (Rosenquist, 2008) 

Genom att analysera konstruktionen i ett tidigt skede kan man snabbt avgöra om 

den är hållbar eller behöver konstrueras om. Detta ger minskade kostnader och 

minskad nerlagd tid vilket leder till en positiv inverkan vid konstruktionsarbeten. 

(Petersson, Motte, Eriksson, & Bjärnemo, 2013)  

2.1.4.  SWOT-analys 

SWOT står för Strength (styrka), Weakness (svaghet), Opportunities (möjligheter) 

och Threats (hot), och utefter dessa fyra aspekter utvärderar man de uppsatta 

målen i sitt projekt för att få en översikt över dem, och hur man på ett strategiskt 

sätt kan uppnå sina mål. Genom att utföra en SWOT-analys kan man visa på de 

styrkor och svagheter ett projekt eller en verksamhet kan ha och hur dessa kan 

påverka utvecklingen av projektet (Österlin, 2011). 

2.1.5.  Gantt-schema 

Gantt-schema (Tonnquist, 2014) bidrar till en ökad struktur genom projektets 

utförande med hänsyn till uppsatta tidsramar av olika moment under processens 

gång. Verktyget illusterar projektets förlopp och ger en tydlig bild av hur projektet 

utvecklas samt visar om tidsramarna hålls eller om en ökad arbetsinsatts för att 

hålla tidsramen behövs. Ett Gantt-schema byggs upp med ett horisontellt 

stolpdiagram som löper på en tidsaxel. Se BILAGA 1. 

2.1.6.  Work breakdown system  

Work breakdown system (WBS) är en metod för att strukturera ett arbete genom 

att bryta ner de arbetsmoment som ingår till samhörande grupper. Detta ger en 

klar bild av vilka moment som ingår i projektets totala arbete. WBS:en byggs upp 

med hjälp av en trädstruktur. Se BILAGA 2. 

2.1.7.  Loggbok 

Loggbok är en bok där man löpande, i kronologisk ordning antecknar vad som 

skett under dagens gång. Loggbokens innehåll är vad för typ av arbete som 

uträttats, vad för hinder som uppkommit, möten med vem/vilka och utförandets 

tid antecknas. Loggboken är ett mycket användbart verktyg då man kan blicka 

tillbaka i tidigare skeden och se vad som utförts under projektets gång samt man 
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får en tidsuppfattning om hur lång tid de olika momenten i arbetet tagit. Vilket 

bidrar med god hjälp vid rapportskrivning. 

2.2. Metodologi  
Det som följer är hur projektgruppen har valt att förhålla sig till den utvalda 

metodiken. 

2.2.1.  Planera 

Detta arbete påbörjades genom att planera. Planeringen valdes att göras som ett 

Gantt-Schema, se BILAGA 1. Detta för att författarna anser att ett Gantt-Schema 

ger en tydlig bild av projektets olika faser samt en tydlig riktlinje att arbeta efter 

för att kunna slutföra projektet i tid. Tillsammans med Gantt-Schemat gjordes en 

WBS för att lättare se vilka arbetsmoment som ingick i arbetet se BILAGA 2. 

2.2.2.  Förberedelser och insamling av data 

Innan projektet påbörjades hade författarna ett möte med kontaktpersonen på 

Floattech, Harald Warelius, detta för att diskutera och skaffa sig den första 

uppfattningen om hur utförandet på den befintliga konceptidén såg ut. På detta 

möte diskuterades även hur marknaden såg ut i dagsläget. I synnerhet hur det såg 

ut i Europa, med fokus på Tyskland. 

2.2.3.  Genomförande 

Metoden som valdes att ligga som grund för projektets utförande är ”Princip- och 

Primärkonstruktion” av Fredy Olsson. Valet föll på Fredy Olssons metod, då den 

lämpar sig bra för konstruktionsprojekt samt att projektgruppen är bekant med 

denna metod och har arbetat med den i tidigare skeden. Det tredje steget 

tillverkningskonstruktion har kompletterats med David G Ullmans Design for 

Assembly metodik. Detta för att gruppmedlemmarna hittat väldigt lite information 

kring exakt vad som ingår i tillverkningsmetodiken och för att medlemmarna 

anser att DFA är en bra metodik som även ger ett modernare tillskott till en annars 

lite föråldrad metod. Tillverkningskonstruktionen har skett parallellt med princip- 

och primärkonstruktionen. Valet av att arbeta parallellt med 

tillverkningskonstruktionen föll på att projektgruppen tyckte det är en viktig 

faktor att ta hänsyn till redan vid projektet start för att kunna undvika onödigt 

dubbelarbete. Det blir även väldigt kostsamt om förändringar måste genomföras i 

ett senare skede av produktutvecklingsfasen jämfört med i ett tidigt skede 

(Petersson, Motte, Eriksson, & Bjärnemo, 2013). Fokus på projektet ligger på 

primärkonstruktion samt tillverkningskonstruktion, då större delen av 

principkonstruktionen redan är genomfört av företaget vid projektets start. 

Det fanns tre komponenter som ansågs behöva genomgå principkonstruktion, 

dessa komponenter var en balk som förstärker durkplåten och förhindrar böjning, 
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Mekanismlåda och Holders platform även kallad bänk se BILAGA 21-22, 32 och 

37. Dessa tre har genomgott stegen: 

 Framtagning av produktförslag 

 Utvärdering och presentation av produktförslag 

Fyra versioner av durkplåtsbalken, tre versioner av Mekanismlådan och två 

versioner av Holders platform togs fram under framtagningen av produktförslag. 

Efter utvärderingen fanns det en version av varje komponent som gick vidare till 

primärkonstruktionen, se avsnitt 4.1.1. Principkonstruktion. 

Primärkonstruktionen genomfördes utan större modifikationer, se avsnitt 4.1.2. 

Primärkonstruktion. 

  



KAPITEL 3. TEORTISK REFERENSRAM 

9 

 

KAPITEL 3. TEORTISK REFERENSRAM 
I detta kapitel kommer teorier och artiklar relaterade till projektet att presenteras.  

3.1. Korrosion 
Korrosion leder i det flesta fall till skada på konstruktioner och komponenter, ett 

av de tydligaste exemplen är rosten på bilar. Men i enstaka fall kan korrosion ha 

gynnsamma effekter, till exempel vid nedbrytning av metallskrot i naturen 

(Mattsson).  

Metallkorrosion orsakar samhället stora skador i form av driftstörningar, 

materialförstöring, säkerhetsrisker, miljöpåverkan och liknande. De årliga 

korrosionskostnaderna uppskattas till cirka 4 % av bruttonationalprodukten i 

industriländerna, det vill säga i Sverige cirka 75 miljarder kronor 1998. 

(Mattsson) 

3.1.1.  Definition 

Korrosion definieras som angrepp (på material) genom kemisk, oftast 

elektrokemisk, reaktion med omgivande medium. Termen korrosion avser inte 

enbart korrosion av metaller utan även korrosion av ickemetalliska material, som 

exempel plaster. (Leijon, 2014) 

Några exempel på korrosion är: 

- Rostning och ärgning, när järn och stål respektive koppar utsätts för saltvatten 

(elektrokemisk reaktion). 

- Glödskalbildning, när järn och stål utsätts för luft av hög temperatur (kemisk, 

men ej elektrokemisk reaktion). 

- Nedbrytning av fenoplast i alkalisk lösning (kemisk reaktion). 

(Leijon, 2014) 

3.1.2.  Allmänna grunder 

När ett stycke järn befinner sig i en vattenlösning kommer en del av järnatomerna 

på ytan att gå i lösning, se figur 3.1, under bildning av järnjoner. Lösningen får då 

positiv och metallen negativ potential.   
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Figur 3.1 Principen för hur en metallatom går i lösning under bildning av en metalljon. Här bortses 

från att valenselektronerna bildar ett elektronmoln (Leijon, 2014). 

 

Den ständigt växande potentialskillnaden mellan metall och lösning motverkar 

tillslut reaktionen och fler järnatomer kan då inte gå i lösning. Härtill kommer att 

samtidigt med upplösningen fås en ständig återutfällning av järn på järnytan. 

Detta leder till att ett jämviktsläge till slut uppstår. Antalet järnatomer som går i 

lösning per tidsenhet är då lika med antalet järnjoner som återutfälls, och en 

jämnviktspotential råder mellan metallen (-) och lösningen (+). (Leijon, 2014) 

3.1.2.1.  Passivitet och aktivitet 

I dagligt tal brukar passivitet innebära att ytan är belagd med en tunn och tät 

oxidhinna som hindrar metallen från att korrodera i en vattenlösning eller i luft. 

Denna hinna är i de flesta fall genomskinlig och det verkar som om ytskiktet är 

metalliskt, fastän det i själva verket är en oxid. Enligt SS-EN/ISO 8044 är en yta 

passiv om korrosionshastigheten är nedsatt, till följd av att korrosionsprodukter 

bildats på metallytan. (Leijon, 2014) 

Exempel på passiva material: 

- Rostfritt stål 

- Aluminium 

- Titan 

- Magnesium 
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En metallyta är aktiv om metallen kan gå i lösning utan hinder från 

korrosionsprodukter på metallytan (Leijon, 2014). 

3.1.2.2. Inverkan av klorider, hög temperatur och lågt pH-värde 

Korrosionen i järn- och aluminiummetaller ökar då klorider, höga temperaturer 

eller lågt pH-värde påverkar metallen. Kloridjoner och syror har särskilt lätt att 

bryta ned oxidhinnan. Även höga temperaturer underlättar genombrottet. Passiva 

metaller övergår till aktivt tillstånd om oxidhinnan bryts ned och ej kan återbildas. 

(Leijon, 2014) 

Ett exempel på det här fenomenet från Leijon, 2014 är: 

”Exempel 1. Alla vanliga rostfria stål och alla aluminiumlegeringar korroderar i 

varm, koncentrerad koksaltlösning (gropfrätning, spaltkorrosion). Härdningen mot 

utspädd varm eller koncentrerad kall lösning är bättre men ej fullständig. Försök i 

kalla lösningar med mindre än 1 % NaCl kan man tala om acceptabel härdighet 

för rostfritt stål typ 18/8. För aluminiumlegeringar måste koksalthalten vara ännu 

lägre.” 

3.1.3.  Typer av korrosionsangrepp 

Det finns ett flertal olika typer av korrosionsangrepp, det som följer är några 

utvalda angreppstyper. 

3.1.3.1.  Allmän korrosion 

Allmän korrosion kan uppstå på alla metaller och sker när den skyddande 

oxidhinnan bryts ner helt och hållet. Korrosionen sker med ungefär samma 

hastighet på hela den exponerade ytan. (Leijon, 2014) (Mattsson)  

3.1.3.2.  Gropfrätning (punktfrätning) 

Gropfrätning sker om oxidhinnan endast bryts ner på vissa delar av ytan. 

Angreppet får då ett gropliknande utseende. (Leijon, 2014) 

3.1.3.3.  Spaltkorrosion 

Denna typ av angrepp uppstår ofta i spalter. Spaltkorrosion är särskilt vanligt i 

kloridlösningar vid relativt oädla metaller vars korrosionshärdighet betingas av att 

de är passiva, såsom rostfritt stål och aluminium. (Leijon, 2014) 

3.1.3.4.  Erosionskorrosion 

Sker på ytor där vätskehastigheten är hög, ofta ställen med stark turbulens till 

exempel bakom hinder för vätskeströmmen. Anledningen antas då vara att hinnan 

skadas rent mekaniskt av vätskan. Koppar och kopparlegeringar är exempel som 

är särskilt känsliga för denna typ av korrosion. De rostfria stålen är relativt 

okänsliga. (Leijon, 2014) 
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3.2. Rostfritt Stål 
Austenitiska rostfria stål som innehåller 12-25% Cr och 8-25% Ni är de mest 

använda typer av Fe-Cr-Ni legering bland de rostfria stålen. Dess höga temperatur 

och korrosionsbeständighet gör dessa material oumbärliga för olika tekniska 

tillämpningar. Dessa stål har liknande mekaniska egenskaper som kolstål men 

samtidigt mycket hög korrosionsbeständighet mot både atmosfärisk korrosion och 

korrosion orsakad av många olika oxiderande syror. (Günen, Serdar Karakaş, 

Kurt, & Çalık, 2014) 

De austenitiska rostfria stålen står för 70 % av den tillverkade mängden rostfritt 

stål. Bland dessa är AISI 304 det mest vanliga rostfria stålet, dess goda 

korrosionsbeständighet och formbarhet gör att det lämpar sig till produkter som 

förvaring- och transport konteinrar inom matindustrin, dörr- och fönsterkarmar, 

takrännor och fryscontainer. (Günen, Serdar Karakaş, Kurt, & Çalık, 2014) 

Austenitiskt rostfritt stål av 18/8-typ (18 % krom, 8 % nickel) utgör mer än 

hälften av världsproduktionen av rostfritt stål (Sperle, Nationalencyklopedin). 

18/8-stål, SS 2333 och AISI 304 är samma typ av rostfritt stål (Leijon, 2014). 

3.3. Aluminium 
Aluminium kombinerar många goda egenskaper vilket har gjort att den blivit den 

efter järn mest använda metallen. Några viktiga egenskaper hos aluminium är: 

- Låg vikt. Densiteten är 2,7 [kg/dm
3
] 

- Hög hållfasthet. Brottgräns (Rm) upp till 700 [MPa] 

- God korrosionshärdighet 

- Lättbearbetat. Aluminium lämpar sig väl för plastisk bearbetning 

- Lätt att återvinna. När aluminium smälts om behövs bara 5 % av den 

energimängd som går åt vid primärframställningen ur oxid 

(Leijon, 2014) 

3.4. Ergonomi 
Arbetet är i de flesta människors liv en viktig och central del. Människans sociala 

status, hälsostatus, ekonomiska förhållanden och utveckling har en direkt 

koppling till dess arbete och arbetssituation (Lagerström, 2011). För att 

människan skall ha ett friskt och produktivt arbetsliv, så krävs det att 

arbetsförhållandena är goda. För att uppnå så goda arbetsförhållande som möjligt 

är det viktigt att förstå samspelet mellan människa och teknik, samt människor i 

mellan. Hur arbetsmiljön samt arbetsförhållandena är, påverkas av flera faktorer 

och oftast är det tekniken och dess utformning som har den avgörande betydelsen 

för arbetsmiljön. Vid framtagning av materiella produkter läggs oftast grunden för 

vilken arbetsmiljö som går att uppnå redan då konstruktören utformar produkten. 
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Sedan är det hur tillverkningsprocessen och arbetsplatsen utformas, samt hur 

arbetet organiseras som i slutändan blir den avgörande faktorn för 

arbetsförhållandena. 

Enligt arbetsmiljöverket betyder ergonomi kunskap om arbete och handlar om 

sambandet mellan människan, arbetsuppgiften samt miljön. Där beaktar man såväl 

den psykiska som fysiska och den sociala arbetsmiljön. Det är mycket viktigt att 

man utformar arbetets tekniska och organisatoriska utformning efter människans 

behov och förutsättningar istället för tvärtom. (Arbetsmiljöverket, 2015) 

Enligt Marilyn P. Rowan och Phillip C. Wright som skrivit artikeln Ergonomics is 

God for Business, definieras ergonomi enligt följande: 

“Ergonomics deals with a system of interacting components which includes the 

worker, the work environment both physical and organizational, the task and the 

workspace. The goal of ergonomics is to ensure a good fit between the workers 

and their job, thereby maximizing worker comfort, safety, productivity and 

efficiency. Distinguishing features of ergonomics are both its interdisciplinary 

nature and its systems approach to the human work relationship. Ergonomics 

draws on numerous scientific and human-related disciplines to obtain relevant 

information about a situation: ergonomics (human performance, biomechanics, 

anthropometry), psychology, life sciences/medicine, engineering and personnel 

management.” (Rowan & Wright, 1994) 

3.4.1.  Antroprometri 

Människan använder dagligen produkter som är eller bör vara utformade efter 

dess fysiska egenskaper och dimensioner. För att utforma föremålen använder 

man sig av antropometrisk data, vilket är olika mått på människan. Man tar då 

bland annat hänsyn till människans mått och proportioner, kroppställning, 

räckvidd och rörelseutrymme. Huvuddelen av människans dimensioner är statiskt 

normalfördelade av en population. Vilket medför att fördelningen av en 

dimension hos populationen kan beskrivas med enbart medelvärde och 

standardavvikelse. Vid utformning av föremål eller arbetsplatser kan man använda 

sig av befintlig data, men man måste då ta hänsyn till att människans dimensioner 

hela tiden ökar. Under 1900-talet har de flesta populationerna ökat med tio 

millimeter vart tionde år. Man bör ta hänsyn till hur data samlats in och hur 

relevant den är för den specifika produkten. När man använder sig av 

antroprometrisk data brukar man utgå från olika percentiler, vilket beskriver hur 

stor population produkten är anpassad till. (Lagerström, 2011) 

Några vanliga exempel på hur antropometri kan tillämpas är: 
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- Design för de största individerna 

Rörelseutrymme: Vid utformning av arbetsplattser är det nödvändigt med 

tillräckligt utrymme för armar och ben. Detta är villkor med gräns mot den större 

percentilen. Därför använder man sig då oftast av den 95:e percentilen.  

- Design för de minsta individerna 

Räckvidd: Räckvidsmått bestämmer maximala avstånd för exempelvis 

manöverdon. Lämpligen använder man den 5:e percentilen av en population för 

att så många populationer som möjligt ska kunna nå. 95 % av populationen når. 

- Design för alla 

Oftast används samma produkt av både män och kvinnor med stor variation av 

mått och detta ökar behovet av justerbarheten hos produkten. Lämplig percentil att 

använda sig av är 5:e och 95:e percentilen. Exempelvis kan man göra ett 

reglerbart ståbord.  

-Design för medelindividen 

Då ökad medvetenhet av olika variationer på människans kroppsmått och ökad 

massproduktion av produkter för ekonomiska och praktiska skäl väljer man i 

många fall att anpassa designen till den tänkta populationens medel- eller 

medianvärde. 

Antropometriska mått delas in i två olika klasser, strukturella (statiska) och 

funktionella (dynamiska) data. Strukturella data beskriver dimensioner och 

avstånd mellan anatomiska kännemärken i standardiserade kroppslängder. 

Funktionella data beskriver önskvärt rörelseutrymme och räckvidd i speciella 

situationer. (Lagerström, 2011)  

KAPITEL 4. RESULTAT 
I detta kapitel kommer resultatet av det utförda examensarbetet att redovisas. 

4.1. Fredy Olsson metod- Principkonstruktion 
Nedan presenteras de principförslag som tagits fram. 

4.1.1.  Produktdefinition 

EasyStart är ett bryggsystem där utformningen har bestämts av de nödvändiga 

funktioner som ska finnas för att möjliggöra starterna från den. Som nämnts 

tidigare är det bryggans längd som måste regleras för att båtarna skall komma i 

rätt position inför starten. Detta görs genom att reglera längden på fingrarna. Ett 

finger är den del av bryggan som befinner sig i tävlingsbanans riktning och som 

båtarna startar ifrån, se figur 4.1.  
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Figur 4.1. Skiss på två banor som visar fingrarnas maximala ändlägen 

Funktionären som håller i båten innan start befinner sig liggandes på mage på 

Holders platform, också kallad bänken, längst ut på fingret. Bänken skall kunna 

regleras i höjdled så att den går att justera efter funktionärens armlängd. Det som 

möjliggör regleringen av fingrarna är ett ramverk, även kallat glidmekanism se 

figur 4.1. Det som tillåter förflyttningen är fyra stycken så kallade mekanismlåder, 

dessa mekanismlåder har tre hjul vardera. En skena monterad på fingrets båda 

sidor glider mellan dessa hjul och förflyttning sker. Figur 4.2 illustrerar Floattechs 

konceptide på hur detta ramverk kan se ut. 
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Figur 4.2. Illustration av Floattechs konceptide på hur ramverket kan se ut 

I figur 4.2 visas även hur två bockade durkplåtar är placerade. Tanken bakom 

durkplåtarna är att täcka det mellanrum som uppstår mellan fingret och det övriga 

bryggsystemet och på så sätt skydda mot skador relaterade till att man får ner 

foten mellan bryggorna och faller. 

4.1.2. Framtagning av produktförslag 

Durkplåtsbalk 

Efter det att Floattech tagit fram en prototyp efter deras egen konceptidé 

upptäcktes att de durkplåtar, se figur 4.2, som ska skydda mot fallskador inte var 

tillräckligt böjstyva. Detta gör att durkplåtarna behöver förstärkas för att förhindra 

utböjningen som sker då man trampar på dem. Detta problem löses genom egen 

framtagen balk som skall monteras på undersidan av durkplåten. Fyra 

produktförslag togs fram för det här ändamålet. För tre av balkarna (med tvärsnitt 

a), b) och c) figur. 4.3) är det tänkt att durkplåten skall skruvas fast i dem och att 

balken i sig skall vara svetsad i ramen. Dessa balkar svetsas fast i sidan på 

mekanismlådorna och på de stödben som avlastar durkplåten i dess mitt, se figur 

4.2. Den fjärde balken är tänkt att ha formen av ett V och svetsas direkt på 

durkplåtens undersida. Vid utvärdering och beräkning av denna balk kommer 

tvärsnittet att approximeras till ett tvärsnitt likt en triangel. Detta för att 

möjliggöra utförandet av handberäkningar.  

Fyra typer av tvärsnitt på durkplåtsbalkar, figur 4.3, togs fram för utvärdering.  
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Figur 4.3. Schematisk bild för illustration av undersökta tvärsnitt på durkplåtsbalkar. 

Tvärsnitt a) är tänkt att vara en vanlig L-profil, det är en profil som inte är 

kostsam att tillverka. Tvärsnitt b) är tänkt att vara som en U-profil. Genom att 

korta ned den högra tvärgående delen och förlänga den vänstra med lika mycket 

kommer tvärsnitt b) använda samma mängd material som tvärsnitt a) och på så 

sätt ökar inte vikten och materialkostnaden för balk b) jämfört med balk a). 

Tvärsnitt c) är en T-profil med lika lång tvärgående del som tvärsnitt a). Här ökar 

inte heller mängden material jämfört med tvärsnitt a). Tanken är att tvärsnitt c) får 

bättre vridstyvhet än a). Tvärsnitt d) är tänkt att vara en sluten triangulär profil. 

Mängden material anser författarna borde bli ungefär densamma som de övriga 

tvärsnitten då tvärsnitt d) är en approximerad sammansättning av en V-profil 

fastsvetsad direkt på undersidan av durkplåten. Detta tvärsnitt kommer att bli 

mycket mer vridstyvt än de andra tvärsnitten då det är en sluten profil.  
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Mekanismlåda 

De tre framtagna produktförslagen för mekanismlådan är illustrerade som figur 

4.4, figur 4.5 och figur 4.6. Mekanismlådorna monteras olika beroende på vilken 

placering de har på ramverket. Det finns fyra monteringstyper, en för varje hörn 

på ramverket. Skillnaden är att de är spegelvända mot varandra samt att de bakre 

mekanismlådorna har färre antal komponenter, se bilaga 3-5.  

 

Produktförslag 1 är det förslag som ligger till 

grund för både produktförslag 2 & 3. 

Produktförslag 1 är också de förslag som 

härstammar från företagets konceptidé. 

Förslaget bygger på släta bitar i rostfritt stål 

som svetsas samman. 

 

 

Produktförslag 2 är framtagen för att 

underlätta monteringen, vilket görs genom 

svetsning. Skillnaden mellan förslag 1 och 2 

är de tappar och fyrkantiga hål som kan ses i 

figur 4.5. Tanken är att förändringen skall 

förenkla positioneringen av bitarna vid 

svetsning och samtidigt felsäkra 

tillverkningen. 

 

 

 

Produktförslag 3 är framtaget för att minska 

antalet ingående komponenter och för 

ytterligare felsäkring vid montering. Den 

största skillnaden från förslag 2 är att de två 

yttersta väggarna är bockade istället för 

svetsade. Förutsatt att bockningen sker åt rätt 

håll är det uppenbart hur de andra 

komponenterna skall monteras. För tydligare 

visualisering se BILAGA 3-5.  

Figur 4.4. Produktförslag 1 - mekanismlåda 

Figur 4.5. Produktförslag 2 - mekanismlåda 

Figur 4.6. Produktförslag 3 - mekanismlåda 
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Holders Platform 

De två framtagna produktförslagen för Holders platform är illustrerade som figur 

4.7 och figur 4.8. Vad som inte syns i bilderna nedan är en platta som skall läggas 

i ramen samt de stödskenor som skall hålla upp plattan i figur 4.7. Plattan har 

Floattech valt innan projektets start.  

 

Figur 4.7. Produktförslag 1 - Holders platform 

 

Figur 4.8. Produktförslag 2 - Holders platform 

Det första produktförslaget till Holders platform, figur 4.7, är det förslag som 

ligger till grund för produktförslag 2, figur 4.8. Produktförslag 1 är också de 

förslag som härstammar från företagets konceptidé. Förslaget bygger på släta bitar 

i rostfritt stål som bockas och svetsas samman tillsammans med både bockade och 

raka rör. 

Produktförslag 2 är framtaget för att minska antalet komponenter. 

Gruppmedlemmarna anser också att designen av produktförslag 2 passar bättre in 

i Floattechs relativt runda design på deras flytbryggor. Skillnaden mellan förslag 1 
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& 2 är de bakre gångjärnen för infästningen av rörramen och själva rörramen. För 

tydligare visualisering se BILAGA 37. 

Båda produktförslagen är höj och sänkbara för att möjliggöra en mer ergonomisk 

ställning för de olika percentilernas armlängder. Måtten är utformade i enlighet 

med antropromentins ”Design för alla”.   

 

4.1.3.  Utvärdering och presentation av produktförslag 

Durkplåtsbalk 

Efter utförda handberäkningar kom gruppen fram till att balken med tvärsnitt d), 

figur. 4.3, hade högst I-värde och presterade likvärdigt med tvärsnitt a) och c). Det 

var balkalternativ d):s höga I-värde som avgjorde valet. Analys och utförda 

handberäkningar redovisas i avsnitt 4.2.1. Förstärkningsbalk och i bilagorna 8-13.  

Mekanismlåda 

Efter utvärderingen av produktförslagen valdes produktförslag nr. 3, figur 4.6, av 

mekanismlådan ut som det bästa förslaget. Produktförslag 3 ansågs vara bäst 

lämpad för att: 

- Den har minst antal ingående komponenter (nio). 

- Den anses vara lättast att montera då den inte kräver lika många 

fästanordningar och svetsoperationer. 

- Det blir tydligare hur den skall monteras, förutsatt att bockningen utförs 

korrekt. 

Produktförslag 3 anses vara ett bra förslag för att den uppfyller flertalet regler 

inom DFA-metodiken (se avsnitt 2.1.2. Design for assembly, regler: 1, 2, 3, 4, 7, 

8, 10, 12). 

Holders platform 

Efter utvärderingen av produktförslagen till Holders platform valdes förslag 2, 

figur 4.8, som det förslag att arbeta vidare med i primärkonstruktionsfasen. 

Förslag 2 valdes för att den har färre antal komponenter och för att montering, 

både under tillverkning och hos kund blir enklare jämfört med förslag 1. En 

avgörande faktor var även att produkten anses ha ett bättre utseende i förhållande 

till Floattechs design på deras flytbryggor. Förslag 2 får även en mjukare yta för 

armen att vila emot.  

Produktförslag 2 anses också vara ett bra förslag för att den uppfyller flertalet 

regler inom DFA-metodiken (se avsnitt 2.1.2. Design for Assembly, regler: 1, 2, 3, 

4, 7, 8, 10, 12). 
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4.2. Fredy Olsson metod- Primärkonstruktion 
Nedan presenteras de primärförslag som tagits fram. 

4.2.1.  Produktutkast 

För visualisering av resultatet hänvisas till BILAGA 3-7, 15, 19, 21-22, 32, 37. 

4.2.2.  Komponentval 

Förutom standardiserade skruvar och muttrar (M6, M8, M20) kommer även hjul 

med tillhörande hjullager i rostfritt stål, låsbultar med diameter 10 [mm] och hjul i 

gummi utan hjulager med diameter 20 [mm] användas till hela produkten 

EasyStart. 

4.2.3.  Detaljkonstruktion 

Detaljritningarna redovisas i BILAGA 16-17, 23-28, 29-30, 33-36, 38-45.  

Materialen som valts är rostfritt stål, SS 2333, och aluminium, 5754-H114. Alla 

komponenter som ingår i ramverket, mekanismlådan och Holders platform 

(Bänken) skall göras i rostfritt stål, durkplåten och durkplåtsbalken skall göras i 

aluminium. 

Valet av att använda rostfritt stål och aluminium som material gjordes av 

Floattech i deras tidigare konceptidé. Materialen är valda för att båda är passiva 

och därför korrosionsbeständiga material. Bryggan kommer under året (undantag 

för vintertid) befinnas i sötvattenmiljö. I denna miljö har både rostfritt stål, SS 

2333, och aluminium god korrosionsbeständighet (se 3.1 Korrosion). Bryggan kan 

även komma att placeras i miljöer med bräckt vatten, i den miljön finns klorider 

som kan skada oxidhinnan på både rostfritt stål och aluminium. Om 

bryggsystemet placeras i marina miljöer där det finns en lösning av NaCl på över 

1% kommer SS 2333 korrodera. Det går att behandla SS 2333 med bor för att få 

en korrosionsbeständighet upp till sju gånger bättre jämfört med obehandlat SS 

2333 (Günen, Serdar Karakaş, Kurt, & Çalık, 2014). Om bor-behandlingen inte är 

ett alternativ rekommenderar författarna att Floattech använder SS 2343. SS 2343 

,eller AISI 316, är ett syrafast rostfritt stål som innehåller ca. 17% krom, 12% 

nickel, 2% mangan, 2% molybden och några andra grundämnen i små mängder 

(Palm, 2008). Flottech använder redan SS 2343 till sina produkter och enligt en 

rapport på en utvärdering av EasyFloats flytelement från SP Sveriges Tekniska 

Forskningsinstitut som Floattech låtit göra 2008 kom det fram att EasyFloat 

tillsammans med SS 2343 är korrosions- och väderbeständig samt har en 

försumbar eller ingen inverkan på miljön under produktens livslängd (Palm, 

2008). 
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Då aluminiumet ligger ovan vattenytan och inte är i ständig kontakt med vattnet 

kommer aluminiumet hinna torka mellan gångerna det blir blött. Genom att 

aluminiumet får chans att torka hinner oxidhinnan byggas upp igen och resultatet 

ger att aluminiumet klarar sig bra mot korrosion. 

4.2.4.  Produktsammanställning 

Här följer en sammanställning av de valda produkterna. I figur 4.9, 4.10 och 4.11. 

 

Figur 4.9. Slutresultat av Holders platform (Bänk) 

 

Figur 4.10. Slutresultat av Ramverk 

 

Figur 4.11. Slutresultat av Durkplåtsbalk 

För visualisering av hela resultatet av ritningsunderlaget hänvisas till BILAGA 15-

45. 
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4.3. Analys 
För att analysera Durkplåten genomfördes handberäkningar samt en FEM-analys.  

4.3.1. Förstärkningsbalk 

Vid analys av de olika durkplåtsbalkarna undersöktes de olika tvärsnittens 

yttröghetsmoment (I-värde) för att sedan undersöka nedböjningen. (se bilagor 8-

13) 

Det framkom från beräkningarna att balken med tvärsnitt likt en U-profil hade 

lägst I-värde och var därför inte längre aktuell som förslag. Då L-profilen och T-

profilen har samma tvärsnittsarea har de också samma I-värde (I ≈ 95 505[mm
4
] ). 

Dessa balkar är båda tänkta att konstrueras i rostfritt stål SS-2333 och får då också 

samma utböjning. Balken med triangulärt tvärsnitt hade högst I-värde (I ≈ 246 

453[mm
4
] ). På grund av att den kommer vara konstruerad av aluminium, vilket 

har en lägre elasticitetsmodul (E-modul) än rostfritt stål, visade det sig efter 

beräkningarna att nedböjningen (δ) blir marginellt större. δ = 0,155[mm] för 

aluminium och δ = 0,140[mm] för rostfritt stål.  

4.3.2.  Finita elementmetoden 

För att säkerställa handberäkningarna gjordes en FEM-analys. Balken beräknades 

med fast inspända sidor och en punktlast på mitten av balken (se BILAGA 14). 

Som tidigare nämnts i handberäkningarna fick V-profilen en nedböjning på δ = 

0,155[mm]. Resultat i FEM-analysen ger en nedböjning på δ = 0,146[mm] och då 

skillnaden blir minimal ger det ett godkänt resultat. För att säkerställa resultatet i 

analysen ändras elementens storlekar, size och sag, tills en konvergens av 

resultatet uppkommer, se figur 4.9. Som figur 4.11 visar uppstod konvergens när 

elementens size blev mindre än 10 [mm] och deras sag mindre än 5 [mm]. 

Nedböjningen blev då δ = 0,146[mm].  

 

Figur 4.11. Tabell över resultat av utförd FEM-analys, elementens size är representerad på x-axeln och 

nedböjningens storhet på y-axeln. 
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Baserat på handberäkningarna och analysens goda resultat, beslutades det att göra 

en prototyp likt Catia modellen (se figur. 4.12.). 

 

Figur 4.12. Durkplåt med monterad stabilitetsbalk 

Efter fysiskt utförda nedböjningstester på prototypen togs beslutet att använda 

balken till produkten. 

4.4. Tillverkning 
För tillverkning av komponenterna till ramverket och Holders platform har 

företagen Finnvedens Smide AB och Transpo Konstruktions AB valts ut. Båda 

företagen är företag som Floattech varit i kontakt med i tidigare projekt. Floattech 

använder regelbundet Finnvedens Smide som deras leverantör av komponenter till 

deras bryggor.  

Transpo Konstruktions AB kommer kapa, bocka och laserskära ut de rör som 

används till Holders platform och skenan och Finnvedens Smide kommer att 

laserskära, bocka och svetsa de detaljer som är i plåt. Finnvedens Smide kommer 

även utföra den sista monteringen av alla de dela som ska svetsas.  
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KAPITEL 5. SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer slutsatser i rapporten diskuteras efter avslutat 

examensarbete.  

5.1. Slutsatser 
Målet med detta examensarbete var att ta fram en första komplett produkt att 

installera i sjön Vidöstern i Värnamo. Syftet var också att få en övergripande 

inblick i tillverkning och framtagning av en ny produkt efter framtagen 

konceptidé.  

Slutsatsen man kan dra av resultatet i detta examensarbete är att syftet och målet 

är uppfyllt. Detta gör att såväl projektmedlemmarna som Harald Warelius på 

Floattech är mycket nöjda med resultatet och det utförda arbetet. 

Mekanismlåda: De förslag som valdes av de tre konceptidéerna är en produkt 

som ger en enklare montering. Tapparna gör att montören inte behöver använda 

mätverktyg i samma utsträckning, vilket kommer leda till en minskad 

monteringstid. Att produkten har färre komponenter gör att det behövs färre 

svetsoperationer vilket också bidrar till en minskad monteringstid.  

Slutsatsen för denna komponent är att det kommer vara en smidig lättmonterad 

produkt som också kommer bidra till att produkten EasyStart blir lättanvänd. 

Holders platform (Bänk): Den valda konstruktionen av bänken ger färre 

komponenter, vilket på samma sätt som för mekanismlådan, bidrar med färre 

svetsoperationer som då kortar ned monteringstiden. Gångjärnsfästena är 

konstruerade så att monteringen hos kund kan göras smidigt. Då bänken är synlig, 

så är det mycket positivt att designen nu passar in i Floattechs redan befintliga 

sortiment. 

Slutsatsen för denna komponent är att den kommer vara en smidig lättmonterad 

produkt som på ett ergonomimedvetet justerbart vis kan regleras i höjdled för att 

underlätta för funktionären under start, vilket leder till en trevligare upplevelse 

vid användandet av EasyStart.  

Durkplåtsbalk: Då durkplåten tidigare haft en ej godtagbar nedböjning på flera 

centimeter och nu har en nedböjning på δ ≈ 0,15 [mm] är författarna nöjda med 

resultatet. Den nedböjning som nu uppstår är försumbar, då den inte är märkbar 

för människan.  

Slutsatsen för denna komponent är att utböjningen som sker vid belastning inte 

kommer vara märkbar och därför lämpar sig produkten för sitt ändamål. 
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Ram: Ramen är den del som inte genomgått någon förändring under projektet. 

Konstruktionen är den som Floattech tagit fram i sitt tidigare koncept. 

Slutsatsen för denna produkt är att det inte behövs göras några förändringar på 

den konstruktion som är framtagen i Floattechs tidigare koncept. 

5.1.1.  Diskussion och rekommendation till fortsatta aktiviter 

Fokus i projekt låg inte bara på själva konstruktionen och dess komponenter utan 

också på användaren. Med hjälp av de metoder gruppmedlemmarna tagit till sig 

under utbildningen och under projektets gång har man fått fram en produkt som är 

lämplig för sitt användningsområde och för användaren.  

En del av projektet som både var lärorikt och roligt var att projektmedlemmarna 

fick åka till Finnvedens Smide och gå igenom ritningsunderlagen inför 

produktion. Att få vara med i denna del av framtagning av en ny produkt gav 

projektmedlemmarna en inblick i hur tillverkningen går till. Projektmedlemmarna, 

Harald Warelius på Floattech och kontaktpersonen på Finnvedens Smide gick 

genom ritningsunderlagen innan påbörjad tillverkning för att eliminera potentiella 

missförstånd och felaktig tolkning vid tillverkning.  

Produktdiskussion 

Största fördelen med EasyStart jämfört med konkurrenterna är att 

nivåskillnaderna är eliminerade. Detta medför att fallrisken är mycket lägre. En 

till punkt som gör EasyStart konkurrenskraftig är att bänken är justerbar och 

anpassad med den 5:e upp till den 95:e percentilen i åtanke. Eftersom bryggan är 

lätt jämfört med konkurrenternas och går att dela upp då den är modulbaserad, 

leder detta till att bryggan blir lätt och smidig vid iläggning och upptagning. Inga 

maskiner krävs för dessa moment. Ett tecken på att EasyStart är en 

konkurrensduglig produkt på marknaden är att produkten redan fått en första 

köpare. Kunden är Crefelder Ruder-Club, klubben ligger i Tyskland och är den 

klubb som nu har VM-titeln i rodd. Författarna anser att detta är ett bra tecken på 

att EasyStart är en bra produkt, då en klubb med VM-titel inte skulle varit 

intresserade annars. EasyStart skall levereras till Crefelder Ruder-Club i 

september. 

Innan projektstart hade Floattech tagit fram en prototyp på ramverket som de 

sedan genomfört tester på. Bänken är en helt ny produkt, därför kommer tester 

genomföras på den framtagna prototypen. Floattech kommer själva genomföra 

dessa tester innan leverans av färdig produkt. 

  



KAPITEL 5. SLUTSATSER 

27 

 

5.1.2.  Fortsatta aktiviteter: 
-Transport 
Vid fortsatt arbete för att välja lämplig transport rekommenderas att fler en ett 

förslag tars fram. Beroende på vart kunden befinner sig bör man anpassa 

transporten till varje kund. Produkten bör förmånteras så mycket som möjligt. 

Men för att kunna maximera lasten bör vissa komponenter sättas samman på plats 

vid installation. 

-Installationsanvisningar 
Vi rekommenderar att de nya installationsanvisningarna följer samma modell som 

Floattechs tidigare produkter. 

-Livstidskalkylering 
Författarna rekommenderar att göra en livstidskalkylering. Dels för att den ingår i 

Fredy Olsson-metoden och dels för att kunskapen om hur lång livslängd en 

produkt har är nödvändig vid försäljning av produkter med garanti. Floattech har 

tidigare fått sina material testade på olika aspekter där livslängden bland annat var 

en av dem. Författarna rekommenderar att göra liknande tester på den nya 

produkten för att säkerställa kvalitén på produkten. 
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KAPITEL 6. KRITISK GRANSKNING 
I detta kapitel sker en kritisk granskning av arbetet och vi kommer presentera 

några exempel på saker som hade kunnat göras annorlunda.  

6.1 Kritisk granskning, med avseende på miljö- och 

 arbetsmiljöaspekter 
Projektet innefattade att ta fram och färdigställa ett ritningsunderlag för att kunna 

tillverka och ta fram en första färdig produkt, EasyStart projektet blev något 

försenat och den främsta anledningen var att gruppmedlemmarna saknade 

erfarenhet vilket ledde till en något haltande tidsplanering. Trots detta är 

gruppmedlemmarna ändå mycket nöjda med resultatet. Då de aldrig tidigare gjort 

ett liknande projekt och med tanke på att produkten kommer att kunna sjösättas 

någon vecka efter det att denna rapport publiceras, tycker medlemmarna att målet 

ändå är uppfyllt. 

Då detta är den första framtagna EasyStart-produkten kommer det säkerligen att 

krävas en del justeringar av komponenter och detaljer. Floattech kommer på egen 

hand utföra dessa justeringar. Om författarna haft längre tid hade de kunnat vara 

med under prototyptesterna och då också själva utfört justeringsarbetet av 

komponenterna. 

Miljö 

SS 2333 är ett bra korrosionsbeständigt material, men som framkommit i den 

teoretiska referensramen i denna rapport så kommer SS 2333 att korroderar då 

NaCl-halten i vattnet överstiger 1%. Bryggsystemet är ej tänkt att användas i 

miljöer där NaCl-halten överstiger 1%, men det finns ändå en risk för att kunden 

kommer att placera bryggan i en sådan miljö. Därför rekommenderar vi att 

företaget väljer att använda SS 2343 om risken för att bryggsystemet hamnar i 

miljöer med för hög kloridhalt. Slutligt val av material överlåter författarna till 

Floattech AB. 

Ur ett återvinningsperspektiv anses Easystart vara en bra produkt. Vid återvinning 

av produkten behövs ingen avancerad utrustning för att sära/dela upp de ingående 

materialen. Både SS 2333 och SS 2343 är återvinningsbara material, så oavsett 

materialvalet kommer det gå att återvinna dessa delar. Det aluminium som 

används till durkplåtarna är också återvinningsbart.  

De komponenter som Floattech använder till sina produkter har genomgått tester 

för att undersöka hur stor miljöpåverkan de har (Palm, 2008). I denna 

undersökning framkom att produkten EasyFloat har försumbar eller ingen 

inverkan på miljön under produktens livslängd. Skillnaden mellan materialen i 

EasyFloat och EasyStart är de rostfria stålen, EasyFloat använder SS 2343 istället 
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för SS 2333. Men då passiva stålkonstruktioner ofta har obetydlig eller ingen 

miljöpåverkan under användningsfasen (Sperle, o.a., 2013), är SS 2333 ur ett 

miljöperspektiv ett bra material, då den används i de miljöer som är tänkt. 

Arbetsmiljö 

För att reglera fingret skall två låsbultar lossas vilket medför att användaren 

behöver böja sig ner på huk alternativt sätta sig på knä för att dra upp samt sätta 

tillbaka låsbulten efter önskad längd för att regleringen skall kunna utföras. Efter 

lossning av låsbult kan regleringen av fingret justeras stående med hjälp av foten. 

Att behöva böja sig eller sätta sig på knä är ur ergonomisk synvinkel ingen 

rekommendation. Men då detta inte är ett upprepat moment under korta intervaller 

har detta ingen märkbar påverkan på människan. 

Då Finnvedens Smide står för tillverkningen av produkten har författarna inte 

möjlighet att bestämma över hur tillverkningsmomenten skall utföras. Ur ett 

ergonomiskt perspektiv har produkten utformats på ett sätt som möjliggör att de 

olika komponenterna kan läggas på ett bord eller på bockar för att få en så god 

arbetsställning som möjligt. Tillverkaren kan då stå upprätt och behöver heller 

inte vrida armarna i någon kritisk vinkel vid svetsoperationerna. EasyStart är en 

produkt som kommer tillverkas efter kundbeställning och kommer då inte vara en 

produkt som massproduceras. Detta innebär att antalet repetitiva arbetsmoment 

blir lågt och att risken för belastningsskador blir liten. 
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BILAGA 1. Gantt-schema 
Nedan visas Gantt-schemat som gjordes vid projektets start. 
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BILAGA 2. Work breakdown system (WBS) 
Nedan visas en WBS som gjordes vis projektets start. 
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BILAGA 3. Mekanismlåda främre hörn 
Nedan visas mekanismlådans fram och baksida som sitter på ramverkets högra 

främre hörn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan visas mekanismlådans fram och baksida som sitter på ramverkets vänstra 

främre hörn. Det som skiljer sig mellan den högra och vänstra mekanismlådan är 

att de är bockade åt olika håll och därför blir spegelvända mot varandra.   
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BILAGA 4. Mekanismlåda bakre hörn 
Det som skiljer sig från mekanismlådorna som sitter bak på ramverket jämfört 

med mekanismlådorna som sitter fram är att de har två mindre detaljer. 

Nedan visas mekanismlådans fram och baksida som är svetsad på ramverkets 

vänstra bakre hörn. Skillnaden mellan de bakre mekanismlådorna är samma som 

för de främre, de är monterade spegelvänt i förhållande till varandra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan visas mekanismlådans fram och baksida som är svetsad på ramverkets 

högra bakre hörn. 
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BILAGA 6. Durkplåt med stödbalk samt Ramverk 
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BILAGA 7. Startbrygga komplett 

 

  



BILAGA 8. Handberäkning L-profil, yttröghetsmoment 

41 

 

BILAGA 8. Handberäkning L-profil, yttröghetsmoment 
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BILAGA 9. Handberäkning T-profil, yttröghetsmoment  
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BILAGA 10. Handberäkning L- och T-profil, nedböjning  
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BILAGA 11. Handberäkning U-profil, yttröghetsmoment 
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BILAGA 12. Handberäkning V-profil, yttröghetsmoment  
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BILAGA 13. Handberäkning V-profil, nedböjning 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA 14. Resultat av FEM-Analys 

 

47 

 

BILAGA 14. Resultat av FEM-Analys 
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BILAGA 15. Ritningsunderlag för Ramverk  
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BILAGA 16. Ritningsunderlag för Ramverk (SEKRETESS)  
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BILAGA 17. Ritningsunderlag för Ramverk (SEKRETESS) 
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BILAGA 21. Ritningsunderlag för Mekanismlåda  
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BILAGA 22. Ritningsunderlag för Mekanismlåda 
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BILAGA 33. Ritningsunderlag för Förstärkt durkplåt 

(SEKRETESS) 
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