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Sammanfattning 
Inom branschen för fritids- och småbåtar säljs och används en uppsjö av ankare med olika 
utseende och funktion. En del är anpassade efter särskilda situationer t.ex. Drivankare medan 
andra fyller en mer övergripande funktion genom en viss utformning. Bruce- eller Clawankare är 
exempel där den ursprungliga innovatörens patent- och varumärkesrätt har löpt ut, och alla 
företag är fria att producera liknande konstruktioner i olika namn. Detta ökar givetvis utbudet på 
marknaden och driver på utvecklingen av nya ankartyper. I informationssökningen identifierades 
att flera ankare har gemensamma faktorerna. De är permanenta konstruktioner av stål, tar upp 
mycket utrymme och konstrueras ofta i ett stycke. 

NOA Aluminium har uppmärksammat ett det finns utrymme för nytänkande och kreativitet. 
Traditionellt har ankare varit någonting som väger mycket och sänks mot botten för att båten ska 
ligga kvar. Tanken har varit att skapa någonting med utformningen som ersätter massan och 
håller båten fast. Tillsammans med NOA Aluminium har vår ambition varit att metodiskt 
tillämpa traditionella produktframtagningsprocesser för att utveckla en ny typ av ankare. Ett 
uttryckt direktiv från företaget är att ankaret som utvecklas ska bestå av aluminium och att inga 
permanenta infästningsmetoder ska användas. 

Arbetsprocessen som beskrivs i rapporten startar med att bilda en uppfattning om de behov och 
den utvecklingspotential som finns inom området. Resultatet av projektet är ett ankare som 
består av fem laser-skurna detaljer som träs samman, och med flänsar och springor hakar i 
varandra, och slutligen med endast en standardkomponent låses fast i ett monterat läge. 
Fördelarna är att man kan minska kostnaderna i både produktions- och leveransleden, och 
fokusera på andra faktorer som skapar värde för kunden. Samtidigt finns möjligheten att förvara 
ankaret så att det tar mycket liten plats. 
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Abstract 
In the business of small boats and leisure watercrafts a lot of different anchors are sold varying in 
function and design. Some are made for specific situations, for example a se anchor or drought, 
while others are made for all-round use by its versatile design. Bruce- or Claw Anchors are 
examples of anchors where the patent right of the original innovator has run out, and every 
company is free to use a similar design under their own name. This of course increases the 
variety on the market and also pushes the development of new types of anchors. During 
information gathering is that a lot of anchors have some things in common. They are often 
permanent structures of steel, require a lot of space and they are often made in one piece. 

In this situation the company NOA Aluminium has noticed an opportunity for creativity and 
innovative solutions. Traditionally anchors have been something heavy that boaters lower to the 
bottom to make the boat stand still. The idea of this project is to make something that rather than 
with its weight, it uses its shape to stop the boat from drifting. Together with NOA Aluminium 
AB our ambition has been to methodically apply traditional design and development tools to 
develop a new type of anchor. An expressed will from the company is that the developed anchor 
should be made of aluminium and that no permanent joining methods shall be used. 

The working process expressed in this paper starts off by creating a sense of what the market 
requires and understanding the potential within this area. The result of this project is an anchor 
that consists of five parts. These parts are laser cut out of one single sheet of aluminium, and 
folded together with flanges and grooves, and finally locked to one rigid piece with one standard 
component. The advantages of this idea are that the cost of production and distribution can be 
greatly reduced while putting energy into other value increasing activities. Another great 
advantage of this idea is that the anchor can be stored using minimal space. 
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1. Inledning 
NOA Aluminium har sett en efterfrågan på marknaden av ankare i aluminium. Då företaget 
har stor erfarenhet av att arbeta med aluminiumprofiler och laserskärning finns ambitionen att 
kombinera dessa produktionsmetoder, lättviktsmaterial och nytänkande inom området för att 
introducera en ny produkt på i sitt sortiment. Samtidigt har man uttryckt önskemål om att 
ankaret enkelt ska kunna monteras ihop av kunden, och för att underlätta detta behöver man 
undvika permanenta sammanfogningsmetoder som exempelvis svetsning.  

Oftast är ankaret i småbåtar bundet till båten med kätting eller lina, även blyad lina 
förekommer. En tyngre lina kompletterar ankaret i dess fasthållande funktion. Eftersom det 
bidrar till att ankaret lägger sig så nära parallellt som möjligt med bottenytan i en horisontell 
dragriktning. Därför kan hela systemet tillsammans kompensera för ett ankare av lättare vikt. 
Vilket är till stor nytta för båtar av mindre storlek i att minimera lastens vikt och utrymme. 

I valet av målgrupp har ambition varit att vända sig till de kunder som inte är konservativa i 
avseende av ankarets tyngd, och är intresserade av prestanda och stuvbarhet. Produkten ska 
vara ett alternativ för exempelvis kappseglaren i förberedelsen inför Gotland runt. De 
efterfrågar ett lätt reservankare som placeras undan när det inte används. Ett ankaret som är 
självklara valet för de minsta båtarna eller de med stora krav på att minimera vikten ombord. 
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2. Informationssökning 
För att fastställa vilka problem som finns och identifiera utvecklingspotential inleddes 
projektet med att genomföra en informationssökning. Denna kan delas upp i delarna "State of 
the art". Vilket är en undersökning hur långt man kommit inom området på andra håll. 
Därefter en Konkurrensanalys som tittar på hur tänkbara konkurrenter gör, och slutligen en 
användarundersökning med svar på frågor till användare i intervjuform. 

2.1 State of the art 
Två ankartyper har valts ut med avseende sina tekniska egenskaper för att ge en inblick i de 
kännetecken branschen erbjuder. Ett tiotal väletablerade ankartyper studerades och hela 
studien finns i bilaga 1. I studien finns både ankare anpassade för fartyg och till de mindre 
båtarna. 

 

Figur 1. Bruce- eller Clawankare 
 

De tre klor i figur 1 stödjer, balanserar och håller ankaret upprätt längst sidorna. Ett 
mångsidigt ankare som lämpar sig både för bottenskikt av sand, grus och till viss del i 
stenigare bottenskikt (Fans of Anchoring, 2016). 

 

Figur 2. Danforth-Fluke- eller Fortressankare 
  

På land fälls axlarna ihop och lägger sig parallellt med varandra. Vid ankring fälls ena axeln 
ut och formar en triangel. Den tillverkas i tunna och lätta metallprofiler och lämpar sig för dy 
och sandbäddar (Anon., u.d.). I figur 2 kan likheterna med Patentankaret urskiljas med sin 
hopfällbara mekanism och hittas i bilaga 1. 
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2.2 Konkurrensanalys 
Konkurrenternas produkter analyserades och identifierades i problemområden och lösningar. 
De som valts ut har stor variation i anpassning till bottenskikt och förekommer inom handeln i 
Sverige och internationellt. I analysen förekommer bl.a. Danforth- Fluke- eller 
Fortressankare, Delta- eller Wingankare och Bruce- eller Clawankare. Ett par av dem är mer 
förekommande i de nordligare förhållandena och andra i sydligare, ofta beroende på 
bottenskiktets karaktär. En uppskattning av förmåga och egenskaper som hållfasthet, 
hållkraft, sjunkkapacitet och hantering studerades. I tabell 1 här nedan finns ett urval och hela 
Konkurrensanalysen finns i bilaga 2. 

Tabell 1. Konkurrentanalysen i en översiktlig tabellform med  problemen i kolumnen längst 
till vänster och ankartyperna till höger. 
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”State of the art” tillsammans med Konkurrensanalysen ska vara lättöverskådliga och finnas 
närvarande under det fortsatta arbetet. I utformningen av strategier och för att ge kvalité i den 
vidare konceptutvecklingen. 

2.3 Användarintervjuer 
För att få en bild av hur de potentiella kunderna använder ankare idag genomfördes en 
användarundersökning. Kontaktades sex personer med olika erfarenhet och intresse av 
båtlivet. Det ställde tolv frågor som hjälpte till att identifiera framförallt hur befintliga 
produkter används, och vilka fördelar och nackdelar som finns med dem. 

Den generella bilden som svaren gav är att många använder sina båtar för fritidsaktiviteter 
som fiske och badande. I några fall var intervjupersonerna kappseglare som är mer inriktade 
på prestanda än de övriga. De flesta hade erfarenhet av endast ett fåtal av de ankare som finns 
inom handeln idag. Gemensamt för samtliga i undersökningen är att Östersjön och insjöar är 
de vatten de ofta rör sig i med båt. Utöver Östersjön svarade ett par personer att Mälaren är ett 
till alternativ, och någon Medelhavet. Det vanligaste bottenskikt att fokusera på för att 
tillgodose den största målgruppen av användare är Östersjöns dyiga botten. 

De ankare som är mest förekommande hos användarna i studien är Bruce- eller Clawankare 
och Grapnel- eller Draggankare. Intervjupersonerna har synpunkter på att Grapnel- eller 
Draggankare är lätta att klämma fingrarna mellan de rörliga flyna. Både Bruce- eller 
Clawankare och Grapnel- eller Draggankare är allsidiga för bottenskikt av sand, grus och 
stenigare underlag. De motsvarar samma behov av greppförmåga och Bruce- eller 
Clawankare urskiljer sig med sin design utan rörliga delar, vilket gör den mer användarvänlig 
och säker. Både ankring mot klippor och med svaj är rutin. Vanligast är att man ligger på svaj 
vid mer vind, vilket ställer höga krav på ankaret som båtens enda fästpunkt. 

En annan intressant sak som uppmärksammades är att man sällan inhandlar ett ankare. 
Eftersom båtarna med utrustning ofta köps begagnade, lånas eller går vidare inom familjen 
använder många vad som redan finns. Användarna är konservativa när det kommer till ankare 
med låg vikt. Det ligger nära till hands att man föredrar hög vikt för dess betydelse vid kastet 
och för att ankaret ska sätta sig i botten. Här syns ett mer negativt förhållningssätt till 
lättviktsmaterial hos fritidsutövarna. Det kan till viss del bero på att flertalet ankringar under 
fisketurer och bad. Vi ser en mer positiv attityd hos gruppen av kappseglarna där varje gram 
ombord påverkar farten. 

I intervjuerna är det ingen som har ett dedikerat fäste för ankaret. Alla användarna hade olika 
sätt att förvara ankaret. Det kan vara under tofter, i plasthinkar, lådor eller direkt på durken. 
Att ankaret inte fäster i bottenskiktet upplevs som bland det mest ansträngande hos 
användarna. Det kan bero på bottenskiktet och att det är dåligt med manöverutrymme vid 
ankringen. Möjligtvis kan det kompenseras genom strömlinjeformad struktur och ankaret 
ligger rättvänt och balanserat på botten. 

Hur ansträngande det är att bryta loss ankaret från botten har motstridiga åsikter. Här kan 
faktorer som bottenskikt och ankarets typ ha stor inverkan till de inbördes oförenliga 
åsikterna. Den generella bilden som det flesta håller med om är att det relativt ovanligt. Det 
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har varit i speciella situationer då ankaret till exempel har kilats fast mellan två stenar. En 
otrevlig situation som kan bli en kostsam affär. Det är konstruktionsmässigt något att titta 
vidare på för att förhindra den typen av situationer. 

Personerna i intervjuerna känner till andra vänner och bekanta som förlorar sina ankare p.g.a. 
att repet glidit ur händerna. Ingen av de tillfrågade har själva förlorat sitt ankare och den 
generella bilden att det är relativt ovanligt att ens problemet uppstår. En anledning till att det 
aldrig inträffar kan vara att studien vänder sig till de med mindre båtar i grundare vatten. 
Ankarutrustningen är så pass tåliga att manövreringsutrymme och styrka får loss det eller att 
man hoppar i och hämtar den. 

Tiden det tar för ankaret att nå botten är intressant och har betydelse för precisionen. Främst 
vid ankring i trånga utrymmen för att att inte båten ska driva iväg. Ankring nämns som en ofta 
långsam process som får ta tid och sällan sker i panik. 

Se hela användarundersöknigen i bilaga 3. 

3. Konceptutveckling 
Under informationssökningens slutskede startade konceptutvecklingen. Det var viktigt att 
tidigt komma igång och lägga en stark grund. Att utgå från och sätta upp tydliga ramar för det 
fortsatta arbetet. 

För att styra konceptutvecklingen i rätt riktning skapades tidigt en kravspecifikation. 
Innehållet i kravspecifikationen är baserat främst på utgångspunkter som statuerats av NOA 
Aluminium. Även på andra delar av informationssökningen och inte minst med hänsyn till 
konkurrenternas produkter. Ankaret ska ha samma prestanda som man kan förvänta sig av 
konkurrenterna. För att bilda en uppfattning hur konkurrenternas ankare står sig i förhållande 
till varandra, och för att hitta eventuella förbättringsmöjligheter har en ”Quality function 
deployment” förkortat QFD upprättats. I den jämförs fyra av de vanligaste förekommande 
ankarna, med utgångspunkt på de aspekter som finns som stöd i kravspecifikationen och 
önskemålen från användarna. 

3.1 Kravspecifikation 
kravspecifikationen är uppdelad i tre huvuddelar, funktionella kriterier, pålitlighetskriterier 
och tillverknings- och monteringskriterier. Under funktionella kriterier beskrivs kraven på hur 
ankaret ska bete sig i förhållande till omgivningen och innehåller en del mätbara storheter. 
Pålitlighetskriterierna handlar om bl.a. myndigheters krav på ankaret som del i ett 
fordonssystem eller produkt. Det finns kriterier på hur ankaret bör anpassa sig efter varierande 
belastning. Slutligen under tillverknings- och monteringskriterier beskrivs kraven på den 
process, att från råmaterial producera och distribuera ankaret till kunden. 

Hela kravspecifikationen finns i bilaga 4. 
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3.2 Quality function deployment 

 

Figur 3.  QFD-matris 
 

Den tekniska vikten hos respektive kundönskemål har funnits som underlag och bedömts med 
hänsyn till kravspecifikationen och användarintervjuerna. I övriga fall har hänsyn tagits till 
egna eller företagets önskemål. Att ankaret gräver ner sig och följer dragriktningen är 
exempel på outtalade krav som värderas högt, eftersom det är ankarets huvudfunktioner. 
Montering, materialval och förvaring i en hållare är önskemål som kommer från NOA 
Aluminium. Det har varit av särskilt intresse att jämföra, eftersom det är önskemål som andra 
tillverkare inte haft. Det har därför resulterat i generellt låga siffror vid bedömningen. 

Produktegenskaperna har avsiktligt försökts översättas till fördelar med olika ankartyper till 
siffror och tekniska aspekter. Bl.a. CQR- eller Plogankare och Danforth- Fluke- eller 
Fortressankare har en led som ökar flexibiliteten och förmågan att anpassa efter 
dragriktningen. Vissa ankare har en polerad yta vilket minskar påväxt av marint liv, och 
minimerar friktionen mellan ankaret och botten eller vattnet. Avstånd mellan tyngdpunkt och 
stödyta, tillsammans med generell utformning och massa bedöms ha stark påverkan på 
ankarets förmåga att snabbt greppa i botten. 

Konkurrentanalysen i figur 3 visar att modellen Danforth-Fluke- eller Fortressankare är 
ledande i kundönskemålen greppa och gräva ner sig, det är lätthanterligt och enklast att 
förvara. Det är även det enda i konkurrentjämförelsen som delar material med vårt koncept 
och därmed en av de absoluta konkurrenterna. Stockankaret tar en första plats i att följa 
dragriktningen. Tätt följt av CQR- eller Plogankare som är det ledande ankaret i att undvika 
trasslande lina och att följa dragriktningen. 
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4. Funktionsmedelträd 
För att starta den konkreta konceptutvecklingen började vi med att använda divergenta 
produktframtagningsmetoder och först ut är Funktionsmedelträden. 

Ankarets funktioner delas upp i huvud- och delfunktioner. Att exempelvis ha möjlighet att 
fästa en lina eller kätting, och att greppa i bottenskiktet är egenskaper som ankaret måste 
uppfylla. Därför benämns de som huvudfunktioner. För att lösa dessa funktioner finns olika 
varianter av underfunktioner. Dessa kategorier finns att se i figur 4. Funktionsmedelträden 
som helhet finns i bilaga 5. 

Att ankaret är rätt balanserat bedöms vara en given underfunktion för att huvudfunktionen att 
ankaret ska fästa i botten ska uppfyllt. För att påverka balansen krävs i sin tur att ankaret på 
ett bra sätt anpassar sig vid varierande dragriktning, samt att dess stödyta bidrar till stabilitet. 
Detta skapade idéer som att använda olika stag, kransar, byglar och stora formvariationer 
vilka kan ses i figur 4. I delar av Funktionsmedelträden finns inslag av analogimetoden i 
bilaga 5. Till exempel då ankarets yta beskrivs som huden hos en haj eller då flynas spets 
jämförs med en spade eller plattfisk. 

 

 

Figur 4.  Ankarets funktioner uppdelade i huvud- och delfunktioner. 
 

 
  

Gräva ner sig 

Balans 

Dragriktning 

Led 

Stöd 

Bygel Stag Tallrik 
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5. Konceptval 
I detta avsnitt presenteras några av de innovativa förslag som utvecklades under idé- och 
konceptgenereringsfasen. Koncepten presenteras med en framställning av de funktioner och 
uppgifter som konceptet löser tillsammans med en beskrivning av utformningen. 
 

5.1 Koncept 1 - LaserCut 
I grunden till konceptet LaserCut tas stor hänsyn till produktionsmetoden laserskärning. 
Ankaret har utseendet av ett Plog- eller Rocnaankare med konvext, skålformat fly som kan 
ses i figur 5. För att greppa och samla så mycket bottenmaterial som möjligt i sitt grepp. Varje 
ingående del är tänkt att skäras ur en och samma aluminiumplåt med snittytan vinkelrät mot 
plåtens yta. Delarna har samma tjocklek, inom gränsen för vad man klarar med laserskärning, 
och utformas för att tillsammans lämna minimalt med spill. Design for assembly (DFA) har 
beaktats till viss del i och med att delarna är tänkta att hakas samman i varandra. I en form av 
tredimensionellt pussel och sedan låses med en enstaka schackel eller en bult. Detta gör att 
man får en relativt komplicerad hoppassning av delarna, men man vinner samtidigt på att 
minimera antalet fästelement och rörliga delar. Om slutkonsumenten kan stå för denna 
montering i kombination med att produkten distribueras i platta paket har man vunnit mycket.  
 

 
 

Figur 5.  LaserCut 
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5.2 Koncept 2 - SteamPunk 
Ledorden i idén bakom Steampunk är profiler och analogimetoden. Inspiration till 
huvudutformningen är hämtad från det traditionella och beprövade Stockankaret. Alla delar 
utom fästelementen är av aluminiumprofiler med olika tvärsnitt som går i varandra på olika 
sätt, se figur 6. Tanken är att ankaret, likt en grävmaskin med armar och länkar. Ska gräva ner 
sig i marken eller släppa beroende på belastningens riktning. Då man vill att ankaret ska fästa 
och har dragriktning parallell med botten är flyna utfällda som hullingar. Vid vertikal 
dragriktning är flyna flexibla och släpper greppet. 
 

 
 

Figur 6.  SteamPunk 

5.3 Koncept 3 - Klotet 
Klotformen symboliserar en gripande hand och har sitt ursprung under tillämpningen av 
analogimetoden. Flyna bildar väggarna i klotet och föreställer handens fingrar, se figur 7. 
Dess form gör det möjligt att minimera materialförbrukningen och effektivisera 
produktionsmetoden genom att utgå från ett stycke ihåligt klot, och laserskära ut två stycken 
ankare. Med sin lätta vikt av aluminium som är ett av kriterierna, är klotets vidd passade i 
avseende av semiotik för att uttrycka volym och tyngd. Dess design som ett stycke höjer 
förankringkraften och förenklar hanteringen med sitt omfång av en kompakt rund design och 
krans. 

 

 

Figur 7.  Klotet 
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6. Utvärdering av koncept  
Den relativa beslutmatrisen jämför koncepten mot ett ideal och hur de står sig mot varandra. 
Denna jämförande metod valdes för att få en tydlig bild av vad som är bra, mindre bra och hur 
helheten ser ut bland koncepten. I tabell 4 nedan visas resultatet och vilka egenskaper som 
koncepten bedömdes mot. 
 

Tabell 2. Här ses hur poängen fördelades bland koncept 1-3 och hur de sedan kunde 
ställas emot varandra. Längst till vänster står de kriterier som koncepten viktades 
mot. 
 

 
 
 
Kriterierna som ligger till grund för beslutsmatrisen har hämtats från kundönskemålen i en 
QFD och från kravspecifikationen. Den produkt som får stå som referens är Bruce- eller 
Clawankare. Enligt användarundersökningen är Bruce- eller Clawankare ett uppskattat och 
vanligt förekommande ankare hos småbåtsägarna. 

De koncept som utmärker sig som dominerande i matrisen är Klotet och LaserCut med många 
positiva fördelar. Det som skiljer dessa är några punkter där Klotet får negativt betyg i 
kontrast till ett överlag högre betyg än LaserCut. Däremot har LaserCut neutrala värden med 
få svackor. Detta gör att de båda koncepten hamnar på en delad förstaplats vad gäller 
nettovärdet. 

Monteringsaspekten och att kunna använda platta paket för distribution väger tungt i 
jämförelsen. Vilket gör att vi vill gå vidare med LaserCut och hämta detaljer och inspiration 
från Klotet. Speciellt kransen hos Klotet är intressant eftersom den kan fungera som skydd för 
användaren, stöd mot botten och som ett bärhandtag. 
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7. Konceptutveckling 
Efter konceptvalet gick utvecklingen in i nästa fas. Här presenteras de lösningar som itererats 
fram med hjälp av analyser och tekniska utvärderingar. Avsnittet avslutas med att presentera 
slutkonceptet och slutsatser kring det. 

7.1 Praktisk utvärdering 
Som en första utvärdering av konceptet LaserCut gjordes praktiska dragtest i så kallad 
Baksand (Himle Markcenter, 2016) i en leksandlåda. Prototypen vid testets utförande är av 
flera delar frästa ur en skiva i träfibermaterial. En densitet kring 600-800 kg/m3  
(Skogsindustriernas branschorganisation, 2016) och i skala 1:2. LaserCut ställdes mot en 
modell av ett Bruce- eller Clawankare bestående av PLA-plast skapad från en 3D-skrivare i 
skala 1:5. 

Genomförandet 

Prototypen placerades i sandlådan enligt figur 8 nedan och med handkraft drogs linan som var 
infäst i ankarets lägg. Med jämn hastighet, bedömt cirka 0,1 m/s, och med en dragriktning 
som i vertikalplanet varierade mellan 0 och 45 grader mot horisontalplanet drogs prototypen 
längs en rät linje. Samma test genomfördes med modellen av Bruce- eller Clawankare. 

 

 

Figur 8. Sanden ansamlar sig i framkanten av flyet vid en förflyttning 5 cm i 
dragriktningen. 
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Figur 9.  Sanden lägger sig uppepå flyet efter en förflyttning på ca 10 cm i dragriktningen. 

 
 

 
Figur 10.  Prototypen tippar framåt efter en flyttning på ca 15 cm i dragriktningen. 

 

Reflektioner 

Det finns flera faktorer som tillsammans underminerar trovärdigheten i ett test som detta. 
Bland annat har materialet i modellen en annan densitet än konceptet och testet sker på land. 
Därför kan dragriktningar och krafter vara felaktiga. Trots detta bedöms testet som mycket 
givande i förståelsen av förhållandet mellan stödytan och tyngdpunkten, som tillsammans 
med andra kraftsamband påverkar prototypens orientering och balans. Testet kan anses hamna 
inom ramen för den mängd lastfall som konceptet bör dimensioneras utifrån. 

Iakttagelser 

Prototypen har en kanthöjd på 5 mm där sanden till en början ansamlades för att sedan tränga 
upp längst flyet och samlas i en hög. Tillsammans med modellens egenvikt bidrog detta till att 
tydligt pressa ned flyets spets efter en sträcka mindre än 1 m. Vidare bromsades spetsen så 
pass mycket att prototypen kantrade antingen framåt eller snett framåt sidorna som i figur 10.  

Modellen av Bruce- eller Clawankare i sin tur uppvisade trots en mindre skala ett mer 
effektivt beteende. Den tunna spetsen framtill på flyet tillsammans med ankarets långa lägg 
bidrog till att fort skjuta ned spetsen i sanden. Här fanns inga tendenser till att kantra, utan 
minst ett av de tre spetsarna var alltid i kontakt med sanden. 



13 
 

Förslag på konstruktionsförändringar 

Här anges ett par lösningsalternativ för att komma till rätta med de problem som modellen 
uppvisade i figurerna 8 - 10. Ett alternativ är att bredda flyets spets för att ge en större stödyta 
längs sidorna och för att ansamla större mängd sand ovanpå flyet. En breddning av flyet eller 
att lägga till fler flyn kan dock komma att påverka i konstruktionen och monteringen av 
ankaret, eftersom flyna skjuts genom en skåra i spantet från ena sidan. Ett annat alternativ för 
att undvika större designförändringar, är att man tar bort material baktill på LaserCut. För att 
skjuta fram tyngdpunkten ytterligare samt att ge flyna skarpare kanter. Denna kombination 
skulle kunna öka trycket vid spetsen och bidra till ökad tendens att gräva ner sig. Ett till 
alternativ är att förlänga läggen för att ge mer kontroll och balans i dragriktningen. På så sätt 
undvika att den tippar över. 

7.2 Teknisk utvärdering 
För att ytterligare utvärdera prototypens funktion och konstruktion genomfördes en begränsad 
teknisk utvärdering och analys. Analysen riktades mot det som ansågs vara problemområden 
från tidigare tester. Men också andra saker som uppmärksammats under diskussioner om 
konceptet. Här redovisas delar av utvärderingen medan den finns i sin helhet i bilaga 6. 

Konstruktionsmässigt tittade vi på hållfastheten hos samtliga komponenter och kunde 
identifiera områden som bedöms utsättas för stora laster i kombination med tunt material. Se 
figur 11 nedan. Här kan man med lätthet lägga till material utanför periferin hos de befintliga 
komponenterna för att få en starkare konstruktion. 

 

Figur 11. Områden som bedöms utsättas för stora belastningar hos spantet markerade i 
rött. 
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När stabiliteten analyserades uppdagades att prototypen är relativt stabil då den är vänd upp 
och ned mot botten. Detta på grund av tyngdpunktens placering och stödytorna som detaljerna 
bildar, som visas i figur 12. För att få bukt med detta problem kan man justera storleken hos 
de ingående komponenterna för att minska stödytan i de felaktigt stabila lägena. 

 

Figur 12. Prototypen i en vy från sidan. Svarta pilen symboliserar tyngdkraften och det 
blåa området stödytan som kraften fördelas över. 

 

7.3 Ergonomianalys 
Utöver de ovanstående testerna gjordes slutligen en analys av de ergonomiska egenskaperna 
av prototypen. Testet gick till så att prototypen analyserades enligt en modell för analys av 
handverktyg. Denna modell kretsar kring en tabell som ger olika mycket poäng beroende på 
om vissa kriterier är uppfyllda. Dessa kriterier handlar enligt ovan om utformningen av 
handverktyg. Men anses ha relevans även för denna prototyp eftersom man hanterar den med 
händerna. Prototypen erhöll 20 poäng av 100 möjliga vilket innebär att det finns utrymme för 
ergonomiska anpassningar inför nästa iteration. Exempelvis kan ett handtag skäras ut utan att 
störa funktionen och tyngdpunkten kan justeras för att underlätta bärandet av ankaret. Se hela 
testet i bilaga 7. 

8. Tillverkning och leverans 
Små toleransavvikelser är avgörande för att de separata detaljerna ska gå i lås och göra 
produkten stel. En produktionsmetod som ekonomiskt sett tillåter små serier är nödvändig för 
att tillverka ankaret eftersom efterfrågan kan vara svår att uppskatta. 

Det saknas försäljningskanaler och ett första steg i att ta sig in på marknaden är en e-
handelsbutik. Resurserna är små och det behövs inspiration från ”Lean Production”-andan, för 
att kunna arbeta med aktiviteterna som skapar värde för kunden.  

Att eliminera kostnader för varuhuslager och logistikpersonal, och istället tillverka ankaret 
efter antalet beställningar är passande. Det paketeras i platta paket och skickas direkt från 
produktionslinjen till kunden. En tanke är att distribuera produkten i paket enligt 
dimensionerna 620x300x50 mm. För att detaljerna ska hålla sig inom 
Tillverkningsriktningarnas mått i bilaga 8 och uppfyller kravspecifikationens kriterier på 
platta paket i bilaga 4. 
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En lämplig och ofta automatiserad produktionsmetod för de plana 10 mm 
aluminiumdetaljerna är laserskärning. De geometriska formerna skärs ut med hjälp av ett 
förprogrammerat styrsystem och monteras enligt tidigare ute hos kunden. Materialspillet är 
minimalt och ingen efterbearbetningsmetod är nödvändig. Den manuella arbetskostnad 
kommer in i slutskedet när ankaret ska paketeras för att levereras till kunden. 
Maskinutrustningen är dock dyr och kräver en större finansiering. Ett alternativ till detta är 
utlåning eller avtalsförhandlingar med företag som fogar över den kategorin av maskiner, och 
måste undersökas vidare i en framtida vidareutveckling av projektet. 

9. Kostnadskalkyl 
Vid kostnadskalkylering och tillverkning av större serier kan 1-3-9 metoden tillämpas.  
Genom att utgå från materialkostnaden för råmaterialet och multiplicera med en faktor 3 
erhålls tillverkningskostnaden (Ullman, 2010), ytterligare multiplikation med 3 ger ett rimligt 
försäljningspris. Slutkonceptet ska vara av aluminium och kilopriset är 60 kr/kg (Bejhem, 
2015).  

Produktionen av ankaret antas ske i större serier och därmed är materialet den styrande 
faktorn i kostnaden. Lasercut väger 5,064 kg och det ger en materialkostnad på 303,84 kr. 
Med materialkostnaden som referens bestäms tillverkningskostnaden till 911,52 kr. Vilket 
anses rimligt med avseende på materialets kostnad, och för att jämföra det med 
konkurrenterna på marknaden motsvarar Lasercut ett försäljningspris på 2734,56 kr. Från 
studiebesök hos butiken Erlandssons Brygga kan inte säljpriset hålla sig inom prisklasserna 
för att jämföra sig med de obehandlade stålgjutna ankartyperna. Den ankartyp som besår av 
ett likvärdigt material är Danforth- Fluke och Fortressankare med en vikt på 500 gram mindre 
än Lasercut men har ett säljpris på 300 kr mer (A. W. Niemeyer GmbH, 2016). Det här 
möjliggör att vända sig både till kunderna som väljer de lägre prisklasserna, men också de 
kunder som betalar extra för de polerade ytbehandlingarna som finns på marknaden. Ett 
spårbart paket som hämtas och lämnas hos ombud med dimensionerna 620x300x50 mm och 
vikten 5,064 kg ger en leveranskostnad på 199 kr (PostNord Sverige AB, 2016).    
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10. Slutgiltig konstruktionslösning  
I den slutgiltiga konstruktionen har stor hänsyn tagits till de tester som genomförts på den 
första prototypen, det kan ses hur nästan varje identifierat problem tacklas med olika 
konstruktionsförändringar. Vi begränsade oss till att genomföra endast en iteration efter den 
första fysiska prototypen för att hinna analysera denna tillräckligt. 

 

 

Figur 13. Slutgiltig konstruktionslösning 

 

10.1 Förbättring 
Enligt figur 13 har följande konstruktionsförändringar gjorts: 

x Läggen har gjorts längre för att minska tendensen till kantring och för att bättre 
anpassa efter varierande dragriktning. 

x Ett handtag har skurits ut ur spantet, i stort sett utan att störa de övriga funktionerna 
hos ankaret. 

x Spantets hörn och kanter har gjorts bredare och rundats av för att minimera 
spänningskoncentrationer och för att minska skaderisken. Detta bidrar också till att 
öka stabiliteten. 

x Två tappar har lagts till i den ena halvan av flyet för att haka i två spår i den andra och 
tillsammans skapa en ännu stabilare konstruktionen. 
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10.2 Montering 
I figur 14 följer en beskrivning hur de ingående delarna ska monteras. 

   
Steg1. Ankaret levereras 

i laserskurna 
delar för 
montage. 

 

Steg 2. Montaget utgår 
från spantet i 
mitten. 

 

Steg 3. Det ena flyet 
skjuts genom 
springan i 
spantet. 

 

   
Steg 4. Nästa fly passas 

ihop med det 
första och 
tillsammans 
skjuts de på 
plats i spantet. 

 

Steg 5. Varje lägg träs 
genom spantet 
och hakar i flyets 
bakdel. 

 

Steg 6. Båda läggen 
fixeras och 
konstruktionen 
är låst. 

 

   
Figur 14. Stegvis monteringsanvisning 
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10.3 Hållfasthetsanalys 
För att noggrannare analysera konstruktionen och få en bild av vilka krafter som ankaret 
klarar testades ankaret i en hållfasthetsanalys. Här användes mjukvaran Solid Edge och dess 
inbyggda analysverktyg som bygger på Finita elementmetoden. Beräkningar gjordes för två 
olika lastfall. Där ankarets spets utsätts för krafter i samma storleksordning som då en 29 fots 
segelbåt ankras vid en vindhastighet av 14 m/s. Både spänningar och förflyttning eller 
deformation analyserades och redovisas som grafer med färgskala av programmet. Vid det 
ena lastfallet, då belastningen appliceras i sidled uppträder relativt stora förflyttningar i 
materialet. Ungefär 35 mm hos de bakre delarna av ankaret i det röda området av figur 15.  
Denna deformation har sitt ursprung i de tunna och långa läggen. I övrigt är konstruktionen 
mycket stark och bidrar till en god formstabilitet. Hela Hållfasthetsanalysen finns i bilaga 9. 

 

Figur 15. Färgen från lila till rött illustrerar belastningarnas verkan. 

 
10.4 Design for assembly 
Eftersom en stor del av idén med konceptet är att montering och tillverkning ska kunna 
utföras på ett effektivt sätt tillämpades Design for assembly (DFA). Resultatet av en sådan 
analys ger en poängsumma tillsammans med en ungefärlig monteringstid. Vilket kan 
användas för att jämföra montagedelen av produktionen. Metoden kan användas oavsett om 
montaget utförs av en människa eller en maskin. Eftersom de ofta monterar på motsvarande 
sätt och kan uppleva samma svårigheter vid till exempel små eller tunga detaljer. Ankaret 
med sina fem delar och som låses med en schackel. Slutar på en monteringstid av drygt 60 
sekunder och ett DFA-index på 20. Här kräver enbart den schackel som används över 20 
sekunder. DFA-matrisen med resultat finns under bilaga 10.  
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11. Resultat, slutsats, diskussion 
I inledningsskedet är tanken att marknadsföra och tillhandahålla ankaret via e-handelsbutik 
till en lägre kostnad än vad försäljningspriset är baserat på 1-3-9 metoden. Multipel 3 mellan 
tillverkningskostnaden och försäljningspriset i 1-3-9 metoden kan minimeras när leveransen 
sker direkt från produktion till kund i paket. Försäljningskanalerna för butiksombud 
elimineras, det i sig kan ha en negativ inverkan på möjligheten att nå ut till fler kunder.  

LaserCut är en solid konstruktion med ett konvext fly likt en skyffel anpassad för dy och 
sandbäddar. Konceptet vänder sig till småbåtsägare i behov av ankare i storleksklasserna 1.8 
kg, 3 kg och 5 kg. Ankare är en permanent produkt som håller över tiden. Som vi kunde se i 
användarintervjuerna är det ofta ett engångsköp. Utifrån vårt perspektiv är unikhet och 
funktion viktigare än priset, och speciellt vid inköp som sker sällan. LaserCut skiljs åt från de 
flesta andra ankartyper i material. Det är en avgörande faktor till det dubbla försäljpriset mot 
de stålgjutna ankartyperna. Det som som är unikt och inte finns på marknaden är möjligheten 
att demontera ankaret för enklare förvaring och transport. Förutom det som nämns i 
leveransskedet. Även att båtägare har möjlighet att förvara och transportera ankaret mellan 
båtar eller förvara det med minimal plats på båtklubben. Vilket möjliggör att LaserCut fyller 
en viktig funktion som reservankare eller för de som behöver flera ankare. Att alltid finnas 
tillgängligt och som enkelt kunna demonteras och förvaras utan att ta onödig plats. 

Slutkonceptet är ett ankare av modern typ som skiljer sig mot de som finns i handeln främst 
genom att vara monterbart med minimalt antal fästelement. Monterbarheten innebär en stor 
möjlighet till att kunna transportera och förvara produkten samtidigt som den är 
förhållandevis enkel att producera. Konceptet har visat sig fungera inom andra branscher, 
exempelvis möbelindustrin, där antalet belastningscykler och den stora variationen av möjliga 
lastfall kan anses vara likvärdig. I och med de plana detaljerna av gemensam tjocklek kan 
strukturoptimering och andra formförändringar göras med lätthet. Detta eftersom hela ankaret 
kan brytas ned i sina komponenter och hanteras tvådimensionellt i planet. Ankarets formspråk 
kommunicerar med sina vinklar och stora inneslutna volymer både volym, tyngd och styrka. 
De svepande ytterkonturerna bidrar till en något mer organisk eller naturnära form, ankaret är 
spetsigt där det behöver och rundat där det passar. Vid första anblick kan man lätt förstå 
semiotiken med det väl tilltagna handtaget, fästöglan och den spadformade spetsen. 

För fortsatt arbete har flera förbättringsmöjligheter uppmärksammats, dels på handledning 
men även under utställning på KEXpo. Den mest frekvent förekommande har varit att spantet, 
rakt under där handtaget skurits ut kanske bör ha en större hålighet så att bottenmaterial och 
vatten kan passera vilket skulle låta ankaret gräva ned sig ytterligare i botten. Detta skulle 
även kunna bidra till att man lättare kan skölja av och få rent ankaret då det tas upp i ur 
vattnet. Eftersom detta skulle innebära stora ingrepp i åtminstone en av delarna till ankaret 
bör man vid en sådan förändring se till att analysera hållfastheten. En annan synpunkt har 
varit att de spår och klackar där detaljerna möter varandra skulle kunna vara mer tilltagna, om 
någon av delarna lossnar under ankring kan det få stora konsekvenser med både material- och 
personskador. 
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Bilaga 1. State of the art 

Figur 1. Stockankare 
 

Figur 2. Patentankare 

Är anpassade för fartyg lämpar sig därför inte 
till mindre båtar pga. av dess storlek och 
tyngd. Konstruerad på så sätt att den har en 
tvärgående stock för att hållas upprätt. Ned 
till vid kronan har den sina utgående armar 
som griper sand- och stenbottenskikt. Idag 
har det ersatts av det mer hantervänliga 
patentankaret för att minska förvarings-
utrymme och tillgänglighet. (Wikipedia-
bidragsgivare, 2016). 

Har en gångled som möjliggör att kronans 
armar är parallella med axeln vid hantering 
och kan justeras för att placeras i det s.k. 
ankarklyset efter sidan på fören. Vid 
förtöjning fälls kronans armar till ett visst 
gradtal anpassar för att greppa när kätting är 
så nära inpå parallell med bottenskiktet. 
Patentankaret är i tjänst på svenska marines 
örlogsfartyg. HMS Sundvall (K24) har ett 
stålgjutet patentankare med en vikt på 227 kg 
och 1860 kg kätting, det är gjort och fungerar 
bäst för dy och sandbotten. 
 

 
Figur 3. 
 

Danforth-Fluke- eller 
Fortressankare 

 

Figur 4. Bruce- eller Clawankare 
 

Patentet för det karaktäristiska design-
mönstret har löpt ut, och idag finns en upp-
sjö av tradmarks för snarlika konstruktioner 
(Fans of Anchoring, 2016). Det bygger på 
samma konstruktion som patentankaret med 
dess hopfällbara mekanism. På land fälls axlarna 
ihop och lägger sig parallellt med varandra. Vid 

De tre klor som kan ses i figur 4. Bruce- eller 
Clawankare stödjer ankaret, och håller det 
upprätt om det skulle hamna ut balans. Ett 
mångsidigt ankare som lämpar sig både för 
bottenskikt av sand, grus och till viss del 
stenigare bottenskikt (Fans of Anchoring, 
2016). 
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ankring fälls ena axeln ut och formar en triangel. 
Det tillverkas i tunna och lätta metallprofiler som 
lämpar sig för dy och sandbäddar (Anon., u.d.). 
 

Figur 5. CQR- eller Plogankare Figur 6. Delta- eller Wingankare 

CQR- eller Plogankare har en gångled för 
horisontell rörlighet. Vilket medför att ank-
aret är följsamt vid varierande vindriktningar 
(Fans of Anchoring, 2016). 

Delta- eller Wing-ankare har en design som 
ett stycke som kan ses i figur 6. Vilket 
resulterar i en hög förankringskraft för dess 
vikt (Fans of Anchoring, 2016). 

Figur 7. Grapnel- eller Draggankare 
 

Figur 8. Mushroom- eller Tallriksankare 
 

I de nordliga förhållandena är sten och 
klippor vanligt. Grapnel- eller Draggankare är 
anpassad för gripa i stenar och klippor 
(Dominion Marine Media Network, 2016). 
 

Mushroom- eller Tallriksankare är ett 
allsidigt ankare, som är funktionellt i de 
nordliga förhållandena av sten och klippor. 
(Dominion Marine Media Network, 2016). 
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Bilaga 2. Konkurrensanalys 
PROBLEM STOCKANKARE PATENTANKARE DELTA- WINGANKARE BRUCE-CLAW- 

STUKANKARE 

GREPP DY OCH SANDBÄDD Krona med armar och 

flyarea. 

Armar och flynas 

riktning vinklade 

för att gripa. 

Ett stycke med ett 

skarpt fly. 

Tre flyn riktade 

utåt i en 

halvcirkel. 

GREPP KLIPP- OCH STENBOTTENSKIKT Krona med armar och 

fly. 

Armar och flynas 

riktning vinklade 

för att gripa. 

 Tre trubbiga flyn 

riktade utåt i en 

halvcirkel. 

DÅLIGT VÄDER/VARIERANDE 
VINDRIKTNING 

Tvärgående stock. Ej 

tillfredställande. 

Ej tillfredställande. Ej 

tillfredställande. 

UPPRÄTTHÅLLA BALANS Tvärgående stock. Centrerad tyngd 

som balanserar 

upp av kronans 

armar och 

kättingens 

horisontella 

dragriktning. 

Punktmassor efter 

sidorna och i eggen på 

flyet. 

Tre flyn som 

stödjer och håller 

det upprätt. 

FÖRVARINGSUTRYMME/LÄTTHANTERLIG På däck alt. fastspänt 

efter räcket. 

Gångled för att 

justeras och 

placeras i 

ankarklyset. 

Ankarfällare alt. 

Hållare. 

Ankarfällare alt. 

Hållare. 

SJUNKKAPACITET Stor viktmassa. Stor viktmassa. Skarp spetsig areaform. Geometrisk 

formad för 

minimal 

motståndsarea i 

sjunkriktningen, 

skarpa kanter. 

HÅLLFASTHET Smidesbearbetat 

gjutgods. 

Smidesbearbetat 

gjutgods. 

Svetsat rostfritt stål, 

polerad yta 

 

Svetsat och smitt 

stål, ofta rostfritt 

eller galvaniserat 

FÖRTÖJNINGSKAPACITET Klam (röring) länkad 

med schackel och 

placerad ovanför 

stocken. 

En Schackel och 

vinkelrät kraft 

för att lossa 

flyna 

Vidsträckt vinkelrät 

axel. (Stor 

momentkraft) 

Två klamrar i var 

sin ände på axeln 

- brytas loss två 

dragriktningar. 

 

  



2 
 

Konkurrensanalys 

PROBLEM CQR- PLOWANKARE DANFORTH- 
FLUKE-  
FORTRESANKARE 

GRAPNEL- 
DRAGGANKARE 

 

MUSHROOM- 
TALLRIKSANKARE 

GREPP DY OCH SANDBÄDD Ett litet skarpt fly och en 

tyngre axel. 

Ett spetsigt fly 

format som en 

triangel, stort i 

förhållande till 

resten av 

kroppen, med en 

riktning vinklad 

för att gripa i 

sandbotten. 

4 stycken utsträckta 

flyn. 

Cirkulär flyarea. 

GREPP KLIPP- OCH STENBOTTENSKIKT Skarpt fly, tyngre axel  

och rörlighet i 

horisontellt. 

Ej 

tillfredställande. 

4 stycken utsträckta 

flyn. 

Cirkulär flyarea. 

DÅLIGT VÄDER/VARIERANDE 
VINDRIKTNING 

Gångled för rörlighet 

horisontellt. 

Ej 

tillfredställande. 

Ej tillfredställande. Ej 

tillfredställande. 

UPPRÄTTHÅLLA BALANS Gångled. Tvärgående 

utsträckt axel 

genom 

konstruktionen. 

Flyna fördelade i en 

360 graders omfång i 

2D. 

Tallriksgeometri. 

FÖRVARINGSUTRYMME/LÄTTHANTERLIG Ankarfällare alt. hållare I hopfällbar 

mekanism. 

I hopfällbart. Kompakt. 

SJUNKKAPACITET Geometrisk formad för 

minimal motståndsarea 

i sjunkriktningen, skarpa 

kanter. 

Skarp spetsig 

form. 

Tyngd. Tyngd. 

HÅLLFASTHET Smidda delar av stål, 

svetsat mot fly, 

sammanlänkade med 

skruv och mutter, ofta 

galvaniserade. 

Tunna 

metallprofiler. 

Smidet gjutgods. Smidet gjutgods. 

FÖRTÖJNINGSKAPACITET En vertikal axel med en 

klam i yttre änden av 

axeln. Gångleden 

resulterar i att 

momentkraften kan 

verka över en större 

horisontell radie. 

En Schackel och 

vinkelrät 

dragriktning för 

att lossa fly. 

Vidsträckt vinkelrät 

axel. (Stor 

momentkraft) 

En Schackel. 
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Bilaga 3. Användarundersökning - Ankare och småbåtar 

Formuläret som varit underlag för intervjuerna:  

1. Vilken typ av båtliv ägnar du dig åt mest? T ex. Kappsegling, kajakpaddling, 
vattensport.  

2. I vilket vatten rör du dig oftast med båt? T ex. Östersjön, insjöar, Mälaren.  
3. Vilket ankare är du mest bekant med? T ex. Bruce, Delta, Fortress eller dragg-ankare.  
4. Vilken ankrings- eller förtöjningsmetod använder du oftast och varför? T ex. Svaj eller 

mot klippor.  
5. Hur väljer du ankare till den båt du använder? T ex. Lyssnar på bekantas råd, använder 

egen erfarenhet, köper första bästa.  
6. I ditt användande, hur viktigt är det att ankaret har en låg vikt?  
7. Hur förvaras ankaret då det inte är i vattnet? T ex. I fören vid ankarspelet, på durken 

eller i ett fäste i relingen.  
8. Vilken del av ankringen upplever du som mest ansträngande? T ex. Att få ankaret att 

fästa i botten eller att rensa flyna från sjögräs.  
9. Hur vanligt är det att problem uppstår när ankaret ska brytas loss ur botten, när 

inträffar detta? 10. Upplever du att ankare inte fäster i botten? Vad beror detta oftast 
på?  

10. Har du någon gång förlorat ett ankare? Utveckla gärna.  
11. Kan den tid som ankaret tar för att nå botten vid ankring vara ett problem, i så fall 

hur?  

Svar från användarna:  

Erik Sundberg  

1. Fritidsliv, dvs. fiske, badande eller bara ta en skön tur  
2. Nästan bara Östersjön, mest Stockholms Skärgård. Ibland någon sötvattensjö i landet, 

men det är väldigt sällan.  
3. Tallriksankare och draggankare.  
4. Oftast när jag är ute med på så är det för att jag fiskar och då åker vi det där vi vill 

vara, släpper ner ankaret och ger lite slaklina tills det sätter sig. Vill vi komma i land 
brukar vi dra upp båten en bit på land och knyta fast den runt ett träd som säkerhet.  

5. Jag har aldrig köpt ett ankare, utan använt de som funnits i familjens ägo, alternativt 
det som båtägaren (vars båt vi varit ute med) haft.  

6. Det skulle jag verkligen hålla av hög vikt, eftersom det blir många om ankringar under 
ett fiskepass.  
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7. Oftast under toften där vi sitter, som är ihålig på vår båt, eller i en plasthink mitt på 
durken, för snabb åtkomst.  

8. När man ska göra den fri från all slam och växter som kommer med upp. Då burkar 
man få dra den fram och tillbaka i vattnet för att inte få in all skit i båten.  

9. Jag skulle säga att det är relativt ovanligt. Ibland om det är bergig botten kan man 
behöva köra upp och dra i tampen från motsatt håll (om ankaret kilat fast sig). Har väl 
hänt nån gång att man fastnat i en kabel också.  

10. Det händer, men när jag tänker efter så vet jag inte exakt när det sker. skulle kunna 
vara vid slät bergsbotten, alternativt väldigt dyigt.  

11. Nej, det har faktiskt aldrig hänt.  
12. Det som jag upplever kan vara ett problem är den tid det tar från att man släpper 

ankaret tills dess att båten ligger still. Dvs dels ska ankaret nå botten, sen ska båten 
driva iväg med lite ankarlina för att få en vinkel till ankaret, sen ska det eventuellt 
sätta sig. Jag upplever att löslinan man ger ankaret för att det ska sätta sig kan göra det 
svårare ett räkna ut var man kommer hamna, snarare än ankarets sjunktid.  

Alexander Anrén  

1. Kappsegling och båtsemester  
2. Östersjön och Mälaren  
3. Bruce och dragg ankare  
4. Mot klippor, för det är säkert.  
5. Fick ärva från familjen  
6. Inte alls, jag skulle säga att vikten av betydelse vid kastet och när det ska sätta sig i 

botten.  
7. Det är i en låda i sittbrunnen  
8. Ankare som fastnat, dålig botten som gör att ankare inte fastnar och tajta naturhamnar 

där ankring är en utmaning.  
9. 30-40 % av gångerna. Ofta beror det på vilken del av skärgården man är i. Botten är 

olika nästa överallt.  
10. Det kan hända. Som sagt runt 30-40 % av gångerna som jag har seglat med min båt 

har det varit ett problem. Ankaret vi använder är ett ganska enkelt ankare så det 
kanske ska uppdateras så risken minskas att det lossnar.  

11. Nej, aldrig.  
12. Både ja och nej, det finns så många olika situationer man kan vara i båtlivet så det är 

olika från tillfälle till tillfälle. I tajta hamnar och naturhamnar kan det vara avgörande 
för att hamn rätt i vinkeln mellan båtar. Det är det enda jag kan komma på från egna 
erfarenheter.  
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Mikael Lindh  

1. Jag ägnar mig huvudsakligen åt kappsegling, men även fritidssegling då vi har ett av 
världens finaste seglingsvatten utanför dörren. 

2. Jag seglar huvudsakligen i Östersjön men ibland blir det även i det saltare vattnet på 
västkusten. Vid några tillfällen har jag seglat på medelhavet och på insjöar.  

3. Jag är mest förtrogen med Bruceankaret men har även använt mig en del av s.k. 
"blyplättar" då bottenförhållandena i "mitt" seglingsområde mestadels består av dy och 
sand. Draggen anser jag ha för dåligt grepp och ankare med rörliga flyn är lätta att 
klämma fingrarna i. Stockankare är enligt mig för ohanterliga att förvara.  

4. Jag föredrar att ankra mot klippor när det är lugnt. Blåser det föredrar jag att svaja.  
5. Jag väljer först och främst utifrån egen erfarenhet men har också krav på att ankaret 

ska vara lätt (kappseglingsaspekten) samt lätt att rengöra och stuva. Utifrån detta är 
Bruceankaret det som fungerar bäst för mina behov.  

6. Ja dels för att varje gram ska drivas fram av vinden men också för att man ska orka dra 
upp ankaret utan maskinell hjälp som också väger.  

7. Jag förvarar ankaret lågt och så centralt som möjligt vid kölen för att minimera "pitch" 
dvs gunghästeffekt i längdled (vilket minskar farten i hög sjö och lite vind). 

8. Min båt är lätt och jag brukar få bra ankarfäste så det är nog att rensa rent ankaret så 
att det går att förvara utan att skita ner och lukta dy. 

9. Att ankaret inte släpper har bara hänt mig en gång då det kilades fas mellan två 
undervattens stenar. Fick dock upp det efter ett flertal försök som också inkluderade 
bad. 

10. Det är svårt att få ankaret att fästa på släta klipphällar, då är tyngden viktig. Ibland kan 
leran innehålla för mycket sand och vara för lös varför ankaret plogar för grunt när 
man ska ankra. En annan orsak är att vinkeln på ankarlinan är för stor så att ankaret 
mer lyfter än släpar utmed botten, brukar hända när det är väldigt djupt på 
ankarplatsen.  

11. Ta i trä, men jag har faktiskt aldrig förlorat ett ankare. Vet dock andra som gjort av 
s.k. klantiga skäl som att linan löpt ut genom händerna. Att det inte släpper är väldigt 
ovanligt enligt mig. 

12. I hård sidvind kan man ibland vilja parera sidorörelsen på båten genom att hålla emot 
med ankartampen. Har ankaret då inte nått botten har man ju inget fäste. Dessutom 
fäster ankaret då närmare båtens akterspegel och man får en sämre vinkel på 
ankartampen. Men oftast är det inget problem hur snabbt ankaret sjunker. Ankring är 
vanligtvis en långsamt utförd manöver. Det är mycket sällan man behöver panikankra 
och har behov av en snabb sjunkhastighet på ankaret.  
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Johan Flygar  

1. Fritidsfiske, transport, vattenskidor.  
2. Östersjön, insjöar  
3. Fortressankare  
4. Svaj vid fiske och mot klippor med fritidsbåten.  
5. Köper första bästa efter pris och råd av säljaren rådande kvalité.  
6. Vid fiske är det viktigt då man ofta tar upp och släpper i ankaret.  
7. I fören under ett säte.  
8. Rengöra det när det ska tas upp.  
9. Inte upplevt detta problem än. 
10. Att ankaret draggar på grund av för lätt ankare/kätting i förhållande till båten.  
11. Nej  
12. Om man ska förtöja mot en klippa är det ibland svårt att avgöra djupet och hur lång 

linan blir.  

Sara Flygar  

1. Vattensport, transport och fiske.  
2. Östersjön och insjöar.  
3. Fortressankare.  
4. Mot brygga eller sandstrand  
5. Köper första bästa.  
6. Inte så viktigt. Bra att det är tungt.  
7. I fören på golvet.  
8. Få ankaret att fästa i botten och hålla repet rent.  
9. Sällan.  
10. Inga bra fästpunkter i botten, sand.  
11. Nej.  
12. Att man hinner driva iväg för långt. Ankringen kan därför lätt bli stressig och skapa 

oro i båten med risk för att fastna.  
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Lennart Flygar 

1. Nöjesåkning med motorbåt för rekreation och fiske. 
2. Östersjön, insjöar 
3. Bruce och dragg. 
4. Mot klippa eller brygga. 
5. Egna erfarenheter. 
6. I sportbåt och kanot är det bra med ett lätt ankare om det ändå ger fäste. 
7. I aktern under en sittdyna. Vid roddbåt eller kanot löst på durken. 
8. Att rensa flyna från lera. 
9. Relativt vanligt. Antagligen fastnat i en rot eller sten. Backa loss det eller lyft genom 

all ta hem tampen så mycket det går på ena sidan och surra fast tampen i en årklyka. 
Därefter flyttar man sig till andra sidan båten då brukar ankaret släppa. 

10. I bland. Antagligen slät botten där flyna har svårt att få fäste eller har svårt att gräva 
ner sig i fast material. Djupt - för kort ankar lina. 

11. Nej. 
12. Har inte vid något tillfälle upplevt detta. Jag tror inte detta kommer att vara ett 

problem om ankaret är så lätt att det sjunker för sakta i vattnet tror jag att det är svårt 
att få ankaret att gräva ner sig. 
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Bilaga 4. Kravspecifikation 

Kravspecifikation 

Ankare 

Examensarbete inom Teknisk design, grundnivå VT 2016  

Version 2.0 - Giltig från och med 2016-04-18 

Bakgrund 

Man har på NOA aluminium har sett en efterfrågan på marknaden av ett lättvikts-ankare för 
småbåtar. Det har samtalats mellan företagsledaren och konstruktörer på arbetsplatsen om att 
använda aluminiumprofiler i ett intressant projekt med utvecklingspotential som kan slutföras 
i de egna verkstadslokalerna. 

Produktmål 

Kravspecifikationen omfattar produktutvecklingen av ett nytt ankare för NOA Aluminium. 

Tidsram 

Produktutvecklingen skall pågå under perioden 27/1 - 26/5 2016. Den 16/5 skall en färdig 
visuell 3D-modell tillsammans med dokumentation presenteras och levereras till kund. 

Funktionella kriterier 

Krav 

x Ankaret ska sjunka i vatten snabbare än 1 m/s med slak lina 
x Konstruktionen ska vara sådan att den kan greppa i botten med 250 Newton 

(FORTRESS MARINE ANCHORS, 2016) per kg ankare (Svenska kryssarklubben, 
2016) 

x Konstruktionen ska hålla för ovan beskrivna belastning då den är koncentrerad på en 
yta av 1 cm2 vid spetsen av ett fly 

x Ankaret ska klara ovan beskriven belastning då dragriktningen varierar med 360 
grader i horisontalplanet 

Önskemål 

x Utformningen bör vara sådan att risken att linan trasslar in sig i ankaret minimeras 
x Ankaret bör vid vertikal dragriktning lätt kunna brytas loss ur botten 
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Pålitlighetskriterier 

Krav 

x Ankaret måste uppfylla de krav som Transportstyrelsen ställer i "10.24 Ankarkätting, 
ankare" (Transportstyrelsen, 2016) 

x Ankaret ska uppfylla "Produktsäkerhetslagen (2004:451)" för att garantera att det inte 
orsakar skada på person (Finansdepartementet KO, 2016) 

x Ankaret ska då dragriktningen förändrats eller då det vänds upp och ned på nytt fästa i 
botten 

Önskemål 

x Som helhet bör produkten anpassas för att vara motståndskraftigt mot korrosion, 
galvaniska strömmar, utmattning och påväxt av marint liv 

Tillverknings- och monteringskriterier 

Krav 

x Ankaret ska kunna distribueras i platta paket enligt PostNords mått (PostNord Sverige 
AB, 2016) 

x Ankaret ska efter tillverkning monteras utan bearbetning, justering eller inpassning av 
detaljerna 

x Hela konstruktionen skall vara av aluminium, den får däremot kompletteras med 
standardkomponenter av annat material 

x Permanenta sammanfogningsmetoder är inte tillåtna 

Önskemål 

x Ankaret bör vara lätt att stuva undan och förvaras 
x De ingående delarna bör vara enkla att montera ihop av konsument 
x Produkten bör lätt kunna monteras isär för att spara plats 
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Bilaga 5. Funktionsmedelträd 

 

 

 

 

 

  

Gräva ner sig 

Styrka 

Belastning 

Elastiskt mtrl för att jämna 
ut belastning över tid 

Jämna ut belastning över 
en större yta 

Material Konstruktion 

Sandwich modell Minskad 
spänningskoncentration 

Gräva ner sig 

Friktion 

Motverka 
strömlinjefrom 

Material Stor massa 

Vikter 

Lossna 

Följa 
dragriktningen 

Stort moment i 
brytriktningen 

Litet moment i 
sidled 
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Funktionsmedelträd 

 

 

 

 

 

 

 

Gräva ner 
sig 

Flyn 

Placering 

Lungfisk Igelkott 

Gräva ner 
sig 

Balans 

Dragriktning 

Led 

Stöd 

Bygel Stagd Tallrik 
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Funktionsmedelträd 

 

 

 

 

 

  

Fästa lina alt. 
kätting 

Placering 

Placering nära 
och långt ifrån 

flyna 

Ögla/hål/spår 

Sjunka 

Stor massa 

Material Vikter 

Strömlinjeformad 

Minskat 
motstånd 

Vassa kanter 

Plattfisk Skyffelspets 

Ytjämnhet 

Dimples - 
turbulent 
gränsskikt 

Hajhud Polering 
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Bilaga 6. Teknisk utvärdering 

Utvärdering av Prototyp 1 

Här följer en lättare teknisk utvärdering av projektets första prototyp för konceptet LaserCut. 
Detta dokument berör analysen av hållfasthet och spänningskoncentrationer i konstruktionen 
samt ankarets mekaniska beteende inom stabilitet och kantring. 

Hållfasthet och spänningskoncentrationer 

Den grundläggande design-idén som ger Prototyp 1 dess karakteristiska utseende handlar om 
att de ingående delarna hakar i varandra genom skåror och flikar som varje del skärs ut med. 
Väl monterat bildas många trianglar i rummet och en stark fackverkskonstruktion som 
samtidigt är lätt. Nackdelen är att de små radierna som avslutar skårorna i materialet 
tillsammans med flikarna kan utgöra stora svagheter i hållfasthetshänseende. En av de mest 
utsatta delarna är spantet som visas i figur 1 nedan. Det har flera skåror som avslutas med små 
radier och därtill finns mycket tunt material vid skårornas ändar. Samma problem kan tydas 
hos läggen i figur 2. 

  
Figur 1. Spantet och dess skåror med 

svagheter i konstruktionen 
markerade med cirklar. 

 

Figur 2. Ena lägget med sin utstickande 
flik och områden med stor risk 
för spänningskoncentrationer 
markerade. 

 

Generellt kan identifieringen av dessa problem motiveras med grundläggande hållfasthetslära 
och att spänningen i materialet beror av den pålagda kraften per tvärsnittsarea enligt ekvation 
1. 

 F
A

V    (1) 

Spänningskoncentration och dess beroende av radien fås från ekvation 2: 

 max t nomKV V �   (2) 

Där Kt är beroende av belastningen och materialets dimensioner enligt figur 3 nedan. 
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Figur 3.  Variabeln Kt vid en viss typ av belastning. 

 

 

Stabilitet och kantring 

För att ankaret ska fungera tillfredställande och uppfylla de mest grundläggande kraven under 
pålitlighetskriterier från kravspecifikationen behöver man stäva efter att flyna hela tiden är 
riktade nedåt mot bottenmaterialet. Detta ska gälla från det att ankaret når botten vid ankring, 
genom hela ankringen då dragriktningen bör vara mindre än ca 30 grader från det horisontella 
planet och tills det att det bryts loss med nära vertikal dragriktning uppåt. 

För att uppfylla dessa krav finns flera aspekter att ta hänsyn till, här kommer det som anses 
vara mest elementärt att redovisas, ankarets stabilitet och förhållande mellan stödyta och 
tyngdpunkt. Detta förhållande ger upphov till flera mer eller mindre stabila jämviktslägen då 
olika delar av ankaret ligger an mot botten. Det upprättande moment enligt ekvation 3 som 
bildas av tyngdkraften och det horisontella avståndet mellan stödpunkten och masscentrum är 
vad som definierar dessa jämviktslägen. 

 M r F u   (3) 

Enligt figur 4 och figur 5 nedan finns uppenbara problem med Prototyp 1 som är en direkt 
följd av problem i detta förhållande. Detta gör att när ankaret kantrat hamnar det i ett stabilt 
läge utan flyna riktade mot bottenytan och med kraftigt reducerad förmåga. 
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Figur 4 Förhållandet mellan tyngdkraften 

och stödytan då ankaret hamnar 
helt upp och ned. 

 

Figur 5.  Förhållandet mellan 
tyngdkraften och stödytan då 
ankaret ligger på sidan. 
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Bilaga 7. Ergonomianalys 

Sammanfattning 

Detta dokument redovisar en ergonomisk analys av projektets aktuella koncept till vilken det 
finns en första prototyp. Mallen som används är egentligen utformad för rena handverktyg 
men eftersom en stor del av ergonomin kring ankaret bedöms vara knutet till just den 
manuella hanteringen anses denna undersökning vara relevant. Metoden som används nedan 
är hämtad från kurslitteratur (Awwad Dababneha, 2004) i HM1025 Ergonomi i 
produktutvecklingen och därefter fritt översatt till svenska. 

Metod 

För denna analys används en mall innehållande olika ergonomiska aspekter som vid 
uppfyllande ger poäng efter hur de är viktade. Punkt sju till och med tio gäller inte för alla 
förekommande verktyg. Längst ned i tabellen summeras poängen från varje aspekt vilket gör 
att man lätt kan jämföra produkter. Eftersom ankaret är av aluminium och saknar rundade 
kanter, gummerad greppyta och egentligen även ett handtag så erhålls väldigt få poäng i den 
första delen av mallen. Först när omkretsen kring läggen beaktas i förhållande till handen ges 
poäng och i och med att ankaret är uppbyggt i symmetri kan det hanteras lika med valfri hand. 
Vid relingen när man hissar ankaret förväntas man använda ena handen till ankarlinan och 
därför alltså bara kunna använda ena handen till att lyfta det. 

 Ergonomisk aspekt Ja Ej tillgänglig Nej Poäng 
1 Greppytan är halkfri 10  0 0 
2 Greppytan saknar vassa kanter, underskär, djupa räfflor 

och/eller spår för fingrar 
10  0 0 

3 Greppytan är elektriskt isolerad, verktygets handtag är antingen 
gjort av trä eller klätt med gummi eller mjuk plast 

10  0 0 

4 Greppytan är värmeisolerad, den blir inte het eller kall då man 
arbetar i en varm eller kall miljö 

2  0 0 

5 Handtaget är gjort av trä, eller greppytan är klädd med ett 
medel-flexibelt material, varken för hårt eller mjukt, liknande 
gummit som används i sulor för gymnastikskor 

10  0 0 

6 Greppets längd är 10-15 cm och handtaget slutar inte i 
handflatan 

8  0 0 

7 För enhandsverktyg: Storleken på handtagets tvärsnitt är sådan 
att pekfingret och tummen kan överlappa med 1 cm vid grepp 
om verktyget. För hammare och liknande verktyg gäller 2,5 cm 

8  0 8 

8 För enhandsverktyg utom skruvmejslar: Handtagets tvärsnitt är 
ovalt eller rektangulärt med rundade kanter 

2  0 0 

9 För skruvmejslar: Grundformen på handtaget är cirkulärt, 
hexagonalt, kvadratiskt eller triangulärt 

2 X 0  
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10 För tvåhandsverktyg: Greppets spännvidd är större än 5 cm då 
verktyget är helt stängt och mindre än 9 cm helt öppet 

10 X 0  

11 Vinkeln hos handtaget tillåter att handleden kan hållas rak 
under arbetet 

10  0 0 

12 Verktyget väger mindre än 2,5 kg 10  0 0 
13 Verktyget kan användas med valfri hand 2  0 2 
14 Verktyget kan användas med arbetarens dominanta hand 10  0 10 
15 Verktyget tillåter att båda händerna används samtidigt 4  0 0 
16 Verktyget och tillbehören är tydligt uppmärkta så att de lätt kan 

identifieras, färgerna är ljusa och har god kontrast mot 
omgivningen 

2 X 0  

 Total poäng    20 
 

Slutsats 

Problematiken som uppstår när man använder denna metod på någonting annat än ett 
handverktyg är tydlig men ger samtidigt inspiration till att jobba med denna typ av analyser 
för att förbättra konsumentens upplevelse av produkten. Man kan lätt se vilka större och 
mindre förändringar som bidrar till en väsentligt bättre användarmiljö.  
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Bilaga 8. Tillverkningsritningar 

Tillverkningsritningar för vänster fly
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Tillverkningsritningar för höger fly
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Tillverkningsritningar för lägg
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Tillverkningsritningar för spant
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Bilaga 9. Hållfasthetsanalys Prototyp 2 

För att se hur prototypen möter de hållfasthetskrav som formulerats i kravspecifikationen 
under givna lastfall har en hållfasthetsanalys genomförts. Analysen har genomförts med FEM, 
finita element-metoden, i mjukvaran Solid Edge. En sammanfattning över arbetet formuleras i 
detta dokument. 

Lastfall 

I kravspecifikationen finns flera krav formulerade som har med konstruktionen och dess 
hållfasthet att göra. Här fokuseras främst på andra till tredje punkten under Krav och 
Funktionella kriterier vilka har med normala lastförhållanden att göra. 

x Lastfall A innebär en i sex frihetsgrader låst fästanordning samt en belastning av 1300 
N fördelad vid flynas spets i negativ z-riktning. Tanken är att se hur belastningen tas 
upp vid ankring i normala förhållanden och normal dragriktning. 

x Lastfall B har samma förutsättningar som Lastfall A med den skillnaden att kraften är 
riktad längs horisontalplanet tvärs ankarets riktning. Här ser vi hur ankaret klarar 
belastning vid till exempel ankring med svaj och hastig förändring av vindriktningen 
då ankaret inte har hunnit byta riktning utan dras i sidled. 

Förenklingar 

För att skapa förutsättningar att göra denna hållfasthetsanalys har ett fåtal förenklingar i 
modellen och lastfallen gjorts, några av dessa beskrivs nedan. 

Bearbetning 

Mjukvaran med vilken analysen genomförs har krävt förändringar i spantet där läggen löper 
genom ytan för att bland annat bryta ned ytorna i mindre enheter. Här har bearbetningen av 
spantet antagits kunna vara annan än vinkelrät mot ytan, se figur 1 och figur 2 nedan. Detta 
ger precis passning mellan spant och lägg men kan vara svår att förverkliga med de 
produktionsmetoder som finns planerade för och stämmer alltså inte med verkligheten. 

  
Figur 1. Precis urskärning Figur 2. Vinkelrätt snitt 
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Lastfall 

För att skapa en rimlig utgångspunkt för analysen har antaganden kring belastning och 
förutsättningar för krafters riktningar legat till grund för lastfallen. Dessa antaganden ger en 
bild av hur ankaret kan bete sig i speciella men rimliga situationer och tar inte hänsyn till 
dynamik bland annat. I båda fallen läggs två lika stora krafter på plana ytor i spetsen ovanpå 
varje fly. Den totala ytan där kraften placeras är 1 cm2. 

Resultat 

För båda lastfallen i denna analys redovisas deformationen (eng. displacement) och spänning i 
materialet som färgade grafer över den synliga ytan av ankaret. Observera att deformationen 
inte är skalenlig i något av fallen, däremot stämmer färgskalan. 

Lastfall A 

Vid Lastfall A ser deformationen respektive spänningen i materialet ut som i figur 3 och figur 
4 nedan. 

 
Figur 3. Deformationen vid Lastfall A 

 
Figur 4. Spänningen vid Lastfall A 
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Lastfall B 

Vid Lastfall B finns informationen i figur 5 och figur 6 nedan.  

 
Figur 5. Deformationen vid Lastfall B 

 
Figur 6. Spänningen vid Lastfall B 
 

Slutsats 

Som sammanfattning av slutsatserna kan man hävda att infästningen och de långa läggen 
definitivt är en svag punkt i ankaret. Både stora spänningar och stor deformation har sitt 
ursprung i detta område. Här bör man förändra hur ankaret är dimensionerat eller se över hur 
relevanta lastfallen är. 

Sträckgräns 

Den typ av aluminium som analysen är 6061-T6 vilken har sträckgränsen 276 Mpa enligt 
materialbiblioteket i Solid Edge ST7. I Lastfall A finns enligt figur 2 stor marginal eftersom 
den största belastningen som beräknas är 60 Mpa. 
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Belastningen i Lastfall B beräknas till minst 300 Mpa vilket ger stora problem och bör leda 
till en omdimensionering om produkten ska tas i bruk och om man litar på att lastfallet är 
rimligt. Denna stora spänning är koncentrerad vid infästningen och den sektor av hålens kant 
som är riktade mot ankarets centrum. 

Man kan argumentera för att infästningen troligtvis kommer att påverkas av en annorlunda 
last i ett verkligt scenario eftersom ett lämpligt fästelement sprider lasten vid ytan av läggen 
och inte enbart längs hålens insida. Detta gör att man bör se på de ytor som inte påverkas av 
en yttre last utan endast spänningar genom materialet och därmed lämna detta mer 
komplicerade område för vidare analys. I övrigt uppfyller ankaret kraven även i Lastfall B. 

Deformation 

För Lastfall A finns en mindre deformation som är koncentrerad kring spetsen av flyna enligt 
figur 3. Deformationen är ca 2,2 mm vilket kan anses som lämpligt i detta fall eftersom det 
medger mindre kraft-impulser i resten av konstruktionen vid hastig belastning eftersom 
spetsen ger en viss elasticitet åt ankaret. 

Analysen av Lastfall B uppvisar stor deformation, ca 30 mm hos de bakre delarna av flyna 
enligt figur 7 nedan. Detta beror till stor del på att dessa delar befinner sig längst från 
infästningen och då har stort avstånd längs vilket deformationen kan verka. Även här kan man 
nyttja deformationen som ryckutjämnare vid kraftig variation av belastningen. 

 

 
Figur 7. Ankaret bakifrån med tydlig deformation hos de delar av flyna som är närmast i 

figuren. 
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Bilaga 10. Design for assembly (DFA) 

 

 

 


