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 Sammanfattning 
 
Denna rapport är resultatet av ett examensarbete inom design vid Mälardalens högskola. Den 
omfattar 15HP och gjordes under sommarmånaderna Juni- augusti 2007 i samarbete med 
Lundhags skomakarna AB. 
 
Idag när långfärdsskridskor tillverkas gör man en strängpressad profil i aluminium som 
limmas till en stålskena. Denna process görs i flera steg och profilens form har varierat över 
åren. Grundprincipen har dock alltid varit densamma, en överdel och en underdel i två olika 
material eller i alla fall olika delar som har fogats samman.  
Arbetet med att montera delarna på en långfärdsskridsko är en av de största kostnader för 
produkten. Själva materialen i sig är ganska billiga, det är antal steg i tillverkningsprocessen 
som gör produkten dyr.  
 
Idén till detta arbete uppkom när jag läste om skensläpp (stålskenan lossnar från profilen 
under åkning). Förr i tiden nitade man fast skenan mot profilen men detta rationaliserades bort 
på grund av att det blev kostsamt. Vibrationer under åkningen gjorde även att nitarna tillslut 
ramlande bort. Idag limmar man profil och skena mot varandra men har ändå inte riktigt 
kommit ifatt problemet, olika värmeutvidgningskoefficienter för stål och aluminium gör att 
materialen expanderar olika mycket mellan rumstemperatur och turerna på isen. Att limma 
olika material mot varandra ställer även det speciella krav på limmet. Idag har man hittills inte 
hittat rätt lim och primer som gör att limningen håller över tid. Under tiden att detta problem 
försöker lösas gick jag en annan väg och försökte göra en skridsko som är i ett stycke, Detta 
av flera anledningar, dels så slipper man problemet med att skenan kan lossna, dels så sänker 
man tillverkningskostnaden rejält på grund av att det blir betydligt färre moment innan man 
har en färdig skridsko. Den tredje orsaken till mitt försök är att skridskon får en helt ny och 
unik design, jag ville ifrågasätta varför man gör som man gör idag, kanske är det dags att 
bryta mönstret och våga tänka nytt? Figur A visar Lundhags befintliga strängpressade 
aluminiumprofil med limfickor där man lägger lim och en rostfri stålskena. Figur B visar den 
profil som jag vill ta fram. Den är helt i stål och i ett stycke. 
 

   
 
 
 

Figur A: Lundhags Deltaprofil 

Figur B: Min idé till profil 

Limfickor och plats för skena 
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Förord 
 

Det är många som ett eller annat sätt varit inblandade i detta projekt, jag vill tacka alla som 
har bidragit med idéer och hjälp på ett eller annat sätt. Ett särskilt tack vill jag rikta till 
nedanstående personer: 
 
Jan-Anders Lundhag. VD på Lundhags, för möjligheten att arbeta med er. 
 
Thomas Grip. Min handledare på Lundhags, för all stöttning och hjälp under arbetets gång. 
 
Utvecklingsavdelningen på Lundhags, för ert arbetssällskap. 
 
SinaVosough,  
Göran Berglund, 
Jörgen Hedman, Sandvik material technology, För er hjälp med material frågor och prover till 
prototyper. 
 
Mirjam, för din tro och stöttning på arbetet. 
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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
 
Idag när långfärdsskridskor tillverkas gör man en strängpressad profil i aluminium som 
limmas till en stålskena. Dagens tillverkningsprocess kräver en mängd steg innan en skridsko 
är klar. Principen har varit densamma under flera år, en skena i stål och en profil i aluminium 
med tillhörande bindning. 
 
Detta arbete uppkom när problemet med skensläpp blev vanligare (skenan lossnar från 
profilen). Förr i tiden nitade man fast skenan mot profilen men detta rationaliserades bort i 
kostnadsbesparingsprocesser. Vibrationer under åkningen gjorde även att nitarna tillslut 
ramlande bort. Idag limmar man skenan mot profilen men har ändå inte riktigt kommit ifatt 
problemet, olika värmeutvidgningskoefficienter för stål och aluminium gör att materialen 
krymper olika mycket mellan rumstemperatur och turerna på isen. Vibrationerna som uppstår 
vid åkning bidrar också till att limmet idag inte har tillfredsställande hållfasthet. 
 
 Under tiden att detta problem försöker lösas går jag en annan väg och försöker göra en 
skridsko som är i ett stycke, detta av flera anledningar, dels så slipper man problemet med att 
skenan kan lossna, dels så sänker man tillverkningskostnaden genom betydligt färre moment 
innan man har en färdig skridsko. Den tredje orsaken till mitt försök är att skridskon får en 
helt ny och unikt utseende, jag ville ifrågasätta varför man gör som man gör idag, kanske är 
det dags att bryta mönstret och våga tänka nytt?  
Att åka långfärdsskridskor är ett underbart sätt att upptäcka naturen på, utrustningen man 
använder är i mångt och mycket livräddare och det är viktigt att ha driftsäker utrustning. Med 
mitt arbete ville jag försöka öka driftsäkerheten, sänka tillverkningskostnaden samt ta 
designen till en helt ny nivå inom detta område.  
 
CPS står för current product sign (Fig. 1). Det är en figur 
som visar vad en designer strävar efter att nå. Produkter 
som finns på marknaden idag känner konsumenter igen 
och dessa produkter har de en relation till eller kan 
relatera till. Det som dagens produkt signalerar utgör 
centrum på en cirkel, runt denna cirkel finns en yta där 
idustridesignern jobbar. Målet är att ligga på gränsen på 
den cirkeln. Tänja lite på den men inte hamna utanför. 
Hamnar man utanför gränsen för igenkännande av 
produkten är det ingen som köper produkten. Hela 
modellen CPS är inte en statisk cirkel utan den rör sig 
hela tiden. Det kan till och med vara så att man flyttar sig 
tillbaka till ett gammalt tecken som användes för ett antal 
år sedan. Detta projekt strävar efter att ligga på gränsen till 
 igenkännande av långfärdsskridskor. 

 
 

Några olika problem runt detta arbete skulle besvaras: 
Håller konstruktionen? Jag redovisar hållfasthetsberäkningar som påvisar spänningarna i vissa 
punkter i konstruktionen.  Jag redovisar även uträkningar i nedböjning i konstruktionen som 
uppstår av krafterna från åkningen. 

Figur 1: CPS 
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Vilket material skulle vara lämpligt? Jag tittade över en mängd olika material och tog fram 
sedan två som skulle användas till prototyper. Det ena är Sandvik 12C27 och det andra 
Sandvik 1RK91.  
Hur skulle den se ut? Vad skulle den förmedla? Jag gick igenom hela designprocessen med 
skissfas, visualisering och koncept, utvärdering och modifieringar, slutkoncept/form. 
Hur skulle den produceras? Här tittade jag på lite olika möjligheter i produktionen, 
tillverkningsmetoder osv. 
 
Uppslaget till arbetet kom inte från Lundhags utan var en egen idé som jag ville se 
förverkligad. Jag ville dock samarbeta med ett företag som med sin kompetens och resurser 
kunde underlätta mitt arbete. Konstruktionen och utseendet blev så unik att det också krävdes 
ett erkänt varumärke som kunde stå bakom nyhetsvärdet. 
 

1.2 Allmän diskussion och utveckling kring 
långfärdsskridskoåkning 
 
Långfärdsskridskoåkning är en mycket traditionsbunden sysselsättning. Många som är ute på 
isarna har skrinnat i 10tals år. Från 60talet och framåt när metallskridskorna började tillverkas 
har det inte hänt mycket på utvecklingsfronten. Ett par projekt har gjorts över åren att förnya 
och komma med innovationer, men grundidén består, att tillverka en profil i aluminium med 
en skena av rostfrittstål. Man har provat olika bindningsvarianter och sista 6-8 åren har 
skridskoåkning med löshäl kommit på bredare front. Något som har varit en smärre revolution 
på skridsko fronten. Det diskuteras mycket om bindningar idag. Hur det ska fungera, vad det 
är som är dåligt och bra, men kanske främst att det är svårt att hitta en lösning som fungerar 
för ändamålet. Att promenera mellan eller till sjöar samt mellan dem på olika turer är en 
jobbig kombination att förena. För kraft och fart krävs hårda och vridstyva produkter, för 
promenader vill man ha en mjuk sko. Bortom detta problem har det blivit allt vanligare med 
haverier ute på isen. Som produktutvecklare jobbar man med att förbättra en produkt eller 
process. Produkten för att förbättra för brukaren, processen för att rationalisera och kapa 
kostnader och kassationer i produktionen. Jag är övertygad som att man kan kombinera dessa 
två linjer. När jag i början av detta arbete tittade över utvecklingen slogs jag av den låga 
innovationstakt som detta område drabbats av. Det behöver inte alltid vara något negativt, 
tvärt om, man kan vara stolt över att ha hållbara produkter i det konsumtionssamhälle vi idag 
lever i.  Ibland behöver man dock innovationer som vänder upp och ner på allt vad normer 
heter. Någon gång tillbaka i tiden skapades normen för hur en skridsko skulle se ut, kan det 
vara dags att skriva om definitionen om hur en skridsko ska tillverkas och designas! Om det 
dessutom är till en billigare kostnad än det som varit innan, ja, då har man tillfredsställt alla 
parter!  
Jag radade upp några skridskor för att se hur man har hanterat utvecklingen av 
skridskosporten, som man ser på bilderna bygger allt på samma princip, att man monterar 
ihop skena och profil (fig.1-4). Mitt arbete fokuserar på ett givet problem och hur man genom 
design och kreativt tänkande kan bryta det invanda tankesättet. 

           
 
Figur 2: med bindning för NN75 sko           Figur 2B: med bindning för vanlig känga 
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  Figur 3: med bindning för en skidsko 
 
 

 
  Figur 4: med platta för alla skidbindningar 

 

2. Syfte och mål 
2.1 Syfte 
 
Syftet med detta arbete var att ta fram en prototyp av en ny typ av långfärdsskridsko som ska 
kunna testas under kommande vinter. Dels så skulle formen bestämmas utifrån vissa kriterier, 
och dels ska material väljas samt produktionstekniska problem lösas och undersökas.  
Grundidén att göra hela skridskon i ett stycke var klar och redan bestämd. 
 

2.2 Mål 
 
Problemet med skensläpp, dvs. att stålskenan lossnar från profilen är ett fenomen som ibland 
uppstår ute på isen, som långfärdsskridsko åkare är man beroende av att utrustningen 
fungerar. Målet är även att motverka haverier ute på isen genom att göra en produkt som 
består av färre delar samt attraktiv för ögat. Vid slutet av projektet ska det finnas 
prototyper/modeller som är klara för utprovning. 
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3. Projektdirektiv 
Lundhags satte inte upp några direktiv för detta arbete, jag fick stor frihet på alla områden och 
all uppbackning jag behövde för att ta fram produkten. Dock fanns vissa inskränkningar som 
kom att uppstå genom en kravspecifikation som vi utarbetade tillsammans för detta projekt. 
Kravspecifikationen är utarbetat ifrån erfarna och oerfarna åkares önskemål om en fungerande 
skridsko. Till detta tillkommer vissa produktionstekniska aspekter som ytterligare inskränker 
friheten på utformningen.  
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4. Problemformulering 
När man i produktutveckling jobbar i projekt utgår man från ett tydligt problem. I detta fall 
skulle det vara att motverka haverier. Man skulle kunna utgå enbart från detta problem och 
komma fram till en mängd lösningar mot detta. På flera plan jobbas det även för att lösa detta. 
Under våren kläckte jag en idé som jag presenterade för Lundhags. Eftersom grunden var lagd 
och tiden är begränsad till 10 veckor kommer arbetet att fokuseras på att jobba igenom 
grundidén om att göra en skridsko i ett stycke. 
De frågor som jag ska svara på i detta arbete är: 
 

• Håller skridskon för de belastningar som uppstår? 
• Hur ska den se ut? 
• Vilket material kan man använda? 
• Vilka tillverkningsmetoder skulle vara aktuella? 

 
Dessa fyra områden går i mångt och mycket i varandra om man tittar på definitionen av 
designprocessen (fig. 5). Att enbart formge produkten är bara en del av arbetet. Endast genom 
att ta hänsyn till vad som är möjligt i produktion och material samt jobba igenom konceptet 
hela vägen ut kan man säga att man har gått igenom hela designprocessen. 
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5. Projektavgränsningar 
Eftersom tiden var begränsad till tio veckor tog jag fram en skridsko som blev bestämd i 
formen till den grad att en prototyp kunde tas fram. Denna måste sedan testas och utifrån 
analysen av dessa tester kommer man med största sannolikhet att behöva göra modifikationer 
innan produkten är helt klar. 

5.1 I konstruktionen 
 
De avgränsningar jag valde att göra var att inte räkna ut vilken vinkel man får på skridskon 
när man lägger på ett visst moment vid åkning. Detta av två anledningar, dels för att kraften är 
okänd och dels för att det idag råder stora åsiktsskillnader om en skridsko skall vara vridstyv 
eller inte. Ytterligare en dimension till problemet är att det inte hjälper om man har en mycket 
vridstyv skena om man inte har en lika vridstyv sko som passar till. Diskussionerna kring 
detta är många men tittar man på andra tillämpningar så torde det inte vridstyvheten på 
skridskon spela någon större roll om man inte har en styv kraftöverföring från kroppen till 
skridskon. 
Spänningarna som uppkommer när man åker långfärdsskridskor är ganska svåra att analysera 
manuellt. Därför är mina uträkningar endast vägledande. En mer utförlig 
hållfasthetsberäkning och simulering skulle kunna göras med hjälp av finita element metoden 
(dator simulering). Skulle en sådan simulering göras är ändå verklig testning av produkten det 
säkraste sättet att få fram en uppfattning av konstruktionen. 

5.2 I designprocessen 
 
På grund av den begränsade tiden så fokuserade jag på steg 3 och 4 i design processen 
(visualisering och utvärdering och konceptval) en grundligare marknadsundersökning och 
användarstudie skulle ha kunnat göras. 
 
Jag valde även att inte fokusera så mycket på bindningen i detta projekt. Jag hade Rottefellas 
BC bindning (figur 14) som utgångspunkt men produkten kan naturligtvis användas med 
andra bindningar på marknaden. 
 
När man ser till vikten på en långfärdsskridsko är det mest intressant att titta på den totala 
vikten med skridsko, bindning och sko. Har man en lätt skridsko med tung bindning och sko 
är det till ingen nytta. Ytterligare en anledning att inte ta med bindningen i beaktning var att 
det just nu, och sista åren har det pågått en debatt om hur en bindning ska vara. Meningarna 
går vitt isär när det gäller denna fråga. Att göra en bindning som är anpassad för 
långfärdsskridskoåkning är ett eget projekt i sig. Jag visar enbart hur det skulle kunna se ut 
med en Rottefella bindning. 
 
Att få en helhet mellan bindning och skridsko är viktig för vad produkten förmedlar men på 
grund av stundande debatt och problem med standarder är det omöjligt att ta full hänsyn till 
detta i formbestämmandet av skridskon. 
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
 
6.1 Hållfasthetsberäkningar 
 
För att ta reda på om konstruktionen skulle kunna hålla för de belastningar som uppstår var 
jag tvungen att verifiera detta genom att räkna på spänningar i vissa punkter i konstruktionen. 
I uträkningarna ingår även nedböjningen som uppstår när man står på skridskon, detta för att 
få en uppfattning av hur mycket skridskon flexar vertikalt vid belastning. Formler och 
information är tagna från Dahlberg, Tore Teknisk hållfasthetslära 2001. 

6.2 Design 
 
 I designprocessen går man igenom 
vissa steg. Dessa steg är hämtade 
från SVID, stiftelsen svensk 
industridesign. Det är ett allmänt 
upplägg för design projekt, 
variationer finns naturligtvis men 
denna beskrivning visar ganska 
konkret vilka steg man går igenom  
(Fig. 5).  
 
1. Utgångspunkter 
Vi är präglade av våran omgivning 
och de som finns kring oss. Både 
samhälle och människor formar oss 
till vilka vi blir. Därför har alla 
människor vissa referenser som man 
ska utgå ifrån när det gäller design.  Figur 5: designprocessen 
 
2. Användarstudier    
Här studeras området produkten tillhör, i mitt fall läste jag mängder av forum inlägg och 
tittade på åkares hemsidor för att ta reda på vad som var viktigt för dem.  
 
3. Koncept och visualisering 
Framtagning av olika förslag till produkten, ofta sker detta tillsammans med andra 
avdelningar i företaget som till exempel produktion och marknadsavdelningen. 
 
4. Utvärdering och konceptval 
Utifrån de kriterier som är uppsatta utvärderar man de olika designförslagen. 
 
5. Justering och genomförande  
När konceptet är valt fortsättar arbetet med att försäkra sig att alla bitar är på plats, när man är 
klar med det kan man förbereda för produktion. Denna fas förutsätter kontakt med andra 
kompetenser, de människor som ska utföra eller stötta delar av arbetet eller produktionen. Det 
är till och med denna fas jag genomförde detta arbete. 
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6. Uppföljning och utvärdering 
Denna fas sker efter produktionsstart. Produkten och produktionen utvärderas för att se om 
ytterligare modifikationer ska göras. Denna fas kommer jag naturligtvis inte att ha med i detta 
projekt. Skulle skridskon sättas i produktion kommer jag eventuellt att ta del i denna process. 
 
Designprocessen var kanske den största delen av detta arbete, jag använde mig även av en 
modell som jag hittade i Bruce, Bessant. Design in business, 2002. I boken visar de på vilka 
parametrar man måste ta hänsyn till i designprocessen (fig. 7). Estetiken är endast en liten del 
i designprocessen.  
 

6.3 Tillverkningsmetoder 
 
Tunnplåtstillverkning med olika metoder blev ett område jag studerade för att ta reda på 
lämpligaste metod för detta ändamål. (Formningshandboken SSAB. 1997) Jag undersökte 
olika skärmetoder samt hur man skulle forma plåten. 
 
Företaget som Lundhags idag samarbetar med heter Lars Höglund AB. Deras maskiner, som 
skulle kunna användas redovisas, men även vilka andra metoder som skulle kunna tillämpas 
samt för och nackdelarna med dessa. 
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6.4 QFD 
 
Quality funktion deployment är ett vedertaget verktyg som används inom produktutveckling. 
(Bergman, Klefsjö. Kvalitet från behov till använding. 2006) I detta verktyg omvandlar man 
marknadens önskemål till specifikationer, detta för att kunna jämföra dem med 
produktegenskaperna. I samband med detta görs även en konkurrentjämförelse samt 
jämförelse med motsvarande egen produkt för att se om den tänkta nya produkten är bättre.   

6.5 Kravspecifikation 
 
För att ta reda på vad som var viktigt för långfärdsskridskoåkning gjorde jag en enkät och lade 
ut på Sveriges största forum för friluftsliv www.utsidan.se Där kunde åkare svara på enkäten 
och skicka till mig så att jag kunde få en uppfattning på vad som kan tänkas vara viktigt. Jag 
såg även till att vissa oerfarna åkare fick möjlighet att svara på enkäten, för att skapa en bild 
av båda sidor. Denna enkät var delvis styrande i utformandet av produktkraven i 
kravspecifikationen, andra delarna utgjordes tillsammans med min handledare Thomas Grip. 
Kravspecifikationen gjordes för att säkerställa att produkten uppfyller de krav som dels 
marknaden ställer de tillverknings tekniska krav, samt det som Lundhags ville uppnå med 
produkten. 
 

6.6 Gantt-schema 
 
Jag gjorde redan under våren en planering över hur jag skulle lägga upp arbetet under 
sommaren. Även fast jag var ensam om detta projekt var det bra att lägga upp en plan. Jag 
blev naturligtvis ansvarig för alla områden och med tanke på att arbetet skulle ske över 
sommaren var det extra viktigt för mig att planera in så att jag kunde jobba helt självständigt 
medan alla andra var på sommarledighet. Gantt-schemat finns som bilaga tre. 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 
7.1 Hållfasthetsberäkningar 
 
En förutsättning för att detta projekt överhuvudtaget skulle gå att få i hamn var det viktigt att 
få en uppfattning om vilka spänningar materialet skulle utsättas för. Efter att ha förankrad 
hållfasthetsproblemet med Göran Svensson, material och hållfasthetslärare på IDP/MDH, 
kunde jag lägga upp problemet som en fast inspänd balk och utifrån det ta reda på vilka 
spänningar som uppstod samt hur mycket den skulle böjas ned över skenan när man åker. 
 
Nedanstående uträkningar är gjorda med tanke på en belastning som ligger något över de 
krafter som uppkommer vid normal åkning. Jag ville i initialskedet ha ett material som klarar 
krafter motsvarande 4g. Detta för att minska risken för deformation om man skulle till 
exempel fastna i en spricka under åkning, samt ha säkerhetsfaktor 2 mot belastningar som 
motsvarar mycket kraftig åkning. Jag redovisar två olika uträkningar, den ena är med en skena 
som är 1,4 mm tjock som idag används som standard på Lundhags skridskor och den andra är 
med en skena som är 1,25 mm, skentjockleken ligger mellan 1 och 1,4 mm på dagens 
skridskor. Fördelen med att välja en skentjocklek på 1,25 mm skulle i detta fall vara att man 
får en viktminskning på 11 % mot att använda 1,4 mm. 
 
Några förklaringar 
 
Spänningar mäts i MPa (megapascal) vilket är samma 
sak som Newton/mm^2. Alla material har en s.k. 
sträckgräns. Denna är x antal MPa. Alla spänningar 
under denna sträckgräns påverkar inte formen på 
materialet. Materialet töjs för att sedan återgå till sitt 
ursprungsläge när spänningarna avtar. Kraften P 
multiplicerat med en hävarm som är vinkelrätt mot 
kraften ger ett moment i en viss punkt. Det är det 
momentet som jag återgett i beräkningarna. 
E-modul är elasticitetsmodul, denna är olika för alla 
material. För stål är det mellan 185 och 210 GPa. I 
mina uträkningar är den mindre av de två radier den 
som utsätts för störst belastning. (fig. 6). Grekiska 
bokstaven för spänningar är σ (sigma). 
Uträkningarna är upplagda så att formeln som 
används står först, sedan uträkningen följt av svar och 
eventuell förklaring. Skisser som visar exemplet som 
en fastinspänd balk samt höjd och bredd för I värdet 
visas i figur 6B. 
      
     figur 6: olika bockningsradier 
 

Radie 3mm 

Radie 10mm 
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7.1.1 Spänningar t 1,25 mm 
 
P=1500 N 
H= 200 mm 
B= 1,25 mm  
 

Wb
M

=maxσ   där Wb är =
max

z
I  

 
 

55,32
12

25,1200
12

33

=
∗

⇒
∗

=
BHI z mm^4 08,52

625,0
55,32

==bW mm^3 

 
 

MPa
Wb
M

M 576
08,52

3000030000201500 max ===⇒=∗= σ  

 
Spänningar med 1,25 mm skena och normal åkning blir alltså 576 MPa. Detta räknas med en 
hävarm på 20 mm, dvs. att belastningen ligger som en punkt mitt på överdelen av skridskon 
vilket resulterar i ett moment i 3 mm radien, se figur 6. 
 

7.1.2 Spänningar t 1,4 mm 
 
P=1500 N 
H= 200 mm 
B= 1,4 mm  
 

Wb
M

=maxσ   där Wb är =
max

z
I  

 

7,45
12

4,1200
12

33

=
∗

⇒
∗

=
BHI z mm^4  28,65

7,0
7,45
==bW mm^3 

 
 

MPa
Wb
M

M 459
28,65

3000030000201500 max ===⇒=∗= σ  

 
Spänningarna med 1,4 mm skena och normal åkning blir alltså 459 MPa. 
 
Skillnaden mellan dessa två skentjocklekar blir 117 MPa. Båda materialen har sträckgränser 
runt 1500 MPa och uppåt, vilket ger säkerhetsfaktorer mellan tre och fyra beroende på vilket 
material som används. Min uppskattning är att det räcker med en skentjocklek på 1,25 mm. 
Spänningarna är ändå acceptabla med denna tjocklek. 

Figur 6B: skisser på 
problemet som 
fastinspänd balk 
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7.1.3 Nedböjning t 1,25 mm 
 
När det gäller nedböjning av skridskon, dvs. hur mycket den ”flexar” vertikalt på grund av 
den kraft som åkaren skapar, används såkallade elementarfall. Här gjorde jag två uträkningar, 
dels vid egenvikt på en 100kgs person inkl packning och del vid en belastning på 1500 N, en 
ungefärlig kraft som uppstår vid normal åkning. Jag räknade lasten som en punktlast mitt över 
skenan. 
 
  

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 3

3

2

23

3
6 L

x
L
x

EI
PLxw  Där E är E-modul för materialet och I är yttröghetsmoment för 

tvärsnittsarean/skentjockleken. Jag ville ha reda på hur mycket den böjer sig ned över skenan. 
Därför blev x i detta fall 20 mm och övriga värden: 
E= 210 000 Mpa 
I=32, 55 (se spänningar t1, 25) 
P= 1500 N 
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−
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=  

 
Nedböjning vid egenvikt, dvs. när åkaren står och glider på båda skridskor då blir P=981/2= 
490,5 Newton, övriga värden förblir detsamma. 
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7.1.4 Nedböjning t 1,4 mm 
 

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−= 3

3

2

23

3
6 L

x
L
x

EI
PLxw   Här gäller samma princip, det som förändras är I värdet för att 

skentjockleken ger ett annat yttröghetsmoment. 
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Och vid egensikt på denna tjocklek på skenan blir nedböjningen: 
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7.1.5 Ytterligare diskussion kring hållfastheten 
 
Det fanns ett par andra frågor kring skridskons hållfasthet som jag inte räknat på men ändå vet 
kan inträffa. Det första är ytterkanten på plattan som bindningen och plattan ska monteras på. 
Denna kan utsättas för buckling om lasten blir för stor. 
Vidare är det vinkeln θ  som uppstår av det vridmoment som åkare utsätter skridskon för när 
denne åker. I och med att det är en öppen profil och inte exempelvis en stängd trekantsprofil 
som blivit ganska vanligt idag kommer vinkeln att vara större än på en vanlig skridsko. Denna 
vinkel har jag inte räknat på av två skäl, för det första för att vridmomentet och dess 
angreppspunkt inte är känd, och för det andra att en vridstyv skridsko inte är det viktigaste när 
man åker, det finns åkare som anser att vridstyva profiler känns döda och att i en profil som 
flexar kan man utnyttja denna för att få med sig fart. Jag tror inte att profilen kommer att 
deformeras plastiskt och skulle det vara så kommer det att märkas under testandet av 
prototyperna. Då får man tänka på hur man ska komma över problemet. De lättningshål som 
är gjorda på skridskon påverkar också hållfastheten. Spänningskoncentrationer uppstår och 
även detta får man vara uppmärksam på under testandet av prototypen, därefter överväga om 
de ska vara kvar eller tas bort.  
 
Skulle man stå och glida med lika fördelad vikt på varje skridsko blir spänningarna 188 MPa. 
Efter diskussion med min hållfasthetslärare Göran Svensson tyckte han att jag inte behövde 
göra ett haighdiagam för att man inte kommer upp i de antal belastningar som krävs för att nå 
utmattningsbrott. Dock ska man ta i beaktning de vibrationer som uppstår mot isen. När man 
står och glider blir det små skillnader i amplituden på spänningar och över tid skulle man 
kunna komma upp i belastningar som motsvarar 6 miljoner belastningscykler. Spänningarna 
är dock i det läget då vibrationerna gör inverkan på skridskon så små att det inte är tillräckligt 
stora för att skapa sprickinitiering som är initial skedet till utmattningsbrott. 
 
Observera att uträkningarna enbart är vägledande. För utförliga belastningsanalyser krävs 
datorsimuleringar som eventuellt skulle kunna göras. 
 

7.2 Design processen 
 

7.2.1 Utgångspunkter 
 
I det första steget i designprocessen var det viktigt att ta reda på vilka utgångspunkter som 
fanns. Jag pratade mycket med min handledare Thomas om trender och åsikter från kunder 
som han mött under åren. Jag tillbringade även mycket tid med att läsa igenom trådar på 
utsidans långfärdsskridskoforum för att ta reda på vilka tankegångar etablerade åkare hade. 
Med i beaktningen här har jag tagit att många av dem som skriver på forumet är riktigt inbitna 
åkare som bygger skridskor och ryggsäckar själva. Deras krav ligger långt över vad en 
genomsnittlig kund kräver. Dock har dessa personer mycket inflytande ute på isen och styr till 
viss del utvecklingstankarna. Därför var det viktigt att ta reda på vad de ville ha i en skridsko. 
Generellt kan man hitta likheter i åsikter som tillexempel att skridskon ska vara justerbar i alla 
led förutom vertikalt. Men lika ofta går åsikterna vida isär och ibland kunde det vara lika 
många åsikter som personer inblandade i tråden. Jag lärde mig dock mycket och deras tankar 
och åsikter fanns med under arbetet.  
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En enkät utformades med 11 enkla frågor för folk att besvara. Frågorna gällde både 
åktekniska ämnen som vilka känslor som väcks genom långfärdsskridskoåkning. I dessa svar 
kunde jag hitta tydliga gemensamma åsikter för alla erfarna åkare och tillika gemensamma 
åsikter för åkare som inte var lika erfarna. Generellt kan man säga att pris och design inte var 
så viktigt för duktiga åkare, med dessa två parametrar var viktiga för åkare som inte åkt så 
mycket. Enkäten finns som bilaga 2. 
 

7.2.2 Användarstudie 
 
Utifrån det som kom fram i första fasen kunde jag göra en användarstudie. Till viss del kände 
jag att de första två faserna flöt lite grann ihop i detta arbete. Jag upprättade en 
kravspecifikation som återfinns på sidan 31 i denna rapport. Det var produktkraven som var 
till nytta i designprocessen. Långfärdsskridskosporten är en ganska traditionstyngd 
sysselsättning och samtidigt som många erfarna åkare uppmanar tillverkare till att utveckla 
produkterna finns det tydliga signaler på att design, funktion och användarvänlighet inte går 
att lösa för att varje åkare har unika krav på produkten. Detta till trots finns det en marknad 
utöver denna lilla klick människor, och för dem kunde man med hjälp av den erfarna åkarens 
krav upprätta en kravspecifikation som var utgångspunkt i arbetet. 
 

7.2.3 Koncept och visualisering 
 
När det stod klart att konstruktionen skulle hålla för de allmänna belastningarna som uppstår 
när man åker skridskor var det dags att ge sig in i arbetet med formen på skridskon. Jag valde 
en modell ifrån en författare som heter Margeret Bruce, (design in business 2002) i figuren 
kan man se att det är en hel del att ta hänsyn till när man formger en produkt (fig. 7). Vissa 
punkter var kanske inte helt aktuella att ta hänsyn till men det var en bra figur att ha med sig 
under formgivningsarbetet. Studerar man denna figur ser man tydligt att formgivning är en 
ganska liten del av arbetet. Det finns massor av saker att ta hänsyn till i design processen. 
 

 
Figur 7: design decisions 
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Jag gjorde en moodboard för mitt arbete, ett ark som man skapar för att hitta en känsla som 
man vill uppnå. Moodboarden gjordes genom att söka bilder på nätet. Jag använde bland 
annat sökord som: form, steel, metal, shapes, dynamics, ice, freezing, bending, freedom. Ur 
det kom en massa bilder som sedan klistrades ihop till en A3 bild, denna fanns att tillgå i 
koncept och visualiseringsfasen. Figur 8 är en kraftig förminskat bild av denna moodboard. 
 
 
 

 
  Figur 8: moodboard för examensarbetet 
 
 
 
 
Skissfasen är i vanliga fall längre än den var för mig i detta projekt, jag tillbringade endast 
cirka en dag med papper och penna för att testa olika varianter eftersom det var så enkla 
former var arbetet i CAD mycket hellre att föredra denna gång, därför övergick snabbt in i 
CAD arbetet för att få en helhet i varje skiss. Det största arbetet i skissfasen var att få fram 
grundmåtten på produkten. 
 

 
Grund mått och proportioner samt att hålla sig inom vad 
som är möjligt att tillverka. Under denna fas fick jag ta 
hänsyn till en rad parametrar. 
Jag visar några varianter på bockning (fig. 9). Den valda 
profilen (fig. 21) blev efter de verktyg som fanns 
tillgängliga på Lars Höglund AB. Bockningsradier på 3 
och 10 mm kunde genomföras utan att tillverka nya 
verktyg. 
 
 
 
 

Figur 9: exempel på bockningen 
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När det gäller nos formen bollade jag 
en del med Thomas som var min 
handledare under projektet. Jag hade en 
uppfattning som visade sig stämma 
ganska bra överens med Thomas 
filosofi om uppslipning av skridskor, 
dvs radien på skridskon som går ner 
mot isen. Jag gjorde några förslag (Fig. 
10) som förkastades ganska snabbt av 
både produktionstekniska och 
åktekniska skäl. Efter dessa saker hade 
tagits i beaktning var nosformen ganska 
styrd. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Figur 10: uppslipningsförslag 

Figur 11: förslag på bakändan 
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Bakändan jobbade jag mycket med och ville dels få fram en känsla av fart men även försöka 
hitta en del likheter med de befintliga skridskor som återfinns i sortimentet (fig 11). Här fanns 
det även större möjligheter när det gäller formen. Den var inte alls lika styrd av praktiska 
aspekter. Det som dock kom att styra valet var kravet på en trubbig form, för att inte skada 
bakomvarande åkare. Alla möjliga förslag gjordes dock. 
Nosen sett från ovan var en annan del jag jobbade intensivt med innan jag kom fram till en 
form som kändes bra, jag jobbade både med papper och penna och dator.  (fig. 11B och 12). 
Här var det viktigt att ta fram en form som gjorde att det kändes naturligt för åkaren att ta på 
sig en höger och en vänster skridsko. Detta för att minimera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 Figur 11B: nosar i Solidworks    Figur 12: pappers skisser på nosar
  
 
 
spänningarna i bockningen vid åkning. Jag testade en rund nos som jag personligen var 
ganska nöjd med men osäkerheten om höger och vänster samt att det kunde bli problem med 
bockningen i avslutet vid nosen gjorde att jag inte tyckte att den var hållbar som alternativ. 
Jag ville inte heller att skenan skulle sticka ut under nosen, något man kan se på vissa av 
skisserna i figur 11B. 
  
 
 
Övrigt som jag arbetade med var gummibitar som 
kunde pryda skridskon (fig 13). Samma mönster som 
Lundhags använder på kängorna. Detta utmynnande 
inte i något positivt, dels beroende på att utrymmet för 
något sådant inte egentligen fanns och dels för att det 
inte tillförde något värde på skridskon. Jag testade även 
hur det skulle se ut med en instansning i nosen med 
olika former, bland annat ett L. Inte heller detta kändes 
som ett hållbart alternativ. 
 
 
 

Figur 13: mönster av gummi 
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Bindningen 
 
Det finns en uppsjö av bindningar på marknaden idag, för detta arbete valde jag en bindning 
från norska Rottefella, en turbindning för längdskidåkning. Det finns idag igen bindning som 
är speciellt utvecklad för långfärdsskridskor. En anledning till att det skulle behövas är att 
kraftöverföringen ska bli den rätta. De bindningar som Lundhags använder sig av i dagens 
produkter är dels en strapin där man kan ha turpjäxor med NN75 sula, eller en vanlig känga 
(fig. 2-3) samt två modeller 
skidbindningar med det sk. NNN systemet 
(fig 14-15).  Dessa två bindningar är de 
som Lundhags levererar med sina 
skridskor. Den andra standarden heter 
SNS och används av Salomon och deras 
samarbetspartners (fig 16-18). För dessa 
bindningar finns det färdigborrade hål. 
Man kan alltså köpa bara skridskon om 
man inte har en sko som passar NNN 
systemet.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Majoriteten av försäljningen som sker är s.k. löshälsskridskor, dvs. att man har en vanlig 
längdskidbindning som man monterar på en skena. Från början var jag inne på att göra en 
skridsko med fast häl men eftersom löshäl börjar dominera så stort valde jag att avstå från det 
och fokusera på att skapa en skridsko anpassad för en löshälsbindning. 
 
 
För långfärdsskridskoåkning är det viktigt att kunna ställa in hur man står i alla riktningar. 
Detta gäller alltså framåt/bakåt och i sidled. Med många skridskomodeller kan man inte göra 
denna inställning i sidled och ibland inte ens i längdled. Många som åker idag har känner 
kanske inte behovet av detta, detta var en aspekt som jag var tvungen att förhålla mig till. 
Enligt dom som åker mycket är sidoinställningen av yttersta vikt, dock en ganska 
tidskrävande inställning och det kan bli mycket skruvande innan man hittar rätt. 
 
Som man ser på bindningarna så ser de mycket olika ut designmässigt. Jag valde Rottefellas 
BC bindning som utgångspunkt mest för att den är rejält dimensionerad och passar även till 
människors turskidor, något som kan fälla avgörandet när man ska köpa nytt. Däremot ändrar 
skridskon uttryck när man byter bindning. Därmed valde jag att inte lägga ned all fokus på att 

Figur 14: Rottefella BC 

Figur 16: Salomon Eq skate 

Figur 15: Rottefella skate 

Figur 17: Salomon pilot skate

Figur 18: Salomon XA 
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få ihop en fungerande enhet, utan nöjde mig med att det inte skar sig helt mellan bindning och 
skridsko. 

7.2.5 Utvärdering och konceptval 
 
När skissandet var klart började arbetet med att välja bland alternativen. Jag ville inte under 
ett så tidigt skede som skissfasen ta hänsyn till vad som var möjligt att genomföra i 
verkligheten. Det var vikigt att ha i bakhuvudet möjliga bockningsradier, vikt osv., det var 
bland annat därför jag valde bort alternativet med en helt rund nos. Jag ansåg det viktigare i 
idé stadiet försöka hitta former som kändes bra. Beroende på vilket material som ska stå för 
detta projekt är bockningsradierna öppna för modifikation. 
 
Efter tre veckor med skissarbete samt med en hel del annat arbete som låg bakom tankarna 
med formen var det dags för utvärdering, jag satte mig ner med Thomas Grip och gick igenom 
alla modeller jag gjort och sållade fram två varianter som jag valde ut i första hand. Den ena 
utstrålar mer fart (fig.18), den känns mer otraditionell än den andra jag valde. Bakdelens form 
kan man återfinna hos vissa höghastighetsskridskor för ovala banor och tävling. Fördelen med 
denna form är att den blir väldigt trubbig bak och skyddar därmed lättare mot skador på 
eventuella bakomvarande personer. Något som ur säkerhetssynpunkt var en fördel. 
 
 

 
Figur 18: nummer ett av utvalda koncept 

 

 
Figur 19: nummer två av utvalda koncept. 

 
Tanken med den andra modellen jag valde var att närma mig mer traditionella former som 
finns inom långfärdsåkning (fig 19).  
Utformningen i övrigt är på grund av hela grundidén att skridskon ska vara i ett stycke ganska 
radikal och formen i profil av denna modell gör att man kan lättare känna igen sig i en vanlig 
långfärdsskridsko. En annan tanke med utsticket var att få en rensyta för att kunna ta bort snö 
från bygeln på skon som ska fästas i bindningen. Dock har vissa tidigare modeller som sett ut 
på detta sätt knäckts under åkning på grund av att 
belastningen blivit för stor på denna del.  
 
 
En annan fara som har tagits i beaktning är den 
kant som utgör yttersidan på skridskon. Där finns 
risken för buckling på grund av de belastningar 
som kan uppstå. Dessa belastningar är svåra att 
beräkna och är lättare att ta reda på praktiskt 
under tester av prototypen, en skiss är dock gjord 
för att se hur detta skulle kunna lösas (fig.20). En 

Figur 20: skissförslag mot buckling 
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ytterligare bockning krävs för att få till denna form och utan att veta om det är nödvändigt 
eller inte valde jag att inte ta med denna i prototypen, skulle det visa sig att det inte håller utan 
en tredje bockning få man återgå och ta fram övergångar till denna bockning så att skridskon 
får en vettig form med denna tredje bockning. Skissen är endast för att visa på principen man 
skulle behöva göra. 
 
 
Jag dividerade länge om hur skenan skulle vara placerad i förhållande till den plana delen som 
bindningen skulle fästas på. Det fanns en uppsjö av möjligheter att allt från att ta ut 
mittpunkten för hela överdelen, dvs. ta med bockningen, eller bara ta med den plana delen  
(fig 21). Hur skulle det uppfattas av betraktaren när man ser på skridskon, eller skulle det 
märkas någon skillnad överhuvud taget? Jag testade olika 
varianter och kom fram till att det inte spelade så stor roll för 
ögat. 
Skillnaden i åkning tror jag inte skulle märkas för en åkare 
som inte tillbringar mycket tid på isen, för en sådan är även 
utseendet kanske viktigare än hur den känns, En erfaren 
åkare skulle dock kunna märka skillnaden i hur den satt. 
Baserat på hur folk svarade i enkäten var det ganska tydligt 
att designen var viktig för sådana som inte var erfarna medan 
erfarna åkare ansåg att utseendet var lågt rangordnad mot 
tillexempel vikt och inställningsmöjligheter av bindningen. 
Jag bestämde mig för att centrera delen som bindningen     Figur 21: skiss i profil 
ska sitta på över skenan och låta bockningen sticka ut på sidan.   
 

7.2.6 Justering och genomförande 
 
I samband med utvärderingen kom tankarna om lättnings hål upp tillsammans från Thomas 
Grip, han la upp funderingen som ett sätt att minska vikten på skridskon. Jag var personligen 
skeptisk till tanken men gjorde ändå några förslag. Utgången tycker jag rent designmässigt 
blev över förväntan (fig 22). För mig gav det positiva känslor i form av den ser extremt 
hållbar ut, just för att man inte gör lättningshål om inte produkten håller för ett sådant ingrepp. 
Skillnaden i vikt blev dock marginell, 20 g per skridsko. Däremot ser den betydligt lättare ut 
med dessa hål vilket var en viktig aspekt. Jag provade modifikationen i ett enklare 
hållfasthetsprogram för att se hur det kunde påverka hållfastheten. Det valda mönstret på 
lättningshålen baserades på det som gav minst reduktion i hållfasthet utan att ge avkall på 
designen (fig 24). Mönstret placerades så att det övre hålet i paret placerades framför det 
nedre. Därmed fick man en känsla av att skridskon strävar framåt. 
 
 

 
Figur 22: slutförslaget med val av lättningshål 
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Figur 23: Urtag för bindningsplatta 

 

 
Figur 24: slutförslaget utan bindning och platta 

 
 
 
 
I och med detta var gjort kunde jag gå vidare med produktionstekniska aspekter som inte 
direkt hade med formen att göra. Främst gällde det åkradien som man kunde direkt lägga in 
3D modellen och därigenom spara ett moment på fabriken. När åkradien var inritad kunde jag 
lägga in övriga former på skridskon så att dessa tangerade åkradien och därmed inte gav en 
övergång mellan skenan och övriga delen på skridskon. I grund skissandet hade jag inte 
inlagd åkradie, Det kändes enklare att vänta med det tills formen var klar och sedan göra allt 
på en gång. Jag lade även in hålen för bindningsplattan (fig 23). Dessa är gjorda för att passa 
en befintlig platta som finns. Skulle beslut tas om produktion kan man se över hur man skulle 
lösa infästningen skridsko/bindning.  
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7.3 Material undersökning 
 
Det fanns vissa kriterier när jag letade material under arbetet. Det första var en sträckgräns på 
cirka 1200 Mpa, hårdheten skulle motsvara dagens skridskostål dvs. HRC på cirka 60 eller 
något under detta värde. Den skulle kunna levereras i tjocklek mellan 1,25 och 1,4. Densiteten 
på stål är cirka 7800 kg/m^3, detta innebar att en tjocklek på 1,25 mm var att föredra för att 
hålla ner vikten på skridskon. I bilagorna finns en utförlig materialdatasammanställning på 
materialen från Sandvik. Jag beskriver de två mest aktuella generellt här nedan, både för och 
nackdelarna med de olika materialen. 

7.3.1 Sandvik 12C27 
 
Det stål som används till skridskor idag heter Sandvik 12C27, det är ett martensitiskt kromstål 
som används förutom till skenor även bland annat till knivar, isborrar och andra liknande 
tillämpningar. Min första fråga till Jonas Nilsson som jobbar som forskare på detta område 
var om det gick att bocka detta stål. Utan att han hade ett helt rakt svar så sade han att han 
trodde att det skulle gå att få till beroende på vilken radie man behövde. I samtliga fall med 
materialen så gäller att genom att bocka tvärs valsriktningen kan man få snävare radier. 
Sandviks bandstål levereras dock enbart upp till 350 mm i bredd vilket omöjliggör en 
bockning tvärs valsriktningen. 
 
Detta stål levereras i två olika former. Ena är mjukglödgat där formningsmöjligheterna är 
bättre. Den kan sedan härdas efter det man uppnått önskad form.  
Det största problemet med detta stål är antagligen formbarheten. Den brukar inte heller 
användas i tillämpningar som kräver bockning utan används mest till knivar osv. Därför har 
man inte tagit reda på minsta tillåtna bockningsradier. Efter samtal med forskare på Sandvik 
då de fått se bilder på idén var de ändå hoppfulla om att det skulle gå att forma i mjukglödgat 
tillstånd. Efter får man genomgå härdningen för att uppnå den höga hållfastheten som detta 
kräver, cirka 1500-1800 Mpa. Mina uträkningar är gjorda för hand och kan egentligen bara ge 
en fingervisning om vilka belastningar som materialet utsätts för men med dessa siffror kunde 
jag i alla fall få ett hum om vad det rörde sig om. Fördelen med detta stål är att det jämfört 
med övriga material som jag undersökte är väldigt billigt. Om bockningen inte ger problem 
med detta material och härdningen inte påverkar formen i bockningen, finns ingen anledning 
att välja ett annat stål. Även de små karbider som finns i strukturen på detta och liknande stål 
gör att det är extremt tåligt mot slitage, något som med största sannolikhet utgör den största 
fördelen på de användningsområden som det appliceras på idag. 
 

7.3.2 Sandvik 1RK91 
 
Detta material startade som ett forskningsprojekt tillsammans med Philips. De ville ha ett nytt 
stål som kunde användas till deras rakapparater, det skulle vara mycket formbart och väldigt 
hård utan att vara sprött, något som dittills inte fanns. Under två år provade de olika material 
och har idag gemensamt patent på materialet medan Sandvik Material technology har rätten 
till försäljningen. 
Den stora fördelen med materialet är att det är extremt formbart i det tillstånd det levereras. 
Efter en enligt Sandvik enkel värmebehandlingsprocess som sker vid 475 grader i fyra timmar 
uppnår man slutresultatet på materialet. På grund av att temperaturen vid härdningen är så låg 
påverkar detta inte formen på produkten man har åstadkommit.  
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En av de stora nackdelarna med detta stål är priset, fantastiskt bra brukar vara fantastiskt dyrt, 
vilket i detta fall inte är ett undantag. Med detta stål är inte formbarheten något problem. Med 
tanke på den enkla värmebehandlingen samt att temperaturen på denna är så låg gör att den 
formen man fått till garanterat inte påverkas under värmebehandlingsprocessen. Detta 
tillsammans med att den är mycket formbart gör att (bortsett från priset) detta stål skulle vara 
det självklara stålet. Enligt material data tabellerna kan man uppnå önskad hårdhet på stålet. 
Värmeutvidgningskoefecienten för detta stål är cirka 12 % lägre än kolstål. Detta innebär att 
det blir mindre påverkan på åkradien när man tar ut den från rumstemperatur till det aktuella 
utetemperaturen på isen. 
 

7.3.3 Övriga material  
 
Jag gjorde en snabb titt på SSAB som är en stor tillverkare av tunnplåt, visserligen hade de 
plåt i rätt tjocklek och med bra hållfasthetsvärden (upp till 1400 Mpa), dessa var också 
bockbara till önskad radie, men de var inte chromestål. De skulle vara känsliga för både 
korrosions angrepp samt att hårdheten på stålet inte var vad jag önskade. SSAB jobbar mycket 
med bilindustrin som inriktning och trots en önskan om att vilja vara med och utforska 
sportbranschen var det Sandvik material technology som visade sig både vara mer ”high tech” 
och samarbetsvillig när det gäller att leverera provbitar. 
 
Sandvik har ett antal fjäderstål som kan levereras som band som jag kikade lite på, fördelen 
med dessa var formbarheten, den höga sträckgränsen för materialet samt mycket bra 
utmattningsvärden. Det som gjorde att dessa föll bort var en kombination av priset och inte 
tillfredsställande HRC värden. 
Sandviks 7C27Mo2 och 6C27 tillhör även dem en familj som heter Chromeflex. Dessa är 
anpassade för bockning och har hög utmattningsgräns. Dessa skulle man kunna testa som 
alternativ om inte de första material valen faller väl ut. 

 

7.4 Tillverkningsmetoder 
 
Det finns ett antal olika tillverkningsmetoder som man skulle kunna tänka sig till denna 
produkt. Idag anlitar Lundhags ett företag som heter Lars Höglund AB. De har en 
högautomatiserad anläggning med laserskärning och ett antal kantpressar för tillverkning av 
bland annat skåp till Nibe som säljer värmepumpar för villor och fastigheter.   

7.4.1 Stansning 
Att stansa ut en plåtbit ur ett ämne för att få till önskad form på skridskon är en metod man 
skulle kunna använda sig av, i stora serier är detta ett effektivt sätt att tillverka. Principen är 
att man tillverkar ett verktyg som har önskad form och därefter slår den ner med uträknad 
kraft mot plåten och underliggande dyna. Nackdelen med denna metod är att man får en 
brottzon efter den såkallade blankzonen. Denna kant ser man idag på fronten och bakändan på 
dagens långfärdsskridskor och bidrar till att finishen på dagens produkter blir sämre än man 
kan förvänta sig. Många stansverktyg på olika skridskofabriker är även slitna vilket gör 
blankzonen mindre och brottzonen större. Verktygets kostnad, inskränkning av 
formändringsmöjligheter samt seriens storlek gör detta till ett alternativ som inte är aktuellt 
för denna produkt i dagsläget.  
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7.4.2 Vattenskärning 

Vattenskärning är en metod som är vänlig mot miljön. Man tillsätter inga gaser i processen 
utan använder sig enbart av vatten och i vissa fall blandar man upp vattnet med granatsand 
vilket ger en bättre skärande effekt. Fördelen med vattenskärning är att 
det är en kallbearbetningsmetod vilket därför inte påverkar det 
bearbetade området. Mot exempelvis laserskärning är det något dyrare. 
Utan att ta hänsyn till miljön och pris är vattenskärning en mycket bra 
metod som man kan göra komplicerade former samt att man får en 
mycket finbearbetad yta, så fin att man sällan behöver efterbearbeta, 
detta leder till sänkta kostnader. Figur 26 visar skillnaden i bearbetad 
kant mellan plasma och vattenskärning. Skillnaden är som synes ganska 
stor. Man kan även med gott resultat skära mycket tjocka ämnen.  

7.4.3 Laserskärning 
 
Laserskärning är ett mycket kostnadseffektivt 
sätt att skära i tunnplåt. Små serier gör man 
effektivt och snabbt. Investeringskostnader i en 
sådan anläggning är dock stor och utnyttjandet 
av maskinkapaciteten är viktig. Laserskärning 
(fig. 27) blir den troliga skärande metoden för 
skridskon  pga. av att ett bra samarbete redan är 
inlett med Lars Höglund AB. Skulle man ta i 
beaktning miljö som en viktig faktor för 
produkten skulle vattenskärning vara att föredra. 
Att hålla sig till metoder där man snabbt kan 
ändra formen är ur ett estetiskt perspektiv 
mycket viktigt, att från säsong till säsong med 
lätthet ändra skridskons form kan vara en stor konkurrensfördel. 
Plåtens form som skulle skäras ut visas nedan (fig 27B). 

 
   Figur 27B: plåtens form. 

7.4.4 Bockning 
 
Ett vanligt sätt att bocka i industrin är att använda 
kantpressar. Tekniken kallas V bockning att 
jämföra med kantbockning som är den metod som 
de flesta kommit i kontakt med under skoltiden.  
Lars Höglund AB har en automatiserad kantpress 
som skulle kunna utföra bockningen av skridskon 
(fig.28). Här finns verktyg som är av rätt radier för 

Figur 26: skärytor för vatten och plasma

Figur 27: Laserskärare 

Figur 28: Kantpress  

Skärytan 
med vatten
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denna operation. Därigenom behövs ingen investering i nya verktyg. Ett av det problem som 
jag stötte på med formen på skridskon var bindningshålen som skulle komma för nära 
bockningen för att bibehålla sin form. Efter beräkning kom jag fram till att hålet skulle 
behöva vara 9 mm från bockningen för att inte ändra form (om man gör hålen innan 
bockningen) Hålets placering skulle i verkligheten behöva vara 5 mm från bockningen, 
förutom risken att ändra hålets vertikala form så uppstår spänningskoncentrationer där man 
inte vill. Därför placerades en bindningsplatta på skridskon som eliminerar detta. Tekniken av 
V bockning skulle vara den med bottenslag. Detta är ett sätt att uppnå god form. V bockning 
med bottenslag fungerar med plåttjocklekar upp till 2 mm. 

 

7.4.5. Rullformning 
 
Rullformning tog fart under 60 och 70 talet. Det består av ett antal valspar 
som ligger i linje med varandra (fig. 29). Ämnet stoppas in i ena änden 
och önskad profil kommer ut i andra änden. Detta tillverknings sätt är 
fördelaktigt i stora serier. Antal valspar beror på vad man ska tillverka och 
vilken tolerans man vill uppnå. Fördelen med rullformning mot bockning 
är att man viker profilen i flera steg (fig 30), detta medför att man kan 
forma band till snävare radier jämfört med bockning. Man skulle då föra 
in ämnet i långa band och sedan skära till formen i önskad längd efteråt. 
Det finns ett antal företag i Sverige som håller på med rullformning som 
man skulle kunna ta kontakt med för att se om de har ett verktyg som 
skulle kunna fungera för skridskon, Annars är detta inte ett aktuellt sätt att 
tillverka skridskon, pga. att investeringskostnaderna skulle bli relativt 
stora. Om försäljningen skulle eskalera på skridskon skulle det kunna vara 
aktuellt att återigen se över vilka 
möjligheter det finns kring denna 
tillverkningsmetod.  
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 29: Rullformning i valsar Figur 30: successiv 

rullformning 
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7.5 Kravspecifikation 
 
En kravspecifikation är ett utmärkt verktyg att använda sig av både i designprocessen samt i 
konstruktions och produktutvecklingsarbetet. Man listar de krav som ställs på produkten. Sex 
områden från marknad till återvinning, utifrån detta kan man sedan jobba vidare. En 
kravspecifikation är skärskilt viktig att ha i projekt där en mängd personer är inblandade så att 
missförstånd kan elimineras. Kravspecifikationen för detta arbete blev som följer: 
 
1. Marknadsbedömning 
1.1 Skridskon ska levereras till den nordeuropeiska marknaden, samt nordamerika. 
1.2 Första året produceras 1000 par, sedan sker utvärdering för framtiden. 
1.3 Försäljningen planeras i initialskedet till 5 år 
1.4 Bindningshål anpassade till en platta vilket möjliggör användandet av alla förekommande 

profilbindningar 
1.5 Skridskon är unik i konstruktion och design och väntas tilltala något yngre åkare 
2. Produktkrav 

• Vikt under 800 g per par exklusive bindningar.  
• Delarna bör vara rostfria.  
• Skentjocklek mellan 1,2 och 1,4 mm Tjockare skena behöver inte slipas lika ofta 
• Ca 6 cm utstick av glidytan bakom hälen ger god kursstabilitet och därmed förmåga 

att ta långa kraftfulla skär 
• Hårdförkromad skena  
• Så litet motstånd som möjligt i vatten och snö med minimal frontarea. 
• Avstånd fotsula och is ca 5 cm 
• Bakändan trubbigt avrundad för att ej skada bakomvarande åkare  
• Glidytans kurvatur cirkelrund med 25-30m radie  
• Möjlighet till att ställa in bindningar i alla led dvs. framåt/bakåt och i sidled 
• Första året levereras produkten stålfärgat, framåt eventuell stål som är färgat 

2.2 Inga krav av lagstiftningen som måste tas hänsyn till 
2.3 Inga standarder förutom bindningsplattan som bör anpassas till alla bindningsmodeller 
som idag finns på marknaden 
2.4 Tillverkningskostnader bör ej överstiga 250 SEK 
3. Service och reservdelar 
3.1 Slipningar av an annan radie görs i butiken där skridskona finns till försäljning, butiken 
bör gå utbildning i slipmomentet för dessa skridskor 
3.2 Inga reservdelar tillgängliga, enbart allmän reklamationsrätt. 
4. Dokumentation 
4.1 Underlag till tillverkning sker i 3D cad programmet Solidworks, pappersritning utarbetas 
enbart på begäran av tillverkare. 
4.2 Allmänna skötsel- och serviceinstruktioner samt bruksanvisning liknande de som finns till 
befintligt sortiment 
4.3 Utöver den skriftliga rapporten samlas allt material om arbetet på cd skiva för arkivering. 
4.4 Förutom det som ingår i vanliga katalogen skall ett litet infomationsblad om produkten 
utformas som beskriver produkten, materialet och övrig information i detalj, denna läggs i 
förpackningen. 
5. Packning och emballage 
5.1 Packas och emballeras enligt Lundhags nuvarande produktsortiment 
6. Återvinning 
6.1 Produkten skall vara 100 % återvinningsbar (bindning ej inräknat) 
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7.6 QFD 
 
QFD är ett verktyg för att analysera hur väl den tänkta produkten uppfyller marknadens krav 
(fig 31 och 32).  Det är utmärkt sätt att ta reda på vad man ska fokusera på i 
produktutvecklingsarbetet samt hur väl den nya produkten konkurrerar med den gamla i 
företaget samt konkurrenters produkter. Jag upprättade en QFD som jag sedan kunde använda 
i design arbetet. Det var även bra att få reda på hur väl den skulle stå sig på markanden även 
om denna matris inte visar hela sanningen. Jag använde QFDn främst som en generell koll för 
att se om den nya skridskon gav ett kundvärde och inte bara ett värde för Lundhags genom en 
enkel tillverkning. 
 

      
Figur 31: QFD 

 
Som man ser blev vridstyvheten på skridskon det som 
inte uppfylldes om man jämför med andra skridskor. 
Hur detta påverkar produktens acceptans på marknaden 
kan man bara gissa. Viktningen av detta krav är dock 
inte av högsta rang. 
I teknik jämförelsen kan man dock se att den nya 
produkten står sig väl i konkurrens med övriga 
lösningar. Detta beror naturligtvis på den enkla 
konstruktionen, den lätta tillverkningen och de få 
moment som krävs för att få en färdig skridsko. 

Figur 32: QFD del 2
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8. Resultat 
Hållfasthetsuträkningarna visade att konstruktionen håller för de belastningar som uppstår vid 
allmän åkning med en säkerhetsfaktor på mellan 2 och 3.  
 
Nedböjningen som uppstår vid en skentjocklek på 1,25 mm när man åker är 2,34 mm. Denna 
nedböjning sker vid ett kort tillfälle i frånskjutet på skäret. Övrig tid utsätts skridskon för 
nedböjningar som är mindre än en millimeter. Hur dessa nedböjningar påverkar åkningen får 
man testa fysiskt. Det kan både ha positiva och negativ inverkan på åkningen.  
 
Konstruktionen (bockningen) blev till stor del styrd av viktkrav och tillåtna bockningsradier. 
Kombinationen mellan att hålla vikten nere och få till en radie på bockningen som var tillåten, 
samt att få en skena som var acceptabel för åkning och slipning gjorde att formen i profil blev 
teknikdriven, dvs. utformning styrdes av yttre parametrar. Beroende på vilken bockningsradie 
som väljs så hamnar masscentrum mellan 3 och 5,75 mm från skenans mitt, något som 
teståkningen får utröna om det blir ett problem. 
 
 
 
Det slutgiltiga utförandet med en snabbt skissad Rottefella BC bindning och en modifierad T-
erminator platta från Lundhags befintliga sortiment visar jag nedan (fig. 33). 
 
 

 
Figur 33: slutförslaget i Sandvik 12C27, skissad bindning och T-erminatorplatta. 

 
Designen har fört skridskosporten till en helt ny nivå. Med tanke på den enkla 
tillverkningsprocessen bidrar detta även till att innovationsnivån blir högre.  
Att kunna göra en produkt som är billig att producera, hållbar och attraktiv för ögat borde vara 
målet för varje produktutvecklings projekt. Med en justeringsplatta i plast krävs endast 
lossning av två skruvar för att göra skridskon 100 % återvinningsbar. 
 
På grund av förseningar från Sandvik kunde inga prototyper göras i ordning till 
redovisningen, därför kan inte en slutgiltig beskrivning av tillverkningen skrivas i denna 
rapport. Under hösten 2007 kommer prototyper att tas fram när Sandvik kan leverera 
provbitar till Lundhags. 
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9. Analys 
Baserat på hållfasthetsberäkningarna kan man med relativ stor säkerhet fastslå att 
konstruktionen håller för de belastningar som uppstår vid långfärdsskridskoåkning. Genom 
fysiska tester och datorsimuleringar kan man ytterligare förankra att materialet håller för 
krafterna.  
 
Genom att tänka helt nytt kunde jag komma fram till en form och funktion som är helt unik. 
Detta har ledd till att normen för hur en skridsko ska tillverkas fått en törn. I och med detta 
arbete hoppas jag att jag kan bidra till mer kreativt tänkande vad gäller denna 
friluftssysselsättning. Jag visar även att en enkel tillverkningsprocess och en hög nivå på 
estetiken verkligen kan gå hand i hand, vad mycket man kan göra med en bit band stål. 
 
Genom att gå igenom hela designprocessen ända fram till justering och genomförande kunde 
jag minimera misstag och slarv. Att ta in kompetens där det behövdes samt låta många olika 
personer få ventilera sina åsikter förbättrades ytterligare slutresultatet. 
 
De tillverkningsmetoder som undersöktes skulle alla fungera för denna produkt, beroende på 
vilka volymer som blir aktuella i slutändan kan man välja tillverknings metod.  
 
De krav på produkten som sattes upp i kravspecifikationen är alla uppfyllda. I och med att 
dessa krav sattes upp innan koncept och visualiseringsfasen startades kunde tid sparas och 
utvärderingsfasen blev enkel när det fanns tydliga ramar på hur produkten skulle utformas. I 
och med att alla krav blev uppfyllda försämrade man inte heller produkten på något plan mot 
en traditionell skridsko. 
 
Konstruktion design material och tillverkningsmetoder är alla lösta. Därtill är fallgropar 
minimerade och eliminerade. Kritik av produkten kan bemötas med att arbetet följt de krav 
som var uppsatta. Dessa krav är en samling av olika åkares olika personliga krav. 
Flexibiliteten i tillverkning och form gör att man snabbt kan modifiera efter en föränderlig 
trend eller kundgrupp. 
 
Beroende på bindning ändrar man mycket av designen. En skidbindning blir väldigt dominant 
i helhetsintrycket vilket påverkar denna skridsko negativt på grund av att den är så enkel i sitt 
uttryck. På grund av att man kan välja ett antal olika bindningar är skridskon inte anpassad 
efter en skärskild bindning. 
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10. Slutsatser och rekommendationer 
Detta projekt var ett designarbete som gick så långt att jag fick, med god hjälp av Lundhags 
och Sandvik några prototyper som nu ska kunna testas. Det som utmynnar ur dessa tester 
kommer att vara intressant att analysera. Placeringen av bindningshål, uppslipning, åkradiens 
placering och bakändan bidrar alla till hur skridskon upplevs. Det enda sättet att ta reda på hur 
de påverkar åkningen är att fysiskt prova. 
 
Det blir också intressant att se hur vridstyvheten, eller avsaknaden av den kommer att påverka 
hur skridskon känns att åka på. 
 
Ytterligare samarbete med Sandvik skulle vara intressant att undersöka. Det finns ett antal 
material som kan vara värda att testa att ta fram prototyper på. Främst kanske andra 
knivbladsstål och fjäderstål. 
 
En fördjupning i detta projekt skulle kunna vara att göra en grundligare undersökning om 
vilka framtidens skridskoåkare är, dagens ”elit” är många hemmafixare, när dessa avslutar 
sina karriärer, har de då lyckats överföra sin kärlek till yngre åkare eller kommer mönstret på 
hur man åker och tänker runt långfärdsskridskor bestå? Det finns vissa önskemål även från det 
gamla gardet att utvecklingen ständigt ska gå framåt, även om långfärdsskridskoåkning idag 
uppfattas som ett relativt konservativ fritidsintresse där traditionen ibland det viktigaste. 
 
Bindningen som valdes till detta projekt var bara en av en uppsjö av bindningar på 
marknaden. Det stora problemet som idag finns inom långfärdsskridskoåkning är att det inte 
finns en utarbetad norm och bindning som är anpassad för detta ändamål. Tittar man på hur 
höghastighetsskridskor är tillverkade så skulle man kanske kunna tänka sig att göra en 
bindning som bygger på samma princip. Problemet med detta är dock att skon till dessa 
skridskor är så hårda att de knappast är lämpliga att promenera i, något som trots allt sker av 
och till när man åker långfärdsskridskor, om inte mellan sjöarna så till och från sjön man ska 
åka på. Höghastighetsskridskor används mest på rundbana där man byter om på isen för att 
sedan åka sitt pass. 
 
Konstruktionen (bockningen) blev till stor del styrd av viktkrav och tillåtna bockningsradier. 
Kombinationen mellan att hålla vikten nere och få till en radie på bockningen som var tillåten, 
samt att få en skena som var acceptabel för åkning och slipning gjorde att formen i profil blev 
teknikdriven, dvs. utformning styrdes av yttre parametrar. Beroende på vilken bockningsradie 
som väljs så hamnar masscentrum för skridskon mellan 3 och 5,75 mm från skenans mitt, 
något som måste tas i beaktning under teståkningen. 
 
En ordentlig prototyptestning rekommenderas för att försäkra sig om att konstruktionen håller 
även över tid, lättningshålen bör undersökas okulärt för sprickor efter en säsong på samtliga 
par för att se om sprickor uppstått på grund av spänningskoncentrationer. Skulle tendenser till 
sprickor uppstå rekommenderas att lättningshålen tas bort för att eliminera risken för 
reklamationer.  
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12. Bilagor 
1 Ritningsunderlag 
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2 Enkät till åkare 
 

Undersökning om långfärdsskridskoåkning
Enkät för examensarbete inom Innovation och produktdesign på 
Mälardalens högskola.  
Svara genom att fylla en täckfärg över ditt svar, om inte rangordning ska 
ske, då finns rutor att fylla i. 

1 
Jag är:  Kvinna   Man 

2 
 Vikt:  < 60 kg 60-75 kg 75-90 kg > 90 kg 

3 
Om du ska köpa ett par långfärdsskridskor, hur viktigt är följande påståenden? 
Rangordna dem 1-7, då 1 är viktigast och 7 minst viktig: 
 

•  Pris  
•  Märke 
• Vridstyvhet  
• Design (utseende) 
• Vikt (skridskons vikt) 
• Lång uppslipning (för ojämn is) 
• Justeringsmöjligheter av bindning 

4 
Vad anser du är huvudskälet för att du åker eller skulle kunna tänka dig börja åka? 
 

• Gemenskap (kompisar håller på) 
• Naturupplevelse 
• Farten (ser det som en motionsform och det är viktigt att åka långt i hög fart) 
• Annat ex: SKRIV DITT SVAR HÄR! 

5 
Hur skulle du gå tillväga för att köpa ett par skridskor? Välj helst ett, annars högst två 
svar. 
 

• Enbart efter pris (väljer det billigaste) 
• Enbart efter varumärke 
• Köpa i specialbutik 
• Köpa i sporthandel 
• Läsa på själv och beställa via ex nätet 
• Följa säljarens råd 
• Följa erfaren åkares råd 
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6 
Anser du dig vara en erfaren åkare, dvs. känner du dig trygg i alla tänkbara situationer 
ute på isen? 
 
Ja    Nej 

7 
Om du själv inte anser dig vara en erfaren åkare, hur ofta åker du med erfarna åkare? 
 

• Varje gång jag åker 
• Varannan gång jag åker 
• Sällan  
• Aldrig 

8 
Om du åker, hur ofta gör du det? 
 

• Flera gånger i veckan (så ofta jag hinner) 
• Några gånger i månaden 
• Någon gång per säsong  
• Mindre än en gång per säsong 

9 
På vilka isar åker du? Om du väljer flera, rangordna dem! 
 

• Enbart plogade banor eller platser där isen garanterat är säker   
• Sötvatten, insjöar   
• Skärgård/havsis 

 

10 
För dina behov, vad anser du att ett rimligt pris på ett par skridskor är (inkl bindning)? 
 
<1000  1000-1500  1500-2000  >2000 
 

11 
Idag åker jag med: (om du inte åker vilken tror du att du skulle välja) 
 
Fast häl   Lös häl  Både och 
 
 
 
 
GLÖM INTE ATT SPARA ÄNDRINGARNA OCH BIFOGA DETTA I ETT MAIL TILL:  
 
stephen.copp@swipnet.se  
 
TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
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3 Gannt-schema  



 41

 

5 Materialdatablad Sandvik 12C27 
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6 Materialdatablad Sandvik 1RK91 
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7 Registrering 


