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Sammanfattning 
Denna rapport innefattar ett examensarbete av Jimmy Kämäräinen Bergstrand, studerande på 

Mälardalens Högskola inom Ingenjörsprogrammet, Innovation och produktdesign. 
 

Uppdraget har utförts för företaget Nordic Gym i Bollnäs och utfördes mellan den 2/2-2012 till 
9/6-2012. 
Det uppdrag Nordic Gym tilldelade författaren bestod av att konstruera ett prototypunderlag för 

en CrossFitstation samt ta fram information om vilka träningsövningar denna typ av 
konstruktion bör erhålla. Då Nordic Gym inte producerar liknande konstruktioner tidigare, vill 

de ha underlag för att kunna föra in detta i sin verksamhet.  
 
För att angripa problemet rätt utfördes noggranna förstudier i projektets uppstart. Genom 

fältstudier som bestod utav funktionstester och intervjuer skapades ett bra grundmaterial för att 
definiera problemet. I förstudierna utfördes även fördjupning inom träningen CrossFit och 

mycket ny kunskap togs in, allt ifrån träningsövningar till anatomi för att skapa en bred 
förståelse om träningsutförandet. För att skapa en förståelse om den nuvarande marknaden 
upprättades en konkurrentanalys där författaren kunde urskilja hur konkurrenter har löst det 

uppställda problemet. Studierna visade tydliga krav på hållfasthet och att konstruktionen bör 
erhålla hög anpassningsbarhet.  

 
Då författaren klargjort aktuella konkurrenter och fått in produkt- och marknadskrav utifrån 
förstudierna kunde en QFD skapas. Den hade som syfte att urskilja hur väl konkurrenterna 

möter de satta kraven som ställs på en CrossFitstation. Här kunde författaren fastställa att 
MoveStrong är den konkurrenten som uppfyller marknads- och produktkraven bäst.  
 

Efter fastställd huvudkonkurrent skapades en kravspecifikation som bestod utav krav från 
marknaden och uppdragsgivaren. Dessa krav har varit riktlinjer och styrt arbetet i rätt riktning. 

 
I nästa skede påbörjade författaren sin idégenerering och olika koncept började ta form. Totalt 
blev det åtta koncept som sedan skulle värderas. I samband med värderingen av koncepten 

hölls ständig kontakt med handledare från uppdragsgivaren Nordic Gym. Därifrån kom mycket 
input om hur de önskade att konstruktionen skulle formges och vilka material som skulle 

användas.  
 
Koncepten värderades med hjälp av Pughs matris, för att urskilja dess styrkor och svagheter. 

Tre utav de åtta koncept blev väldigt snarlika och fick därför genomgå noggrannare 
utvärdering. Genom att tillämpa en ny QFD samt en FMEA kunde ett slutgiltigt koncept med 

viss redigering fastställas. Konceptet skapades i CAD för att upprätta ett utförligt 
prototypmaterial.   
 

Vid CAD-konstruktion upptäcktes formgivningsproblem och det skapades totalt sex stycken 
CAD-koncept innan författaren och uppdragsgivaren var nöjda med slutresultatet. 

 
För att kunna möta den stora målgruppen av olika kunder och användare har slutresultatet av 
CrossFitstationen berikats med modulegenskaper, den har totalt 11 stycken olika delar med 13 

träningsredskap. Tillsammans skapar de en helt ny CrossFitstation som skall tillfredsställa 
många olika användare och med hjälp av dess flexibilitet görs detta möjligt.
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Förord 

Författaren vill börja med att rikta ett stort tack till Nordic Gym för det stora förtroendet han 

fått och till det uppdrag han blivit tilldelad.   
 

Författaren vill även tacka alla som bidragit med kunskap och hjälp för att driva detta 
examensarbete i mål.  
 

Ett stort tack till examensarbetets handledare, Göran Svensson, för hans hjälp och vägledning i 
projektets gång. Han har från projektets början ledit in författaren in i rätt spår och fungerat 

som bra bollplank med viktiga bitar som konstruktion och hållfasthet.  
 
Vill även tacka Ragnar Tengstrand som har varit till hjälp under de kreativa delarna i projektet. 

 
Tack till Bengt Erik Gustavsson, verkstadstekniker vid Mälardalens Högskola i Eskilstuna, för 

hans bidrag i framställning av Simuleringsmaterial i SolidWorks, hans vägledning var till stor 
nytta. 
 

Vill även rikta ett stort tack till familj och vänner för deras stöd under projektets gång, deras 
hjälp har varit ovärderlig. 

 
Eskilstuna den 8 juni 2012 
 

 
 
Jimmy Kämäräinen Bergstrand 
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Ordlista 
 

B  

 Brainstorming  

Ett kreativitetsverktyg för idégenerering.  
C  

 CAD  

Computer Aided Design, ett 3D-modelleringsprogram avsett för datormiljö.  

 CrossFit  

En varierad intensivträning där kroppen ofta används som motstånd. Träningen bygger 
på enkla övningar som ska upprepas många gånger inom kort tid.  

 CrossFitstation 

Träningsstation där CrossFit kan utföras  

D   

 DFA  

Design For Assembly, effektivisera monteringen av komponenterna i produkten.  

 DFM  

Design For Manufacturing, undersöka tillverkningen av komponenterna i produkten.  

 Differentiering 

Hur produkten skiljer sig ifrån konkurrenter 

E  

 Estetiskt tilltalande  

Produktens formgivning och utseende tillfredsställer kundens krav.   

F  

 Funktionsanalys  

Analys över önskade funktioner hos en ny produkt.  

 FTS  

Functional traning station 

 FMEA 

Failure Mode and Effect Analysis, Produktutvecklingverktyg 

G  

 Gantt-schema  

Ett planeringsverktyg för att strukturera upp tid och aktiviteter i ett projekt.  

 

 

 



V 

 

I  

 Idé  

Ett förslag för att lösa ett problem eller uppfylla en funktion. 
K   

 Koncept  

Utvecklad idé eller sammanslagna idéer 

 Konstruktion 

Hur en produkt är uppbyggd 

 Kravspecifikation  

Beskriver vilka krav som ställs på en produkt.  
M  

 Mindmap  

Kartläggning av idéer och funktioner om hur de hänger ihop.  

 Modul 

Konstruktion som är anpassningsbar och består utav flera delar. 

P  

 Pughs matris  

Konceptutvärderingsverktyg.  

 Prototypmaterial 

I detta examensarbete innebär prototypmaterial, beskrivande bilder med funktionella 

lösningar av ett problem. 

Q  

 QFD  

Quality Function Deployment, Produktutvecklingsverktyg. 
S 

 SolidWorks  

Programvara för CAD-modellering. 

 Simulering 

Funktion i SolidWorks för att utföra hållfastberäkningar. 

 
T 

 Träningsstation 

I detta examensarbete är en träningsstation där CrossFit kan utövas.  

W  

 WOD  

Workout of the day 
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1. Inledning 

Rapporten omfattar ett examensarbete på grundnivå inom produktutveckling med inriktning 
mot konstruktion. Examensarbetet har utförts för Nordic Gym av en student på Mälardalens 

Högskola. Projektet har handletts av Anders Stenberg på Nordic Gym samt Görans Svensson 
på Mälardalens Högskola.  

 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren för detta examensarbete, Nordic Gym, vill etablera nya konstruktioner i sin  

produktion. Dessa konstruktioner ska vara inspirerade av träningsformen CrossFit. Önskemål 
från uppdragsgivaren är att den kommande produkten ska efterlikna en ”träningsbur” som ska 

innehålla kundens önskemål och behov inom denna träningsform. 
 
Anledningen till varför uppdragsgivaren skapade uppdraget var för att hänga med i 

utvecklingen och följa dagens träningstrender. Deras produktion saknar idag CrossFitredskap. 
 

Vad är CrossFit? 

”CrossFit är en styrke och konditionsträning byggt på ständig variation med funktionella 
rörelser utförda under hög intensitet”. 

 
Människans värld är full av rörelser. Vi utför rörelser som stå, sitta, kasta, lyfta, putta, dra, 

klättra och springa helt naturligt.  
Det är dessa naturliga rörelser som ligger till grund för övningarna som inkluderas i CrossFit 
träningspass. 

Träningen är väldigt effektiv. En central del av CrossFit är att övningarna utförs mot klockan. 
Antingen ett givet antal övningar så snabbt som möjligt eller en given tid under vilken du skall 

utföra så många rundor du kan av ett visst antal övningar. Detta gör att utövaren hela tiden kan 
se framsteg i sin träning och får svart på vitt varje pass hur utvecklingen blir. Det är sällan ett 
pass är längre än 30 min. 

Variationen i övningarna är central. Passen varieras varje träningstillfälle. Då är det olika 
övningar: tunga lyft, lätta lyft, kroppsviktsövningar, många eller få antal repetitioner, löpning, 

rodd, hopp, med mera.1 
 
 

 
 

                                                 
1 CrossFit, 2012-04-02 
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1.2 Nordic Gym 

 

 
Figur 1: Uppdragsgivaren Nordic Gyms AB Logotyp 

 
 

År 1980 startade Nordic Gym AB sin produktion med Benny Eriksson och Christer Eriksson i 
spetsen. De har sin produktion i Bollnäs och är ett svenskt utvecklings och försäljnings bolag 
inom friskvård. Företaget arbetar med utveckling, försäljning av gymutrustning och 

träningsmaskiner samt konsultation och utbildning.  
 

Nordic Gym har som mål att utveckla personanpassade träningsmaskiner med rätt biomekanik 
och ergonomi, som ger maximal träningseffekt med minimal skaderisk. Med visionen ”Alla ska 
kunna träna” jobbar de mot framtida utveckling.  

 
Nordic Gym säljer träningsredskap utspritt över hela landet och har en bred målgrupp. 

Idrottsanläggningar, skolor, sjukgymnaster, privata gym och stora gymföretag är vanliga 
kunder som köper deras produkter. I deras sortiment finns även anpassade maskiner för 
personer med funktionshinder. 

 
Företagets riktiga bolagsnamn har ändrats under åren och bolaget heter nu Caretaker 

Scandianavia AB, men utåt sett heter det fortfarande Nordic Gym, som även står på alla 
produkter. 2 
 

                                                 
2
 Nordic Gym AB, 2012-04-02 
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2. Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att identifiera och beskriva kundbehov och konstruera en 
CrossFitstation som sedan Nordic Gym kan föra in i sitt sortiment med träningsredskap.  
 

Målet med detta examensarbete är att ta fram en rapport, konstruktionsunderlag i form av 3D 
modeller i CAD och eventuellt ritningar för realisering av prototyp. Författaren skall även 

studera och undersöka kundbehovet och få fram vilka träningsövningar och redskap som är 
relevanta i denna typ av konstruktion. Detta skall ge en bättre förståelse för uppgiften och 
medföra kreativitet till produktutvecklingsprocessen. Författaren skall även konstruera ett 

träningsprogram för den kommande produkten.    
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3. Projektdirektiv 

Projektdirektivet för detta examensarbete har kombinerats av krav från uppdragsgivaren Nordic 
Gym och direktiv som författaren tyckte vara lämpliga.  
 

Projektdirektiven har sammanfattats i punktform nedan: 
 

 Konstruktionen skall erhålla lämpliga rördimensioner, då uppdragsgivarens befintliga 
rörlistor skall vara en utgångspunkt. Rekommenderad rördimension 50*50*3 

millimeter. 

 Konstruktionen skall vara konstruerad för ekonomisk frakt. 

 Konstruktionen skall vara i moduler och ska monteras på plats. 

 Konstruktionen skall vara utformad och inneha träningsstationer som ger en möjlighet 

att utföra CrossFit. 

 Konstruktionen skall vara påbyggbar.  

 Konstruktionen skall inneha bevisliga uträkningar alternativt underlag för att 
konstruktionen håller för sitt slutliga ändamål. 

 
Nordic Gym ville även ha en utförlig kundanalys och veta vad kunden vill ha i denna typ av 
produkt, då detta är en ny kategori av träningsredskap i deras produktion. De önskade även ett 

förslag på träningsövningar som kan utföras i den kommande konstruktionen. 
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4. Problemformulering 

Problemformuleringen är grunden till de kommande lösningar som projektet innehar. Dessa 
skall då undersökas och lösas. Nedan listas en sammanfattning i punktform av de problem som 
författaren ansåg vara viktiga att lösa för examensarbetets kommande resultat. 

  
1. Hur skall konstruktionen se ut för att främja CrossFit-träning? 

2. Vilka träningsstationer bör konstruktionen erhålla? 
3. Hur skall den vara konstruerad för ekonomisk frakt? 
4. Hur skall CrossFitstationen konstrueras för att kunna byggas i moduler? 

5. Hur skall konstruktionen kunna vara påbyggnadsbar? 
6. Vilka dimensioner krävs för att konstruktionen skall hålla för sitt användande? 

7. Vilka rör i uppdragsgivarens rörlistor kan utnyttjas? 
8. Hur skall CrossFitstationen konstrueras för att underlätta träning? 
9. Hur skall CrossFitstationen konstrueras för att möjliggöra justeringar och anpassning 

för kunden? 
 

Bakgrund till problemformuleringen finns under problemförståelse avsnitt 7.2. 
Problemformuleringen bygger delvis på kraven från uppdragsgivarens direktiv. 
 

För att få en utförlig syn på specifika krav, se avsnitt 7.2.9, kravspecifikation. 
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5. Projektavgränsningar 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng, vilket motsvarar 10 veckors heltidsarbete 
som är 40 timmar i veckan. För att kunna slutföra examensarbetet inom de tidsramar som är 
satta har avgränsningar utförts. 

 
Resultatet av examensarbetet ska innehålla prototypunderlag för en konstruktion inom CrossFit 

träning. En rapport ska skrivas för förtydligande av tillvägagångssätt och arbetsgång i projektet.  
 
Författaren har som målsättning att ett prototypunderlag i CAD-modeller ska finnas, en 

förstudie som klargör kundönskemål och behov samt förslag på träningsövningar för den tänka 
produkten.  

 
Beräkningsunderlag skall finnas som styrker konstruktionens hållbarhet. Hur ingående 
beräkningarna blir beror på konstruktionsval samt tid. 

 
Planerade anatomistudier är endast till för författarens övergripande syn av konstruktionen och 

kommer inte ha en betungande del i projektet.  
 
Vid konkurrentanalys har endast motsvarande konstruktioner varit aktuella, då marknaden för 

denna typ av träningsredskap är enorm och svår att fånga in.  
 

Beroende av tid kommer eventuellt ritningsunderlag att tas fram för prototyp. 
 
Då tillverkningskostnader inte påverkar slutresultatet kommer det inte att tas med i arbetet.   

 
CrossFitstationen kommer presenteras med 3D ritningar med funktionell förståelse, därför 

kommer relevanta träningsredskap att konstrueras för ökad förståelse om konstruktionen. Dessa 
träningsredskap kommer ej genomgå någon produktutvecklingsfas utan konstrueras med 
avseende på hur den kommande CrossFitstationen ser ut.  
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6. Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 

Nedan redovisas den teoretiska delen av examensarbetet. I den ingår de produktverktyg som 
använts. Denna rapport berikas även av information från Nordic Gym. 
 

Nedan presenteras de delar som ingår i detta projekts teoretiska del. 
 

6.1 Planering, Gantt-schema 

För att ett projekt ska fungera och saker och ting ska bli gjorda är det viktigt med en bra 

planering. Gantt-schema är vanligt att använda vid produktutvecklingsprojekt då den ger en bra 
struktur och överblick. Det är ett visuellt schema där hela projektets arbetstid syns och de 
aktiviteter som användas sätts ut enligt projektgruppens önskemål. Detta skapar en god 

överblick om vad som ska göras under vilken tidsperiod i projektet. 
 

I ett Gantt-schema är det vanligt att milstolpar eller gater sätts ut som delredovisningar. Det 
medför ett lättare sätt att se hur projektet ligger till enligt planeringen. Det viktiga med dessa 
delar i ett projekt är att nästa steg inte får påbörjas förrän den föregående är redovisad. Annars 

kan följden bli att saker blir oklara och faller mellan stolarna.  
 

Vid användning av Gantt-schema kan tidsplanen följas upp efter slutfört projekt och det går att 
se vad det verkliga utfallet blev av det totala projektet och dess enskilda aktiviteter.3  
 

Det kan vara svårt att uppskatta tiden som krävs för vissa aktiviteter i ett projekt eftersom inget 
är det andra likt. 
Som hjälp finns det tumregler för tidsplanering som listats nedan. 

 

 Projekt planering (3-5% = 6-10h) 

 Kravspecifikation (10-15% = 20-30h) 

 Konceptdesign Konceptdesign (15 (15-35% 35 % = 30 = 30-70h) 70h) 

 Produktutveckling (50-70% = 100-140h) 

 Produktvård (5-10% = 10-20h) 

 
Timtal baserat på 5p – kurs 5*40h 200h4 

 

 
Figur 2: Exempel på Gantt-schema. 

                                                 
3 Wikipedia, 2012 april, Gantt-schema 

4 Lövgren R., 2012 april, Gantt-schema  
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6.2 Problemförståelse 

För att kunna lösa problem måste de förstås. Därför är det viktigt att klargöra vad uppgiften i 
fråga är. Då måste insamling av information utföras inom problemområdet. Det sker genom 

dessa moment: 

 Marknadsundersökning 

 Marknadsanalys 

 Konkurrentanalys 

 Fördjupning och forskning inom CrossFit. 

 Funktionstester 

 Intervjuer 

 Funktionsanalys 

 QFD 

 Kravspecifikation 
Bakgrund till dessa punkter finns i de nedanstående underrubrikerna. 

 

6.2.1 Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning är en undersökning som riktar sig mot konsumenter. Den används 
för att fånga in information vad de anser om produkter och tjänster samt deras inställning till  

både företag, tjänst och produkt. Ofta riktas en marknadsundersökning mot en viss målgrupp 
med avseende på ålder, kön och status. För att skilja på dessa undersökningar används 

uttrycken kvalitativa och kvantitativa undersökningar.5 
 
 

Kvalitativ undersökning: 

En kvalitativundersökning sker ofta via personliga kontakter som möten och intervjuer med en 

person eller mindre grupper. Detta ger en bra förståelse och bra svar till ens undersökning 
eftersom det är lätt att vidareutveckla frågor och få fler förklaringar vid oklarheter. 
Det är en säker metod om målgruppen är given. 
 

Kvantitativ undersökning: 

Då målgruppen inte är lika självklar och efterfrågan av ”bredare svar” är aktuell används ofta 
en kvantitativ undersökning. Då är det vanligt att enkäter används som sedan sprids ut på 

offentliga platser till exempel forum, Facebook, eller broadcast på mail. Tillsammans ger detta 
en stor totalsumma med svar som kan visa en tydlig väg att gå för att lösa problemet.  

 

6.2.2 Marknadsanalys 

För att förenkla en marknadsundersökning utförs vanligtvis en marknadsanalys. Då undersöks 
vilken målgrupp som anses vara relevant som kund för den kommande produkten. Detta utförs 

på olika sätt beroende på vilken typ av projekt som skall uträttas. I detta examensarbete skall 
frågan om vilken träningsgrupp som vill utföra CrossFit utrönas och vad deras krav och behov 

är.  
 
  

                                                 
5
 Marknadsundersökning, 2012 april 
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6.2.3 Konkurrentanalys 

Konkurrentanalys handlar om att bedöma andra företags produkter och tjänster som liknar ens 
egen.6 För att vinna marknadsdelar måste företagets produkter eller tjänster sticka ut och 

differentiera sig på marknaden. Genom att ha koll på konkurrenter och därefter jobba för att 
ligga steget före dem så förbättras chansen att bli marknadsledande och ha konkurrenskraftiga 
produkter.  

I en konkurrentanalys undersöks konkurrenters produkter med en objektiv syn och värderar vad 
de har och inte har samt vad de kan göra bättre. Information om konkurrenter hämtas in via 

internet, böcker, broschyrer med mera.  
Genom att köpa hem konkurrenters produkter eller tjänster kan även funktionstest utföras, som 
är en god metod för att studera konkurrenter. Finns möjligheten att besöka deras affärer eller att 

gå på mässor med konkurrenters produkter är det ett väldigt bra alternativ eftersom det inte 
kostar några större pengar.7 

 
Fördelen med en väl utförd konkurrentanalys är möjligheten att ta vara på deras lösningar av 
problem och vidarearbeta dem.  

I detta examensarbete är konkurrentanalysen viktig eftersom många lösningar av det utsatta 
problemet redan finns på marknaden. Då finns möjligheten för vidareutveckling av de 

befintliga lösningarna. 

                                                 
6 Wikipedia, 2012 april, Konkurrentanalys  
7 Konkurrentanalys, 2012 april 

http://www.konkurrentanalys.com/
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6.2.4 Fördjupning inom utvecklingsområdet 

För att få kunskap kan fördjupning inom ett ämne eller forskning utföras. I detta examensarbete 
ska en produkt utvecklas och då kunskap saknades, utfördes studier inom ämnet. 
 

Informationen kan samlas in på olika sätt. Ett partiskt sätt är internet, där finns allt som kan 
behövas veta. Det viktiga att tänka på vid informationsinsamling när internet används är att 

vara källkritisk och jämföra information och hitta en trovärdig källa.  
 
Det finns bloggar, hemsidor med enbart träningsupplägg, Youtube som har obegränsat med 

material. 
 

Litteratur från bibliotek är oftast en mer källsäker metod men i många ämnen kan det finnas 
begränsat med information.  
 

Syftet med fördjupningen är både för att se befintliga lösningar av utvecklingsområdet och att 
få en bild av kundkraven som finns på marknaden.  

 
 
 

6.2.5 Funktionstester 

Produktutveckling utan förkunskaper har både sina för- och nackdelar, men utan förståelse är 
det lätt att hamna fel och missa viktiga saker i utveckling. För att få en egen uppfattning om 

saker och ting är funktionstest en bra metod att använda. Vid funktionstest får utvecklaren 
möjlighet att klämma och känna och flera sinnen spelar in i produktutvecklingen. Allt detta ger 
en större inblick i området. 

Vid funktionstest inkluderas möjligheten att träffa andra användare av produkten/tjänsten och 
på så sätt studera användningen och möjligtvis ha intervjuer för informationsinsamling.  

 
Fördelar med funktionstester är att utvecklare får personlig kontakt med problemområdet och 
samtidigt träffar kunniga människor som annars kan vara svåra att få tag i. 
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6.2.6 Intervjuer 

Ett kvalitativt sätt att få information på är att prata med erfarna och kunniga människor. Att få 
tid att prata med dessa människor är inte alltid lätt och ofta är det långa väntetider. Viktigt att 
tänka på vid intervju är att frågan måste ställas öppen, så frågan inte blir ledande och ger då 

inte intervjun någon ny input.8 
 

6.2.7 Funktionsanalys 

För att skapa en god struktur inom produktutveckling används en funktionsanalys. Vid 
analysen staplas funktioner upp som produkten bör erhålla för att uppfylla slutresultatet.  
Funktionerna ställs under olika kategorier för att ge god struktur. Huvudfunktion är den första 

kategorin som beskriver huvudsyftet med produkten. Nästa kategori är delfunktion där 
funktioner samverkar till den högre funktion (huvudfunktionen). Det vill säga delfunktionerna 

ska leda till att huvudfunktionen uppfylls. Delfunktionerna kan även ha stödfunktioner, dessa 
ska inte ha en avgörande påverkan på den huvudsakliga funktionen. Stödfunktionen skapar ett 
mervärde och differentierar produkten mot konkurrenterna.  

Funktionsanalysen upprättas i uppstarten av produktutvecklingsprocessen och bearbetas under 
tidens gång. Senare kan funktionsanalysen användas för att kontrollera konceptförslagen.  

Fördelar med att konstruera en funktionsanalys är att den kan användas 
vid produktutveckling där den utvecklas utefter krav från användaren och kan sedan fungera 
som underlag vid utformning av produktens kravspecifikation.9, 

 
Figur 3 - Visuell bild av funktionsanalys 

Bilden visar tydligt hur det fungerar med hjälp av ”hierarkimodellen” den är även utrustad med 
underfunktioner som är till för att förtydliga delfunktionen.  

                                                 
8
 Sundström E., 2005, produktutveckling startar med idéer, s. 103 

9
 Wikipedia, 2012 april, Funktionsanalys  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Produktutveckling
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anv%C3%A4ndare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kravspecifikation
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6.2.8 QFD 

Quality function deployment eller QFD, har som huvudsyfte att matcha kundkvalitéer med 
produktfunktioner. Fritt översatt innebär metoden kundorienterad produktutveckling.  
Här ställs kundkrav mot funktioner och analys utförs för att uppskatta ett samband där emellan. 

Det resultat som ger högst siffra visar det område utvecklarna bör se efter först.  
För lättare förståelse illustreras detta verktyg med bilder och kompletterande text.  

 
1. Marknadsundersökning (Krav) 
2. Värdesätta kundkraven 

3. Funktionsanalyser, (Vad) Designkrav  
4. Samband mellan punkt 1 och 2  

5. Konkurrentanalys  
6. Designvikt  
7. Målvärden  

 
1. Bygger på marknadsundersökning. 

Genom kombination av kundens och 
uppdragsgivarens krav och behov ska 
utvecklarna sätta krav som verkar lämpligt 

för uppgiften. Allt detta tillsammans ska 
skapa en kolumn med krav som ska vara 

riktlinjer för kommande bestämmelser i 
projektet. 
 

2. Dessa krav “viktas” med en kundvikt. 
Vanligen skalas dessa krav mellan 1-5. 

Den angivna siffran ska visa hur viktigt 
kravet är i produktutvecklingen, där 5 är 

viktigast.  
 

3. Bygger huvudsakligen på funktionsanalysen som tagits fram för projektet. De designkrav 
som skrivs i kolumnen ska vara tekniskt mätbara och brukar vara sorterade under underrubriker 
som ska skapa en god struktur.  

 
4. Under samband skrivs en skala på 1,3,9 som ska presentera nivån på sambandet mellan 

kundkraven och designkraven. Desto större samband ju högre siffra.  
 

5. Här jämförs koncept/produkt mellan olika konkurrerande produkter.  Detta utförs för att se 

hur utvecklarnas produkt väger mot konkurrenternas produkter med avseende på de krav som 
kunden ställer. Här kan projektgruppen även ställa företagets produkter mot varandra.  

 
6. Under designvikten kommer det slutgiltiga resultatet framstå som siffror som i sin tur 
kommer att benämna vilket designkrav kopplat med kundkraven är viktigas t att “satsa” på och 

vad som bör ligga i fokus i produktutvecklingen.  
 

7. Målvärden handlar om att definiera vad målet med produktegenskaperna är. Det gör det 
enklare för en utomstående, eller för skaparen, att i efterhand kunna kontrollera om målet 
uppnåtts samt varför ett visst resultat i QFD uppkommit. 

Figur 4 -House of quality, QFD 
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6.2.9 Kravspecifikation 

I kravspecifikationen listas de krav som ställs på produkten. Kraven varierar beroende på 
kundbehovet, företagskrav, funktioner och andra tänkbara faktorer som ingår i den tänka 

produkten. 
 
Viktigt att tänka på när en kravspecifikation utformas är att skriva vad som ska uppfyllas och 

inte ge lösningar på de specifika problemen. Detta för att inte hindra kreativitet och 
nytänkande.  

 
När en utförlig kravspecifikation är färdigställd kan den fungera som ett kontrakt mellan 
uppdragsgivare och leverantören. Vid slutfört arbete syns det klart och tydligt om det bestämda 

jobbet är utfört. 
 

För att underlätta och säkerställa framställningen av en kravspecifikation utförs först en 
marknadsundersökning. Då marknadskraven träder fram, behandlas de i en QFD för att finna 
de viktiga produktionskraven. Tillsammans med uppdragsgivarens bestämda krav, 

produktionskrav utifrån en QFD och egna krav utifrån annan undersökning kan en komplett 
kravspecifikation sammanställas. 10 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
Figur 5 - Flödesförlopp, Kravspecifikation 

 

                                                 
10

 Lövgren R., 2012 maj, Kravspecifikation  
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6.3 Kreativa verktyg 

Vid arbete med kreativa verktyg ska kreativiteten flöda och det viktiga är att skapa en kvantitet 
med idéunderlag där kvalitén kommer i andrahand. Brainstorming och mindmapping är vanliga 

verktyg som används inom denna fas. Nedan beskriv de tillämpade verktygen mer ingående.  
 

Idégenerering ingår i den kreativa delen i produktutvecklingsprocessen då nya idéer och 
koncept ska fram. Det är ett billigt och enkelt sätt att få fram nya idéer och lösningar på ett 
problem. 11 

6.3.1  Brainstorming 

Brainstorming är ett effektivt kreativitetsverktyg som är till för att skapa ofantligt mycket 
idéunderlag. När en grupp arbetar med brainstorming försöker alla deltagare dela med sig av 

sina idéer, varken de är bra eller dåliga. I denna fas ska inga slutidéer vara gjorda med åtanke 
att så mycket idéunderlag som möjligt kan skapas. Här utförs ingen värdering av idéerna. 
Istället skall nya mönster skapas där ”dåliga” idéer kan bli följden till nytänkande och 

innovativa lösningar. 

Det finns ett antal varianter av brainstorming, bland annat stop and go, turordning, Brain 

Writing och kollektiv anteckningsbok.12 

6.3.2 Mindmap 

Att anteckna vid brainstorming är väldigt viktigt. Då är mindmap ett bra verktyg för att redan 
där skapa en struktur av idéerna. Här läggs idéerna under en passande kategori. Detta skapar en 

god överblick för användaren som lätt kan läsas av.  
Den kan läsas som vanliga anteckningar, men med en mindmap syns deras samband och hur de 

hänger samman. 
 

6.3.3 Koncept- Idéskisser 

Genom att skissa och visuellt visa en idé kan nya mönster och innovationer träda fram. Då 

idéer kan presenteras visuellt kan flera utvecklare betrakta idén och få en bättre förståelse. 
Skisser är utmärkt att använda som tidiga utkast av idéer och koncept som sedan kan visas för 

uppdragsgivare. 
 

                                                 

11
 Brainstorming, 2012 maj 

12
 Österlin K., 2003, Design i fokus, Liber ekonomi, s. 45-46 
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6.3.4 Fokusgrupp 

En fokusgrupp är en undersökningsmetod där en grupp människor blir tillfrågad om medverkan 
i den kreativa processen. Gruppen kan värdera idéer med en objektiv syn och uppmuntras till 
en diskussion inom det ämnet produkten/tjänsten befinner sig i. 

I detta projekt tillämpas en fokusgrupp vid idégenereringen då brainstorming ska ske. Eftersom 
författaren arbetar enskilt är det svårt att hålla diskussioner och analyser som kan leda till nya 

idéer.  

6.4 Konceptval 

Då idégenerering är gjord och koncepten är skapade så måste dessa rankas och de bästa 

koncepten/konceptet ska väljas ut. 4-stegsmetoden som inkluderar Pughs matris är ett lämpligt 
produktutvecklingsverktyg för detta. I många utav fallen vill uppdragsgivaren vara med och 

värdera ut vilka koncept som verkar trovärdigast. Ofta har de god insyn och kunskap inom 
ämnet och levererar bra svar.  
 

6.4.1 4-stegsmetoden 

Nedan beskrivs 4-stegsmetoden. Det är ett lätt och bra sätt att värdera sina koncept och se 
vilken eller vilka som förhåller sig bäst till det önskade slutresultatet. 

Punkterna nedan är de som ingår i 4-stegsmetoden. 
 

1. Lämpligt  

2. Teknologi  

3. Kravspecifikationen 

4. Pugh matris för utvärdering av kvarstående koncept  

Nedan förklaras dessa punkter. 
 

Lämpligt  

Lämpligt? Känns det rätt? Här bygger många beslut på magkänsla om hur en idé verkligen 
passar in i ett segment eller kan tänkas uppfylla kundernas behov. 

Detta är något som utvecklarna ska ha i åtanke hela vägen genom ett projekt.  
 

Teknologi  

Teknologi i dessa sammanhang är frågan om kunskap finns för att realisera produkten. 
Eller måste ny teknik skapas för att kunna lösa problemet? Vissa idéer ligger för långt före sin 

tid och bygger på för avancerad konstruktion. Men inget säger att det är omöjligt för det. Det 
som kan vara bra i detta läge är att tänka om och gå tillbaks i designhistorien och se hur 

problem är lösta förr i tiden.  
 

Kravspecifikationen   

En väldigt praktiskt och enkel metod för att sålla bort koncept och även förbättra dem. 
Utvecklarna jämför koncept med de krav som är satta. Syns det redan där att mycket av kraven 

inte uppfylls är det inte värt att gå vidare med sådana koncept.  
 

Pughs matris  

I verktyget Pughs matris sätts en kravvikt ut på de olika krav som har bestämts och används 
även i kravspecifikationen och QFD. Sedan sätts dessa in i en tabell tillsammans med de olika 
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koncepten. Dessa får olika poäng beroende på hur bra de uppfyller kraven. Detta jämförs med 
en referens. Referensen kan vara en befintlig produkt som en konkurrent har eller en produkt 
som ett företag vill utveckla.  

Denna metod gör det enkelt att se vilket koncept som löser problemet ”bäst”. 
 

6.4.2 FMEA 

Failure modes and effects analysis (FMEA) används vid förbättringsarbete av en produkt eller 
tjänst. Dess huvudsakliga syfta är att förutse möjliga problem och felorsaker som kan 
förorsakas.    

 
När en FMEA upprättas skrivs funktioner och komponenter upp som produkten/ tjänsten 

innehåller. Dess fel märks ut, felorsak anges och dess feleffekter upprättas. 
Sedan analyseras sannolikheten att ett fel uppträder samt sannolikheten att problemet märks. 
När det är gjort föreslås en rekommenderad åtgärd av problemet om hur det skall lösas.  

Detta kan vara svårt att ange siffror för detta eftersom det kan bygga på erfarenhet inom det 
område som utvecklas och andra aspekter. Dock syns det tydligt vad som måste förändras och 

göras om innan en produkt utvecklas. 
 
En FMEA kan användas i olika skeden inom ett projekt. Antingen tillämpas den i förstudien av 

en gammal produkt för att finna dess felfaktorer och för att hitta utvecklingspunkter på detta 
sätt. Den kan även tillämpas i konceptvalet och analys utförs om vilket koncept som innehar 

minst risker. Vid vidareutveckling av en produkt kan även FMEA tillämpas och även där skall 
felfaktorer utrönas och reduceras. 13 

                                                 
13

 Lövgren R., 2012 maj, FMEA 
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6.5 Bearbetning av koncept 

När ett koncept är valt ska lösningen av problemet bearbetas och förbättras. Då kan 
utvecklingsarbete ske med hjälp av olika produktutvecklingsverktyg, dessa nämns nedan. 

 DFM 

 DFA 

 DFA2 
 

I detta examensarbete är målet att ett prototypunderlag ska framställas. Dessa aspekter kan då 
vara överarbete i detta projekt men ska ändå tas upp. 

 6.5.1 DFM 

Design for Manufacturing som förkortas DFM är ett produktvecklingsverktyg som innebär att 
designen på en produkt genereras så att den blir så billig som möjligt under produktion utan 
förlust av kvalitet.14 

 
DFM används tidigt i processen och följer med och utvecklas under tidens gång. Detta är 

viktigt att ta hänsyn till eftersom många projekt är kostnadsstyrda och ofta är det 
tillverkningskostnaderna som har en avgörande roll vid konceptval. 
 

6.5.2 DFA 

Ett underliggande produktutvecklingsverktyg till DFM är DFA som står för Design for 
Assembly. Produktutvecklingsverktyget DFA’s huvudsakliga syfte är att minimera 

monteringskostnader. Detta verktyg påverkar många aspekter och medför fördelar. Dessa kan 
exempelvis vara en minimerad produktkostnad, monteringen ökar och underhåll underlättas. 
 

För att kunna uppskatta en monteringskostnad måste ett DFA-index existera som motsvarar hur 
snabb en montering är. Formel nedan används för denna uppskattning. 

 
 

När DFA ska användas bör tillverkarna se över tillverkningsvolymen. Vid större volymer är 
detta verktyg optimalt eftersom de kan effektivisera en produktion avsevärt. Dock vid mindre 

produktioner kan det vara onödigt och kostsamt att utföra en DFA. Grundidén för att spara tid 
och pengar är att hålla ner på antal komponenter i konstruktionen.  
 

                                                 
14

 Lövgren R., 2012 maj, DFM 
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För att utvärdera DFA används 13 tumregler 
1. Minimera antalet komponenter.  
2. Minimera antalet fästanordningar.  

3. Val av 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 enkelriktad montering.  
12. Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet för enklare inpassning.  

13. Maximera tillgänglighet vid montering. 15 
 

6.5.3 DFA2 

För att inte hämna den kreativa processen i produktutvecklingsarbetet används 
produktutvecklingsverktyget DFA2 efter konceptvalet. DFA2s huvudsakliga syfte är att 
minimera antal komponenter vid montering. 

 
Genom att upprätta DFA2 får utvecklingsgruppen ett bra underlag om vad som kommer krävas 

i tillverkningen och montering. Här kan de se i tidigt skede vilka svårigheter och 
komplikationer som måste genomgås för att optimera processen. 16 

                                                 
15

 Johansson H. et.al, 2004  
16

 Lövgren R., 2012 maj, DFA2  
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6.6 Konstruktion 

För att slutligen kunna konstruera och producera det slutgiltiga konceptet så krävs 
konstruktionsunderlag som består utav 3D modeller ifrån CAD. Konstruktionens hållbarhet ska 

styrkas utifrån beräkningar som antingen sker manuellt eller simulering i ett CAD-program. 
 

6.6.1 CAD 

CAD står för Computer Aided Design och används för att konstruera två- och tredimensionella 
modeller. Med CAD-program kan digitala modeller konstrueras och därefter kan 
ritningsunderlag tas fram för konstruktion. 

Ett av de vanligare programmen som används heter SolidWorks och det är även det som 
kommer används i detta examensarbete.  

6.6.1.1 Simulering 

Vid användning av CAD-programmet SolidWorks finns det tillgång att utföra simuleringar för 
att säkerställa konstruktionens hållbarhet och kvalité. I programmet kan modellen belastas i 
bestämda riktningar och kraft som sedan visas med tydliga färgskalor hur och var modellen blir 

påverkad.  
 

Om dessa beräkningar tycks vara lämpliga kan de ersätta manuell beräkning och blir som ett 
kvalitetsbevis och kan styrka ens argument om att konstruktionen håller.  
 

6.6.2 Prototyptillverkning 

Examensarbetets slutgiltiga mål är att prototypunderlag skall tas fram åt uppdragsgivaren. 
Underlaget lämnas sedan vidare till uppdragsgivaren för prototyptillverkning. Alltså ingår inte 

detta moment i författarens arbete.  
 
Prototyptillverkning utförs då när konceptet har nått den punkt då saker och ting måste 

realiseras för att kunna förbättras. Då kopplas fler sinnen in och prototyptillverkaren kan 
upptäcka brister både vid tillverkning och konstruktion som måste förbättras. 
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6.7 Processbeskrivning   

  

Planering 

•Gantt schema 

•Loggbok 

•Val av metod och produkutvecklingsverktyg 

Problemförståelse 

•Marknadsundersökning 

•Marknadsanalys 
•Fördjupning inom problemområdet 

•Konkurrentanalys 

•Funktionsanalys 
•QFD1  

•Kravspecifikation 

•Funktionstester 
•Intervjuer 

Idégenerering 

•Idégenerering 

•Idéskisser 
•Fokusgrupp 

•Kreativa verktyg - Brainstorming 

Konceptval 

•Konceptgenerering 

•Pugh´s matris - 4-stegs metoden 
•QFD2 

•FMEA 

•Konceptval 

Bearbetning av 
koncept 

•Materialval 

•CAD 
•Beräkning 

•Simulering 

Konstruktion 

•Formgivning 

•Modulkonstruering 
•Moduluppbyggnad 

•Träningshjälp 

Resultat 

•Presentation av prototypunderlag 
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7. Tillämpad lösningsmetodik 

I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för hur det satta problemet blev löst. De faser som 
ingått i denna process redogörs ingående enligt listan nedan.  

 Planering 

 Problemförståelse  

 Idégenerering 

 Konceptval 

 Bearbetning av koncepten 

 Konstruktion 
 
Listans punkter och dess följande underrubriker presenteras genomgående i detta kapitel. 

 

7.1 Planering 

Planeringen består av bestämda aktiviteter som författaren beslutade med egen tidigare 
erfarenhet av projekt.  

 

7.1.1 Gantt-schema   

Projektets planering består utav ett genomgående gantt-schema där 
produktutvecklingsprocessens aktiviteter är utsatta. Planeringen är uppdelad i fyra gater som 

ska redovisas innan nästa gate får påbörjas. Vardera gate innehåller ett antal aktiviteter som har 
sin specifika tidsram. 

Detta gantt-schema kan ses i bilaga 1, Gantt-schema. 
 

7.1.2 Gater 

Gaterna har haft som syfte att aktivera författarens arbete och skapa en god struktur om vad och 

när saker ska utföras. Efter slutförd gate har den redovisats för utomstående referens och 
handledare. 

 

7.1.3 Loggbok 

Genom hela projektet har författaren skrivit loggbok för varje arbetsdag som utförts. Syftet 
med den har varit att författaren skall kunna gå tillbaks och se vad som gjorts och inte gjorts. 
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7.2 Problemförståelse 

Examensarbetet inleddes med en marknadsundersökning för att bekanta sig med 
problemområdet och få en god förståelse inom ämnet som det befann sig i.  

Många noggrant utvalda metoder har tillämpats i denna fas för att inte gå miste om något. I 
planeringen har denna fas värdesatts tidsmässigt eftersom om denna fas inte blir noggrant gjord 

så blir det en dominoeffekt genom hela projektet.  
 
Först utfördes research för att bekanta sig inom ämnet och målet var att få en bred uppfattning 

och inte gå in allt för mycket i detaljer. I samma moment utfördes konkurrentanalys då 
författaren hittade sina konkurrenter.  

 
Då förundersökningarna var gjorda utförde författaren funktionstester då han besökte tre olika 
träningsplatser som utövar CrossFit för att skapa sig en egen uppfattning och kom på så sätt i 

kontakt med andra användare och kunniga ledare för att hålla intervjuer och på så sätt finna 
kundbehoven.  

 
Anatomi har även studerats ytligt för att inte konstruktion av radikalt farliga träningsredskap 
ska skapas. Även ett förbättringsarbete inom träningshjälp ska finnas med i tankarna.  

 
Med dessa förkunskaper har funktionsanalys, ett första utkast av en QFD och en 

kravspecifikation skapats. 
 

7.2.1 Marknadsundersökning 

Vid utförande av marknadsundersökningen ville författaren utröna vilka som var de slutliga 

kunderna samt vad deras behov och krav var på en CrossFit-konstruktion. Uppdragsgivaren 
hade gett som utgångspunkt att den ska säljas till gym och andra träningsanläggningar som 

avgränsades till inomhusanvändning.  
 
För att kunna göra ett eget antagande samlades information in om träningsutförandet och om 

hur och vart den utövas. Se avsnitt 7.2.6, Fördjupning inom CrossFit. 

7.2.2 Marknadsanalys 

Efter förundersökningar och marknadsundersökning var det tydligt vem som är kunden till den 

kommande produkten.  
Konsumenter som utövar CrossFit på det traditionella sättet tar sig till träningslokaler eller 
föreningar som har anpassade lokaler eller platser för just enbart CrossFit. Sedan finns det 

konsumenter som går till ”vanligare” träningsplatser som inte bara erbjuder CrossFit som 
träning. 

 
Dessa två målgrupper har olika syn på CrossFit. Den som är traditionella användaren av 
CrossFit vill ha det ”rått” och följa dess bestämda normer. Den andra målgruppen har skapat ett 

annat tillvägagångssätt att utföra CrossFit på som påminner om ett cirkelgympass med 
CrossFitövningar.  

För att kunna fånga in denna stora målgrupp krävs det anpassningsbarhet av konstruktionen 
som konsumenten själv får bestämma. För att kunna möta behovet kommer krav på en 
modulkonstruktion sättas högt och ha avgörande roll i konceptvalet. 
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7.2.3 Konkurrentanalys 

Vid utförandet av konkurrensanalys valde författaren att se över konkurrenter och även utföra 
funktionstester för att skapa sig en uppfattning. Mer om funktionstesterna kan läsas i Avsnitt 

7.2.4 Funktionstester.  
 
Inom träningsvärlden finns det oerhört många produkter som nuförtiden förknippas med 

CrossFit. Med det breda utbudet gjordes avgränsningar och enbart liknande produkter som det 
önskade slutresultatet utvärderades. 

 
Konkurrentanalysens huvudsakliga syfte i detta examensarbete är att hitta konkurrenternas 
styrkor och svagheter och utnyttja de som är bra och förbättra eller ersätta det som missats i 

deras konstruktion. 
 

För att utvärdera konkurrenterna sattas information in i en QFD. Där syns tydligt vilken 
konkurrent som är bäst och vilka styrkor den har. Vid mer läsning av QFD, se avsnitt 7.2.8, 
QFD1. 

7.2.3.1 Konkurrenter  

De konkurrenter som ansågs vara relevanta var tre olika företag. Det stora företaget ELEIKO 
som har konstruerat träningsredskap sedan 1963, det Amerikanska företaget MoveStrong som 

väckt intresse på marknaden samt Purmotion som har liknande verksamhet som MoveStrong. 
Det som gör att dessa konkurrenter sticker ut på marknaden är att de har tagit fram varsin 
konstruktion inom FTS (functional training station) som ska vara en kompatibel träningszon 

som ska innehålla de flesta träningsmoment inom CrossFit och andra spännande Fitness 
övningar.  

 
På följande sidor kommer dessa konkurrenters produkter att presenteras.
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ELEIKO 

 
Figur 6 - Konkurrent 1, ELEIKO 

 

Mått 

Längd: 2500 mm 

Bredd:2500 mm 

Höjd: 2900 mm 

Vikt: 380 Kg 

 

 

Detta är ELEIKO´s förslag på deras FTS. 
Den innehåller många av de basövningar som krävs för CrossFit-träning.  
Den har ställningar för pull-ups och kettlebells, skivstång för olika träningsövningar, medicinbollar 

med mera. 
Konstruktionen ger ett stabilt intryck och har ett rent utseende. Däremot ser den ganska tråkig ut och 

medför inga nya träningsövningar.   
 
Positivt:  

 Enkel konstruktion 
 Ej ”rörig” 

 Ser gedigen ut och upplevs som stadig 
Negativt:  

 Saknar många träningsalternativ för CrossFit  

 Få nya träningslösningar 

 Ej justerbar 

 Inga moduler 

 Få alternativa övningar för variation 

 Finns endast i en storlek 
 
För mera ingående info gå in på deras hemsida. 
http://www.eleikosport.se 



25 

 

MoveStrong 

 
Figur 7 - Konkurrent 2, MoveStrong 

Mått 

Längd: 4700 mm 

Bredd: 2000 mm 

Höjd: 2900 mm 

Vikt: Varierar beroende på dess uppbyggnad 

 
Detta är MoveStrong’s förslag på deras FTS. Den innehåller många basövningar som krävs inom 
CrossFit.  

Den har många specialställningar som ringar, dips bar och även en ”stege” som möjliggör armgång 
och andra övningar.  

Denna ställning har fler valmöjligheter än ELEIKO´s konstruktion och är mera optimerad i sitt 
användande.  
 

MoveStrong har skapat möjligheten för konsumenten att kunna anpassa konstruktionen för sitt 
önskemål genom att ha ställbara delar och varierande träningsstationer.  

 
Positivt:  

 Många träningsalternativ på liten yta (optimerad konstruktion) 

 Uppfyller många av CrossFitövningarna som finns 

 Ger en inspiration att träna  

 Modultänk, anpassningsbara delar och träningsredskap  
Negativt: 

 Kan bli väldigt rörigt, ser väldigt trångt ut och kollision kan uppstå och användaren kan 

känna sig trängd vid användning 

 Kan ge uttrycket att det är fullt vid alla övningar på grund av alla träningsmöjligheter.  

 Mer yta krävs 
 
För mera ingående info gå in på deras hemsida. 

http://www.movestrongfit.com/ 
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Purmotion 

 
Figur 8 - Konkurrent 2, Purmotion 

 

Mått 

Längd: 300 cm 

Bredd: 200 cm 

Höjd: 265 cm 

Vikt: 450 Kg 

 
Detta är Purmotions förslag på sin FTS. Det som skiljer sig åt med denna konstruktion mot 
sina konkurrenter är sin ”enkelhet”. Den har många smarta lösningar som ger nya idéer om 

hur funktionell träning kan utföras.  
Positivt: 

 Uppfyller många CrossFit övningar 
 Enkel i sin konstruktion 

 Ger än inspiration att vilja träna  

 Många smarta lösningar på utförande av träning 
 Liknar ett modultänk 

 

Negativt: 

 Lik konkurrent MoveStrong 

 Konstruktionen erhåller hög vikt 
 

För mera ingående info gå in på deras hemsida. 
http://www.purmotion.net/ 
 

Jämförelse 

Dessa tre produkter har gemensamt att de är uppbyggda som en rektangel som medför en god 

hållfasthet. De medför även en lätt montering av träningsredskap. De har en totalhöjd på 290 
centimeter som kan konstateras som ett bra mått. I allmänhet är det tunga konstruktioner och 
dess vikt påverkas mest av hur mycket ”extra” utrustning de har.  

De stora skillnaderna mellan dessa konstruktioner är dess funktionalitet. Tyvärr kan den bara 
bedömas visuellt och inte fysiskt.  

 
Det negativa med samtliga konkurrenter är att användning av skivstång inte är uppmuntrad 
genom bra ställ för avhängning och säkerhetsanordning för tyngre lyft.  
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7.2.4 Funktionstester 

Funktionstester har utförts för att skapa en djupare förståelse om CrossFit och underlätta 
utvecklingsarbetet. För att skapa en bred inblick har testerna utförts på tre olika 

träningsanläggningar med varsin ”syn” på CrossFit och träningsupplägg. 
De olika uppläggen är gjorda för att matcha deras medlemmar och vad de vill utvinna med sin 
träning. Genom besöken har en god överblick skapas över olika tolkningar av CrossFit.  

 
I samband med funktionstesterna utfördes fältstudier. Då intervjuades passdeltagare och ledare. 

Intervjun gick till som ett vanligt samtal då frågor ställts allmänt om CrossFit. Under samtalet 
vävs frågor in om träningsövningar och om något borde förbättras eller om något saknas. Mer 
om det i avsnitt 7.2.5, Intervjuer. 

 
Under funktionstesterna uppmärksammas även brister i de befintliga träningsanläggningar och 

utrustning som kan förbättras, vilket som kom att påverka utvecklingsarbetet.  

7.2.4.1 Funktionstest, SISU – Idrottsutbildarna Södermanland 

 

  
Figur 9 - CrossFit Eskilstunas logo 

 
I Munktellarenan som ligger i Eskilstuna finns en nystartad träningsplats för CrossFit som 

arrangeras via SISU. 
 

Detta ska spegla den ”råa” CrossFit-träningen och ska följa dess grundprincip, ”högt intensivt 
tempo” för kondition och styrketräning som fokuserar på de stora muskelgrupperna och har en 
konstant variation från pass till pass enligt WOD. För förklaring av WOD se avsnitt 7.2.6.1 , 

Träningsupplägg 

 
Författarens uppfattning 

Riktigt rolig träning och vilken adrenalin som skapas i den lilla lokalen. För första gången utför 

författaren ett ”riktigt” CrossFitpass och det var inga tvivel om att förväntningarna blev 
bemötta.  
 

I lokalen fanns det hemmagjorda pull-ups ställningar och mängder med vikter, kettlebells och 
skivstänger. Där fanns allt som behövs. På en yta av cirka 50 kvadratmeter fanns det plats för 

cirka 10 deltagare, men detta pass hade endast 4 vilket gjorde passet ännu intensivare.  

 
Passets WOD bestod utav 5 marklyft med en belastning som motsvarar ens egen kroppsvikt 

därefter 20 Double unders (dubbelhopp med hopprep) och slutligen 3 burpees. Detta skulle 
upprepas och göras så många gånger som möjligt under 8 minuters tid (AMRAP, as many reps 

as possible).  
 
För förklaring av träningstermer, se bilaga 8, Tränings lexikon. 
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Andras uppfattning 

Alla i lokalen var extremt motiverade och presterade fullt utefter sin egen förmåga. Intrycket 
var att alla gillade träningsupplägget och det intensiva tempot. Det var ingen tvekan om att 8 

minuter var tillräckligt för att alla skulle vara helt slut. 
 

Efter passet pratades det allmänt om träningsupplägget och frågor ställdes om vilka övningar 
som är roligast att göra och borde vara med i ett pass. 
Inget konkret svar dök upp om förändringar, utom att det är tempot och variationen i CrossFit 

som är det viktiga för användarna.  
 

Kommentarer från passledare  

Passets ledare hette Johan. Han har länge utfört träningen CrossFit. Även han pratade mycket 
om att variationen är viktigt, han sa – ”Variation är väldigt viktigt, för då kan jag köra järnet 

idag och imorgon också.” Han menade på att principen för CrossFit är som ”lagen” följer, ett 
kort och intensivt pass för både styrka och kondition där basövningar används för de stora 

muskelgrupperna. Mera behövs det inte, sa han. 
 
Under diskussionen kom ledaren in på området träningshjälp som ännu inte är fullt utvecklat 

inom CrossFit. Attityden som CrossFit utspelar är att det är en väldigt tung och fysisk träning 
och den som vill utöva CrossFit måste vara väldigt bra tränad. Detta är inte sant. I CrossFit går 

det att anpassa övningarna så att vem som helst kan träna och orka med ett pass, däremot 
saknas det träningshjälp i vissa övningar som gör detta fullt möjligt.  
 

 
Denna fältstudie väckte många tankar kring CrossFit och dess problemområden och kommer 
att tas med i vidareutveckling.  

 
 

 

 
Figur 10 - Bild över träningslokalen för CrossFit Eskilstuna 
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7.2.4.2 Funktionstest, Forever Träning och hälsa  

 

 
Figur 11- Forever Träning & Hälsas Logo 

 
Forever Träning & Hälsa ligger beläget i Eskilstuna och utövar sin tolkning av CrossFit som de 

har valt att kalla XFit. Av olika anledningar har de gått lite ifrån den ”råa” CrossFit-träningen 
och gjort en egen tolkning som utförs i större grupper. XFit är intensivträning och fokus ligger 
på de stora muskelgrupperna både för styrka och för kondition. I träningen utförs alltifrån 

armhävningar till kettlebellsvingar. Dessa pass hålls under 30 minuter. Passets upplägg byts ut 
efter en månad för att skapa en variation för dem som tränar ofta.  

 
Min uppfattning  

När Författaren kliver in i lokalen blir det en chock, inga pull-ups ställningar, inga skivstänger 

eller några tyngre vikter överhuvudtaget syns. När passledaren kommer kör hon igång 
uppvärmning som påminner om klassisk gymnastik. Under uppvärmningen går hon genom 

dagens pass som består utav fyra stationer som totalt kommer köras sex gånger vardera i 30 
sekunder med 15 sekunders vila.  
 

Alla fyra stationer byggde på övningar där egenvikten var redskapet och målet med övningen 
var att hålla ett högt tempo genom hela omgången. 

 
Efter detta pass var författaren totalt slut och kan lova att det var bland det roligare pass han 

utövat. Det är inga tvivel om att detta pass faller in under CrossFitkategorin med sitt intensiva 
tempo och fokus på kondition kombinerat med styrka. Inga extra vikter krävdes för detta pass, 
endast sin egen kroppsvikt. 

 
Andras uppfattning 

De andra som utförde samma pass var lika nöjd. Det strålade ut positiv stämning i lokalen.  
 
 

Kommentarer från passledare 

Passets ledare hette Carolin som var en van instruktör. Efter passet fick författaren tid att prata 

med henne om hennes syn på CrossFit och hur Forever ville hålla den träningen.  
 

- Det är väldigt inne just nu med CrossFit. Att medlemmarna här kan komma och köra ett 

kort med intensivt pass som inte tar allt för mycket tid av ens vardag.  

 
Även här diskuterades övningar som medlemmar gillar att utföra. Hon svarade liknande som 
SISU att övningarna är inte det viktiga i sammanhanget, utom att träningsstilen ska vara just 

intensiv och varierande.  
Hon antydde att CrossFit är så stort och övningarna är obegränsade. 
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7.2.4.3 Funktionstest, CrossFit Yesbox 

 
Figur 12 - CrossFit Yesbox träningsplats 

 

CrossFit Yesbox är ett nystartat bolag i Eskilstuna som helhjärtat utövar CrossFit. Det ligger i 
Myrtorp i ett garage och en del av träningen utförs utomhus. Lokalen saknade fortfarande en 

del utrustning men den skulle inkomma till sommaren. I detta test har Camilla Autio som är 
utbildad CrossFit instruktör hänvisat med svar på olika frågor om träningsupplägg och 
övningar som utövare av CrossFit anser ska vara med i ett pass. Hon har även gett sin 

förklaring av utförande av CrossFit.  

  
Min uppfattning 

Detta pass funktionstestades via observation för att få en överskådlig syn. Under passets gång 

kunde även intervju hållas med passledaren Camilla Autio. 
Intrycket av passet var bra, god idé med garagegym och kommer säkert att bli populärt om det 
når rätt kunder. 

 
Andras uppfattning 

Passdeltagarna var hängivna och höll bra intensitet och gillade passupplägget som var löpning 
med följande styrka med armhävningar, knäböj och situps. Detta skulle motsvara dagens 
WOD. 

 
Kommentarer från passledare  

Frågor ställdes till Camilla Autio om träningsupplägg och vilka redskap som krävdes. 
Hon svarar som tidigare passledare att CrossFit är så varierande och brett att själva redskapen 
inte är det väsentliga. Hon klargjorde däremot att det finns nio stycken ”grundövningar” som 

CrossFit bygger på som bas och sedan varieras det därefter.  
 

Dessa är övningar kan ses på avsnitt, 7.2.6.3 Träningsövningar 
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7.2.5 Sammanfattning av intervjuer  

Dessa intervjuer har utförts enligt tekniken som nämns i böckerna ”Som man frågar får man 
svar av Bengt – Erik Andersson, 1985 och produktutveckling startar med idéer, 2005” och då 
de menar att en intervju som utförs som ett öppet samtal kan leda till bäst svar på frågor.  

 
Vid dessa intervjuer kom samtalen långt bort ifrån författarens tänkta frågeställning som bestod 

av träningsupplägg och krav på träningsstationer och deras redskap. Svar på dessa frågor blev 
naturligtvis besvarade men med hjälp av samtalstekniken som utnyttjades fick frågorna en helt 
annan nivå och ledde till svar och diskussioner om träningshjälpmedel och att det finns två 

olika målgrupper. 
 

När det gäller träningsupplägg och träningsstationer och deras redskap anser användare att när 
de utövar CrossFit vill de följa en WOD och ha ett bestämt träningsupplägg. De redskap som 
används känns rätt givna och fokus hamnar mer på vilken typ av övning som skall utföras. 

Övningar kan utföras på olika sätt och även här tycks variationen vara viktig. Som exempel kan 
övning ”dips” ske genom att använda en dips bar, ringar eller bakvänt på en box. Det kunden 

vill är att övningen är i centrum, sen hur den utförs beror på dagens pass och vad som finns att 
använda. Sammanfattningsvis kan antagandet göras att om en CrossFitstation konstrueras för 
att kunna klara av en ”vanlig” WOD och i bästa fall erbjuda olika typer av utförande för samma 

övning så möts kundbehovet om vilka träningsstationer som krävs.  
 

Genom samma intervjuer fann författaren även de två olika nämnda målgrupperna. Den ena 
som vill följa CrossFit i deras bestämda normer och följer konceptet WOD och den andra som 
utövar CrossFitövningar i cirkelgymsvariant. 

 
De som vill utöva CrossFit traditionellt kräver en helt annan konstruktion mot dem som utövar 

det likt cirkelgym. De som utövar CrossFit på det traditionella sättet kan utöva det på olika sätt. 
En variant är AMRAP (as many reps as possible) då utövaren tävlar mot sig själv och andra 
med att hinna göra så många upprepningar av ett pass som möjligt på en bestämd tid. Då är det 

viktigt att utövaren har sin ”egen” träningszon och inte påverkas av sin omgivning. Detta är då 
inte möjligt om CrossFitstationen är utformad likt ett cirkelgym och utövarna delar på all 

utrustning samtidigt.  Däremot de som utövar CrossFitövningar i ett pass likt cirkelgym jobbar 
i en station med en övning under en bestämd tid och sedan byter till nästa när alla andra 
deltagare gör det. Då finns det ingen risk för kollision. 

 
Detta visades tydligt vid funktionstesterna där CrossFit Eskilstunas variant skilde sig mot 

Forever, Träning & Hälsas upplägg.  
 
Gemensamt för de olika målgrupperna var att träningshjälp inom CrossFit borde finnas i större 

utsträckning så de tunga övningarna kan bli lätta för den som är ny och ”otränad”.  
För förklaring av träningstermer se bilaga 8, Tränings lexikon.  
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7.2.6 Fördjupning inom CrossFit 

För att skapa en bra förståelse om problemområdet så utfördes fördjupningsarbete inom 
CrossFit. Syftet med denna fördjupning är att samla in mycket information inom de 
problemområden som kommer komma i arbetsgången. Denna information kommer vara 

grunden till olika beslut och vara avgörande för projektet. 
 

De områden författaren fördjupade sig i kan läsas i punktlistan nedan: 
 

 Träningsupplägg 

 Träningsstationer och redskap 

 Träningsövningar 

 Träningslexikon 

 Anatomi 

 Ergonomi 

Kategorierna förklaras ingående här nedan. 
 
För att kunna förstå alla teoretiska termer har ett CrossFit tränings lexikon lästs in och skapats. 

Denna kan ses i bilaga 8, Träningslexikon. 
 

Syftet med fördjupningen är både för att se befintliga lösningar av olika träningsredskap och att 
få en bild av vilka träningsövningar kunden har som krav i en CrossFitstation.  

7.2.6.1 Träningsupplägg 

CrossFit har ett unikt träningsupplägg. Det handlar om total variation från pass till pass som 

aldrig tillåter kroppen att vänja sig med ett övningsupplägg. För att kunna fullfölja detta så 
följer de som utövar CrossFit konceptet WOD som står för Workout of the day. Alltså ett nytt 

pass varje dag. Det som kännetecknar ett CrossFit pass är att det hålls intensivt och varierande.  
 
För att hitta information om WOD räcker det med att söka på internet så kommer hundratals av 

alternativ. Många utav dem är namngivna med kvinnonamn och kallas för en ”Girl”. Ett sådant 
pass är ofta väldigt hårt och fungerar som ett test på hur pass vältränad utövaren är. 

 
CrossFit beskrivs i grunden som funktionell träning. Detta medför vilka rörelser som ingår i en 
CrossFit träning. Dagligen pressar, lyfter, springer, bär och hoppar vi människor och det är just 

de rörelser som då ska tränas. För att kunna träna detta har CrossFit hämtat sin inspiration och 
övningar från olika delar av sportvärlden. Från gymnastiken hämtas övningar som pull-ups, 

dips, handstående etc. De tyngre övningar som knäböj, marklyft, frivändningar, ryck, pressar, 
fron squat och OHS (over head squat) kommer från tyngdlyftningen som speglar många delar 
inom CrossFit. 

 
Fyra ökända WOD’s presenteras nedan. 

Amanda: en girl. 9-7-5 av ryck 60/40kg och muscle up på tid. 
Angie: en girl. 100 pull-ups, 100 armhävningar, 100 situps, 100 knäböj på tid. 
Cindy: en girl. AMRAP 20 minuter av 5 pull-ups, 10 armhävningar, 15 air squats. 

Elizabeth: en girl. 21-15-9 av frivändningar 60/40kg och ringdips på tid. 
 
För förtydligande om träningsövningar och fler exempel på WOD’s, se bilaga 8, 

träningslexikon och bilaga 9 WOD lexikon.  
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7.2.6.2 Träningsstationer och redskap 

För att kunna utföra alla dessa olika träningsupplägg och övningar som skall erbjudas i ett 

CrossFitpass krävs det bestämda träningsredskap.  
 

Med hjälp av funktionstesterna och de intervjuer under marknadsundersökningen har vissa 
träningsredskap blivit krav som bör finnas med när CrossFit utövas. Redskapen listas nedan: 
 

 Skivstång 

 Medicinboll 

 Pull-ups bar 

 Dips bar 

 Stege 

 Ringar 

 Kettlebell 

 Box 

 GHD 

 Löpband 

 Vägg 

 
Nedan beskrivs dessa mer utförligt. 

 
Skivstång 

Knäböj är ett exempel av de övningar som skivstången används till inom CrossFit-träning. Vid 

behov appliceras vikter på stången för att öka motståndet och vid utförandes start och slut skall 
ställ finnas för avhängning. 

 
Skivstången är bland de vanligaste träningsredskapen som används inom CrossFit och ses som 
ett måste i många användares träning. 

 
   

 
Figur 13 - Skivstång 

 

Medicinboll 

Medicinbollen behöver egentligen ingen egen station vid CrossFit-träning utan ses som ett 
enskilt träningsredskap. Dock finns det vissa övningar som är populära vid träningsutförande 

med medicinboll som kräver väggyta. Wallball heter denna typiska övning som bygger på 
basövningen Medicine ball clean och sedan skjuts bollen ifrån och returneras mot väggen.  

  
Figur 14 – Medicinboll 

Medicinbollen är ett typiskt redskap som är populärt vi utförande vid CrossFit och anses då 
vara viktigt att få med i konstruktionen.  

En skivstång har standardmått som inte går att frånse. 
En skivstång är 2200 millimeter lång och mellan dess 

knutar är den 1310 millimeter. På stångens ändar 

appliceras vikter vid behov. 

Medicinbollen kan skapas på många sätt. I 
regel är den en tung boll klädd i tyg eller 
gummi som kan varia i vikt beroende av 

behov.  
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Pull-ups bar 

Pull-ups bar kallas även Chin bar är ett träningsredskap då användaren drar sig upp mot en 
stång med sin egenvikt. För att underlätta denna övning och för att kunna utföra den mer 

intensivt som CrossFit skall utföras, så kan övningen utföras med kipps. Kipps är ett uttryck då 
övning förenklas med att sätta kroppen i svingande rörelse och då med ny rörelseenergi utföra 

övningen lättare. 
 
Pull-ups är en traditionell övning och ett klassiskt sätt att mäta muskelstyrka i. Denna övning 

vävs in i många olika WOD’s och därför även väldigt viktig att få med i konstruktionen.  
 

 
Figur 15 - Pull-ups bar 

 
Dips bar  

Dips bar har samma grundprincip som Pull-ups bar. Här används kroppens egenvikt att 
transportera kroppen upp och ned men i detta fall är händerna i maghöjd och kroppen 
transporteras nedåt mot träningsredskapet och sedan trycks upp. 

  

 
Figur 16 - Dips bar 

 

 

Stege 

Stege används för armgång och kan även utnyttjas för att applicera andra träningsredskap på 
och utförande av övningar som till exempel Pull-ups.  

 
Att gå armgång är inte en typisk övning inom CrossFit. Men många användare tycker att det är 
en rolig och intressant övning. Den medför även andra bra egenskaper i konstruktionssyfte som 

att kunna applicera träningsredskap på den. 
 

 
Figur 17 - Nordic Gyms produkt, Monkey bar 

 

 

 

En pull-ups bar har inga standardmått. Däremot bör den 
erhålla en längd på minst 1000 millimeter för att kunna 

utföra tänkta träningsövningar korrekt.  
 

Vanligtvis sitter träningsredskapet 2400 millimeter över 
markytan för att ”alla” ska kunna träna.  
 

 

En dips bar har inga standardmått. 
Däremot skall träningsredskapet vara 

måttsatt så utövare skall få plats mellan 
redskapets handtag och även kunna variera 

sitt grepp för ökad ergonomi.   
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Ringar 

Ringar kräver ingen specifik träningsstation för sitt utövande. De kräver endast en plats att 
fästas i. Bra ytor för att applicera ringar på är Pull-ups bar, stege eller andra övergångar med 

friyta under sig. 
 

Vanliga övningar som kan utföras i ringar är exempel dips, pull-ups eller kombinationer som 
ger kroppen en högre rörelseenergi. 

 
Figur 18 - Ringar 

 

Kettlebell 

Kettlebells är ett träningsredskap som ursprungligen kommer ifrån Ryssland. Den ser ut som en 
kanonkula med handtag och består av solid gjutjärn. I början av 1900-talet började ryska 
elitidrottsmän träna med kettlebells och nu har de kommit implementerat i CrossFit. Denna 

träningsform är väldigt funktionell och aktiverar hela kroppens rörelser och förbättrar styrka, 
kondition, balans, snabbhet och koordination.17 

 

 
Figur 19 - Kettlebell 

 

Box 

Att använda en box inom CrossFit är väldigt vanligt. En box består den utav lådor i olika höj 
för att användaren skall kunna öka svårighetsgraden. 

 
På den kan du göra boxhopp vilket innebär att explosivt hoppa upp och ned. Boxen medför 
även variation för andra träningsövningar som push-ups och dips. 

 
Figur 20 - Box 

 
 

                                                 
17

 Kettlebells information, 2012 maj 

En kettlebell konstrueras i olika viktklasser som 
gör att vikten kan anpassas efter behov. Det finns 

många olika varianter av utseende men alla har 

samma grundprincip som figur 19 visar.   
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GHD 

En GHD är en träningsstation som coreövningar utförs på. Användaren sätter sig så att ben och 
rumpa är i stadigt läge sen utför en fri rörelse nedåt av överkroppen sedan skall den 

transporteras upp mot utgångsläget. 
Denna övning är inte jättevanlig och den går lätt att ersätta med vanligare bålträning. Men den 

är värd att nämna på grund av sitt effektiva träningssätt.  
 

 
Figur 21 - GHD bänk 

 

Löpband 

Inom CrossFit är även konditionsträning en viktig del. Därför krävs konditionsstationer som 
löpband om inte löpning utomhus är tillgängligt. Löpbandet har som uppgift att ersätta behovet 

att behöva ta sig ut och springa.  
 

 
Figur 22 - Löpband 

 
Vägg 

Vid CrossFit används ofta en vanlig vägg för många övningsutföranden. Övningar som 
handstående push-ups och Wallball med medicinboll. Väggen har inga specifika krav för 

utförande av dessa exempel av övningar utan kräver endast tom väggyta.  
 
 

  

 

Figur 23 - 500 Nidroc 

Uppdragsgivaren Nordic Gym har många befintliga träningsprodukter i deras 
produktion. I samband med utvecklingsarbetet har dessa setts över och 
författaren har försökt att knyta dem till den nya tänkte produkten. I deras 

sortiment finns allt ifrån fria vikter till handikappanpassade träningsmaskiner. 
500 Nidroc är en av deras nyare maskiner som är konstruerad med innovativa 

lösningar som medför många träningsmoment. Nordic Gym har även tidigare 
skapat något som de valt att kalla Monkey bar som är en konstruktion som 
liknar en horisontell stege. Dessa två konstruktioner kan komma till bra 

användning i de kommande koncepten.  
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7.2.6.3 Träningsövningar 

Alla övningar är viktiga inom CrossFit, men för att rationalisera träningen och ”viktiga” delar 

inom den så finns det nio grundövningar som faller in i många WOD i olika upplägg. 
Dessa är: 

1. Marklyft 

2. SDHP, sumodeadlift highpull 
3. Medicine ball clean 
4. Press  

5. Push press 
6. Push jerk 

7. Squat 
8. Front squat 
9. Over head squat 

 
Övriga övningar i CrossFit kan ses som träning för att bli bra inom dessa nio övningar, dock 

med fokus på att övningarna är funktionella. Exempel av övningar presenteras nedan. Men de 
är endast ett fåtal av alla som finns. 
 

 Pull-up  

 Toes to bar 

 L pull- up 

 Pull up med Kipps 
 

 Marklyft 

 Frivändning 

 Push Jerk 

 Push press 

 Sving 

 Push press 

 Sumodeadlift highpull 

 Turkish getup 
 

 

Övningarna går att variera på många sätt som ger stor variation.   

7.2.6.4 Träningshjälpmedel 

CrossFit har som ett huvudmål att alla skall kunna vara med och utöva träningsformen. 

Dessvärre är många övningar väldigt tunga och ”otränade” människor eller nybörjare som inte 
har utövat CrossFit tidigare och som saknar teknik orkar då inte utföra träningsövningen.  
 

Därför är det viktigt med träningshjälp som kan underlätta tunga övningar som möjliggör att 
flera människor kan träna.   

 
Övningar som Pull-ups och Dips är två tunga övningar som inte går att underlätta genom 
minskad belastning då dessa utförs med den egna kroppen som belastning.  

 
Genom att skapa ett träningshjälpmedel som hjälper till vid den koncentriska fasen i övningen 

kan även ”otränade” och nybörjare utföra denna övning korrekt och på så sätt bli starkare och 
tillslut kunna utföra övningen utan träningshjälp. 
 

För att förstå musklernas arbetssätt se avsnitt 7.2.6.6 Anatomi. 

7.2.6.5 Träningslexikon 

För att kunna förstå alla termer och nya uttryck har ett träningslexikon sammanställts. Det kan 
läsas på bilaga 8, Träningslexikon.  
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7.2.6.6 Anatomi 

Anatomistudier har utförts för att få en inblick om vilka skador som kan inträffa i samband med 

CrossFit. Detta är svårt att säga vilken skaderisk CrossFit kan medföra eftersom olika övningar 
utförs vid olika tillfällen. Istället får skaderisken för varje övning ses över enskilt. Det som 
utgör skaderisken på en övning är svårighetsgraden vid utförandet och vilka muskler och leder 

som aktiveras. 18 
 
 

Vid träning kan kroppens muskler utsättas för tre olika arbetssätt, den koncentriska/positiva 
fasen, excentriska/negativa fasen och den statiska. Den koncentriska fasen sker då muskeln drar 

ihop sig, det vill säga förkortas. Med detta arbetssätt är det lätt att överbelasta muskeln och 
göra felaktiga rörelser som enbart skadar kroppen. 
Vid arbete av den excentriska fasen så förlängs muskeln, det vill säga utövaren håller emot 

vikten. I detta arbetssätt drar fortfarande muskeln ihop sig, men bara så mycket att rörelse sker. 
Denna rörelse ska ta mellan två till fyra sekunder att utföra beroende på vilken övning som 

utförs, annars kan skada ske. Enligt undersökning skapar den excentriska fasen en större 
muskeltillväxt mot de andra arbetssätten. Det excentriska arbetssättet är den starkaste fasen och 
kombineras den koncentriska med följd av excentriska klassas den dynamisk träning.  

Det sista arbetssättet är statiskt arbetssätt då ingen rörelse sker. Denna typ av träning brukar 
undvikas då syretillförseln till musklerna stryps och mjölksyra uppstår. Dock är det bra träning 

då bålen ska stabiliseras. 19 
Figur 24 visar ett exempel på musklernas arbetssätt. 
 

 
Figur 24 - Musklernas arbetssätt 

Smärta vid träning kan förekomma av många olika orsaker, det kan vara utmattningsskador 

som leder till sveda och verk eller felutövade rörelser som resulterar till någon form av värk. 
Det finns några enkla generella tumregler som kan utnyttjas för att undvika många utav dessa 
skador.  

 Ryggen ska hållas i neutral position vid låg till normal belastning när du står som sitter. 

 Vid tyngre lyft ska du ha något mindre svank, så kallad liftning mode position. 

 När du ligger på rygg på en bänk ska hela ryggen ligga mot underlaget. 

 Magen ska hållas spänd genom hela övningen. 

 Buktryck ska hållas vid tyngre övningar där diskarna belastas hårdare. 

 Undvik att överdriva svanken när du tränar. 

 Be om hjälp för att kontrollera ditt övningsutförande. 20 

                                                 
18

 Berg K. et.al, 2008, Maximal muskeltillväxt, Fitnessförlaget, s 61  
19

 Berg K. et.al, 2008 Maximal muskeltillväxt, Fitnessförlaget, s 32 
20

 Berg K. et.al, 2008, Maximal muskeltillväxt, Fitnessförlaget, s 43 
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7.2.6.7 Ergonomi 

Ergonomin som ses över i detta examensarbete kommer omfatta greppytorna som finns på 

träningsutrustningen. De viktiga är att användaren ska ha en anpassningsmöjlighet vid 
användandet som medför en ökad ergonomi för konstruktionen. Exempel på saker som 

kommer vara anpassningsbara är box, dips bar, träningshjälp.  
 
I detta arbete medför en god ergonomi en ökad säkerhet för utövaren.  

7.2.7 Funktionsanalys 

Examensarbetets funktionsanalys upprättades utefter lämpliga funktionella krav. Medge 
utförande av CrossFit ansågs vara ett lämplig som huvudfunktion för den kommande 

konstruktionen. Följt kommer fyra delfunktioner som ska göra huvudfunktionen möjlig. 
Funktionsanalysens stödfunktioner är inte avgörande för slutresultatet, men för bästa resultat 
bör många utav dem vara uppfyllda. Stödfunktionernas uppgift är att möjliggöra delfunktionen. 

I funktionsanalys är stödfunktionerna förslag på alternativ lösning till delfunktionen.  
 

 
Figur 25 – Funktionsanalys 
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7.2.8 QFD1 

Efter uträttad funktionsanalys skapas en första QFD som fick namnet QFD1. Den har som 
uppgift att märka ut egenskapsvikten hos de viktigaste produkt- och marknadskraven. Den 
jämför även konkurrenterna och hur pass bra de möter de olika kraven.  

 

 
Figur 26 - QFD1 

 

QFD1 visar tydligt att de finns fyra viktiga produktegenskaperna att se över. Konstruerad för 
träningshjälp, Justerbara delar, Modul egenskaper och Innehar träningsstationer för ”vanlig” 

WOD.  
 
Alla målgrupper som vill utöva CrossFit skall kunna göra det. Därför är det viktigt att kunden 

ska kunna få den träningshjälp som krävs och att konstruktionen skall vara justerbar och då 
kunna anpassas för olika träningsbehov.  

 
Att konstruktionen skall erhålla modulegenskaper som gör den påbyggnadsbar anses vara 
väldigt viktigt eftersom enligt marknadsundersökningen finns det flera målgrupper. 

Modulegenskaperna medför då anpassningsbarhet för de olika behoven.  
 

Med dessa modulegenskaper tillkommer även ett annat produktegenskapskrav som är att 
konstruktionen skall erhålla träningsstationer för "vanlig" WOD. Med de tidigare nämnda 
kraven kan detta bli uppfyllt på ett korrekt sätt.  

 
Konkurrenterna fördes in i QFD1. Anledning var att se hur de uppfyllde de olika kraven i 

jämförelse med varandra och på så sätt få fram en ”huvudkonkurrent”.  Vid analys visar det sig 
att MoveStrong är den starkaste konkurrenten följt av Purmotion sedan ELEIKO.  
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MoveStrong’s konstruktion är den mest innovativa lösningen och det var ingen slump att just 
den blev starkast vid jämförelse. Jämförelse kan även ses i bilaga 2, QDF1 i grafform.  
 

Summering av marknads- och produktionskrav 
Konkurrentjämförelse 

 Marknadskrav Produktegenskaper 

ELEIKO 41 50 

MoveStrong 48 50 

Purmotion 46 50 

Tabell 1 - Summer av marknads- och produktionskrav 

7.2.9 Kravspecifikation 

Kravspecifikationen upprättades efter utförs QFD1.  
 

1.  Marknadsbedömning 

1.1 CrossFitstationen ska vara tillgänglig för den svenska marknaden.  

1.2 CrossFitstationen ska vara konkurrenskraftig på marknaden. 

1.3 Företaget skall kunna lansera produkten inom kategorin CrossFit. 

1.4 CrossFitstationens utseende skall kunna anpassas efter kundönskemålet. 

1.5 Kunden skall kunna montera konstruktionen på plats enligt lätta instruktioner.  

2. Produktkrav 

2.1CrossFitstationen ska vara påbyggnadsbar. 

2.2 CrossFitstationen ska vara ombyggnadsbar samt konstruerad för uppgradering. 

2.3 CrossFitstationen ska helst erhålla befintligt material ifrån uppdragsgivarens rörlistor. 

2.4 CrossFitstationen ska vara konstruerad för att hålla för påfrestningar, stötar och 

belastning som sker vid sitt användningsområde. 

2.5 CrossFitstationen ska ha en genomtänkt design med få lösa delar. 

2.6 CrossFitstationen skall inneha en lämplig storlek. 

2.6.1– Storlek och utseende ska vara anpassningsbart för kunden. 

2.6.2– Stationen ska ha optimerad träningsyta. 

2.6.3– Storleken vid omonterat skick ska vara anpassad för ekonomisk frakt. 

2.7 CrossFitstationen skall vara konstruerat i ett lämpligt material. 

2.8 CrossFitstationen skall vara lättillverkad för uppdragsgivaren. 

2.9 CrossFitstationen skall inneha justerbara delar för egen anpassning för kund. 

2.10 CrossFitstationen skall inneha träningshjälp för de som behöver. 

2.10.1 – Funktioner skall finnas för underlättning av träning.  
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3. Service, underhåll & reservdelar  

3.1 CrossFitstationen skall vara enkel att underhålla. 

3.2 Uppdragsgivaren ska stå för service, då de bland annat åker ut och underhåller 

maskiner. 

3.3 Få verktyg skall behövas vid underhåll. 

4. Dokumentation 

4.1 CrossFitstationen skall erhålla en viss semiotik som underlättar förståelsen för sitt 

användande. 

4.2 Slutresultat skall redovisas med 3D underlag (SolidWorks).  

4.3 Beskrivning för träningsövningar skall presenteras vid användning av produkten. 

5 Paketering & emballage 

5.1 Konstruktionen kommer att bestå av skrymmande gods, därför krävs 
mjukplastemballage vid frakt. 

 
6 Återvinning 

6.1 CrossFitstationen skall kunna återvinnas i största möjliga mån. 

6.2 Uppdragsgivaren skall erbjuda retur av begagnad produkt. 

6.3 Paketering och emballage skall vara återvinningsbart. 
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7.3 Idégenerering 

Examensarbetets idégenerering handlar om att finna många lösningar på problemet som 
möjligt. Kreativa övningar ska stå i centrum för att skapa mycket underlag för framtagning av 

innovativa koncept.   

7.3.1 Brainstorming 

En brainstorming utfördes och skapade en massa idéer kring utvecklingsområdet. Idéerna 

bestod av ord som byggdes under fyra kategorier som konstruktionen bör innehålla. Orden var 
grunden till en idé och hade då inga tänkta lösningar.  
 

Kategorierna som orden staplades under var. 
 

 Träningsövningar 

 Tillbehör 

 Träningshjälp 

 Konstruktion 

 
Dessa fyra kategorier ansågs vara en bra grund till CrossFitstationens utveckling. 

I bilaga 3 kan denna mindmap läsas som är uppbyggd i punktform.  
 
Vid denna typ av utvecklingsarbete är det svårt att komma med nya innovativa lösningar av 

problem eftersom krav styr ens kreativitet och begränsar hur långt idéer får sväva iväg. Krav 
som bestämda material och visst typ av utseende som påverkas av träningsutförande t sätter 

begränsningar på konstruktions utveckling och medför svårigheter i idégenereringsfasen.  
 
För att komma från dessa problem och med författarens låsta syn av CrossFit togs en 

fokusgrupp till hjälp för att väcka nya idéer och framför allt diskutera befintliga produkter inom 
området.   

7.3.1.1 Fokusgrupp 

Vid utförandet med fokusgruppen var det fem deltagare. Deltagarna blev först insatta i 

problemet med bakgrundsfakta om CrossFit. Som uppgift fick varje deltagare skissa fram egna 
förslag på hur de tror en CrossFit station skulle kunna se ut. De hade inga krav på antal 

övningsmöjligheter eller liknande i stationen, däremot visste de vilka som borde finnas med. 
Deltagarna kom med sina förslag och gav förklaringar hur de hade tänkt med sin lösning.  
Sedan visades och förklarades befintliga träningsstationer för deltagarna då de fick diskutera 

om vad dem tycke var bra och dåligt med deras konstruktionsval.  
 

Många förslag som dök upp var mycket intressanta. Vissa utav deltagarna började ställa 
konstruktionsfrågor som inte hade undersökts tidigare och gav skissunderlag till intressanta 
idéer.  

 
Vid diskussionen av konkurrenter dök intressanta åsikter upp om hur de har valt att lägga upp 

ordningen i träningsstationerna, ”allt kändes så rörigt” var en gemensam åsikt. 
Även åsikter om att ingen av konkurrenternas produkter erhåller en given träningsyta för varje 
träningsstadion. Detta medför den ”röriga” känslan. 

 
Med dessa nyvunna idéer och tankar fortsatte idégenereringen och skisser började ta form.  
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7.3.2 Idéskisser 

Idéskisser har gjordes i ofantliga mänger då olika kombinationer av idéer har testats och 
jämförts. Allt efter arbetets gång har olika mönster av idéer visats och upprepats och inte haft 
allt för stora skillnader. En visuell plan skapades om vilka träningsredskap som skulle kunna 

integreras i den kommande konstruktionen och på så sätt försöka driva fram nya idéer och 
lösningar. Se bilaga 12, skisser för att se skissmaterial. 

7.3.3 Koncept 

Utav alla dessa olika idéer skapades ett urval av koncept som fokuserade på hur 
modulkonstruktionen skulle kunna byggas. Eftersom anpassningsmöjligheten för kunden om 
hur konstruktionen skall vara uppbyggd är ett viktigt krav har detta valts att vara 

huvudkategorin i konceptutvecklingen.  
 

Kraven om vilka övningar som skall kunna utföras i konstruktionen är lika viktig som dess 
modulegenskaper. Dock är detta krav svårare och än så länge olöst problem inom 
träningsvärlden och anses vara komplexare att lösa. 

 
Alla koncept är konstruerade för valmöjlighet av alternativ övning som ska utföras i dem. Vid 

vidareutveckling av slutkonceptet kommer fokus att ligga på anpassning av träningsredskap.  
 
Åtta koncept är skapade och visas med handskisser. Det viktiga med koncepten är att 

modulfunktionen och uppbyggnaden blir förstådd därför saknar de detaljer. Konceptet visas på 
följande sidor.  
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Koncept 1 - Traditionell träningsbur 

 

 
Figur 27 - Koncept 1 

 

Konceptet bygger på det traditionella stuket 
av träningsbur och liknar konkurrerande 

produkter. Den har en rektangulär form och 
kan vara i olika storlekar. Utplacering av 
träningsredskap kan variera stort dock med 

rörigt utseende. 
 

Detta koncept saknar modulegenskaper med 
dess valda utseende.  
 

 
 

 

 

Koncept 2 - Rektangulär träningsmodul 

 
Figur 28 - Koncept 2 

Konceptet är uppbyggt i en rektangulär form 
med fyra stödpunkter. Konstruktionen är 

anpassad för modulpåbyggnad och sticker ut 
med sitt utseende. Träningsredskap kan 
appliceras på och mellan modulben samt på 

rektangulära formen.  
 
Anpassningsförmågan är hög och uppfyller då 

många kundbehov.    
 

 

 

 

Koncept 3 - Fackverksmodul 

 
Figur 29 - Koncept 3 

 

Koncept har namngetts till ”fackverksmodul” 
och det beror på dess stabila egenskaper vid 

större hopbyggnad av denna modul. Den 
skapar ett häftigt mönster som medger väldigt 

bra stabilitet mot sina konkurrenter. Även i 
denna konstruktion appliceras 
träningsredskapen på och mellan modulbenen 

och på dess övre profil.  
 

Anpassningsförmågan är hög och uppfyller 
där igenom många kundbehov.  
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Koncept 4 – Pull ups bar Konceptet 

 
Figur 30 - Koncept 4 

Konceptet efterliknar många utav dagens 
Pull-ups bar ställningar. Utvecklingen skulle 

vara att möjliggöra modulpåbyggnad och att 
ett större antal träningsredskap skulle kunna 

appliceras.  
 
Fördelen med denna är att den tar liten plats 

och ger få delar som skall tillverkas. 
 

 

 

 

Koncept 5 - Ribbstolen 

 
Figur 31 - Koncept 5 

 

Konceptet bygger på den traditionella 
ribbstolen som finns i många gymnastiksalar. 
Vid marknadsundersökning och intervju 

ansågs detta som ett bra redskap vid träning 
av egenvikt. Tyvärr har den dålig 

modulegenskap i dess nuvarande konstruktion 
och anpassningsbarheten av träningsredskap 
är rätt liten.  

 
Fördelen med detta koncept är att ingen 
nytillverkning krävs och fokus kan ligga på 

träningsredskapen istället för 
modultillverkningen.  

 
 

Koncept 6 – Koncept ”stolpen” 

 
Figur 32 - Koncept 6 

 

Konceptet är tänkt att byggas i större stolpar 

som kan jämföras med lyktstolpar. Tanken är 
att träningsredskap skall appliceras på den 
och kunna roteras runt efter behov.  

 
Moduluppbyggnaden för denna skulle vara att 

ett flertal liknade konstruktioner står bredvid 
varandra och utgör ett formspråk och visar att 
de hör till varandra.  

 
Potential för vidareutveckling och anpassning 

för utomhusträning samt har ett unikt 
utseende. 
 

 



47 

 

Koncept 7 - Rektangelmodul 

 
Figur 33 - Koncept 7 

 

Konceptet bygger på den traditionella 

träningsburen för CrossFit. Dock är konceptet 
en mindre variant och har tänkta 

modulegenskaper som gör den 
påbyggnadsbar. Dess övre profil skapar även 
en stabil konstruktion och även en tydlig 

träningsyta.  
 

 

 

Koncept 8 – Vinkelmodul  

 
Figur 34 - Koncept 8 

 

Konceptet är en variant av många andra 

koncept. Den erhåller samma modultänk men 
har endast tre stödpunkter. Den har trubbig 
vinkel som ger en bred träningsyta. Den kan 

verka ostabil och kan behöva vara hopbyggd 
med många moduler för att skapa en stabilitet.  

 

 
 
För mer skisser och förklarande text se bilaga 5, Konceptutveckling 



48 

 

7.3.4 Träningsredskapskoncept 

För att kunna visa funktionen av CrossFitmodulen och hur de bestämda träningsstationerna 
skall kunna appliceras har träningsredskapskoncept tagits fram. Egentligen skulle varje 
träningsredskap behöva en separat produktutveckling för en optimal funktion. I detta fall 

skapas de endast för att ge uppdragsgivaren en förståelse om hur det kan fungera och se ut.   

 
Figur 35 - Skisser för träningsredskap 

 
Dessa träningsredskap presenteras i sin fulla utveckling i avsnitt, 7.6.5 Träningsredskap 
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7.4 Konceptval 

När ett antal koncept var bestämda skulle det bästa väljas ut. För att göra en rättvis bedömning 

som skulle urskilja de bästa egenskaperna i varje koncept användes olika 
produktutvecklingsverktyg. Verktygen skulle hjälpa författaren att objektivt utskilja och 

bedöma de olika koncepten. De produktutvecklingsverktyg som används presenteras och 
förklarar nedan. 

7.4.1 Pugh’s matris 

Åtta koncepten värderades i en Pugh’s matris. De jämfördes med den bästa konkurrenten 

MoveStrong som urskiljdes i QFD1. MoveStrong’s koncept kommer ha en värderingssiffra på 
0 i matrisen och sedan kommer de åtta koncepten värderas utifrån det. De värderingspunkter 

som koncepten kommer att ställas inför är samma krav som är i QDF1 för att jämföra hur väl 
de uppfyller marknadskraven. 
 

 
Figur 36 - Konceptutvärderings verktyg, Pugh’s matris 

 
De rödmarkerade koncepten uppfyller marknadskraven bäst gentemot referenskonceptet 

MoveStrong. De är koncept 2,3 och 7 som alla tre bygger på en mindre modulkonstruktion som 
kan bli stor i större hopsättning. Valet att välja tre koncept togs då dessa låg väldigt nära 

varandra och resterande hamnade väldigt långt ifrån.  
 
Beslut togs att endast de tre koncepten vidare kommer utvärderas och resterande koncept 

uteblir. 
 

Koncepten fick nya konceptnummer till 1,2, och 3 (2,3,7). 
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7.4.2 QFD2 

För att vidare utvärdera de tre valda koncepten utfördes en ny QFD (se figur 37 samt bilaga 2). 
Då de hamnade som nya konkurrenter och jämförs med de andra. Samma marknadskrav och 
produktegenskaper kom att användas och marknadskravens vikt kom att vara desamma. En 

översyn gjordes om hur väl de nya koncepten möter de viktigaste produktegenskaperna som 
framkom i QFD1. Den kommande produkten skulle erhålla produktegenskaper som 

träningshjälp, justerbara delar, modulegenskaper och konstruerad för vanliga WOD. I detta 
skede vet vi även genom intervjuer och påtryck från uppdragsgivaren att modulegenskaperna 
väger högst i denna konstruktion.  

 

 
Figur 37 - QFD2 

 
Som figur 37 visar uppfylls dessa krav och produktegenskaper bra och inga större skillnader 

mellan koncepten kan göras. För att få en tydligare syn av de mest fördelaktiga koncept med 
avseende på marknadskraven och produktegenskaperna har en tabell skapats med summering 
av dess sammanlagda poäng. Tabell 2 på sidan 52 visar att koncept 1 och 2 uppfyller samtliga 

marknadskrav och produktegenskaper bäst i jämförelse mot de andra konkurrenterna och 
koncepten. Däremot har koncept 2 högre poängsumma av uppfyllda marknadskrav som kan 

komma ha en avgörande roll i konceptvalet.  
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Tabellen nedan visar poängsumman av de valda koncepten och konkurrenternas produkter.  
 
Konkurrent och konceptjämförelse  

 Marknadskrav Produktegenskaper 

ELEKIO 41 50 

MoveStrong 48 50 

Purmotion 46 50 

Koncept 1 49 57 

Koncept 2 51 57 

Koncept 3 43 50 

Tabell 2 - Konkurrents och konceptjämförelse 

 
Som nämnts fick koncept 2 bäst resultat i den nya QFD’n. Dock med liten marginal. Slutligen 

för att kunna fastställa ett slutgiltigt koncept skall koncepten undersökas i en FMEA analys. 
FMEA analysen skall utröna möjliga problem och felorsaker redan i konceptstadium så att 

mindre efterbearbetning av produkten krävs.  
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7.4.3 FMEA 

En FMEA analys utfördes för de tre återstående koncepten (se figur 38 alternativ bilaga 11). 
Syftet med den är att utröna möjliga problem och felorsaker för den kommande konstruktionen. 
De tre koncepten var tillräckligt lika varandra och behövde inte en enskild FMEA analys. Dock 

kan resultatet påverka konceptens konstruktion och formval.  
 

 
Figur 38 -FMEA 

  
Vid analys uppskattas att de riskpunkter med högst RPN (risk priority number) är materialets 

påverkan av olämplig användning eller för stora belastningar samt felbalansering som leder till 
haveri. Punkterna beror mest på materialets egenskaper och hur pass tåligt det är vid 
användning. 

 
Detta gör valet av material extra viktigt vid konstruktion. Uppdragsgivaren har angett att deras 

befintliga rörlistor skall vara en utgångspunkt i konceptutvecklingen, och helst deras 
standardprofil 50*50*3 millimeter. 
 

Eftersom detta projekt endast skall leda till ett prototypunderlag av ett koncept med 
funktionella förklaringar om hur en CrossFitstation kan se ut anses att förbättringar av 

rörkopplingar samt mindre detaljer vara oviktiga och kommer endast att tas upp i den 
kommande vidareutvecklingen som sker utav uppdragsgivaren. 
 

För att lösa problemet med vältrisk ska stödben utrustas med ordentliga markfästen som sedan 
ska skruvas i golvet på träningsplatsen. För att konstruktionen skall bli gedigen kommer 

förstärkningsrör appliceras mellan modulbenen som tar då bort antagen rangligheten i 
konstruktionen.  
 

Förändringarna var inte medräknade i de tänkta grundkoncepten men ansågs vara en viktig 
förbättring för konstruktionens framtida bruk. 

 
För att reducera de förmodade problemen med materialets egenskaper kommer materialet ses 
över. Det kan läsas i Avsnitt 7.5.1 Materialval. 
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7.4.4 Val av koncept 

Efter olika analyser och utnyttjad kunskap av lämpliga produktutvecklingsverktyg har ett 
slutgiltigt koncept blivit valt. Med hjälp av Pugh’s matris, QFD2 och FMEA analysen har 
koncept 2 med viss redigering blivit utvalt.  

 
De redigeringar som skett bygger på estetiska och säkerhetsaspekter. 

Samtliga koncept har haft 50*50*3 rörprofil som utgångspunkt. Vid intervjuer och samtal med 
fokusgrupp har dessa individer tyckt att ett visuellt intryck av säkerhet är viktigt, ”att 
konstruktionen ser hållbar ut”. För att stärka detta intryck och även göra konstruktionen mer 

estetiskt tilltalande och inte ha den kantiga och hårda utstrålningen som konstruktionen annars 
hade fått, så har rörprofilen 50*50*3 ersätts med ett precisionsrör med dimensionerna 76*2.  

 
Materialvalet medför även andra egenskaper. Infästningar av träningsredskap kommer bli 
lättare och fler vinklar kommer bli användbara. Bearbetning av materialet är även lättare i 

många avseenden.  
 

Moduluppbyggnaden justerades även med materialbytet och på så sätt krävs mindre 
komponenter för samma användning. 
 

De säkerhetsfaktorer som nämnts tidigare är att koncept 2 skall utrustas med markfästen och 
förstärkningsrör mellan modulben för förhöjd stabilitet.    

 

 
Figur 39 - Konceptval 
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7.5 Bearbetning av koncept 

Nu när det slutgiltiga konceptet är valt är det dags för författaren att vidareutveckla dess 
konstruktion och formgivning. Tidigare har endast handskisser utförts för att skapa en kvantitet 

med underlag. Nu tar författaren steget och börjar konstruera i CAD-programmet SolidWorks 
för att skapa en bättre uppfattning om hur konstruktionen kommer att se ut.  

 
Nedan redovisas viktiga aspekter som har påverkat slutresultat och hur den slutliga 
konstruktionen kommer att formgivas och konstrueras. Konstruktionen kommer vara uppbyggt 

i olika delar som kommer förtydligas i texten. 

7.5.1 Materialval 

Nordic Gym har som standardprofil 50*50*3 millimeters rörprofiler. Vid arbetes gång 

utrönades information genom produktutvecklingsverktyget FMEA och intervjuer i 
informationsinsamlingen att ett gediget utseende skulle höja konstruktions attraktivitet och 
säkerhetskänsla. Vid diskussion med uppdragsgivaren beslutades att ett svetsat precisionsrör 

76*2 med benämningen SS-EN 10305-3 (E220/235) skulle bli den nya utgångspunkten vid 
materialval. Materialet i de två stålorterna (E220/235) har olika brottgräns, övre sträckgräns 

och förlängningen (%).21 
För materialdata se figur 40 alt bilaga 10, Materialdata. 
 

 

 

 

 

                                                 
21

 Tibnor AB, 2012 april 

Figur 40 - Materialdata 
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Material Brottgräns (Rm) Övre sträckgräns (ReH) Förlängning (A) 

76*2, SS-EN 10305-3, E220 310 Mpa 220 Mpa 23 % 

76*2, SS-EN 10305-3, E235    

+CR1 390 Mpa - 7 % 

+A 315 Mpa - 25 % 

+N 340-480 Mpa 235 Mpa 25 % 

Tabell 3 - Sammanfattad materialdata 

 
För att styrka valet av material har beräkningar utförts för att bevisa konstruktionens hållbarhet 

och att materialvalet håller för det tänkta utförandet. Beräkningar ses på avsnitt 7.5.3, 
Beräkningar. 
 

Vid beräkningar kommer den lägsta sträckgränsen att antas för att säkerhetsställa 
beräkningarna. Då kommer materialet 76*2, SS-EN 10305-3, E220 vara utgångspunkten. 

7.5.2 CAD 

CAD har varit till stor nytta i detta examensarbete. Vid kommunikation med lärare och 
uppdragsgivare har konstruktionen kunnat visas upp och fått konstruktiv kritik direkt med full 
förståelse. Författaren har också haft möjligheten att maila konstruktionen till handledare hos 

uppdragsgivaren och även fått deras åsikter om projektets framfart.   
 

Totalt blev det 6 olika CAD-modeller innan författaren ansåg sig nöjd med sitt resultat. 
Anledningen till att olika modeller skapades var att vid CAD-konstruering upptäcks 
konstruktionsfel och formgivningsfel. Modellerna har i princip samma formspråk men fått nya 

idéer för modulkonstruktionen vid varje ny modell.  
Figur 41 visar det första utkastet som skapades i CAD och pilen symboliserar vägen till Figur 

42 som är det slutliga CAD konceptet.  I bilaga 6 finns även de andra CAD koncepten.  
 
 

 
Figur 41 - CAD-koncept 1 

 

 

 
Figur 42 - CAD-koncept 6 
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7.5.3 Beräkningar 

Beräkningar har utförts för att styrka konstruktionens hållbarhet och säkra FMEA analysens 
påstående om materialhaveri. För att enkelt beräkna denna konstruktion har simuleringar i 
CAD använts. För att konstruktionen skall kunna beräknas på ett korrekt sätt har en 

beräkningsmodell skapats. Beräkningsmodellen är svetsad istället för modulbyggd och erhåller 
då inga kopplingsövergångar. Detta får tas med i åtanke vid kontroll om hur väl modulen håller 

för vissa laster och kraftpåkänningar.  
 
Beräkningarna kommer endast att ske på modulkonstruktionen eftersom det är utgångspunkten. 

Antagandet har gjorts att konstruktionen blir starkare vid extrapåbyggnad av fler moduler och 
får då en högre hållbarhet. För att bevisa simuleringens trovärdighet har manuell beräkning 

utförts på ett rör som sedan jämförs med samma utfall i en simulering. Då dessa visar likartade 
värden behövs inga andra manuella beräkningar tas vid och simuleringarna har högre 
trovärdighet.  

7.5.3.1 Simulering av modul 

Ett värsta utfall fick antas för att skapa ett maximalt lastfall. Detta är knappast trolig men ändå 
tänkbart möjligt att kunna hända. Ponera att 100 kilopond kastas fritt mot ett av 
konstruktionens bärande rör på en meters höjd. Vi kan anta att någon skulle slänga en skivstång 

med stor kraft av misstag på röret. 
 

Detta rör är utrustat med genomgående hål med en diameter på 20 millimeter. Hålen är utsatta 
på varsin sida av röret med 90 graders vinkel och är med 100 millimeters avstånd till varandra. 
(Se figur 43) 

Röret sitter fast i marken och får ett tryck på 1000 Newton horisontell från sidan. De värden 
som fås är spänningen i materialet och förflyttningen i sidleds.  

 
Figur 43 – Simuleringsutfall, Spänning 

 
Figur 44 - Simuleringsutfall, 

Förflyttning 

 
 

 
Figur 43 och 45 visar spänningsutvecklingen i röret och då vi ser att spänningen kommer upp 
mot 325,6 MPa. Detta kan ses som en riskfaktor då materialets övre sträckgräns är 220 MPa 

och denna spänning överstiger detta. Vid samtal med Göran Svensson konstateras att denna 
stora spänning kommer ske i de parallella hålen som figur 45 visar. Vid denna spänning 

kommer hålen att plasticeras och sedan gå tillbaks vid normalbelastning, därmed är det ingen 
fara. 

Figur 45 - Simuleringsutfall, 

Spänning i hål 
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Simuleringen visar även blåa och gröna områden på röret, det innebär att spänningar mellan 0-
200 MPa påverkar konstruktionen. Spänningarna överstiger inte den övre sträckgränsen och är 
då ingen riskfaktor. Däremot saknar det enskilda röret säkerhetsfaktor för att inte överstiga den 

övre sträckgränsen och börja plasticera. 
 

Vid observation av figur 44 ser vi att den förflyttas 5.3 millimeter i sidleds vid den satta 
lastpåkänningen. 
 

 
För att se hur hela konstruktionen reagerar på detta utfall sätts samma kraft på 

beräkningsmodellen. Syftet med det är att se hur mycket kraft de andra rören tar upp av den 
pålagda lasten.  
 

De rör som inte blir direkt utsatta av en last kommer att fungera som en säkerhetsfaktor och 
hålla ner spänningar och förflyttningen som sker i det angripa röret. Se figur 46 för visuellt 

betraktande av lastutfallet. Riktningen på kraften är satt i konstruktionens mest kritiska läge där 
konstruktionen anses vara ”svagast” (se figur 47).  
 

 
Figur 46 - Beräkningsmodell 

 

 
Figur 48 - Simuleringsutfall av 

beräkningsmodell, Spänning 

 
Figur 49 - Simuleringsutfall av 

beräkningsmodell, Förflyttning 

 
 
Vid simulering syns det tydligt hur modulen beter sig vid denna lastpåkänning. 

Anmärkningsvärt är att SolidWorks gör överdrivna förflyttningar vid visualiseringen av 
sidledsförflyttningen. Anledning till detta är att tydliggöra resultatet.   

 

Figur 47 - Kritiskt fall 
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I figur 48 ser vi hur spänningen blir på konstruktionen. Även här blir den största spänningen 
runt hålen men i detta fall hamnar den största spänningen på 113,2 MPa. Vilket betyder att den 
nästan har sjunkit tre gånger mot det enskilda röret. 

 
På figur 49 har modulen en största sidoförflyttning på 3,9 millimeter som sker ungefär på 1,5 

meters höjd. Vid angreppspunkten som var en meter upp på röret har den en förflyttning på 2,8 
millimeter. Det enskilda röret hade en förflyttning på 5,3 millimeter vid samma punkt.  
 

Även här visar det att påfrestningen på röret sjunker markant och ger en säkerhetsfaktor på 
drygt 2.  

 
Med dessa antaganden och beräkningar kan författaren anta att konstruktionen kommer erhålla 
en säkerhetsfaktor på drygt 2 vid det antagna värsta fallet. Sammanfattat kan beslutet tas att 

konstruktionen kommer att hålla för sitt ändamål.   
 

7.5.3.2 Manuella beräkningar 

För att styrka simuleringens trovärdighet och att dess beräkningar stämmer har manuella 

beräkningar utförts som referens. 
 

Då har ett enkelt rör utan hål sats upp. Den får en sidokraft på 1000 N och därefter beräknas i 
SolidWorks. (Se figur 50) 
 

 
Figur 50 - Referensmodell 

 
Rör får en sidoförflyttning på 4,68 millimeter 

vid ett tryck med en kraft på 1000 N vid en 
meters höjd. 
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För att göra en jämförelse med manuella beräkningar har elementarfall utnyttjas. (Se figur 51) 

 
Figur 51 – Elementarfall 

22
 

 
Med hjälp av elementarfallet kan beräkningar utföras. Dessa beräkningar kräver materialdata 

och formler, dessa presenteras nedan. 
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Med dessa uträkningar kan vi se att resultaten är nästintill lika och bevisar då CAD-

simuleringens trovärdighet.  

                                                 
22

 Dahlberg T., 2001, Formelsamling i hållfasthetslära, teknisk hållfasthetslära 3:e upplagan, studentlitteratur  
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7.6 Konstruktion 

I detta kapitel redogörs konstruktionens formgivning och konstruktionsdelar. Förklaringar om 
konstruktionens modulegenskaper kommer presenteras och alla tillämpande träningsredskap 

redovisas.   

7.6.1 Formgivning 

Det valda materialet har begränsningar. Vid formgivning ville författaren skapa mjuka former 

vid konstruktions hörn och övergångar. Det som då begränsade formgivningen var att det valda 
material endast har en bockningsradie som uppdragsgivarens produktion kan erbjuda. 
Radien 152,2 grader är den radie som de kan utföra, det är trots allt en radie som ger fina 

övergångar och skapar automatiskt en enhetlig form i konstruktionen.   
 

 
Figur 52 – Möjlig radie 

7.5.2 Viktiga mått 

Under informationsinsamlingen och vid förstudierna av befintliga produkter togs avgörande 

mått fram för konstruktionen.  
Vid fastställande av träningsövningar och redskap insamlades information om dess 

dimensioner och kritiska mått. 
 
De mått som har begränsat konstruktionens vinklar och form har varit skivstångens bredd 

mellan knutarna som är 1310 millimeter (se figur 53) som blev modulens maximalt möjliga 
bredd och även pull-ups baren som minst måste vara 1000 millimeter för att kunna utföra 

övningen korrekt. 
 
Den maximala bredden är ett viktig mått att hålla, för om den överstiger 1310 millimeter tas 

möjligheten att applicera träningsredskap som ställ för avlastning bort och många 
träningsmoment går då ej att utföra.   

 
Även djupet i konstruktionen har haft en avgörande roll med avseende på att minimera 
vältrisken och att det skall finnas gott om plats för att utföra träningsövningar.  

 
Dessa mått har varit riktlinjer i det slutgiltiga konceptet och fungerar som formgivningskrav. 

Vid diskussion med uppdragsgivaren ansågs detta som ett viktigt krav gällande utformningen 
av modulen eftersom denna punkt är dåligt uppfylld av de nämnda konkurrenterna. För att se 
resultat av formgivning se avsnitt 8, Resultat 

 

 
Figur 53 - Standardmått för skivstång 
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7.6.3 Moduler 

Ett av huvudkraven i detta examensarbete var att konstruktionen skulle erhålla 
modulegenskaper. Detta har författaren löst genom att konstruera modulen likt ett fackverk. 
Detta medför även förhöjd hållfasthet vid påbyggnad av flera moduler. 

 
Modulen är konstruerad i enskilda rör med olika form som sedan monteras samman med 

kopplingar. Rören kan sedan utrustas med träningsredskap och kringutrustning som hyllor och 
hängen. För att enklare förklara hur en ”grundmodul” ser ut kommer bilderna nedan med text 
att hjälpa.  

 

 
Figur 54 - Moduldelar 

7.6.3.1 Moduldelar 

Nedan kommer grundmodulens delar och de extrarör som krävs för modulpåbyggnad att 

presenteras kortfattat. För mer ingående information om varje del hänvisas läsaren till 
komponentens bilaga. 
 

Grundmodulens delar  

1. Markfäste 

2. Vägg med infästningar 
3. Markfäste med infästning 

4. Sidorör höger 

5. Mittenrör 
6. Sidorör vänster 

7. Förstärkningsrör  
8. Modulben  
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Rördelar 

 
Figur 55 - Mittenrör 

Mittenrör 

Mittenröret har som standard att vara utrustad 
med handtag för olika dragövningar. Detta rör 

är centrum i modulen. I rörets ändar sätts en 
koppling (Trevägskoppling, se sida 63) och 

sedan monteras rastrerande rör. 
 
 

 Sidorör, höger och vänster 

Höger och vänster sidorör byggs på ändarna 
av Trevägskopplingen. De är bockade med en 
radie på 152,2 grader som ger ett mjukt 

utseende och medför minimering av delar. 
 

Rören har genomgående hål med en diameter 
på 20 millimeter som går längst hela rören. 
Hålen är parallella med mittenröret och deras 

syfte är att kunna fästa på träningsredskap och 
träningshjälpmedel. 

 
 

 Modulben 

Detta rör har flera funktioner. Det är utrustat 
med genomgående hål från två olika håll och 

har samma dimension och syfte som 
sidorören.  
 

Rörets grundposition är att sitta i modulens 
bakre del. 

 
 
 

 Förstärkningsrör 

Dessa rör är till för att ge modulen en 
stadigare konstruktion. De appliceras mellan 

sido- och modulben och fästs med en 
rörkoppling (Multi-koppling se sidan 69).  
 

 
  
För utförligare beskrivning med måttsättning se bilaga 7, Ritningar 

  

Figur 56 - Sidorör, höger och vänster 

Figur 57 - Modulben 

Figur 58 - Förstärkningsrör 
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Kopplingar, markfästen och vägg 

 Markfäste med infästning 

Detta markfäste har två funktioner, den ena är att ge 

konstruktionen en stabilitet genom att skruvas fast i 
marken.  

Den andra funktionen är att ett träningsredskap skall 
monteras vid behov i änden och användas vid vissa 
träningsövningar.  

  

 Markfäste 

Detta markfäste träs i vardera modulrör, förutom det 
som valts att ha markfäste med infästning. 

Markfästet medför stabilitet till konstruktionen och 
minskar även vältrisken. 
 

  

 Trevägskoppling 

Trevägskoppling används mellan mittenröret, 

modulben och sidorör. Det är en utanpåliggande 
koppling som ansågs passa bäst för denna 

konstruktion.  
 

  

 Multi-koppling 

Multi-kopplingen har varierad användning. I 

grundmodulen används den till för att applicera 
förstärkningsröret.  
 

 

  

Modulvägg med fästen 

Varje grundmodul är utrustad med en vägg. Väggens 
syfte är att skymma av träningszonen och skapa en 

given träningsyta.  
Den har även funktionella egenskaper vid 

träningsutförande och har som syfte att användas 
inom CrossFit-träningen.  
 

 

  
För ingående beskrivning om markfästena se bilaga 7, Ritningar  

Figur 59 - Markfäste med infästning 

Figur 60 - Markfäste 

Figur 61- Trevägskoppling 

Figur 62 - Multi - koppling 

Figur 63 - Vägg med fästen 
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7.6.4 Moduluppbyggnad 

För att möjliggöra en modulutbyggnad krävs det att kunden införskaffar ett förlängningsrör 
som har konstruerats. Som figur 64 visar kommer förlängningsröret och ett extra modulben 
samt en Trevägskoppling att ersätta ett sidorör på grundmodulen. Modulen är konstruerad så att 

samma markfäste kan användas vid förlängning och att det befinner sig på samma plats som 
om ett sidorör befann sig där. Det medger egenskapen att konstruktionen inte förändras något 

vid utbyggnad utan endast blir större (se jämförelsefigurer i figur 66). 
 

 Förlängningsrör 

Detta rör är ett extrarör som appliceras vid påbyggnad av 
extra modulkonstruktion. Detta möjliggör att 

konstruktionen blir påbyggnadsbar och kan få fler 
utseenden. 
Förlängningsröret monteras via multi-kopplingen.  

 

  

Extra modulben 

Här använder modulbenet sin andra funktion. Det ersätter 
det sidoröret vid påbyggnad av modul.  
 

 

 
 

 
Figur 66 - Modul uppbyggnad 

 

 

Figur 64 - Förlängningsrör 

Figur 65 - Extra Modulben 
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7.6.5 Träningsredskap 

Träningsredskap har konstruerats gör att ge en bättre visuell bild av hur modulens tänkta 

träningsövningar skall kunna utföras. De har även som syfte att visa hur och var de skall kunna 
monteras. 
 

Nedan visas bilder med förklarande text om varje träningsredskap.  
 

 
 
 

 
Figur 67 - Wallball 

Wallball 

Wallball är ett träningsredskap som utnyttjas 

vid träning med medicinboll. Detta redskap 
monteras på valfri plats av modulens överdel.  
Vid användning skjuter utövaren ifrån bollen 

med kombinerad ben- och armstyrka då 
bollen ska träffa Wallballen och returneras till 

användaren.  
 
Detta är ett populärt träningsmoment som ofta 

utförs mot en hög vägg med ett kryss på. 
Ballwallen ersätter detta och tvingar 

användaren att sikta på den begränsade 
träffytan.  

  

 

 

 
Figur 68 - Box 

Box 

Denna träningsbox är höj och sänkbar. Boxen 
appliceras mellan de två bakre modulbenen 

och kan tas bort eller monteras efter behov.  
 

Boxen medför många olika övningsalternativ, 
exempelvis boxhopp, bakvända dips. 

  

 

 

 

 
Figur 69 - Dips bar 

Dips bar 

Denna dips bar appliceras på valfritt 

modulben och tas av eller monteras på vid 
användarens behov. Den är utformad för att 

passa olika användares önskemål av 
greppbredd som ger en ökad ergonomi.  
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Figur 70 - Kettlebell 

Kettlebell 

Konstruktionen skall erhålla plats för 

kettlebells. De kräver ingen bestämd 
träningsyta eller någon annan typ av 

utrustning.  
 

 

 
 
 

 
Figur 71 - Led 

Led 

Denna led är konstruerad för att kompensera 

andra träningsövningar och skapa variation i 
träningen. Den appliceras på markfästet med 
infästning och sedan med en skivstång i andra 

änden. Tillsammans skapar det en hel 
träningsstation som erbjuder många olika 

övningar.  
 
 

  

 
Figur 72 - Medicinboll 

Medicinboll 

Medicinbollen kommer finnas med i 
konstruktionens träningsredskap. Den 
används vid träningsredskapet Wallball och i 

många bålövningar samt uppvärmning. 

  

 
Figur 73 - Ringar 

Ringar 

Ringar medger många övningsalternativ. Med 

dem kan användaren utföra exempelvis 
varianter av dips och pull-ups. Ringarna ger 
dessa övningar en variation som CrossFit vill 

erbjuda.  
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Figur 74 - Skivstångsställ 

Skivstångsställ 

Det konkurrenterna inte har löst med deras 
konstruktioner var att erbjuda ett bra och 

säkert skivstångställ. Detta redskap appliceras 
på de främre rören på varsin sida om modulen 

och har som funktion att kunna erbjuda 
avlastning av skivstång. Användaren skall 
även kunna utföra säkra lyft genom att 

använda dessa som fallskydd.   
 

Redskapet har en speciell 
infästningsanordning som gör att kunden kan 
montera det på en önskad höjd och frigöra det 

helt från modulen vid behov.  
  

 
Figur 75 - Pull-ups bar 

Pull-ups bar 

Detta träningsredskap används för att göra 
pull-ups. Denna pull-ups bar monteras mellan 

den övre profilen på modulen och passar bara 
i ett specifikt läge på grund av dess form och 

längd. 

  

 
Figur 76 - Skivstång 

Skivstång 

Konstruktionen kommer även vara utrustad 
med skivstänger. Detta är ett av de vanligaste 

träningsredskapen som används inom 
CrossFit. Detta träningsredskap kan 
kompletteras med kettlebells i många 

övningar.  

  

 
Figur 77 - Vikt 

Vikt 

Vikter för skivstången kommer även finns för 
att möjliggöra variation av motstånd.   
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7.6.6 Helhetskonceptet 

Då kunden önskar ett bredare utbud av möjliga övningar och träningsredskap för en 
stationsbaserad CrossFit-träning, kan konceptet byggas ytterligare. 
 

Då har ett helhetskoncept för CrossFit konstruerats som kan ses som en ultimat CrossFitstation 
för den användare som vill köpa ett komplett träningspaket.  

 
Denna helhetslösning kommer bestå utav fyra stycken kompletta grundmoduler som kommer 
placeras som bärande hörn. Mellan dessa moduler kommer träningsredskap Multi bar och 

Monkey bar som presenteras nedan att appliceras. 
 

 
Figur 78 - Multi bar 

Multi bar 

Detta redskap är endast möjligt i den nämnda 
ultimata CrossFitstationen. Det är en multi 

funktionell bar som ringar kan appliceras på 
och vanliga pull-ups kan utföras. Det 

speciella med detta träningsredskap är att 
övningen Flying pull-ups är möjlig att utföra.  
 

Detta redskap monteras direkt på redskapet 
Monkey bar med hjälp av Multi – kopplingen. 

 
  

 

 
Figur 79 - Monkey bar 

Monkey bar  

Den stegliknande konstruktionen har 

namngetts till Monkey bar eftersom den redan 
existerar i Nordic Gyms produktion. Även 
denna är endast möjlig i det färdiga konceptet 

ultimata CrossFitstationen och monteras 
samman med en till likadan komponent, för 

att tillsammans uppnå sin totala längd. 
 
Med detta träningsredskap kan användaren gå 

armgång och utföra liknande dragövningar 
som pull-ups och även applicera ringar i 

rören.  
 
 

För att kunna montera denna helhetslösning och applicera dess träningsredskap har 3 extrarör 
konstruerats som visas nedan.  
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Figur 80 - Fäste för Monkey bar 

Fäste för Monkey bar 

Denna rörkomponent kommer användas i det 
färdiga konceptet ultimat CrossFitstation och 

appliceras mellan två grundmoduler med hjälp 
av multi – kopplingen. När denna komponent är 

monterad möjliggörs montering av Monkey bar. 

 
Figur 81 - Förstärkningsrör för Multi bar 

Förstärkningsrör för Multi bar 

Denna rörkomponent monteras mellan 
grundmodulen och träningsredskapet Multi bar. 

Den har som uppgift att stabilisera 
konstruktionen och medföra högre säkerhet vid 

användning. 
 
Även denna rörkomponent används enbart vid 

uppbyggnad av konceptet ultimat 
CrossFitstation.   

 
 

 
Figur 82 - Koppling för Monkey bar 

Kopplingsrör för Monkey bar 

Detta rör möjliggör att Monkey bar kan bli 
hopmonterad med varandra och uppnå sin 

fulla längd. 
 
Detta kopplingsrör är ej synligt och monteras 

invändigt i Monkey baren.  

  
För mer information om dessa se bilaga 7, Ritningar  
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7.6.7 Träningshjälp 

För att möjliggöra att fler människor skall kunna utföra 
tunga övningar och utföranden i CrossFit har 
träningshjälp setts över. Som tidigare nämn är speciellt 

pull-ups och dips de tyngsta övningar som inte går att 
förenkla genom viktminskning eftersom övningen 

utförs med kroppens egenvikt.  
 
Träningshjälp har även setts över i den aspekten då 

skada kan ske på grund av oanad styrkeförlust.  
 

Samtliga problem har löst genom befintliga 
träningsprodukter och ett extra tillbehör för den 
kommande CrossFitmodulen.  

 
Genom att använda ett CrossFit supergummiband (se 

figur 84) som används idag som träningshjälp vid 
dessa övningar kombinerat med en universalpinne som 
konstruerats för CrossFitmodulen kommer dessa 

träningsövningar kunna varieras i belastning och kunna 

utföras för den som inte orkar med sin egenvikt.  

 
Figur 84 - CrossFit gummiband 

Bilen visar ett CrossFit gummiband som har en bredd på 12,5 millimeter. Dessa gummiband 
finns i många olika bredd. Bredden på bandet avgör hur mycket det hjälpa till vid 

övningsutförandet. Ponera att en användare kräver väldigt liten hjälp för att kunna utföra en 
tung övning. Då kan detta gummiband vara ett bra alternativ. Det vill säga desto bredare band 
desto mer hjälp medger gummibandet.  

 
Gummibandet kommer kunna appliceras med hjälp av modulens universalpinnar (se figur 85) 

Dessa universalpinnar kan flyttas upp och ned och appliceras i de genomgående hålen på 
modulbenen. Därefter appliceras gummibandet mellan dessa universalpinnar och kommer 
fungera som en avlastningshjälp av egenvikten vid det dynamiska träningsutförandet. Se figur 

83 för förtydligande av användning.  

 
Figur 85 - Universalpinne 

Figur 83 - Träningshjälp 
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7.6.8 Övriga delar 

Övriga delar som skruvar, brickor och muttrar har endast applicerats på grundmodulen. De 
skruvar som används genomgående i konstruktionen är M6S M10x90 och muttern M6M M10 

samt brickan BRB M10. Beroende på golvunderlag väljs skruv till markfäste, av kund. 

7.6.9 Frakt 

Vid konstruktion av produkten har transportmöjligheter varit med i tankarna. Modulen blir 

begränsad med avseende på fraktkostnader vid storleksskillnad av länger och volym. 
 
En standarlastpall är          [          ]. Vid transport av större gods får då lastpallar 

sättas samman. Dessa kostnader skiljer sig mellan olika fraktbolag. 
 

Fraktbolaget DB Schenker utgav information om hur fraktkostnader värderas och hur olika 
fraktsätt går till väga. I detta fall kommer konstruktionen bestå av skrymmande gods och 

längderna kan komma upp mot 2400 millimeter. 
 
Om produkten inte får belastas eller att leverantören Nordic Gym inte vill riskera stötar ifrån 

andra föremål vid frakt. Så beställs en frakt med flakmeter. Att frakta i lastbil med flakmeter 
innebär att leverantören köper en lastbils totala yta på höjden (inget får staplas ovanpå). 

 Kostnadsformeln för detta är: 
               

   
, då längden och bredden motsvarar godset 

storlek och 2,4 är höjden på lastbilens flak. 
 
Ett annat alternativ för frakt är att leverantören beställer med fraktalternativet Kubikgods, då 

lådor ställs på varandra. Detta ska vara ett billigare alternativ. Kostnadsformeln för detta är: 
                      , då längden, bredden och höjden motsvarar godset storlek.  

 
Det sista alternativet som Schenker erbjöd är att ”specialtillverkade" pallar för just 

konstruktionen. Detta alternativ är svårt att specificera en kostnad på. Däremot är de det dyraste 
alternativet fast förmodligen det enklaste i konstruktionssynpunkt.  
 

7.6.9.1 Dimensionering 

För att undvika stora fraktkostnader har samtliga rör förutom multi baren dimensionerats under 
2400 millimeter och en bredd på 800 millimeter. Detta motsvarar två stycken lastpallar som 

blivit hopmonterade. Detta alternativ skulle då bli det mest ekonomiskt tilltalande. 
 
Anledningen till varför multi baren inte kan optimeras i sin storlek beror på dess formgivning. 

Alternativet att dela upp den och skapa fler delar är inte aktuellt på grund av 
hållfasthetsaspekter.  

 
Att beräkna ett fraktpris för frakt går ej att utföra. DB Schenker uppgav att ett företag måste 
ange exakta beställningar för att få prisupplägg.  
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7.6.10 DFM 

Detta examensarbete har inte varit kostnadsstyrt och därför har inte DFM haft stor inverkan i 
konceptutvecklingsarbetet. Däremot har DFM funnits med i tankarna och blivit tillämpat i viss 
del i slutkonceptet. 

 
Examensarbetets grundmodul består totalt utav åtta stycken olika komponenter. Tre stycken 

markfästen, ett markfäste med infästning, två stycken modulben, två stycken sidoben, två 
stycken förstärkningsrör, ett mittenrör, två stycken trevägskopplingar och två stycken multi 
kopplingar. Totalt 15 stycken delar.  

 
Den bearbetning som dessa rör genomgår är bockning som sker på sidorören, stansning eller 

borrning som alla rör erhåller i någon form genomgår och kopplingarna som kräver svetsarbete.   
 
Dessa moment för att tillverka denna typ av konstruktion anser författaren vara tillräckligt få, 

för att godkännas i detta prototypstadium. Vid senare förbättringsarbete efter att prototyp har 
realiseras av uppdragsgivare kommer åtgärder bli tydligare och justeras därefter.  

7.6.11 DFA 

Monteringskostnader har blivit försummade genom att uppdragsgivaren frånsäger sig all 
montering av konstruktionen, kunden monterar modulen själv på plats. Anledning till detta är 
att konstruktionen är modulbyggd och anpassad för självmontering samt att kunden skall vid 

senare skede kunna utföra påbyggnad av konstruktion. 
 

Modulen har genom hela examensarbetet strävat mot att bli lättmonterad och att inga större 
beskrivningar skall behövas. Konstruktionen erhåller endast en dimension av skruvar och 
kräver då endast ett verktyg för montering av rörkomponenter.  

 
Detta medför många fördelar för uppdragsgivaren som att deras monteringskostnad för produkt 

blir lika med noll samt att paketering och frakt blir avsevärt billigare än frakt av monterad 
produkt.  
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8. Resultat 

I detta avsnitt presenteras examensarbetets resultat. Figurer och text kommer presentera 
CrossFitmodulens helhet. I resultatdelen kommer även moduluppbyggnadsförslag att 
presenteras och alternativ av var och hur träningsredskap kan appliceras.   

8.1 CrossFitmodul 

Huvudegenskapen med modulkonstruktionen är att kunden kan kombinera den efter sitt eget 

behov av träningsstation. Den kan i princip applicera samtliga träningsredskap på en modul 
samtidigt. Dock är det inte rekommenderat för då blir den väldigt ”rörig” och 

träningsövningarna får begränsad med plats. Nedan kommer olika förslag att presenteras hur 
den kan se ut med olika träningsredskap applicerade och även olika modulkombinationer med 
träningsredskap.  

 

 
Figur 86 - CrossFitmodul, resultat 

Här visas Grund CrossFitmodulen utan applicerade träningsredskap. Tidigare i avsnitt, 7.6.3.1 

Moduldelar har dess rörkomponenter presenterats. Detta är det slutgiltiga resultatet av 
examensarbetet om hur en CrossFitstation skall se ut. Detta kan ses som stommen till alla andra 

CrossFitmoduler. Övriga delar av moduler är påbyggnad på denna konstruktion. 
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Figur 87 – Måttbeskrivning 

Den är 1200 millimeter bred och 500 millimeter djup. Vinklarna från mittenröret är 125 grader 
och ger konstruktionen sin ”fackform” som medför stabiltitet. Den är 2400 millimeter hög utan 

sina markfästen och är då konstruerad för en ekonomisk frakt.  
 
Denna CrossFitstation är konstruerad för att en CrossFit-utövare skall kunna utföra ett helt 

träningspass.  
 

 
Figur 88 - Referensbild 

 
 
 

Genom sin måttsättning kommer en Pull-ups bar att få 
plats mellan konstruktionens övre profil och erhålla gott 

om träningsyta för att utföra tänkta övningar korrekt.  
 
Konstruktionen är inte bredare än 1310 millimeter och 

möjliggör då att en skivstång kan användas och även bli 
avlastad på konstruktionens sidorör.  

 
Väggen är inte bara ett träningsredskap utom medför en 
semiotik för en given träningsyta. 

 
Referens-gubben är drygt 1700 millimeter lång och 

visar CrossFitstationens storlek.  
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8.2 Träningsredskap 

Nedan visas olika exempel av upplägg av CrossFitmodulen med träningsredskap som ingår i 
CrossFit-träning. Dessa är förslag på hur träningsredskapen kan appliceras då det endast en 

CrossFitmodul erhålls.   
Led Box Dips bar 

 
Figur 89 - CrossFitstation med led 

 
Figur 90- CrossFitstation med Box 

 
Figur 91- CrossFitstation med Dips bar 

 

Kettlebells Medicinboll med Wallball Pull-ups bar 

 
Figur 92 - CrossFitstation med 

Kettlebells 

 
Figur 93 - CrossFitstation med 

medicinboll och Wallball 

 
Figur 94 - CrossFitstation med Pull-

ups bar 

 

Ringar 

 

Skivstång med ställ 

 

Referens 

 
Figur 95 - CrossFitstation med Ringar 

 
Figur 96 - CrossFitstation med 

Skivstång med ställ 

 
Figur 97 - Referens 

 

CrossFitmodulen kan applicera flera redskap samtidigt. Bilden nedan presenterar ett förslag på 
modulen då den är i princip maxladdad med träningsredskap. 
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Figur 98 - Maxladdad CrossFitstation 

 
I denna ”maxladdade” CrossFitmodul finns i princip alla redskap som krävs för att kunna utföra alla CrossFitövningar. 

Som bilden visar erhåller den träningsredskapen: Vägg, Wallball, medicinboll, skivstång, led, kettlebells, Pull - ups 
bar, Dips bar, avlastningsställ. 
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8.3 Påbyggnad av CrossFitmodul 

 
För att fler utövare av CrossFit skall kunna träna samtidigt eller om kunden vill erhålla mer 

träningsyta för varje träningsövning går CrossFitmodulen att uppgradera och göra större.  
 

Nedan presenteras förslag av uppgradering av CrossFitmodulen med redskap. 
 

 
Figur 99 - Tre hopsatta moduler 3D vy  

Figur 100 - Tre hopsatta moduler 3D vy 

 

 
Figur 101 - Tre hopsatta moduler top vy 

 
Figur 102 - Tre hopsatta moduler sido vy 

 

Figur 99, 100, 101 och 102 visar olika vinklar ett exempel av moduluppbyggnader.  
Den är utrustad med träningsredskapen: Medicinboll med Wallball, skivstång med 

avlastningsställ, Pull-ups bar, dips bar, Kettlebells samt hyllor för dem och en box. 
 
När CrossFit skall utövas på dessa konstruktioner kan vissa pass (WOD’s) utföras beroende på 

vilka redskap som är applicerat. Exempel på WOD’s som kan utföras på CrossFitstationen 
ovan är. 

 
Angie: 100 pull-ups, 100 armhävningar, 100 situps, 100 knäböj på tid. 
 

Diane: 21-15-9 av marklyft 100/70kg och handsående armhävningar på tid. 
 

Eftersom konstruktionen är anpassningsbar genom att träningsredskap kan appliceras där 
kunden vill ha dem och monteras av och på efter behov så kan denna CrossFitstation 
konstrueras för nästan alla WOD’s.  
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8.4 Heltäckande CrossFitmodul 

Avslutningsvis skapades en helhetslösning för att möjliggöra fler övningar. Detta koncept har 
ett utseende som påminde om en stationsbaserad CrossFit-träning. Detta medför att den andra 

målgruppen i detta examensarbete blir bemött. Nedan visas resultatet. 
 

 

Denna kompletta CrossFitstation kan ses som ett ultimat träningspaket för dem som vill utöva 
CrossFit. Denna konstruktion passar många målgrupper, de som vill utföra CrossFitövningar 

likt ett cirkelgymspass, gym som vill erbjuda CrossFit på sin träningsplats eller de som utför 
CrossFit på det traditionella sättet och som vill ha möjligheten att kunna utgöra många 
träningsövningar på en liten yta.  

 
Denna konstruktion kan erbjuda i princip alla träningsövningar inom CrossFit. Det som avgör 

är vilka träningsredskap som är applicerade.  
 
Den består av fyra stycken CrossFitmoduler som ställs i varsitt hörn, två hopmonterade 

Monkey bars för armgång och andra dragövningar, två stycken Multi bars som möjliggör 
många träningsövningar exempelvis flying pull-ups. Dessa komponenter är grunden för denna 

helhetslösning och sedan kan kunden variera allt därefter.     
 

Figur 103 - Heltäckande CrossFitstation 
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Figur 104 - Heltäckande CrossFitstation, top vy 

 

Konstruktionen blir totalt 3500 millimeter bred och en har en längd på 4700. Höjden mellan 
golv och toppen av Multi baren är ungefär 3000 millimeter.   

 
Figur 105 - Heltäckande CrossFitstation 
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8.5 Träningsövningar 
Genom att studera olika WOD’s och med hjälp informationsinsamlingen kan exempel på 
övningar kategoriseras under sitt träningsredskap. Dessa träningsredskap och övningar 

förklaras ytterligare i bilaga 8, Träningslexikon. 
 

Pull-ups bar 

 Pull-up 

 Toes to bar 

 L pull- up 

 Pull up med Kipps 

 bar muscle up 

 Knees 

 CTB 

 

Skivstång 

 Marklyft 

 Frivändning 

 Push Jerk 

 Push press 

 Knäböj 

 Air Squat 

 Squat 

 Thruster 
 

Box 

 Boxhopp 

 Sneda armhävnigar 

 Bakvänd dips  

 Stepp 
 

Ringar 

 muscle up 

 Ringdip 

 Pull-ups  

 

Monkey bar 

 Armgång 

 Pull-up 

 Toes to bar 

 L pull- up 

 Pull up med Kipp 

 bar muscle up 

 Knees 

 CTB 

 

Wallball 

 Wallball 

 

Multi bar 

 Flying pull-ups 

 Pull-up 

 Toes to bar 

 L pull- up 

 Pull up med Kipp 

 bar muscle up 

 Knees 

 CTB 

 

Medicinboll 

 Wallball 

 Medicine ball clean 

 Blandade 

uppvärmningsövningar 
 

Vägg 

 Wall climb 

 Handstand push-ups 

  Handstående 

 

Led 

 Varierade axel 
övningar 

 Varierade bålövningar 

 

Kettlebell 

 Sving 

 Push press 

 Sumodeadlift highpull 

 Turkish getup 

 Militärpress 
 

 

Dips bar 

 Dips  

 Bakvänd armhävning 
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9. Analys 

I analysen diskuteras problemformuleringen och reflekterar om hur pass bra examensarbetet 

har besvarat dess problem. Denna kan ses på avsnitt 4 sida 5. Även kravspecifikationen ses 
över på nytt och analyseras om hur pass bra den blev bemött mot det slutgiltiga resultatet.  

9.1 Problemformulering  

Här diskuteras och analyseras resultatet om hur väl problemformuleringen blev bemött. Dessa 
problem blir även besvarade i avsnitt 8, resultat. Därav kommer endast sammanfattade svar ges 

här. 
 

1. Hur skall konstruktionen se ut för att främja CrossFit-träning? 
 
Detta krav uppkom av uppdragsgivaren Nordic Gym. De önskade en konstruktion som 

uppfyller CrossFitutövares krav om hur en träningsställning kan se ut. Då fler målgrupper 
utrönades var konstruktionen tvungen att bli påbyggnadsbar utan att förändra sin 

grundkonstruktion. Därefter valdes modulkonstruktion.   
 
Konstruktionen har konstruerats med rördelar som erhåller hål för applicering av 

träningsredskap. Detta ska medföra att kunden kan bestämma själv hur konstruktionens kan se 
ut.   

 
2. Vilka träningsstationer bör konstruktionen inneha? 
 

Vid informationsinsamling utrönades det att kunden som utövar CrossFit följer konceptet 
WOD i olika former. Därefter har träningsredskap konstruerats för att kunna uppfylla dessa 

träningsövningar.    
 
3. Hur skall den vara konstruerad för en ekonomisk frakt? 

 
För att kunna erbjuda en ekonomisk frakt har konstruktionen dimensionerats utefter att den 

skall få plats på två hopmonterade lastpallar som ger en lastarea på 2400*800 millimeter. Detta 
ansågs vara det bäst lämpade alternativet då konstruktionens andra egenskaper inte blev 
drabbade.  

 
Genom sin modulkonstruktion kan rörkomponenterna konstrueras för en ekonomisk frakt.  

 
4. Hur skall CrossFitstationen konstrueras för att kunna byggas i moduler? 

 

CrossFitstationen har konstruerats med enskilda rörkomponenter och tillsammans bildar en 
grundmodul. För att kunna montera samman dessa rörkomponenter har kopplingar 

konstruerats. Dessa rörkomponenter erhåller varsitt markfäste som gör att konstruktionen håller 
sig stadig på sin bestämda plats. 
 

Kopplingarna är vinklade och i och med det skapas dess vinklade profil.  
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5. Hur skall konstruktionen kunna vara påbyggnadsbar? 
 

Denna grundmoduls rörkomponenter kan ersättas med förlängningsrör. Dessa förlängningsrör 

möjliggör att konstruktionen kan bli förlängd men utan att konstruktionens grundform 
förändras. Detta medför att konstruktionens grundmoduls funktion inte blir förändrad vid 

påbyggnad. 
 

6. Vilka dimensioner krävs för att konstruktionen skall hålla för sitt användande? 

 
Utgångspunkten i projektet har varit uppdragsgivarens rörlistor. Efter arbete kom författaren 

och uppdragsgivaren överens om att precisionsröret 76*2 millimeter skulle vara lämpligt för 
den kommande konstruktionen. För att fastställa materialvalet utfördes hållfastberäkningar som 
styrkande argument om att materialet skulle hålla för det tänkta användningsområdet.  

 
Förstärkningar har tillämpats på konstruktionen för att höja dess hållbarhet, genom att applicera 

förstärkningsrör mellan modulben och att applicera markfästen.  
 

7. Vilka rör i uppdragsgivarens rörlistor kan utnyttjas? 

 
Det första materialvalet uppdragsgivaren beslutade om att använda var deras standardprofil 

50*50*3. Efter informationsinsamling ansågs detta som ett dåligt val av material på grund av 
dess visuellt dåliga egenskaper och att vinklar med detta material blev begränsade. Därför 
valdes ett material med motsvarande hållbarhet med en större ytterdiameter och tunnare 

godstjocklek. 
 

8. Hur skall CrossFitstationen konstrueras för att underlätta träning? 

 
I informationsinsamlingen hittades lösningar på detta problem som redan existerade inom 

CrossFit. Då använder utövaren som var i behov av träningshjälp ett CrossFit gummiband som 
underlättade tunga träningsövningar.  
 

Även i detta examensarbete tillämpas dessa gummiband. Författaren har dessutom konstruerat 
universalpinnar som skall underlätta användningen av gummibandet.  

 
Underlättande av träning har även möjliggjort variation av träningsredskap. Exempelvis kan en 
tung övning som dips på en dips bar ersättas med dips bakvänd på box. Vilket är en mycket 

lättare variant av övningen. 
 

9. Hur skall CrossFitstationen konstrueras för att möjliggöra justeringar och anpassning 
för kunden?  

 

För att möjliggöra justering och egenanpassning för kunden har modulbenen berikats med 
genomgående hål. I dessa hål monteras träningsredskap på den höjden utövaren önskar och 

på så sätt kan de anpassa konstruktionen utefter eget önskemål. 
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9.2 Kravspecifikation  

I detta avsnitt presenteras de krav som blivit genomföra i det slutgiltiga resultatet. 

 
Figur 106 - Analys, kravspecifikation 

 
Som kravspecifikationen redovisar uppfylls samtliga satta krav utom två dokumentationskrav. 

Att CrossFitstationen skall erhålla en viss semiotik som underlättar förståelsen för ditt 
användande och kravet att beskrivning av träningsövningar skall presenteras vid användning av 
produkten. Förklaring för bemötandet av krav ses på nästa sida. 
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Marknadskrav 
CrossFitstationen kommer kunna anpassas efter kundens önskemål genom dess 
modulkonstruktion. Med den kommer den även bli konkurrenskraftig på den svenska 

marknaden inom träningskategorin CrossFit. Kunden som beställer produkten kommer själv 
montera den på plats. 

 
Produktkrav 
Författaren har lyckats möta alla produktkrav som var utsatta i examensarbetet.  

 
Dokumentation 

I dess nuläge erhåller produkten ingen självklar semiotik om hur träningen går till vid 
användning. Författaren har utgått ifrån att instruktion kommer finnas för den som behöver vid 
träningsplats och därför inte värderat detta krav som viktigt. Med detta har heller ingen 

beskrivning av träningsövningar tillförts som kommer finnas vid CrossFitstationen. Däremot 
har material insamlats om träningsupplägg och förslag på övningar i ett träningslexikon. 

Detta är något som borde tas med i vidareutvecklingen som en av de större 
utvecklingspunkterna som uppdragsgivaren bör utföra. Då många CrossFitstationer och 
redskap redan finns på dagens marknad så borde det även finnas ordentliga beskrivningar om 

dess utförande.   
 

Paketering & emballage 

Konstruktionen har fått ett sådant utseende att emballage är möjligt vid frakt.  
 

Återvinning 

Redan idag tar Nordic Gym emot sina gamla träningsmaskiner och rustar upp dem och säljer 
vidare på en andramarknad. Detta alternativ kommer finnas för CrossFitstationen med. 

 
Materialet som valts är ett konstruktionsstål som har bra återvinningsegenskaper. Detta 

möjliggör att havererade konstruktioner som ej går att returnera eller laga, kan återvinnas till 
sin materialform.   
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10. Slutsatser och Rekommendationer 

Nedan framförs de slutsatser samt rekommendationer författaren har om examensarbetet. 
 

10.1 Slutsatser 

Författaren är nöjd med examensarbetets slutresultat och med vägen dit. Det har varit givande 
att utföra ett sådant stort arbete själv och se hur bred produktutveckling och dess 

utvecklingsprocesser är. Uppdragsgivaren Nordic Gym har varit bollplank i detta projekt och 
gett författaren fria tyglar i utvecklingsarbetet i vetskap om att resultatet kan bli underlag för 

nya produkter inom deras produktion.  

10.1.1 Konstruktion 

Författaren insåg tidigt i projektet att fördjupning krävdes för att förstå problemområdet 
CrossFit korrekt. Därför utfördes fältstudier som resulterade i funktionstest av olika 

CrossFitpass och intervju med passledare och deltagare. Med dessa förkunskaper har ett 
resultat blivit konstruerat. 

 
Författaren har tron att detta prototypunderlag har potential att utvecklas hos uppdragsgivaren 
så det tillslut kan bli en färdig produkt som kommer finnas på träningsmarknaden inom 

kategorin CrossFit.  
 

Författaren anser att det har varit givande att jobba mot ett företag med stor marknad och 
många målgrupper. Detta har medfört att resultatet av konstruktionen har varit utmanande att 
lösa. 

10.1.2 Planering av Processen 

Att planera arbetsprocessen värderades högt hos författaren och därför har inte många problem 
uppstått med tid och missförstånd om vad som ska göras när. Författaren har haft en tydlig bild 

genom hela projektets gång om var han står någonstans och vad han ska göra. Däremot har 
tidsplaneringen fallit ett visst antal gånger. Projektet planerades med ett Gantt-schema som 
erhöll deadlines i form av gater som skulle presenteras innan nästa gate fick påbörjas. Vid två 

tillfällen fick dessa presentationer skjutas fram på grund utav förseningar av arbete eller för 
liten utsatt tid för en viss aktivitet.  

 
Den del i examensarbetet som författaren ansåg sig underbemannad och att jobba enskilt blev 
ett stort problem var under idé- och konceptgenereringen då kreativa verktyg är svårt att jobba 

enskilt med. Författaren löste det problemet genom att ta hjälp av en utomstående fokusgrupp.  

10.1.3 Examensarbetets mål 

Målet i detta examensarbete var att konstruera ett prototypunderlag för en CrossFitstation. 

Uppdragsgivaren ville även ha underlag för vilka övningar som utövare av CrossFit krävde ha i 
en sådan konstruktion. Detta tycker författaren att han har uppnått i detta examensarbete och är 
nöjd med det slutgiltiga resultatet.   
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10.2 Rekommendationer 

Nedan kommer författarens rekommendationer redovisas, där kommer fortsatt vidareutveckling 
att tas upp och allmänt om examensarbetets utförande.    

10.2.1 Konstruktion 

Konstruktionen är formgiven med ett material som endast erhåller en möjlig radie. 
Anledningen till detta är att uppdragsgivaren Nordic Gym lägger ut denna del av produktionen 

till ett annat företag. Detta är inte optimalt i konstruktionssyfte. På grund av träningsredskaps 
bestämda mått. Då författaren inte kan lösa detta problem anser han att Nordic Gym bör se över 
detta. 

10.2.2 Träningsredskap 

Författaren har konstruerat en CrossFitstation i moduler. De tänkta träningsredskap som skall 
användas kommer appliceras vid behov av användaren. Nu efter allt arbete kan författaren 

tycka att konstruktionen erhåller många ”lösa” delar som kan anses vara jobbigt att montera av 
och på vid användning. Detta är också något som borde tas med i vidareutvecklingen av 
produkten att försöka minimera antal delar.   

 
Det finns träningsredskap som rapporten har tagit upp som inte har blivit tillämpade i 

slutresultatet. Dessa är GHD maskinen och löpband. Dessa två saker har något som har varit 
svårt att tillämpa i slutkonstruktionen och anses inte heller vara avgörande för konstruktion. 
Nordic Gym producerar och säljer löpband redan idag, och författaren rekommenderar att de 

fortsätter med dess tillverkning och vidareutvecklar dem och implementerar det som en 
CrossFitprodukt.  

 
Uppdragsgivaren har även haft som önskemål att kunna integrera ny träningsredskap som 
Snakerope som är långa rep och en studsmatta för användning av medicinboll. Dessa har valts 

att inte tas med på grund utav tidsbrist och dess låga prioritet med avseende på att de inte 
huvudsakligen är CrossFit-träningsredskap.  

 

10.2.3 Moduluppbyggnad 

Innovationen i detta examensarbete kan ses till moduluppbyggnaden och möjligheten för 
kunden att kunna anpassa sin träningsstation till exakt hur den vill ha den.  

För att kunden skall kunna utnyttja denna tjänst till fullo är en rekommendation till 
uppdragsgivaren att en visuell beställningstjänst via internet borde vara möjlig, likt när folk 

bygger sina egna kök på IKEAs hemsida eller när en bil blir beställd på internet. Då kunden 
väljer ett grundpaket och sedan har möjligheten att lägga på extrautrustning och få en ”större 
och bättre produkt” och redan där se hur den kommer se ut. På så sätt kan kunden redan där få 

en ordentlig uppfattning om hur deras produkt kommer se ut och vilka träningsövningar de kan 
utföra.    
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10.2.4 Tillverkningsmetoder 

I detta examensarbete har inte tillverkningsmetoder tillämpats. Författaren har inte haft tillgång 
att besöka Nordic Gyms produktion och då haft svårigheter att fördjupa sig inom dess 

befintliga tillverkningsmetoder. Däremot har författaren haft som krav att vinklar och radier 
ska stämma överens med vad uppdragsgivarens produktion kan utföra.   
 

Vid vidareutveckling vill uppdragsgivaren minimera dess vinklar och radier för att skapa en 
merproduktionseffektiv konstruktion.  

 

10.2.5 Montering 

Montering av produkten kommer ske på plats utav konsument. Konstruktionen har en självklar 

montering och kräver få verktyg. Det som kan vidareutvecklas här är att tydliga instruktioner 
som bör följa med till kund om hur konstruktionen monteras. Förslag för dessa är tydliga 
sprängskisser av komponenter och markeringar på rören som visar hur de skall sitta. 

 

10.3 Slutord om examensarbetet 

 

Vad har fungerat mindre bra? 

Aktiviteter som idé- och konceptgenerering har varit betungande delar i examensarbetet. Vid 

enskilt arbete kan idétorka uppstå och brist på idébollande med arbetskamrat har ledit till att 
författaren fått stanna upp i sitt arbete och backa tillbaks för att viktiga saker har missats. 

Författare har varit styrd av många olika aspekter vid idégenerering som bestämda mått och 
material. Dessa saker har gjort att koncepten har varit väldigt styrda mot ett bestämt 
slutresultat.  

 
Vad har fungerat bra? 

Totalt sett har projektarbetet fungerat väldigt bra. Eftersom författaren har utfört allt arbete 
själv har han bara haft sig själv att hålla reda på och då har inga onödiga missförstånd har 
kunnat ske. Det har varit mycket roligt och lärorikt att arbete individuellt och mycket ny 

kunskap har införskaffats. Sammanfattat har projektet varit väldigt lärorikt och författaren är 
nöjd med sitt slutgiltiga resultat.  
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Bilaga 1 - Gantt-schema 
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Bilaga 2 – QFD1, QFD2 

 
 
 

 



4 

 

 



5 

 

Bilaga 3 - Mindmap 

 
Träningsövningar 

 500 Nidroc 

 418 Lårträning 

 Armhävningsställ 

 GHD 

 Flyning Fran 

 Bruta lbänk 

 Kettlebells 

 Ringar 

 Hopprep 

 Boxar 

 Rep 

 Chinbars 

 Sandsäckar 

 Slammerballs – Viktbollar 

 Vikter – Skivstångsvikter 

 Skivstångställ,  

 Dipsbar 

 Gummiband, 

s tatiskträning – Någon 

form av redskap i  änden. 

 Boxar 

 Studsmatta 

 Monkeybar  

 Monkeybar med olika 

nivå  på handtagen 

 Dagens WOD! 

 

Tillbehör 

 Viktväst 

 Viktbälte 

 Klocka  

 Träningsmasker 

 Signalhorn 

 Tavla  med övningar- 

skärmar 

 Vikt på  ryggen 

 Våg 

 Gummiband för 

motstånd 

 Tavla  för tider 

 Mattor Småtavlor 

 Magnesiumlådor 

 Dagens WOD! 

 

Träningshjälp 

 Kudde för stående 

armhävningar/ vanliga 

 Repsräknare  

 Gummiband 

 Superbands 

 Rul lar 

 Höjdinställningar 

 Hjä lpmedel för tung träning 

 Markeringar 

 Säkerhetsanordningar 

 Dagens WOD! 

 

Konstruktion 

 Axelhjul 

 Travers   

 Höjdinställningar 

 Boxfästen 

 Justerbara rör för anpassning 

 Moduler ”s tartkit” + 

påbyggnader. 
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Bilaga 4 - Pughs matris 
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Bilaga 5 - Konceptutveckling 

 

Här visas de olika konceptens 

modulegenskap och hur de skulle bli 
vid påbyggnad. Redan här syns tydliga 
skillnader hos de olika koncepten om 

vilka som erhåller bättre 
modulegenskap än de andra. 

 
Koncept 2 och 3 sticker ut tydligt med 
dess fack mönster och att träning kan 

utföras på båda sidorna på grund av 
dess vinklar.  

 
Detta medför att en enskild tränings 
stadions träningsyta blir ”större” vid 

påbyggnad. 
 

Koncept 8 visar tecken på ostabilitet 
vid påbyggnad som beror på dess 
trubbiga vinkel som inte ger modulen 

något djup. 
 
Dessa resonemang följer alla koncept 

och är underlag till utvecklingsarbetet 
av koncepten.   

 

 

Koncept 1 

Detta koncept påminner om sina 
konkurrenter. Tanken med detta 

koncept är att försöka konvertera det 
till modulsektioner och att kunden 

skall kunna montera det på plats.  
 
Konstruktionens fördelar är att den 

kan erhålla stora fira träningsytor på 
grund av dess stora konstruktion. 

 
Träningsredskap ska appliceras mellan 
och på konstruktionens ben. 

 
Konstruktionens mått är utsatta på 

bilen.  
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Koncept 2 

Detta koncept bygger på en rektangelformad profil. 
Taken är att den skall bli stabil och få ett ordentligt 

djup.  
 

Konceptets modulegenskaper gör att vid påbyggnad 
går det att utföra träning på båda sidorna av 
konstruktionerna och varje utövare erhåller en 

”egen” träningszon.   
 

Träningsredskap ska kunna appliceras på 
konstruktionens rördelar. 
 

Konstruktionens mått är utsatta på bilen. 

 

 

Koncept 3 

Detta koncept är utformat så at den övre profilen skall 

påminna om fackmönster. Tanken med dess form är 
att konstruktionen skall bli stabil och få ett naturligt 

djup. 
 
Konstruktionen är måttsatt så att en skivstång ska 

kunna användas och lastas av på dess främre rördelar.  
 

Andra träningsredskap ska kunna appliceras på 
konstruktionens bärande ben och övre profil.  
 

Men dess övre profil skapar den egenskaper vid 
modulpåbyggnad att träning kan utföras på båda 

sidorna av konstruktionen och utövarna erhåller en 
större träningsyta.  

 

  
 

 

Koncept 4 

Detta koncept bygger på befintliga Pull-ups bars 
ställningar. Konceptets tanke är att skapa en 

moduluppbyggnad för dessa och möjliggöra 
påbyggnadsmöjligheter. Detta koncept är intressant för 

att det krävs få delar att konstruera den och andra 
träningsredskap skulle även kunna appliceras på dess 
bärande rördelar.  

 
Konceptets mått ses på bilden. 
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Koncept 6 

Detta koncept efterliknar en ”lyktstolpe” fast 
mycket tjockare. Träningsredskap ska 

appliceras på dess cirkulära yta och kunna 
roteras för mer anpassad användning.  

 
Dessa kan inte erhålla modulegenskap för 
påbyggnad av dess konstruktion. Men detta 

alternativ skulle kunna vara ett koncept för 
utomhusträning.  

 
 

 

 

Koncept 5 

Koncept 5 bygger på den traditionella 
ribbstolen. På den kan träningsredskap 
appliceras genom infästning på dess ribbor. 

Denna teknik används idag har sådana 
träningsredskap finns.  

 
Däremot saknar den modulegenskaper och 
möjlighet för påbyggnad. Detta koncept 

kommer kräva en vägg och kan ej stå av själv.  
 

Dess mått ses på bilen.  
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Koncept 7 

Detta koncept påminner om koncept 1. Men 
det är en förminskad variant med enklare 

modulegenskaper. Den påminner även om 
koncept 2 och 3 men erhåller andra vinklar.  

 
I dess övre profil erhåller den 90 graders 
vinklar som gör att konstruktionen blir lika bra 

hela vägen. De gör att den går lätt att ställa mot 
raka väggytor och att infästningar blir lättare 

att tillverka.  
 
Vid modulpåbyggnad kan utövare endast träna 

på en sida av konstruktionen på grund av dess 
form. Detta medför att träningsytan blir mer 

begränsad för varje utövare.  

 

  

 

Koncept 8 

Koncept 8 är en variant av koncept 2,3 och 7 

men den berikas men en trubbig vinkel mellan 
dess bärande rörkomonenter. Detta medför en 
stor träningsyta för utövaren.  

 
Däremot blir konstruktionen ostadig. Den 

erhåller för litet ”djup”. Vid moduluppbyggnad 
blir varje modul trängre och modulerna 
överlappar varandra och stabiliteten ökar ej. 

 
Konceptets mått ses i bilden.   
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Koncept val  

Koncept 1,2,3 (2,3,7) 
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Bilaga 6 – CAD Koncept  
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Bilaga 7 - Ritningar 
 

Ritningar har konstruerats för att lättare beskriva komponenters storlek och mått.  
Ritningarna visar endast mått och information som anses vara relevant. 
 

Grund - CrossFitmodulens delar  

 

 



14 
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Ritningarna nedan tillhör helhetskonceptet och beskriver de mått som anses vararelevanta.  
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Bilaga 8 – Träningslexikon 
Källa: http://livetarharligt.se/?p=878 

Tränings lexikon 

Air Squat: en knäböj utan vikt där höften ska passera knäna (djupa knäböj) – below parallell - för 
att räknas som en repetition.  

AMRAP: as many rounds/reps as possible. Du gör så många repetitioner eller varv av en satt 
arbetsmängd inom X antal minuter. Cindy är en 20 minuters AMRAP, alltså så många varv som 
möjligt på 20 minuter, medan Fight Gone Bad är en AMRAP-intervall där du ska göra så många 
repetitioner som möjligt. 

AMSAP: as many seconds as possible. 

Armhävning: från att bröstet och låren nuddar marken, till att trycka sig upp, bara med hjälp av 
armarna.  

Axelpress: pressa en vikt från axlarna till fullt utsträckta armar.  

Back squat: se bakböj. 

Bakböj: knäböj som görs med vikten bak på skuldrorna.  

Barbell: se skivstång. 

Bar muscle up: en muscle up som görs i räcke.  

Below parallell: höften går under linjen på knäna, alltså passerar det parallella planet när rumpan 
och knäna är i samma höjd.  

Benböj: se knäböj. 

Benchmark: ett pass, lyft eller en WOD du gör upprepade gånger för att se om du har utvecklats i 
din träning. Girls används ofta som benchmarkpass. 

Boxhopp: du hoppar upp på en låda – en “box”. 

Burpee: du börjar med bröst och lår nuddande vid marken och ska sedan ta dig upp – hur du vill – 
till stående och klappa bakom huvudet. Kan även läggas in i andra övningar för att göra dem 
jobbigare, t.ex. burpeethrusters eller burpeefrivändningar.  

BS: back squat. 

BW: body weight. 

Bänkpress: liggandes på bänk, pressa en stång från bröstet till utsträckta armar. 

Chins: se pullups. 

Clean: se frivändning. 

Clean & Jerk: en frivändning med stöt. 

CTB: Chest To Bar. Du gör en övning där bröstet ska nudda för att den ska räknas som godkänd. 
Brukar oftast handla om CTB pull-ups i räcken. 

Deadlift: se marklyft. 

Dips: från utsträckta armar, gå ner så att axeln är nedanför armbågen. Kan göras i olika redskap, 
t.ex. ställningar eller ringar. 

Double unders: se dubbelhopp. 

DU: double unders. 

Dubbelhopp: när hopprepet snurrar två varv runt innan utövaren landar. 

Dumbbell: se hantel. 

Enbensknäböj: en knäböj där du bara använder ett ben. 

Flying Pull-ups: En Pull-up då utövaren byter räcke vid rörelsen uppåt.  

Frivändning: ett olympiskt lyft. Stången ska från marken till du står helt rak med vikten vilandes 
på axlarna. Höften måste vara below parallell i bottenläget.  

Frivändning med stöt: ett olympiskt lyft. Lyftet är i två moment. Först sker enfrivändning, sedan 
valfri stöt. Höften måste vara below parallell för att lyftet ska vara godkänt. 

Frontböj: en form av knäböj där du har vikten framför dig i rackposition.  
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FS: front squat. 

Front squat: se frontöj. 

GHD: glute ham developer. 

Girl: ökända WOD inom CrossFit-världen som fått sina namn efter antingen orkaner, för att de 
lämnar sådan förödelse efter sig, eller kända CrossFit-atleter. Kända för att vara extra jobbiga. 
Används ofta som benchmark. 

Glute Ham Developer: ställning som är till för att hjälpa hela bålen och de närliggande musklerna 
få träning. Kan göra flera olika övningar i ställningen.  

Goblet squat: en frontböj som utförs genom att hålla en kettlebell mot bröstet.  

Handstand pushups: se handstående armhävningar 
Handstående armhävningar: du pressar dig från huvudstående upp till raka armar. 

Hangposition: se hängposition. 

HSPU: handstand pushups. 

Hantel: en kort stålstång med fasta vikter på sidan.  

Hängposition: ofta förkortat bara häng. När en vikt hålls ovanför marken innan ett lyft. “Häng” 
kan sättas framför flera olika lyft, t.ex. “häng”frivändning, “häng”ryck eller 
“häng”styrkefrivändning.  

Jerk: se stöt. 

Kettlebell: en klotformad vikt med handtag. Kan användas på många olika sätt, t.ex. 
attsvinga med, rycka med eller stöta med. Finns i många olika vikter, allt från 4kg till 50kg+. 

Kippa: när höften används för att göra en övning lättare. Finns olika tekniker, t.ex. gymnastisk kip 
eller butterfly kip. Väldigt många övningar går att kippa förutom pullups,t.ex. muscle up.  

Knees to elbows: övning i räcke där du nuddar armbågarna med knäna. Övningen 
utförskippad och inte strikt.  

Knäböj: höften går below parallell och du ställer dig upp med helt utsträckt höft. Kan göras både 
med och utan vikt. Ursprungsövningen brukar räknas som back squat, där vikten ligger bak på 
skuldrorna, men det finns många variationer, t.ex. overhead squat ochfrontböj.  

KV: kroppsvikt. 

L-pullup: en pullup där du drar dig upp med kroppen formad som ett L.  

L-sit: du sitter på marken och trycker dig upp i en L-position och håller. Kan även göras i olika 
redskap.  

Marklyft: plocka upp en vikt från marken tills du är helt utsträckt i kroppen med armarna rakt 
neråt.  

Metcon: metabolic conditioning/konditionshöjande träning. Varje WOD brukar räknas som en 
metcon. 

Militärpress: se axelpress. 

MU: se muscle up. 

Muscle up: från helt raka armar, hängandes, ska du dra dig upp till helt utsträckta armar i 
toppläge. Görs oftast i ringar men kan även göras i räcke. Kallas då bar muscle up.  

Olympiska lyft: väldigt explosiva lyft. Kräver stor kroppskoordination, smidighet och styrka. Består 
av stöt (clean & jerk) och ryck (snatch). Även en OS-gren och sport. De två tävlingsgrenarna 
är stöt och ryck, men även “delar” av lyften – bara en frivändning, eller bara en stöt - räknas även 
det som olympiska lyft i träning. 

OHS: overhead squat. 

Overhead squat: en knäböj där du håller en vikt ovanför huvudet.  

Pistols: se enbensknäböj. 

Power-: se styrke-. 

PR: personligt rekord/personal record. 

Press: se axelpress. En press är samlingsord för alla sorters pressar, men en axelpress är 
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ursprungsövningen. Bänkpress är en variant av press.  

Pull up: det engelska ordet för chins och används alltid istället. Inom CrossFit är en pullup per 
definition kippad, och för att andra ska förstå att någon menar strikta pullups måste det sägas 
innan. Kan göras på olika sätt, t.ex. L-pull- ups.  

Push jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta 
armar. Knäna ska böjas efter själva stöten med höften, då hoppar du in under stången, för att 
sedan resa dig upp.  

Push jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta 
armar. Knäna ska böjas efter själva stöten med höften, då hoppar du in under stången, för att 
sedan resa dig upp.  

Push press: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta 
armar. Knäna får inte böja på sig efter att själva stöten har börjat med hjälp av höftkraften.  

Push up: se armhävning. 

Rackposition: när du har en vikt vilandes på axlarna genom att skjuta upp armbågarna mot taket. 
Mycket viktigt vid frivändningar och frontböj.  

RM: repetitions maximum. 1RM står för det maximala du kan lyfta, det du orkar lyfta en gång. 
5RM står för det du orkar lyfta 5 gånger, men absolut inte 6. 1RM marklyft skulle alltså vara det 
tyngsta du kan ta i marklyft. 

Rodd: rodd i en roddmaskin. Det går att ändra inställningen på roddmaskinen så att du antingen 
ror i meter, kalorier, eller watt. Det blir alltså meter rodda, kalorier brända, eller watt 
producerade. Rodd kan även utföras med skivstänger eller hantlar, men då benäms de också som 
stångrodd eller hantelrodd.  

Ryck: ett olympisk lyft. Vikten går direkt från marken till raka armar i en rörelse. Höften skall 
vara below parallell.  

Rx/Rx’d: när ett pass utförs som ordinerat. Det är inte  skalat och alla övningar utförs med den 
vikten som passet är skrivet med. T.ex. 100/70kg är en indikation på att övningen ska utföras med 
100kg för herrar och 70kg för damer för att räknas som Rx – inte skalat. 

Räcke: en stång som sitter fast i taket och går att göra pull-ups och andra gymnastiska övningar i, 
samt hänga ringar etc.  

SDHP: sumodeadlift highpull. 

Situp: att från ryggliggande, vara helt stilla med benen och föra överkroppen rakt upp mot knäna.  

Skala: att göra en övning lättare genom att byta ut övningen eller sänka vikten för att du inte 
klarar av just den övningen eller vikten. 

Skivstång: stålstång som används till att lyfta med. På skivstången sätts viktplattor i olika vikt. 
Skivstång är det som används vid olympiska lyft.  

Snatch: se ryck. 

Split jerk: en form av stöt. Vikten ska, med hjälp av kraft från höften, upp till helt utsträckta 
armar. När du skjuter ifrån med höftkraften hoppar du under stången och fångar den i split, med 
ena benet längre fram än det andra.  

Squat: se knäböj. 

Strikt: när en övning utförs utan hjälp av att kippa, det är bara råstyrka som gör övningen. 

Styrke-: sätts framför övningar när du inte vill gå below parallell. Om inte ordet styrke-är framför 
t.ex. frivändning – styrkefrivändning – sker hela rörelsen. “Styrke”lyft kortar alltså av rörelsen så 
att du inte behöver gå below parallell.  

Styrkelyftning: sport där du tävlar i tre olika lyft: knäböj, marklyft och bänkpress. Till skillnad 
från olympisk tyngdlyftning handlar det mer om råstyrka i denna tävlingsgren. 

Stöt: ett olympiskt lyft. Inom CrossFit ofta ett samlingsnamn för de lyft som tar stången från 
axlarna, med hjälp av höftkraft, ovanför huvudet – push press, push jerk och split jerk– medan det 
inom olympisk tyngdlyftning är termen för frivändning med stöt. Att sägafrivändning innan är 
alltså för dem onödigt då ordet stöt även innefattar frivändningen. 



24 

 

Sumoposition: en form av ställning för att lyfta. Du står då med fötterna bredare än axelbredd, till 
skillnad från vanlig ställning som ofta är höftbredd. Sumomarklyft är en variant av marklyft.  

Sumodeadlift highpull: övning där du först gör ett sumomarklyft och sedan drar vikten upp till 
hakan. 

Svingar: inom CrossFit betyder svingar normalt amerikanska tvåhandssvingar, alltså att en 
kettlebell förs från en position mellan benen till ovanför huvudet. Det finns andra svingar, t.ex. 
ryska, som går till brösthöjd och sådana som görs med en hand.  

Tabata: en form av intervall. Du arbetar i 20 sekunder och vilar 10 sekunder, med 8 upprepningar. 
Uppkom av en japan vid namn Tabata. 

TGU: turkish getup 

Turkish getup: en övning som börjar med att du ligger på rygg och håller en vikt stilla ovanför dig. 
Du går sedan upp till du är helt rak i kroppen, sen ner igen till ursprungspositionen. Vikten ska 
alltid hållas ovanför kroppen med rak arm. Kan göras med flera olika sorters vikter. 

Toes to bar: övning i räcke där båda tårna ska nudda räcket.  

Thruster: en övning där du gör en frontböj och sedan på vägen upp, med hjälp av höften, skjuter 
upp vikten till helt raka armar, med helt rak kropp, utan att stanna emellan.  

Wallball: övning där du går ner i en knäböj med medicinboll och kastar sedan bollen till bestämd 
höjd.  

Wall climb: övning där du från magliggande, med fotsulorna mot en vägg, går upp för väggen så 
att hela kroppen är rak och nuddar väggen. 

WOD: workout of the day. Det pass som ska göras för dagen på de CrossFit-gym som finns. Är 
alltid ett nytt, annorlunda pass varje dag. Brukar även kallas för dagens pass. 
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Bilaga 9 – WOD – lexikon 
WO Källa: http://livetarharligt.se/?p=878 
D lexikon 

 
Amanda: en girl. 9-7-5 av ryck 60/40kg och muscle up på tid. 
 

Annie: en girl. 50-40-30-20-10 av double unders (hopprep, dubbelhopp) och situps på 
tid. 
 

Angie: en girl. 100 pullups, 100 armhävningar, 100 situps, 100 knäböj på tid. 
 

Chipper: en WOD där du gör väldigt många repetitioner av en övning innan du går 
vidare till nästa. Angie är ett exempel på en chipper. 
 

Christine: en girl. Tre varv av 500m rodd, 12 marklyft på egen kroppsvikt, 
21 boxhopp50/35cm på tid. 
 

Cindy: en girl. AMRAP 20 minuter av 5 pullups, 10 armhävningar, 15 air squats. 
 

 
Diane: en girl. 21-15-9 av marklyft 100/70kg och handstående armhävningar på tid. 
 

 
Elizabeth: en girl. 21-15-9 av frivändningar 60/40kg och ringdips på tid. 
 

 
Fran: en girl. 21-15-9 av thrusters 43/30kg och pullups på tid. 
 

 
Helen: en girl. 3 varv av 400m löpning, 21 svingar 24/16kg och 12 pullups på tid. 
 

 
Fight Gone Bad: en känd WOD. AMRAP av 1 minut wallball 9/6kg, 1 
minut SHDP35/25kg, 1 minut boxhopp 60/45cm, 1 minut push press 35/25kg, 1 
minut rodd för kalorier. Tre varv med en minuts vila mellan varje varv, hela passet tar 
alltså 17 minuter. 
 
 
Flight simulator: en WOD bestående endast av double unders. 5-10-15… 45-50-45… 15-
10-5 dubbelhopp på tid. Du gör alltså först 5 hopp, sedan 10, 15 upp till 50, för att sedan 
gå neråt likadant igen. Varje steg måste dessutom vara obrutet, dvs. missar du på 46 
när du ska göra 50 hopp måste du börja om och försöka 50 obrutna igen tills du klarar 
det 
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Bilaga 10 – Materialdata 
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Bilaga 11 – FMEA 
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Bilaga 12 – Skisser 
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Bilaga 13 – Bildmaterial 
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