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Sammanfattning 

!
!
Rapporten redovisar arbetets gången för utvecklandet av axelskyddet Knight som 
genom sin utformning syftar att skapa en fjädrande dämpning av tacklingar inom lag 
sporten ishockey. Rapporten innehåller en omfattande koncept genererings fas, en 
analys av dominant design av dagens axel skydd men även mekanisk analys, 
anatomisk analys och diskussion om bland annat tillverknings metoder och ekonomi. 
Axelskydden har formgivits av författaren och presenteras på sida 10 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Abstract 

!
This repport intends to account for the process of developing and designing the 
shoulder pads Knight. Knights peculiar design allows it to dampen incoming 
tackles and reduce the amount off stress applied to the shoulder area. The 
repport  includes a rather extensive koncept development phase but also 
includes a mechanical analysis, anatomical analysis and a diskussion about 
produktion and economy. The shoulder pads was designed by the author and is 
presented on page 10  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Inledning!
Ursprunget till ishockey är omtvistat och troligtvis härrör den från flera olika sporter, den allmänt 
accepterade uppfattningen är dock att den etablerades under 1700-talets Kanada. Men det var 
inte förens tidigt 1900-tal som sporten nådde Europa och 1908 grundades det internationella 
ishockey förbundet (IIHF). Idag är sporten den störta kontaktsporten i Europa och Nordamerika 
och enbart i Sverige finns 64 000 spelare som löser licens, men enligt svenska ishockeyförbundet 
uppskattas antalet aktiva spelare till 84 000 utspridda på 602 föreningar och 2271 lag. 

Klimat och utrustning  
Spelfältet enligt IIHF standard är 60x30 meter med rundade hörn med radien 8m. hela 
spelplanen är omringad av en 1,2m sarg med viss flexibilitet. Temperaturen i ishallarna hålls 
mellan 8-10 grader celsius för att isens kvalitet inte ska förfalla (IIHF, 2014). Då sporten 
innehåller många moment av fysisk kontakt bär vardera spelare stor mängd skyddsutrustning 
denna inkluderar, hjälm,skyddande byxor, benskydd, suspensoar, armbågsskydd, handskar, 
tandskydd,halsskydd och axelskydd. skyddens funktion med halsskyddet som undantag är att 
absorbera krafter från tacklingar, fall och slag.  

Skador 
Sportens natur medför en hög skadefrekvens, främst mot axlar och huvud. Enligt statistik från 
socialstyrelsen som Barnolycksfallsfonden tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) analyserat och framställt statistik från sker årligen cirka 9000 olyckor som är 
såpass allvarliga att akutvårds mottagning måste uppsökas (Trygghansa, 2012). Rapporten visar 
även att 40% av dessa olyckor sker vid tackling mot sarg. Sammanlagt resulterar hockey skador i 
1500 vårddygn per år enligt MSB. Från SKL rapport (Sveriges kommuner och landsting,, 2003) 
om kostnader i vården kan ursläsas att typkostnaden för ortopedi är 6500-7500 kr per dygn. 
vilket innebär en kostnad på cirka 10 miljoner kronor per år. Studien visar även att 
skadefrekvensen inte har avtagit över åren.  

Den vanligast förekommande skadan sker mot axel, cirka 42% tät följt av huvud skador på 25%. 
vanligaste typen av skador är blodutgjutning 31% och frakturer 25% även vrickningar och 
stukningar är vanligt förekommande 13% (Trygghansa, 2012). Typiska axelskador är 
nyckelbensfraktur, nyckelbensluxation och acriomledsluxation (Ryggcentrum Lund 2014). Dessa 
skador sker då axel utsätts för våld till exempel från en tackling och har en rehabiliterings tid 
mellan 3-6 veckor.  

Preventiva medel 
Skador kan undvikas och enligt Barnolycksfonden så är de viktigaste faktorerna för att minska 
risken att se till att man styrketränar utanför sporten samt värmer upp innan spel. Enligt hockey 
spelare är det även viktigt hur man tar emot tacklingen samt att anpassa sin spelstill utefter vad 
man klarar av. En stor spelare kan till exempel spela ett tuffare spel än en mindre spelare. Att se 
till att de skydd man använder är hela samt anatomiskt korrekt utformade poängteras som viktigt 
(Barnolycksfonden, 2011).  

Slutsats förstudie 
Hockey är en påfrestande sport med häpnadsväckande hög skadefrekvens, ca 80 000 spelare och 
10 000 skador innebär att var åttonde spelare uppsöker akutvård årligen. Axelskador är den 
vanligaste typen av hockey skada och tackling mot sarg är den vanligaste situationen som 
resulterar i skada. Axel skador har lång återhämtningstid och är mycket smärtsamma.  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Väl fungerande skydds utrustning är den enda preventiva faktorn som inte är beroende på 
spelarens erfarenhet och teknik. Det faktum att antalet skador inte har avtagit över åren tyder på 
att den utveckling som skett utrustnings mässigt inte har varit effektiv samt att nuvarande design 
antigen saknar avancerade nog material eller är fundamentalt ineffektiva i sin utformning. Då 
axelskador är det enskilt största skadeområdet samt att skadorna oftast är av smärtsam och 
långvarande art  finns stor potential till produktutveckling av axelpartiets skyddsutrustning. 

Marknadsundersökning!
För att förstå funktionen samt den visuella utformningen av dagens axelskydd har flera utav de 
ledande tillverkarnas modeller analyserats utefter produktbeskrivning, funktion samt form. 
Information har inhämtats från tillverkarna, återförsäljare samt oberoende 
konsumentdiskussioner, till exempel utrustnings relaterade trådar på internetbaserade forum men 
även direkta informella samtal med hockeyspelare.  

Axelskydd består av 3 huvud komponenter, se bild 01.  
!

Bild 01. Typisk utformning av axelskydd 
Axelkåpa,bicepskydd och bålskydd. Axelkåpan består av ett hårdare och styvare material och 
funktionen är att fördela inkommande kraft över ett större område och på så sätt minska risken 
för blodutgjutning men även öka mängden absorberande material som kan placeras mellan 
inkommande kraft och axel. Bicepskyddet och bålskyddet ämnar båda att framförallt skydda mot 
slag från klubba och puck.  

Avancerade skyddsmaterial 
De flesta skydd använder idag hård plast i kombination med EVA-foam (ethylene vinyl acetate) 
för att absorbera inkommande krafter, EVA kan dock snabbt tappa sina absorberande 
egenskaper då det böjs eller då micro strukturen skadas från upprepad kompression 
(Xsportsprotective, 2014). Flera material har utvecklats för att kringgå begränsningarna hos 
EVA. Tre material som introducerats på marknaden är VPD,d3o och Poron.  

D3o 
D3o är ett material som på grund av sin molekylstuktur blir styvt då det utsätts för kraft men är 
annars mjukt och formbart. D3o behåller även sina egenskaper efter upprepade kompressioner 
relativt väl. D3o har enligt tillverkaren en livstid på 2-3 år.  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VPD  
Visco-Elastic Polymer Dough används exklusivt av POC och har snarlika egenskaper som d3o 
men är enligt POC lättare och mer uthålligt. Huvud funktionen är att materialet blir styvt då det 
utsätts för kraft men är annars mjukt och formbart, materialet beskrivs ofta som deglikt då det 
inte utsätts för kraft.  

Poron  
Poron har enligt tillverkaren,Rogers Corporation, den bästa återhämtnings förmågan efter 
upprepad kompression och påstås erbjuda skydd även vid tunna lager.  Materiallet har en lång 
livslängd och torkar eller krymper inte över tiden. 

Axelns anatomi!
Axeln är kroppens mest komplicerade led och har det i särklass största rörelse omfånget. Rörelse i 
den stora rymdvinkeln möjliggörs av många muskler och leder lokaliserade runt kulleden och är 
fästa i överarmen samt skuldra och nyckelben. Detta kapitel ämnar att ge en förståelse till vad 
som orsakar de tre vanligaste axelskadorna vid kontaktsport, nyckelbensfraktur, 
nyckelbensluxation och axelledsluxation.  

Nyckelbenet 
Nyckelbenet är det ben som sträcker sig från bröstkorgens mitt ut till rotatorcuffen och 
överarmens infästning. Benets syfte är att hålla upp axlarna och utan den stadgan skulle vi inte 
kunna utföra någon rörelse mot tyngdkraftens riktning. Nyckelbenets position innebär att den 
även kommer ta upp den huvudsakliga kraften från en tackling och därför är det mycket vanligt 
med skador just där. Nyckelbenet har en naturlig fjäderdämpning i det att den roterar uppåt när 
axeln trycks inåt, se bild 02  

Bild 02. Skelettes uppbyggnad i axel/skuldra partiet, illustrering av nyckelbenets rotation vid kraft dämpning samt 
nyckelbensbrott.    

Nyckelbensfraktur och luxation 
Ben och leder har som alla andra material en brott och sträckgräns. Det innebär att när en 
tillräckligt stor kraft påverkar nyckelbenet kommer det att brytas, fraktur, eller slitas ur sin 
infästning, luxation. Vilken skada som uppstår beror på flera faktorer som riktning, hastighet, 
vinkeln som axeln befinner sig i och individuella förutsättningar.  

Axelluxation 
Axelns stora rörelseomfång medför en minskad stabilitet och när rotatorkuffen utsätts för en stor 
nog kraft kan överarmen dislokaliseras från skulderbladet.  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Det är värt att anmärka att axelskada enbart uppstår då kraften den utsätts för når över 
brottgränsen. En minskning av inkommande kraft med ett par procent kan alltså ha en 
dramatiskt positiv påverkan av skadefrekvensen.   

Konceptutveckling!
Med förundersökning respektive marknadsundersökning som grund formulerades ett mål istället 
för en kravspecifikation. Detta på grund av att författaren ville undvika att skapa en någon form 
av ram för hur koncepten skulle kunna se ut. 

Mål 
Ta fram ett nytt typ av skydd, som utan att hindra rörelsefriheten, ska erbjuda ett bättre skydd mot fraktur och 

luxation. Skyddet ska ha en bra passform och upplevas som bekvämt. Designen skall vara innovativ och utmärka sig 
från nuvarande dominant design.  

!
Deformations zoner 
I bilindustrin har tekniken med deformations zoner använts länge. Teknikens princip är att då en 
inkommande kraft når ett gränsvärde skall materialet som utsätts deformeras och på så sätt 
konsumera kraften. Ett försök att infoga denna teknik i axelskydd gjordes och illustreras i bild 03. 

!

Bild 03. Illustration av deformations zon koncept. 

Under en hockey match kan en spelare utsättas för flera tacklingar som skulle överskrida 
gränsvärdet för att materialet skulle deformeras och följaktligen förlora sina skyddande 
egenskaper. Därför skulle konceptet kräva utbytbara enheter som skulle bytas efter varje hård 
tackling. För att konceptet skulle ha någon chans till ekonomisk gångbarhet krävs att dessa 
enheter kan produceras billigt och återvinningsbarhet skulle efterfrågas. Ett lämpligt material far 
detta skulle vara papper.  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Papper kan formas till många strukturer med goda mekaniska egenskaper, ett exempel som skulle 
passa konceptet väl är så kallad honeycomb struktur se bild 04.  

Bild 04. Papper i honeycomb struktur !
Det skulle även krävas ett smidigt sätt att byta dessa enheter vilket troligtvis skulle kräva att 
matchtröjan som bärs över skydden skulle behöva anpassas, vilket är svår motiverat om inte 
större delen av lagen bär skydd av denna typ. Kardborre band skulle ge möjlighet till att enkelt 
slita av enheten och fästa dit en ny. Konceptet har stora nackdelar vad gäller ekonomi men skulle 
troligtvis vara gångbart för professionella klubbar. En nackdel som dock inte kan kringgås är att 
enheten eventuellt skulle kunna vara i behov av byte under tider där spelaren inte kan avvika från 
matchen. Även om argumentet att ett deformerad enhet inte nödvändigtvis skulle erbjuda ett 
sämre skydd än vad nuvarande skydd gör, skulle ett sådant argument till viss del även urholka 
konceptet. Det största tillkortakommanden av konceptet är dock den extremt nischade 
marknaden samt att den inför moment som spelarna troligtvis kommer uppleva som besvärliga. 

Glidytor 
När man konstruerar militära fordon har de som regel fasade ytor detta för att projektiler skall 
ricochera istället för att penetrera materialet. Det har även sedan länge varit praxis bland boxare 
att smörja in kroppen med vaselin för att motståndarens slag skall glida av kroppen. Då 
matchtröjor bärs finns ingen möjlighet till att göra skydden hala på utsidan men man kan istället 
konstruera glidlager som verkar under tröjan, se bild 05 

Bild 05. Illustration av glidyta konceptet  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Denna typ av glidlager skulle istället för att absorbera kraften helt enkelt avleda den och på så 
sätt erbjuda skydd till spelaren. Man bör dock ha i åtanke vad som händer med spelaren som 
initierar tacklingen, han kommer då inte bromsas upp av sin motspelare utan fortsätter potentiellt 
mot sargen och en skada uppstår trots allt. 

Friktions ytor 
Friktion används ofta för att bromsa upp objekt i rörelse och har potential att göra det även vid 
tackling. Att fästa plattor som måste flyttas mot friktion när en tackling mottages skulle överföra 
en del av rörelse energin till värme, se bild 06 

Bild 06. Illustration av friktionsyta konceptet 

Konceptet skulle kräva någon anordning som höll plattorna på plats samtidigt som dom medgav 
rörelse samt att plattorna återgick till sitt ursprungsläge efter tacklingen. En sådan anordning 
löper stor risk att gå sönder och förmågan att återgå till ursprungsläge skulle påverkas av 
deformationen av plattorna.  

!
Kullager bromsar 
Kullagerbromsar används bland annat i trådmataren på fiskespön. Dom har som funktion att 
erbjuda mer motstånd då kraften ökar. Bromsarna är tröga vid rotation och rotations hastigheten 
styr motståndet. Denna princip kan utnyttjas för att ge motstånd till en hävarm precis som de gör 
vid trådmataren. En hävarm anordnades på ett sådant sätt att den skulle kunna överföra kraft 
från tackling till rotation i kullagerbromsen, se bild 07 

 Bild 07. Illustration av glidyta konceptet  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Detta koncept har några faktorer som talar emot den, priset för kullager bromsar som skulle 
klara att ge någon betydande inbromsning är för högt och hävarmarna skulle behöva vara styva 
vilket hindrar spelarens rörelsefrihet konstruktionen skulle troligtvis även vara tung.  

Kraftfält 
Inom Science fiktion har idéen om att låta ett kraftfält skydda en konstruktion eller person alltid 
varit en särprägling av genren. Principen med ett kraft fält är att ha en yttre sköljd som bromsar 
in projektiler, se bild 08. 

Bild 08. Kraftfält som påverkas av kraft 

Konceptet grundar sig på idéen att låta en yttre sköljd av hårdplast vara det som först kommer i 
kontakt med tacklingen och på så sätt tvinga en deformation av plasten innan kraften kan föras 
vidare in i personen som blir tacklad. För att hårdplasten inte ska överföra någon kraft förens en 
viss deformation har skett måste skölden vara upphängd på en punkt som inte resulterar i att 
resultantkraften där inte sedan upptas i axel och nyckelben. Om konstruktionen fästs i en väst och 
upphängningspunkten är placerad nedanför nyckelbenen kommer resultant kraften att upptas av 
revben istället, vilket är fördelaktigt då detta innebär en avlastning på axel/skuldra. Se bild 09 för 
illustration av kraftflöde.  

Bild 09. Illustration av kraftflöde 

Denna konstruktion skulle även ha utmärka egenskaper vad gäller tackling mot sarg där 
deformation sker på vardera sida av skyddet. Då kraften blir applicerad på båda sidor kommer 
ingen resultat kraft mot revben uppstå utan initial kraften upptas helt av plast ramen. se bild xx.  

!
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Då denna plast ram skulle utsättas för hög kraft samt att enkelhet i konstruktion alltid är önskvärt 
bör den konstrueras i ett stycke. För att detta koncept ska kunna användas krävs två hjälp 
komponenter, dels en kraftig och stum väst med god passform vid vilken plasthöljet skulle fästas. 
Men även någonting som kan gå över axelleden och föra in kraft i kärnkonstruktionen utan att 
hindra rörelsefriheten.   

Fishbones 
Fishbones är en ledprincip som inspirerats av hur skelett på en fisk möjliggör rörelse i en 
rymdvinkel men är stumt i sina ändlägen. Leden är uppbyggd av plattor som pågrund av sin 
form ger en obehindrad rörelse inom sin önskade rymdvinkel men i ändlägena blir stumt på 
grund av en geometrisk låsning. se bild 10 

Bild 10. Koncept skisser av Fishbones 

För att kontrollera om leden fungerade som önskat konstruerades en funktions modell av 
spånskivor. se bild 11. 

Bild 11. Funktionsmodellen i respektive ändläge 

!
!
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Funktions modellen visar på att led principen fungerar som tänkt med den visar även på en 
ömtålighet som grundar sig i sin relativt komplicerade uppbyggnad. För att förenkla ledens 
konstruktion gjordes en form och struktur variation se bild 12. 

Bild 12. Form och strukturvariation  

Att reducera konstruktionen till enbart två delar som var ledade mot varandra skulle vara den 
bästa lösningen med avseende på pålitlighet av funktion men att enbart ha en led skulle 
potentiellt innebära en begränsning av rörlighet samt svårigheter i att omsluta axelleden. Om 
man analyserar hur smeder löste ett liknande problem när de tillverkade riddarrustningar ges en 
indikation av att ett enleds lösning skulle kunna fungera. Ytterligare en funktions modell skapades 
för att undersöka enleds lösningens gångbarhet. Se bild 13 

 

Bild 13. Funktionsmodell 

Funktionsmodellen visade att enleds principen fungerar.  

Väst 
Kraftfälts konceptet kräver en väst med god passform samt en stumhet i materialet. Den måste 
även uppfylla de slag dämpande egenskaper som dagens axelskydd erbjuder. Tät vävd nylon, som 
används i taktiska västar för polis och militär, vadderad med VPD eller Poron  skulle ge just det. 
Ventilation samt oförmåga att absorbera svett är även dessa viktiga faktorer, vilket enklast 
uppfylls med ventilationshål samt att enbart använda nylon och VPD/Poron som inte suger upp 
vätska. Passformen måste vara reglerbar och en av de bästa lösningar för att uppnå detta är att 
använda sig av de stora kardborre spännen som till exempel skottsäkra västar använder.  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Val av koncept 
Friktions och glidyta koncepten valdes bort då dess funktion var beroende av för många faktorer 
och de löpte risken att vid vissa scenarion inte erbjuda något skydd alls. Deformations zon 
konceptet har mycket som talar för sig, speciellt om en pappers konstruktion skulle kunna 
användas. Men den nischade marknaden samt de tillförda momenten blev dess fall. Kullagers 
principen var intressant men den överträffades av kraftfälts konceptet som bygger på en snarlik 
design. Det koncept som ansågs mest lovande var kraftfälts konceptet då den var enkel nog för 
funktions säkerhet och produktions vänlighet. Med hjälp koncepten Fishbones och västen skulle 
den även ge en god funktionalitet.  

!
Knight !
Det valda konceptet fick produktnamnet Knight, då den är en modern version av rustning och 
design mässigt inspirerad av riddare. Knight består av en kraftig väst av tät vävd nylon vadderad 
med perforerad Poron, ett hölje av hårdplast designad för att deformeras som en tredimensionell 
bladfjäder, två stora överarms skydd som även kan överföra kraften från en tackling till 
kärnkonstruktionen. Se bild 14. 

Bild 14. Presentation av slutkoncept 

Infästningar  
För att säkerställa funktionalitet och komfort finns fyra infästnings punkter., se bild 15.  

1. Ett stumt nylonband binder armskydd och kärnkonstruktion. Ytan mellan 
kärnkonstruktionen och armskyddet har samma radie och nylonbandet är infäst vid 
cirkelhalvans mitt. Detta är för att de två delarna alltid ska ha maximal kontaktyta i sitt 
nedersta läge.  

2. För att armskyddet ska sitta korrekt på armen samt inte riskera att glida upp under tackling 
finns två överarms infästningar. 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3. Två kardborre band med stor fästyta säkerställer en god passform för alla kroppstyper och 
gör även så under tuffa och fuktiga förhållanden.  

4. Kärnkonstruktionens infästning i västen gör att konstruktionen svävar över kroppen och 
möjliggör kraftöverföring via västen till bröstkorg.  

Bild 15. Infästning 1-4 
Kärnkonstruktionens form 
För att inte spelarens profil ska ökas mer än nödvändigt är kärnkonstruktionen tänkt att 
deformeras i flera leder för att ge maximalt motstånd vid minimal deformation. För att materialet 
ska utsättas för så hög stress som möjligt bör böjning ske i alla tre plan men även vridas. Då 
tacklingar typiskt sett kommer in från sidan (x-led), måste materialets geometri vara gynnsam för 
önskad deformation. Bild 16 illustrerar hur kärnkonstruktionens utformning medför deformation 
i x,y respektive z led samt vridning. Vinkeln mellan västens infästning och axelkåporna bestäms 
av antropometriska mått, infästningen är placerad i mitten av bröstkorgen . 

Bild 16. Illustration av Deformering av kärnkonstruktionen 

!
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Visuell utformning!
För att markera att Knight inte fungerar som standard skydden på marknaden efterfrågades en 
design som tydligt bryter från nuvarande dominant design. Det första steget i det åtagandet är att 
skapa en helhetsbild av dagens formspråk men även förstå vad som har drivit utvecklingen av 
formspråket dit det är idag. Bild 17 visar utvecklingen av den typiska formen under åren.  

 

Bild 17. Typdesignen av axelskydd genom tiden, tids axel från vänster till höger. 

!
Formen har inte genomgått någon dramatisk förändring, skydden består fortfarande av en 
axelkåpa av hårdplast och vadderat material över bål partiett. Man bör observera att skyddens 
bålparti har växt över året och täcker i dagsläget större delen av överkroppen. Mängden vadderat 
material har öven ökat markant vilket visar på en vilja att erbjuda mer skydd, ett åtagande som 
enligt skadestatistiken inte varit framgångsrikt. Detaljrikedomen har även den ökat vilket ger 
intrycket att skydden är mer avancerade än de egentligen är. Det finns inte mycket som motiverar 
alla sömmar och detaljer funktionsmässigt och antas därför vara designval. 

Då dagens skydd framhäver detaljer som inte erbjuder någon skyddande funktion och verkar vilja 
avleda från hur skydden faktiskt fungerar bör Knight tydligt visa sin funktion och detaljer skall 
vara få och effektiva.För form och färg inspiration har en moodboard sammanställts, Se bild 18. 

!
!
!
!

!
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Bild 18. Moodboard 

Från moodboarden och analysen av nuvarande formspråk formulerades en vision statement.  

Att på ett stilrent och innovativt sätt förmedla funktionen samtidigt som skydden utstrålar styrka, elegans, nytänk 
och skydd. Formen och färgen ska föra tankarna till en hög teknologisk riddare.  

!
Resultatet presenterades i bild 14. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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!
Mekanisk analys!
Skydden är inte avsedda att ta upp all kraft från tackling utan snarare tillräckligt för att skelettets 
och ledbandens brottgräns inte ska uppnås. Plastens töjbarhet och de relativt små 
deformationerna innebär att sträckgränsen aldrig riskerar att uppnås och någon hållfasthets 
beräkning i klassik mening kan därför inte motiveras. För att istället, med mer avancerad 
biomekanisk data, bestämma en lämplig tjocklek av plasten har en modell för konstruktionens 
fjäder konstant beroende av tjockleken tagits fram.  

Fjäder konstant  
Enligt superpositionering principen beräknas totala fjäder konstanten som summan av fjädring i 
de två huvud leden. För en given deformering      har deformering i övriga leder beräknats enligt 
bild 19. Deformationen har sedan använts för att beräkna fodrad kraft för balkböjning enligt 
elementarfall (KTH, 2014).  

 

Bild 19. Modell av deformation 

Med given deformering kan nu (1) och (2) formuleras 

Med böjstyvhetsmomenten (3) och (4) 
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(3) 

!
!
!
(4)



!
!
Med antagandet att deformationen är liten nog för att inte påverka vinkeln finns sambandet (5) 

Från (1) och (2) tillsammans med (5) kan nu ett uttryck för erfordrad kraft formuleras i (6) och (7) 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
Total kraft blir då summan av vardera komponent kraft enligt (8) 

!
!
!
!
!
!
!
!
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(5)

(6) 

!
!
!
!
(7)

(8)



Diskussion !
Projektet har till viss del varit ett experiment i kreativt tänkande och produktinnovation. 
Ambitionen var att analysera en väl etablerad produkt som varit marknads dominant under en 
lång tid. Att skapa en mer djupgående förståelse för problemområdet samt att lösa det med en ny 
typ av produkt samt att formge produkten på ett estetiskt tilltalande sätt som skiljer sig från den 
dominanta designen. Vilket enligt författaren har lyckats.  

Den största utmaningen har varit att generera ett koncept som faktiskt fungerar och har goda 
möjligheter att hindra en skada. Att sedan anpassa valt koncept till kraven om rörlighet och 
produktionsvänlighet har även det varit mycket krävande. Den mjukare utformningen dvs 
placeringen av vadderat material samt övriga textil detaljer har därför prioriterats lägre. Just den 
processen kan även ses som tämligen analog då principen är att placera vadderingen där det finns 
ett uppenbart behov.  

Plastdetaljerna är utformade för att kunna form pressas från en ABS-plastskiva, fördelaktligen av 
standard tjocklek. Ur en plastskiva skall två kärnkonstruktioner stansas ut och två av armskydden 
kan stansas ut av utrymmet mellan de två kärnkonstruktionerna och ytterligare två från den 
överblivna plasten innanför den ring som kärnkonstruktionen bildar.  Någon ytterligare analys av 
produktionskostnad har inte utförts på grund av bristande kompetens inom textil bearbetning 
samt det faktum att special material som Poron eller VPD ska användas vilket ger en minskad 
säkerhet i beräkning. Ett alternativt sätt att argumentera för produktionskostnad är att 
axelskydden använder en liknade mängd material men är enklare i sin design och bör således inte 
kosta mer än de skydd som finns på marknaden.  

Modellen av axelskyddens fjäder konstant är grovt förenklad men inkluderar de viktigaste 
bidragen till fjädring. Modellen lämnade plastens tjocklek som en fri variabel då den är den 
dimension som kan manipulera fjädringen mest utan att påverka den större utformningen. Ideal 
fjäderkontant är svår kalkylerad och beror på faktorer som objektiv och subjektiv vikt av skydden, 
produktionskostnad samt bio mekanisk data om kroppens hållfasthet i relation till kraft från en 
tackling. Plastens tjocklek kommer därför troligtvis bäst bestämmas av praktiska test av 
axelskydden.  

Framtida arbete  
De mest trängande behoven är; 

Att bestämma placeringen av vadderat material i axelpartiet samt vid överarms skydden.  

Att skapa en mer avancerad modell av fjäderkonstanten samt att bestämma ideal fjäderkonstant. 

Att från en avancerad modell av fjäderkonstant minimera mängden plast som konstruktionen 
kräver.  

!
!
!
!
!
!
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