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Sammanfattning 
För att sammankoppla två separata stegar i bredd krävs det en sidkoppling i mellan som 
uppfyller de krav som ställs av producenten såväl som konsumenten. I dagsläget uppfyller den 
nuvarande sidkopplingen inte dessa krav vilket har medfört att företaget Salvator Military 
Solutions AB som är tillverkaren av stegsystemet och dess tilläggsmoduler, har begärt att 
lämpliga konceptförslag för en ny sidkopplingsanordning generars, i hopp om att ersätta den 
nuvarande kopplingen.  
 
Målet med projektet var därmed att designa och producera ett antal konceptförslag med 
tillhörande simuleringsanalyser för kopplingen. För att rapporten skulle bli fullständig fick 
gruppen även göra undersökningar på korrekt materialval och lämpliga legeringar samt förslag 
på hur den färdiga kopplingen skulle kunna gå att transporteras. Huruvida det skulle ske med en 
separat förvaringsväska eller om det skulle vara möjligt för kopplingen att monteras på stegen 
även då den inte är bruk. För att dels finna ett systematiskt arbetssätt såväl som ett 
tillvägagångssätt som minskar risken för misstag gjorda tidigt i design processen, har 
litteraturstudier kring bland annat modularisering såväl som produktutveckling använts.   
 
Efter att gruppen genererat olika koncept lades stor vikt på att optimera respektive koncept 
genom tillämpningen av klassiska produktutvecklingsmetoder. Därefter utvärderades samtliga 
koncepten vilket öppnade upp dörrarna för en visualiseringsfas där det koncept som erhöll mest 
poäng i utvärdering realiserades med hjälp av diverse verktyg såsom CAD-modeller, renderingar 
och animationer. Slutligen analyserades det slutgiltiga konceptet med hjälp av nödvändiga 
hållfasthetssimuleringar och beräkningar.  
 
Slutsatsen och det resultat som gruppen lyckades presentera blev en sidkopplingsanordning som 
uppfyller samtliga krav och mål som ställts av uppdragsgivaren såväl som av gruppen själv. 
Kopplingen består totalt av tre komponenter vars låsmekanism är utformad som ett spänne som 
liknar den som används för att spänna åt pjäxorna vid skidåkning. Resten av komponenterna 
består av gångjärnet som möjliggör för låset att rotera kring stegens profil, samt själva 
grundprofilen av kopplingen vars montering sker över två stegars kantprofil och därmed ansluter 
dessa i en position som medger påbyggnation i bredd. 

Nyckelord 
Produktutveckling, sidkopplingsanordning, stegsystem, montering, design, låsmekanism
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Abstract 
In order to assemble two separate ladders in width, it is necessary to attach a lock mechanism in-
between them which satisfies the requirements set by the producer as well as the ones expected by 
the consumer. Currently the current lock mechanism doesn’t fulfill these demands, which has 
compelled Salvator Military Solutions AB, which is the company who’s the owner and producer of 
the ladder system and its add-on modules, to take action by requesting appropriate concept ideas for 
a new lock mechanism to replace the current solution.  
 
The goal of the project was thereby to design and produce several ideas with an appropriate 
simulation analysis. In order for the rapport to feel complete, the group also had to perform studies 
on material assignment with the associated alloys as well as suggest a design for how the side 
connector was to be stored for transportation while not in use, whether there should be a storage 
bag or if it is by mounting on the ladder itself even though it’s not being used. In pursuance of a 
systematic way of workstyle as well as an approach which would essentially minimize the risk of 
faults made early in the design process, the group took advantage of literature studies which besides 
product development also described modularization.  
 
Once enough ideas for different concepts had been generated, the group placed emphasis in trying 
to optimize each individual concept by the application of classical product development methods. 
Thereafter all the following concepts were valuated which in turn led to the beginning of the 
visualization phase where the concept which received the most points during the validation phase 
was realized with the aid of various tools such as CAD- models, renderings and animations. Finally 
the resulting concept was analyzed by undergoing thorough strength simulations and calculations.  
 
The conclusions and result that the group accomplished, was a lock mechanism that fulfilled all of 
the requirements and goals set by the outsourcer as well as the group itself. The device consists of a 
total of three components where the lock mechanism is shaped in the way that is used by modern 
fasteners for skiing boots. The remaining components consists of a hinge, allowing for the lock 
mechanism to rotate about the ladder profile and the baseline profile of the coupling assembly that 
is mounted across the sides of the two ladders, thereby connecting them in a position that allows for 
an assembly in width. 
Key-words 
product development, lock mechanism, ladder system, mount, design  
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Nomenklatur och förkortningar 
 
Sidkopplingsanordning  För utbyggnad i bredd krävs det ett fäste i form 

utav en koppling som monteras på stegens profil. 
 
MOE (Method Of Entry) Olika typer av moduler och gripverktyg kan 

appliceras på stegen för lättare åtkomst till olika 
terränger och miljöer. 

 
Ishikawadiagram Ett visuellt verktyg som används för att identifiera 

potentiella orsaker till problem som kan uppstå. 
 
Kano-modell En teori för att identifiera kundnöjdhet och behov 

i strävan om att uppfylla och överträffa de.  
 
Funktionsanalys Ett verktyg som delar upp en produkts olika 

funktioner för att definiera dess huvud-, 
nödvändiga och önskvärda funktioner.  

 
PUGH’s matris En metod för att på ett systematiskt sätt jämföra 

diverse koncept mot varandra för att definiera 
styrkor och svagheter hos respektive koncept. 

 
TRIZ (40 principer) Ett hjälpmedel vars syfte är att på ett systematiskt 

sätt generera verkliga, såväl som smarta lösningar 
på vardagliga tekniska problem.  

 
Morfologisk matris Ett verktyg som främst används för att generera 

konceptvarianter genom att kombinera 
produktmoduler då traditionell idégenerering inte 
räcker till.   

 
Kesselring-metoden En simpel men effektiv konceptutvärderingsmetod 

där olika aktuella kriterier viktas och därefter 
jämförs.  

 
Gränssnitt Hur olika ytor i produkten förhåller sig till 

varandra i form av den mängd volym de upptar.  
 
Process Flow Diagram En illustrativ bild som separerar alla diverse steg i 

en process med sekventiell ordningsföljd.  
 
Funktionsanalys Ett beslutsfattande verktyg där en huvudfunktion 

eller ett problem bryts ner till de del-funktioner 
som utgör och möjliggör för denna huvudfunktion 
att operera.  

 
CAD (Computer-Aided design)  Ett mjukvaruprogram som kan användas för att 

skapa precisa 2D eller 3D modeller och ritningar.  
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FEM (Finita Elementmetoden) En mjukvara integrerad med programvaran CAD 
som möjliggör för designern att identifiera var på 
modellen som det är högst sannolikhet att en 
defekt uppstår.  

 
Ergonomi Istället för att anpassa människan till arbetet, bör 

arbetet anpassas till människan för att förebygga 
risk för ohälsa och olycksfall 

 
Friformsframställning (FFF) En tillverkningsmetod som skapar fysiska föremål 

utifrån CAD och 3D-modeller. 
 
”Trial and Error” En princip som stegvis eliminerar felaktiga och 

ineffektiva resultat genom experiment.  
 
Plastisk deformation Materialet deformera och inte återgå till sin 

ursprungliga form. 
 
Säkerhetsfaktor (Ns) En faktor som tar hänsyn till vid beräkningar för 

att säkerställa konstruktionshållfasthet 
 
Sträckgräns (Re):  Visar den högsta spänningen som ett material kan 

stå emot innan det deformeras plastisk 
 

Skjuvspänning (τ) Spänningen som ett objekt utsätts för som har 
tendens att skjuva objektet 

 

Tillåten skjuvspänning (𝝉𝒕𝒊𝒍𝒍) Den maximala tillåtna spänningen med hänsyn till 
säkerhetsfaktor som ett objekt kan stå emot innan 
det deformeras plastiskt 

 
Brottgräns Den maximala spänningsbelastningen som ett 

material kan hantera innan tvärsnittet hos 
materialet minskar.  
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1 Inledning 

Målet med detta avsnitt är att ge läsaren en inblick på varför detta examensarbete har utförts, 
genom att definiera vad problemet är i dagsläget.  

 Bakgrund 
Stegen som hjälpmedel har använts för ändamålet att ta sig till olika nivåer och höjder i flera 
tusen år utan en alltför stor modifiering varken i konstruktion eller i design. Detta har medfört att 
problemet med att säkerheten för användaren minskas då stegen används i ändamålet för högre 
höjder, har varit detsamma. 
 
För stegar som används inom militärt bruk är egenskaper såsom effektivitet såväl som kvalité 
högre prioriterade jämfört med stegar som används för vardagliga sysslor. Med det som 
utgångspunkt har det tagits fram ett unikt stegsystem. 
 
Stegsystemet från Salvator Military Solution är det mest flexibla och stöt tåligaste tillgänglig på 
marknaden för stegar med modulbaserade komponenter. Systemet är utformat på sådan sätt att 
det skall gå att integrera olika tillbehör speciellt avsedda för militär och polis bruk för strid i 
diverse miljöer. 
 
De användningsområden som stegen kan tillämpas för är bl.a. MOE (Method for entry), som en 
”bro” för passage mellan olika balkonger samt som en fungerande bår genom tillämpningen av 
hjul vid änden.  
 
Med hjälp av två olika kopplingsanordningar är det möjligt för användaren att sammankoppla två 
eller flera stegar, till en befintlig stege. Detta går att utföras antingen i längd, eller bredd, beroende 
på vad situationen kräver. 
 
För ändamålet att integrera stegsystemet i längd krävs en sammankopplingsanordning i form av 
en hylsa som fästs över ändkanterna på stegen. Ett problem som uppstår vid sammankopplingen 
av för många stegar i längd, är den grad utav instabilitet som bildas. Därför har det skapats en 
sidkopplingsanordning som komplement till hylsan såväl som då stegsystemet skall utökas i 
bredd.  

 
 

Figur 1.1 Montering för den nuvarande sidkopplingen 
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 Problembeskrivning 
I dagsläget uppfyller sidkopplingsanordningen som är i bruk, inte de krav som ställs utav 
producenten såväl som konsumenten. Detta beror delvis på att produkten består av fyra lösa 
komponenter, vars konsekvens är att delkomponenterna med relativ enkelhet kan gå förlorade då 
anordningen förbereds för monteringen och av montering på stegen. Om användaren skulle råka 
tappa en delkomponent i en miljö som försvårar återfinnandet som t.ex. snö, är det onödig 
tidsspill som går åt att återfinna detaljen. Ett annat bekymmer är den grad utav tidsåtgång som 
krävs för att skruva av/på muttrarna som håller skivan på plats. Detta försvåras ytterligare under 
vintertid då dessa ska opereras med tjockare handplagg.  
 
Då stegen är tänkt att användas för militärt bruk, är det viktigt att av- och på monteringen sker 
effektivt utan någon risk för olyckor eller skador. Även detta är något som är i risk zonen idag då 
sidkopplingsanordningen sticker ut några cm från stegens mitt kant.  
 
Det slutliga bekymret som gruppen önskar att åtgärda är det nuvarande materialet som 
sidkopplingen består av. Samtliga komponenter av stegsystemet, består av aluminium med en 
hårdanodiserad ytbeläggning. Men sidkopplingen är konstruerad med av stål vilket gör att 
formspråket skiljer sig från resterande produkter i form av ytfinish och färg. Aspekter såsom vikt 
och kostnaden för produktion påverkas också av att stegsystemet är uppbyggt av olika material. 
  

 Nulägesbeskrivning 
Nedan följer en beskrivning av den nuvarande sidkopplingsanordningen som tillämpas på 
Salvators stegar idag. 
 
Figur 1.1 
På bilden till höger syns en renderad bild på sidkopplingen som totalt utgörs av 4 komponenter: 

 Sidkoppling  

 Låsprofil 

 2x skruvmuttrar 
 

Antalet komponenter var en problematisk faktor som 
var högt prioriterad att åtgärda i konceptframtagnings-
processen. Monteringsprocessen för den nuvarande 
sidkopplingen går till på sådant sätt att sidkopplingen 
förs över de två stegarnas profil som är byggda i bredd, 
därefter skjuts låsprofilen in i stängerna som slutligen 
spänns fast med hjälp av skruvmuttrarna.  
 
  

Figur 1.2 Den nuvarande sidkopplingen 
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Figur 1.2 
Översiktlig dimensioneringsbild av den befintliga sidkopplingsanordningen med tillhörande 
stycklista. 
 
 

 

  

[mm] 

Figur 1.3 Ritning av den nuvarande sidkopplingen 
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 Mål 
Huvudmålet med detta projekt är att generera ett förslag för en ny sidkoppling som skall ersätta 
den nuvarande. Den nya sidkopplingen ska inte endast vara funktionsduglig genom uppfyllandet 
av samtliga krav, den skall även representera en klar förbättring i egenskap såväl som estetiskt 
formspråk.  
 
Förutom den kravspecifikation som upprättades av uppdragsgivaren insåg gruppen att det fanns 
ytterligare egenskaper som kunde etableras.  
 
Monteringstiden för sidkoppling är en egenskap som gruppen ansåg vara viktig i och med att 
stegen är tänkt att användas som en insatsstege. I dagsläget sker monteringen för sidkoppling i en 
avslappnad och stressfri miljö på grund av att monteringstiden för den befintliga produkten är för 
lång. Med detta som motivering har denna faktor definierats som ett mål som gruppen skall 
sträva efter att åtgärda. Målet är att den tid det tar att montera och sammansätta två stegar i bredd 
inte bör överstiga 5 sekunder för att möjliggöra att monteringen även skall gå att utföra i en stressig 
miljö. 
 
Ett annat problem som beskrivs i problembeskrivning var att sidkoppling består av för många 
lösa delar, vilket försvårar förvaringen såväl som hanteringen av produkten. Eftersom att 
åtgärdandet av detta inte är ett krav från uppdragsgivaren, har detta istället definierats som ett 
mål. Sidkopplingen bör därmed inte bestå av några lösa delar. 
 
Uppdragsgivaren föredrar avskaffningen av förvaringsväskan som rymmer hylsan och 
sidkopplingen. Detta eftersom att den nuvarande hylsan går att förvara på stegen men dessvärre 
inte sidkopplingen. På grund av detta är ett önskemål från uppdragsgivaren att sidkopplingen bör 
vara möjlig att förvaras på stegsystemet vid transport. 
 
Gruppen anser att färg och form är viktiga aspekter för att fånga kundens intresse men även för 
att förstärka företagets varumärke. Ytterligare ett mål är därför att finna ett formspråk som 
överensstämmer med resterande stegsystem.  
 
Eftersom att samtliga delar av stegsystemet med undantag av sidkopplingen är tillverkat av 
aluminium, innebär det att totalvikten av sidkopplingen börs ta hänsyn till. Eftersom att stegen 
endast väger 1 kg/m och hylsan 1,1 kg bör därmed den nya sidkopplingen vara relativ till dessa 
värden. Sidkopplingens totalvikt bör därmed inte överstiga 300g. 
 
I och med att den nuvarande sidkopplingen sticker ut 24mm från stegprofilen, vilket utgörs en 
risk för användaren. Kravet på detta var tydlig, dock vill gruppen ha en konkret siffra att uppnå, 
därför sätts målet att framställa en ny sidkoppling som inte bör sticka ut från stegprofilen mer än 10mm. 
 

 Avgränsning 
Med motiveringen att detta endast är ett 10 veckors långt examensarbete kommer gruppen inte 
ha möjlighet att undersöka aspekter som budgetering och djupgående produktionsförslag. Det 
innebär att projektet endast sker på en konceptuell nivå då varken materialkostnader, 
produktionskostnader eller transportkostnader kommer att undersökas.  
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 Kravspecifikation 
Efter har undersökt problembeskrivningen etablerades en kravspecifikation för att konkret kunna 
definiera vilka kriterier som produkten bör uppfylla för att var funktionell. 
Det finns inga begränsningar för vilka miljöer stegsystemet ska gå att användas i, detta innebär att 
den nya sidkopplingsanordningen skall vara korrosionsbeständig.  
 
Ytterligare ett krav från uppdragsgivaren är att den nya sidkopplingen inte skall kräva någon 
modifiering på den redan befintliga hylsan och stegen. Eftersom att det skulle innebära stora 
summor för företaget då certifikat måste skrivas om och regelverk såväl som standarder skall 
följas. Om gruppen har eventuella idéer på hur det skulle kunna ske, kommer dessa att 
presenteras under rekommendation senare i rapporten.  
 
Det slutgiltiga kravet från uppdragsgivaren är att den nya sidkopplingen inte skall sticka ut från 
stegens profil vertikalt mer än vad den nuvarande sidkopplingen gör då det utgör en säkerhetsrisk 
för användaren som bör elimineras.  
 

 Lösningsmetod 
Produktutveckling är ”… en rad aktiviteter som börjar med uppfattningen om en marknadsmöjlighet och som 
slutar i produktion, försäljning och leverans av en produkt” (Ulrich och Eppinger, 2000), en ideologi som 
har varit grunden för det tillvägagångssätt för de resultat som presenteras i denna rapport. 
Förutom det finns det en mängd olika modeller som påvisar lämpliga tillvägagångsstrategier där 
den generella uppställningen är med hjälp av olika faser. Den metod som detta examensarbete 
blev inspirerat av är i enlighet med den modell som är presenterad av Karl T. Ulrich, som är 
professor i maskinteknik och författare av boken Product Design and Development tillsammans med 
Steven D. Eppinger, en amerikans ingenjör och professor vid Massachusetts Institute of 
Technology där han är känd för hans arbete i produkt- design och utveckling.  
 

 
 

 
Enligt modellen bör tillvägagångssättet för de flesta designprojekt vara indelad i olika faser som 
omvandlar en serie inputs till en serie outputs genom att behandla informationen som erhålls. 
Där de flesta stegen är intellektuella och på ett organisatorisk plan, istället för fysiska aktiviteter. 
Det tillvägagångssätt som har tillämpats till detta examensarbete är inspirerat från denna modell 
men med en anpassad utformning som bättre anpassat för just de specifika kravspecifikationerna 
som är aktuella. (Ulrich & Eppinger, 2000, ss. 13-18) 
 

Figur 1.4 A generic development process (Ulrich & Eppinger, 2000, s. 14) 
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Nedan följer den modell som skapats för gruppens specifika ändamål och som representerar de 
distinkta faserna som symboliserar tillvägagångssättet från planering av projektets struktur, till 
framtagningen av en mängd potentiella idékoncept. Till att därefter sålla och utvärdera respektive 
koncept i hopp om att erhålla en färdigrenderad slutprodukt som genomgått nödvändiga analyser 
& simuleringar.  
 

 
 
 
 
FAS 0: Planering 
Anledningen till varför denna fas döps till noll istället för fas ett är på grund av att denna fas 
vanligtvis föregår nästkommande faser och därmed kräver ett godkännande av 
problemdefinitionen från uppdragsgivare såväl personliga handledare (Ulrich och Eppinger, 
2000)  
I denna fas klargjordes all information som behövdes för att erhålla en klar och tydlig 
specifikation på vad kundens krav på den nya produkten skulle vara.  
 
Fas 1: Förstudie 
Målet efter avslutandet av fas 1 var färdigställandet av den teoretiska referensramen som 
innefattar alla teorier och verktyg som krävs för att fullfärdiga projektet. Efter denna fas ska 
gruppen ha samlat på sig all information som krävs för att kunna generera lämpliga 
konceptförslag.  
 
Fas 2: Genomförande 
Tyngden av denna rapport och examensarbetet i helhet låg i en bred undersökning av lämpliga 
konceptförslag som alla är tillräckligt realistiska för att eventuellt kunna produceras. För att detta 
skulle vara genomförbart var gruppen tvungen att ha ständig återkoppla till de undersökningar 
som utfördes i fas 1. Genom att använda sig av ett flertal olika metoder och tillvägagångssätt 
kunde gruppen producera en mängd konceptförslag som alla uppfyllde de krav som ställts, vissa 
mer än andra. Om det visade sig finnas koncept som var mindre anpassningsbara än andra 
strävade gruppen efter att utveckla dess design till att vara så optimal som möjligt. Slutligen 
skalades koncepten ner med hjälp av olika verktyg avsedda för utsållning av koncept. Något som 
resulterade i ett färdigt konceptförslag som var redo för fas 3: Simulering. 
  

Figur 1.5 Illustrativ fasindelning 
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Fas 3: Simulering  
För att säkerställa att det koncept som erhöll mest poäng under utvärderingen av samtliga 
koncept skulle erhålla de kvalitetskrav och den hållfasthet som krävdes, gjordes ett antal olika 
analyser. Först och främst modelleras konceptet upp i ett 3D modelleringsprogram, i detta fall 
PTC- Creo Parametric. Därefter genomförs ett antal tester och som tillsammans med beräkningar 
utförda i klassisk hållfasthetslära bidrog till ett slutkoncept som var lämplig för en slutgiltig 
visualisering. Något som blev uppenbart under simuleringen var att det fanns en mängd faktorer i 
designen och utformningen av själva kopplingen som behövdes formas om för att erhålla ett 
bättre värde i analysen.   
 
Fas 4: Resultat 
För att knyta ihop säcken och sammanställa all den information som erhållits från föregående 
faser och för att skapa en helhetsbild av det slutgiltiga konceptet, skapades färdigrenderade 
högkvalitétsbilder vars syfte var att presentera för läsaren vad gruppen har åstadkommit under 
tiden som projektet fortlöpt. Förutom det presenteras även lämpliga produktionsförslag på hur 
producenten skall gå tillväga för att eventuellt vidareutveckla produkten, eller att direkt påbörja 
produceringen av sidkopplingen.   
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2 Teoretisk referensram 

Detta kapitel kommer främst att redo- och klargöra sidkopplingen och stegsystemets funktioner 
och syfte. Ett tillvägagångssätt som gynnade gruppen till stor del var att etablera en konkret och 
tydlig skiljelinje på vad den blivande produkten är tänkt att utföra, jämfört med hur det ska 
utföras. Detta ledde till att gruppen inte blev begränsade i tekniska konstruktionslösningar tidigt i 
stadiet, och kunde istället fokusera på att generera så bred konceptsamling som möjligt.  
 
Nedanstående analyser och diagram är en sammanställning av de verktyg som användes under 
inledningsfasen av projektet och som bidrog till att etablera produktens syfte och vilka faktorer 
som börs ta hänsyn till.  

 Ishikawa diagram 
 

 
 
 
För att klargöra vilka möjliga orsaker som kan påverka stegsystemets stabilitet utfördes ett 
Ishikawa diagram, även kallat fiskbensdiagram.  
 
Diagrammet är uppdelat i fem (ibland sju), huvudområden som är relevanta för projektet och 
som därför bör undersökas. Dessa fem områdeskategorier kallas för de 5 M:en och lyder som 
följer: Miljö, Människa, Mätning, Metod och Material.  
 
Inom respektive huvudområde definieras även tillhörande kategorier samt förklaringar till vad 
som kan orsaka just de specifika problemen som skulle kunna uppstå.  
  

Figur 2.1 Ishikawa diagram 
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 Funktionsanalys 

 
 

Figur 2.2 Funktionsanalys 
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Aktuella design- och konstruktionsproblem är enligt den generella uppfattningen alltför komplexa 
för att ska vara möjligt eller ens rimligt att lösa de enbart med utgångspunkt från intuition. Därför 
har det tagits fram en funktionsanalys som på ett systematiskt angreppssätt definierar vilka 
funktioner som den blivande produkten uppfyller. (Johannesson, Persson och Pettersson, 2013)  
 
Syftet är att erhålla en klar och tydlig bild på vilka aspekter som bör prioriteras framför andra. 
Där har gruppen även radat upp de tillhörande lösningsförslagen på de eventuella problemen 
som skulle kunna uppstå.  
 
Analysens utformning grundas på att först definiera produktens huvudfunktion, d.v.s. vilken 
uppgift den i grund och botten är tänkt att utföra. Därefter fördelas grenen upp i två olika 
kategorier: Önskvärda- och nödvändiga funktioner.  
 
Inom fältet ”nödvändiga funktioner”, definieras samtliga krav som produkten skall uppfylla efter 
att resultatet har färdigställts. Därmed kastas ett bredare nät över eventuella fel som kan uppstå, 
något som i sin tur leder till större kundnöjdhet. 
 
Fördelen med att konstruera en funktionsanalys är att den även möjliggör att finna en del 
samband med KANO-modellen. Detta med tanke på att båda metoderna i grunden identifierar 
produktens funktioner och därmed även kundens behov. 
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 Kano-Modellen 
 

 
 
 
Denna modell gjordes för att identifiera kundens förväntningar och därmed sträva efter att 
överträffa de. Det är även väsentligt att få en insikt om vilka standardkrav som kunden har då 
dessa lätt kan bortses från då det är aspekter som vanligtvis tas för givet. Genom att identifiera 
dessa ses det till att det inte görs några slarvfel eller misstag tidigt i processen, något som hade 
kunna ha grova konsekvenser i senare faser. Att behandla kvalité aspekter och vidtagandet av 
förebyggande åtgärder tidigt i processen, minimeras risken för olyckor och skador.  
 
Utförandet påbörjades genom att skapa två axlar för diagrammet, en horisontell såväl som en 
vertikal. Därefter namngavs dessa axlar med låg respektive hög prestanda på x-axeln och låg 
respektive hög tillfredsställelse på y-axeln. Därefter placeras tre unika kurvor ut i diagrammet som 
var och en representerar varsin kategori: Omedvetna-, medvetna- och basbehov. Slutligen 
anmärktes dessa kurvor med de kriterier som ansågs höra till just den kategorin. 
 

  

Figur 2.3 KANO modell 
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 Process Flow Diagram (Flödesdiagram) 
 
 

 
 
 
 
För att få en översiktsbild av händelseförloppet för kopplingen gjordes ett flödesdiagram. Den 
här typen av diagram görs främst för att undvika förvirring och missförstånd i designfasen. 
Genom att bryta ner den fullständiga processen i enskilda steg från montering till av montering 
av kopplingen, bidrar detta till att inga moment försummas.  
 
  

Figur 2.4 Process Flow Diagram 
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3 Konceptframtagning 

I detta avsnitt behandlas idégenereringen där samtliga lösningar till problemen konceptuellt tas 
fram. Därefter undersöks respektive koncept mer djupgåendeför att definiera dess 
utvecklingspotential i konceptutvecklings avsnittet.  

 Idégenerering 
Idéer på hur sidkopplingens utformning bör se ut genererades främst med hjälp av 
brainstormingsteknik men även genom tillämpningen av olika idégenereringsmetoder som 
morfologisk matris, PUGH’s matris och Triz 40 principer.  
 

3.1.1 Morfologisk matris 

 
Figur 3.1 Morfologisk matris 
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Den morfologiska matrisen utfördes för att på ett systematiskt sätt bana väg för nytänkande och 
medge ett tankesätt som effektiviserar konceptgenereringen såväl som behandlingen av 
problematiken som ställts. Behovet av att skapa denna typ av matris blev tydlig då gruppens 
generering efter koncept hamnade i en långsam fas.  
 
Vid skapandet utav matrisen togs beslutet att utesluta samtliga koncept som innebar en 
montering från ovansidan, respektive botten av stegen. Eftersom det skulle innebära 
komplikationer med positioneringen av den befintliga hylsan. Detta, för att hylsans design 
innebär en montering som endast är anpassad för en stegprofil, medan sidkopplingens syfte är att 
monteras över två profiler. Med andra ord går det inte att applicera en hylsa på samma position 
som en sidkoppling.  
 
Tabellen delas ursprungligen in i två områden: sammanställningen utav de delfunktioner som 
produkten skall uppfylla, samt de olika moduler som hör till respektive delfunktion. Till det här 
projektet delades delfunktionerna in i 6 olika områden. Därefter genereras så många lämpliga 
moduler som möjligt till respektive område. Vissa moduler elimineras därefter från matrisen då 
de inte anses vara tillräckligt realistiska eller genomförbara för tillämpning på koncepten. 
Slutligen kombineras en godtycklig modul (dellösning) från respektive område med en annan, 
vilken i sin tur resulterar i ett konceptförslag som är lämpligt för utvärdering. Totalt sett skulle 
matrisen kunna producera totalt 3x4x3x3x5x7=3780 olika kombinationer 
 
Efter att ha utfört matrisen och utnyttjat olika brainstormingstekniker, lyckades gruppen med att 
framställa sex olika koncept.  
 

3.1.2 Triz – 40 principer 

 
 
 
På grund av att gruppen insåg att alla angreppspunkter som produkten kan utnyttja, inte tagits 
hänsyn till, tillämpades de 40 principerna som utgör TRIZ.  
 
Målet efter slutförd analys var att erhålla ett koncept eller en dellösning som skiljde sig från 
resterande redan framställda koncept. Däremot visade det sig att verktyget inte var till någon 
hjälp då gruppen redan hade tagit hänsyn till samtliga lösningsförslag som föreslogs av analysen. 
Fördelen med att utföra analysen var däremot att gruppen nu kunde gå vidare med att visualisera 
de framställda koncepten då verktyget bekräftade att det inte fanns möjlighet för ytterligare 
konceptgenerering.  
 
Utförandeprocessen för en TRIZ matris är relativt fundamental. Genom att klargöra 
karakteristiska för- och nackdelar för den befintliga sidkoppling går det därefter att kategorisera 
och analysera dessa enligt en standard tabell för att systematiskt kunna avgöra vilka 
lösningsförslag som är mest lämpliga för respektive egenskap. 

Figur 3.2 Triz – 40 principer 
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3.1.3 PUGH’s Matris 
 

 
 
 
En PUGH’s matris framställdes dels för att utvärdera de sex befintliga originalkoncepten som 
genererades under konceptframtagning, men även för att undersöka möjligheten av att 
kombinera respektive fördel från alla koncept för att framställa ett sjunde koncept som skiljer sig 
från samtliga föregående koncept. Detta resultera i ett nytt koncept som skiljer sig dess 
föregående i den benämningen att dess montering på själva stegens profil är unik. 
 
För att utföra en Pugh matris är första steget att definiera de kriterier och egenskaper som är 
avgörande för sidkopplingen. I detta specifika fall kunde gruppen etablera 13 kriterier: Säkerhet 
vid användning, underhåll, tidseffektivitet, volym, simplicitet, livslängd/underhåll, 
förvaringsmöjlighet, antalet komponenter, stabilitet, kräver modifiering och enhandsanvändning. 

Figur 3.3 PUGH’s matris med koncept 5 som referens 
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Därefter viktas dessa kriterier från 1-5 där högre poäng innebär ett högre prioriterat kriterium än 
det som är rankat lägre. Därefter går processen ut på att jämföra samtliga koncept med ett 
specifikt koncept som därmed används som referens. På så sätt skiljer sig denna typ av verktyg 
från exempelvis en Kessel-ring analys där samtliga koncept jämförs med ett ideellt koncept som 
har poängsatts med högsta möjliga poäng.  
 
I första utfallet av detta verktyg användes koncept 5 som referens, vilket resulterade i att både 
koncept 2 och 4 blev de koncepten med högst poäng av samtliga då det fanns åtta olika kriterier 
som just de koncepten var bättre anpassade för jämfört med koncept 5.  
 
Därefter utfördes samma experiment två ytterligare gånger för att säkerställa att det inte var av en 
slump som ett specifikt koncept vann. Andra gången försöket utfördes valdes koncept två som 
referens, vilket resulterade i minuspoäng för samtliga koncept. Slutligen användes koncept 4 som 
referens. Även där blev koncept 2 det vinnande konceptet. (se A2.1) 
 
Med detta som motivering, valde gruppen att försöka idealisera koncept två och vidareutveckla 
det till den grad möjlig och därefter påbörja visualiseringen i form av CAD modeller för att kunna 
utföra nödvändiga hållfasthetsanalyser. 
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3.1.4 Konceptframtagning 
Nedan följer en beskrivning på samtliga sju koncept som representerar resultatet av den 
genomförda idégenereringen. Detta avsnitt demonstrerar endast grundidén av konceptens 
huvudfunktion och vad som särskiljer de. Därefter beskrivs hur koncepten gradvis optimeras 
med hjälp av klassiska produktutvecklingsmetoder som t.ex. brainstorming och mindmapping.  

 
Koncept 1 
 
Det första konceptet består utav strängpressad profil som placeras 
längst med de båda stegarnas mitt-profil.  
 
Då båda stegarnas profil har rymts i utrymmet, monteras en annan 
separat del över den första profilen. Syftet med denna är att producera 
ett tryck som klämmer ihop profilen kring stegens ytterkant.  
Därmed förseglas de båda stegarna ihop.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Koncept 2  

 
Idén till detta koncept inspirerades från låsmekanismen på pjäxor som 
används vid skidåkning. 
 
Med tillämpning av gångjärn för roterande sidor samt spännen ansågs 
detta vara ett unikt och effektivt sätt att säkerställa fastspänningen utav 
stegar i bredd.   
 
Första utkastet utav designen var relativt simpel. Den bestod utav ett 
heltäckande hölje uppdelad i två delar och som hade förbindelse med 
hjälp utav gångjärn.  
 
Då första delen har monterats på stegens profil, roterar den andra delen 
med hjälp utav gångjärnet, till motstående sida. Slutligen spänns detaljen 
fast på stegen med hjälp utav ett spänne. 
 

  

Figur 3.4 Koncept 1 

Figur 3.5 Koncept 2 
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Koncept 3  
 
Detta koncept innefattar en koppling som består av två olika 
komponenter, dels själva höljet som har formen av bokstaven E, där 
varje sida placeras på vardera sidan om stegarnas profil. 
 
Den mittersta sidan skjuts in mellan utrymmet på de båda stegarna som 
bygger i bred, ett utrymme som redan är orsakat utav hylsan.  
 
Därefter skjuts en sprint genom hålen på kopplingen som även är 
försedd med en knapp som i sin tur opererar två stycken utskjutbara 
metallpluggar. Dessa säkerställer att sprinten behåller sin position under 
hela den tid som kopplingen är i bruk.  
 
Beslutet togs att varken vidareutveckla designen eller utformningen på 
detta koncept då ideologin för konceptet är så simplifierat till den grad möjlig.  

 
 
 
Koncept 4  
 
Grundformen för detta koncept gick ut på att ha ett öppet 
rektangulärformat hölje vars unika detalj var ett 
gångjärn placerat i mitten på den stängda kortsidan 
samt ett handtag för öppning och stängning utav höljet.    
 
På andra änden utav höljet har det gjorts utrymme för 
både buntband såväl som spännband vars syfte är att 
spänna fast kopplingen på stegens profil. 
 
Efter att grundformen för konceptet definierats, 
undersöktes koncept i allt större detalj, t.ex. att undvika  
användandet utav spänn- och buntband som 
fungerande låsmekanism då det dels innebar alltfler 
 komponenter, men även ett helt annat formspråk än vad  
som ursprungligen eftersträvades. 
 

  

Figur 3.6 Koncept 3 

Figur 3.4 Koncept 4 

Figur 3.7 Koncept 4 
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Koncept 5  
 
Detta koncept påminner om koncept 3 i den formen att 
varenda kontakt på kopplingen har en motsvarande 
kontaktyta på stegen. Det är även det koncept som hade 
mest potential till vidareutveckling då det fanns så många 
faktorer som det gick att bearbeta vidare på.  
 
Ursprungsformen bygger på principen att använda sig utav 
ett handtag i form utav en cirkulär profil som även har 
samma användningsområde som ett kugghjul. Detta 
handtag är placerat i mitten utav profilen och med hjälp 
utav kugghjulet samt spåren på respektive långsida, 
möjliggörs en förflyttning av den ena halvan in till den 
andra som är ihålig.  
 
Handtaget är rigid i profilens mitt med hjälp utav en axel vars  
andra ände är fäst i den mittersta väggen. Grundformen för höljet 
var väldigt fundamental i den formen att det varken fanns  
försäkran om ökad stabilitet eller hög hållfasthet.  
 

 
 
 
 
Koncept 6 
 
Detta koncept är inspirerat ifrån den teknik som används vid 
öppningsbara buntband. Precis som koncept 5 finns det 
utrymme för den ena hälften utav detaljen att skjutas in den 
motsvarande hälften då det appliceras en kraft på sidorna 
utav kopplingen.  
 
Tänderna som syns i mitten utav skissen symboliserar taggar  
som medger att profilen endast går att föras åt en  
riktning, därmed medges en låsmekanism som förhindrar  
kopplingen från att öppnas utav misstag.  
 
Vid av montering utav kopplingen, skjuts spärren som syns  
på långsidan upp, vilket medför att den övre raden roterar uppåt,  
något som i sin tur gör det möjligt att dra isär kopplingen.  

 
  

Figur 3.8 Koncept 5 

Figur 3.9 Koncept 6 
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Koncept 7 
 
Huvudfunktionen i detta koncept är baserade på idén att 
utnyttja det utrymme som finns inuti stegprofilen och 
stegpinnarna, vilket är en faktor som gör att det skiljer sig från 
andra sex koncepten.  
 
Detta koncept symbolisera även att gruppen har tagit hänsyn 
till alla angreppspunkter som finns tillgängliga för montering 
av sidkopplingen. 
 
För montering av denna koppling är det ett krav att de båda 
stegarna ursprungligen är separerade från varandra, vilket 
möjliggör för de fyra änderna av kopplingens profil att föras 
in inuti stegpinnen. Därefter glider den undre delen av 
handtaget in i spåret med hjälp av tryckkraft på handtaget på 
framsidan. Vilket gör att avståndet mellan sidkopplingsänder 
ökar tills dessa änder når sin maxposition inuti stegpinnar med hjälp  
av friktion. Slutligen låses handtaget fast med ett spänne  
för att förhindra den från att öppnas. 

  

Figur 3.10 Koncept 7 
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 Konceptutveckling 
Detta kapitel kommer att fokusera på hur de generade koncepten har utvecklats i dess 
utformning och prestanda sett ur ett hållfasthetsperspektiv. Vissa steg kommer att vara repetitiva 
då liknande ideologi för lösningsmetod tillämpades på flera koncept. Värt att nämna är även att 
detta avsnitt endast behandlar utformningen och designen av koncepten medan faktorer som 
dimensionering, specifika angreppspunkter och detaljerade förklaringar på låsmekanismen, 
undersöks senare.  

 
Koncept 1  

 
Steg 1  
Då konceptet gick vidare till utvecklingsfasen blev det 
genast uppenbart att profilen skulle behöva en 
anpassad form för att förhindra att den förflyttas 
vertikalt. Därmed skapades urgrävningar i profilen 
som syns på skissen nedan. Följden av att ha detta 
utrymme för stegpinnarna är även att det nu är ett 
krav för stegen att alltid vara horisontell och med 
direkt parallella stegpinnar.  
 
 
 
 
Steg 2  
Då ett utav målen för examensarbetet var att 
minimera så många komponenter som möjligt i 
kopplingen, fick det tankesättet tillämpas till konceptet 
för att göra det mer komplett. Därmed bestämdes att 
de två separata delarna som utgör konceptet, skulle 
integreras.  Följden av detta är att antalet lösa delar 
som skulle kunna försvinna i monteringen minimeras. 
Men det totala antalet komponenter i konceptet ökar 
med ett då trycklocket nu kräver en variant av ett 
gångjärn för att kunna opereras.  
 
 
 
 
Steg 3 
För att öka stabiliteten och att försäkra sig om att 
kopplingen befinner sig på samma position under hela 
tiden som den är i användning, valdes det att 
modifiera konceptet genom att applicera samma 
låsmekanism som går att finna på kryckor. Gruppen 
har valt att kalla dessa för kulspärrar eller tryckfjädrar 
då det inte har gått att finna någon korrekt benämning 
på komponenten. Detta medförde att den enda 
situationen då profilen är manövrerbar nu, är genom 
manuell förflyttning. Figur 3.11 Kon.1 produktutveckling 
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Koncept 2 
 
Steg 1 
Eftersom att målet var att minimera antalet 
komponenter dels för att främja den ekonomiska 
aspekten såväl som användarvänligheten, valdes det 
att försumma gångjärnet och därmed ha ett solitt 
hölje med ett enda spänne på baksidan som 
omsluter sidkopplingen kring stegens profil.  
 
 
 
 
 
Steg 2 
För att förhindra att kopplingen förlorar sin 
position av misstag då den är i bruk, användes 
samma princip som föregående koncept. Nämligen 
att skapa utrymme för stegpinnarna i själva 
kopplingens hölje. Detta medförde däremot att det 
inte längre var möjligt att ha en och samma klämma 
för hela konstruktionen. Detta kompenserades 
genom att använda två stycken identiska klämmor 
på var sin sida av utrymmet. Men med tanke på att 
konstruktionen nu hade en design som innebar två 
klämmor, betydde detta att processen skulle ta 
längre tid att genomföra, och konceptet är därmed 
inte tidsoptimerad till den grad som krävs. 
  
 
 
Steg 3 & 4 
För att erhålla utrymmet för stegpinnarna såväl som 
en enda klämma, trots att formen på profilen inte 
tillät det för tillfället, fick gruppen helt enkelt 
definiera en ny position för hål utrymmet. 
  
Första tanken var att placera utrymmet längst ut vid 
kanten på undersidan. Något som hade medfört att 
kopplingen fästs uppifrån eller från stegens baksida 
och därefter sänks ner, istället för framifrån. Detta  
hade däremot orsakat liknande bekymmer som  
beskrivet i steg 3, nämligen att profilen helt enkelt 
kan åka ur position.  
 
Med detta i åtanke skapades en sista revision som 
innebar att utrymmet behöll sin position på 
undersidan, dock förflyttades det till center utav 
höljet istället.  

 
 Figur 3.12 Kon.2 produktutveckling 
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Koncept 4  
 
Steg 1 
Första steget i konceptutvecklingen var att ersätta 
handtaget på framsidan med en klämma i liknande 
form men med undantaget att det kombineras med 
en fjäder placerad vid gångjärnet i centrum. Här 
utnyttjades samma princip som används vid 
limklämmor. Med denna princip har det nu uppnåtts 
ett mer hållfast koncept.  
 
Detta innebar däremot att det inte längre fanns 
behov utav spännband på motsatta kortsidan. Dessa 
ersattes istället med ett utrymme för stegpinnar. 
 
 
Steg 2 & 3 
Det uppstod frågetecken om huruvida klämman 
skulle vara tillräckligt kraftfull för att säkerställa att 
kopplingen håller stegarna stabila, därför utvecklades 
konceptet ännu ett steg. Nämligen i form utav 
säkringar på motsatta kortsidan.  
 
Dessa säkringar hamnar på baksidan utav stegens 
profil efter montering utav koppling. Även en annan 
modifiering som sker mellan dessa två varianter är 
placeringen utav utrymmet för stegpinnen.  
Detta då det kan påverka både hållfastheten samt 
stabiliteten för stegen.  
 
Men då det inte hade tagits fram någon 
hållfasthetsanalys i denna fas, presenterades båda 
varianterna som potentiella slutkoncept.  
 
  Figur 3.13 Kon.4 produktutveckling 
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Koncept 5  
 
Steg 1 
För att försäkra sig om att profilen inte åker av i front-vyn* 
med misstag lades det till en extra kant på den motsatta 
änden utav höljet vars syfte är att verka som en spärr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 2 & 3 
Den enda modifieringen som sker mellan dessa två 
varianter är placeringen utav utrymmet för stegpinnen.  
 
Detta då det kan påverka både hållfastheten samt 
stabiliteten för stegen. Men då det inte hade tagits fram 
någon hållfasthetsanalys i denna fas, presenterades båda 
varianterna som potentiella slutkoncept.  
  

Figur 3.14 Kon.5 produktutveckling 
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Koncept 6 
 
Steg 1 
För att försäkra sig om att profilen inte åker av i front-
vyn med misstag lades det till en extra kant på den 
motsatta änden utav höljet vars syfte är att verka som 
en spärr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steg 2 & 3 
Den enda modifieringen som sker mellan dessa två 
varianter är placeringen utav utrymmet för stegpinnen. 
Detta då det kan påverka både hållfastheten samt 
stabiliteten för stegen. Men då det inte hade tagits fram 
någon hållfasthetsanalys i den fasen, presenterades 
båda varianterna som potentiella slutkoncept.  
 
 
 
  

Figur 3.15 Kon.6 produktutveckling 
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4 Urvalsprocess och realisering 

För att det skall vara möjligt att systematiskt utvärdera och skala ner den mängd konceptförslag 
som presenterats, fick gruppen använda sig av en del olika utvärderingsverktyg såväl som interna 
diskussioner inom projektgruppen och med handledare. Målet efter avslutad utvärdering är att ha 
funnit ett enda koncept som är lämpligast för vidareutveckling och senare prototypframtagning.  
 
För att konceptet skall bli fullständigt realiserat krävs även vidare analyser på dess formgivning 
såväl som dimensionering.  

 Konceptutvärdering 
För att producera ett koncept som har potential för utveckling och prototypframtagning används 
några av utvärderings matris såsom Kesselring matris och en kvalitativ studie. 
 

4.1.1 Kesselring matris 
Denna matris utfördes med avsikten att skapa ett beslutsunderlag för vilket koncept som gruppen 
bör fördjupas inom. Redan i PUGH’s matrisen identifierades det koncept som var mest lämpligt i 
enlighet med de valda kriterierna som genererades från kravspecifikationen, mål, intervju och 
olika underlag från faktainsamlingsfasen som ansågs vara viktig.  
 
Till skillnad från PUGH’s gjordes en jämförelse med ett påhittat koncept som ska framställas 
som idealt och därmed fick maximum antal poäng för samtliga kriterier som är tagna från 
PUGH’s matris. Därefter poängsätts samtliga koncept med hur väl de uppfyller alla kriterier i en 
skala från 1 till 5, där 1 är lägst och 5 är högst. Efter att alla poäng definierats, multiplicera dessa 
med viktningen som också är tagen från PUGH’s matris och slutligen adderas dessa faktorer. Det 
koncept som erhåller mest poäng närmast det ideala konceptet anses då som det mest lämpliga. 
Matrisen går att finna i A2.2 
 

4.1.2 Kvalitativa studier 
Då alla koncepten var genererade och färdigutvecklade, gjordes en studie där respektive koncepts 
fördelar såväl som nackdelar utvärderas gentemot de mål och krav som definierades i startskedet 
utav projektet. Denna studie utfördes för att erhålla en klar och konkret bild som på ett 
systematiskt sätt särskilde de karakteristiska egenskaperna hos respektive koncept.  
 
Det som skiljer denna studie från andra liknande utvärderingsmetoder som t.ex. PUGH’s 
matriser eller Kesselring matriser är det faktum att koncepten inte jämförs med något annat 
koncept som referens, dvs. de områden som ansågs vara konceptets styrkor respektive svagheter 
var fullständigt baserade på de uppställda kraven och målen. Studien är illustrerad och är placerad 
i rapportens appendix under A3. 
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 Visualisering 

4.2.1 CAD-Modellering 
I enlighet med den utförda projektplanen bestämdes att all modellering av samtliga komponenter 
sker med mjukvaran Creo Parametric 2.0 som är ett 3D modelleringsprogram som likt många 
andra består av vektor baserade punkter i 3D rymden som kan bli sammankopplade med diverse 
geometrier såsom rektanglar, böjda kurvor eller linjer.  
 
Med tillämpningen av ett CAD (Computer-Aided Design) verktyg, skapas möjligheten att 
optimera framställda koncept såväl som att utföra nödvändiga analyser för att konstruktören skall 
kunna försäkra sig om att produkten upprätthåller de krav som ställs på designens hållbarhet.  
 
Genom att modellera stegsystemet där sidkopplingen är tänkt att fästas på, var det möjligt för 
gruppen att sammansätta de aktuella versionerna av kopplingen med dess motsvarande position 
på stegen, och därmed erhålla en uppfattning om hur kopplingen skulle bete sig i korrekt miljö. 
Om det redan i det momentet visade sig att modellens geometri behövde justeras, gick det att 
effektivt korrigera detta med tanke på gruppens tidigare erfarenhet av programvarans interface.  
 
En stor fördel med att använda sig av CAD program i syftet att visualisera koncept är att det ger 
användaren möjlighet att erhålla direkt feedback på huruvida detaljen är utformad till den grad 
som är optimal för just den produkten. I fallet av just det här projektet gav verktyget möjligheten 
att effektivt fortsätta vidareutveckla det koncept som blev det mest lämpligt konceptet enligt 
utvärderingen.  
 
Då den slutgiltiga modellen var färdigjusterad i Creo kunde gruppen gå vidare till att kontrollera 
om konceptets design skulle vara kapabel till att stå emot de påfrestningar som produkten skulle 
komma att utsättas för.  
 

4.2.2 Simulering med FEM-Analys 
En FEM-analys (Finite Element Method/Finita Element Metoden) utfördes för att visuellt 
illustrera hur konstruktionen för kopplingen beter sig då den utsätts för särskilda påfrestningar.  
 
Simuleringen utfördes i Creo Simulate 2.0, vilket är en applikation som är integrerad i 3D-
modelleringsmjukvaran Creo som även tillämpades för att modellera kopplingen och dess 
delkomponenter i.  
 
Den utveckling som har drivit FEM framåt som en tillförlitlig metod i analyseringen av diverse 
produkter och designprocesser, är en begäran och en önskan om alltmer precisa konstruktions-
beräkningar tillämpade för alltmer komplexa situationer.  
 
Förutom det har även hanteringen av den enorma mängd beräkningar som genereras ur FEM för 
att genomföra nödvändiga analyser och därefter bearbeta och slutligen redovisa resultat, endast 
varit möjlig genom den takt som moderna datorer utvecklas.  
(Toogood, 2012) 
 
Då dessa modelleringar var färdigställda utfördes analyser som b.la. undersökte när 
konstruktionen börjar deformeras vid specifikt utsatta krafter. Detta i form av en Von Misses 
analys, som väldigt precist illustrerar hur konstruktionen med ett specifikt tillägnat material 
reagerar och övergår från elastiskt- till plastisk deformation. 
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Detta verktyg är en förutsättning för vidare tillvägagångssätt så att det inte uppstår några problem 
med konstruktionens hållbarhet då den är i bruk. Störst fokus har riktats mot hur kopplingen 
beter sig då de yttre väggarna på kopplingen utsätts för lodrätta krafter. Detta eftersom att 
designen på det nya konceptet innebär en montering som sker 90° mot stegens profil, till skillnad 
från den nuvarande sidkopplingen som monteras parallellt mot stegpinnen.  
 
Analysen utförs med utgångspunkt från när sidkopplingen är i låsposition eftersom det är vid det 
ögonblicket som den utsätts för allra högst spänning. Analysen delades in i två separata analyser 
för att dels avge mer exakta resultat, men även eftersom att det då blir tydligare precis var kraften 
reagerar. Den första analysen gjordes på grundhöljet och därefter på låsprofilen.  
 
De orangea pilarna mot grundhöljets ytterväggar och på låsprofilens inre vägg, symboliserar de 
krafter som sidkopplingen utsätts för. För att illustrera förflyttning, har det placerats blåa 
symboler där produkten inte är tänkt att rubbas. Dessa går att finna i mitt-profilen, på haken, i 
hålen på grundhöljet såväl som på låsprofilen. Den orangea etiketten illustrerar det tillämpade 
materialvalet på sidkopplingen. 
 
För grundhöljet angavs inledningsvis en kraft på 848,5N, vertikal mot stegens profil. Värdet 
härstammar från utförda handberäkningar där fokus låg på att identifiera påfrestningen som 
påverkar stegprofilen. Sedan angav ett villkor för ”displacement” (förskjutning), på de ytor som 
är i kontakt vid sidkopplingens låsta läge. 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 4.1Utsättning av kraft och förskjutning på grundhöljet 
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Identiska krafter applicerades därefter på låsprofilen. I denna komponent angavs villkoret för 
förflyttning endast vid gångjärnet, och den motsvarande kraften vid kontaktytorna mellan 
låsprofilen och grundhöljet. Även här symboliserar etiketten det tillämpade materialvalet.  
 
  

 
 
 
 
Resultatet visade att högst spänning uppstod vid de placeringarna som det fanns skarpa kanter i 
detaljen. Anledningen till detta motiveras i diskussionsavsnittet i slutet av rapporten. I övrigt 
understiger spänningarna den maximala sträckgränsen för materialet, vilket innebär att det inte 
utgör någon risk för konstruktionens hållbarhet.   
 

 
 
 
 
 

Figur 4.2 Utsättning av kraft och förskjutning på låsprofilen. 

Figur 4.3 FEM-analys för grundhölje 
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Parallellt med dessa analyser gjordes även beräkningar inom klassisk hållfasthetslära för att 
jämföra resultaten erhållna från simuleringen i FEM med handgjorda beräkningar. En 
sammanställning av samtliga beräkningar går att finna i Appendix A7. 

  

Figur 4.4 FEM-analys för låsprofil 
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4.2.3 Friformsframställning (FFF) 
 

 
 
 
Redan innan påbörjandet av 3D-modelleringen var gruppen medveten om att resultatet eventuellt 
bör visualiseras i form av en prototyp som är dimensionerad i 1:1 skala. Men genom vilken metod 
var fortfarande oklart. Såvida det skulle ske med hjälp av klassiskt prototypbygge i form av 
kartong och lim eller om ritningarna erhållna från 3D-modelleringen bör tas till en plåtverkstad 
som kunde strängpressa eller eventuellt bocka produkten. Slutligen togs beslutet att använda sig 
av en metod som endast är tillgängligt för den som redan har modellerat detaljen som den skall 
konstrueras en prototyp för, nämligen friformsframställning (FFF).  
 
Denna metod är en relativt ny tillverkningsmetod som tillåter användaren att erhålla en fysisk 
komponent direkt från ett CAD underlag. En skrivare konstruerar detaljen genom att skiktvis 
skriva ut materialet vilket innebär att påbyggnationen sker i höjd.  
 
Gruppen fick möjlighet att använda sig av denna skrivare då KTH Södertälje hade de nödvändiga 
resurserna som krävdes, vilket främjade prototypframtagningsprocessen avsevärt.  
 
En fördel med denna metod var att det var möjligt att efter några få timmars utskrift med de 
nödvändiga efterbehandlingarna, erhålla en prototyp som kunde användas som referens för att 
kontrollera om dimensioneringarna för sidkopplingen överensstämde med stegens. 

  

Figur 4.5 Friformsframställning (FFF) 
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5 Resultat 

Detta avsnitt behandlar resultatet av projektet och inleds med digitalt renderade bilder som avger 
ett intryck av hur kopplingen kommer att se ut då den har producerats med korrekt materialval, 
legering och efterbehandlats.  
 
För att möjliggöra att kopplingen i framtiden skall gå att produceras i en verkstad, är det en 
förutsättning att det finns fullkomliga ritningar som illustrerar de dimensioner som kopplingen 
och dess beståndsdelar består av. Dessa går att finna i A8 
 

 Renderingar 

5.1.1 Grundhölje 
 
Denna komponent är den som upptar 
mest volym och som även utgör 
huvudkomponenten av produkten. 
Med den motiveringen har gruppen 
valt att referera komponenten som 
”grundhölje” och består av en enda 
komponent som är uppdelad i tre 
olika sidor med en baksida som 
ansluter samtliga väggar.  
 
Det som gör att denna design sticker 
ut och skiljer sig från mängden är den 
vägg som är lokaliserad i mitten av 
profilen och vars tjocklek är två 
gånger större än de resterande två 
sidoväggarna.  
 
Anledningen till varför det har valts att  
utforma kopplingen på detta vis är för att utnyttja det utrymme som skapas mellan de två 
stegarna som sammansätts i bredd.  
Ett utrymme som orsakas av den så kallade hylsan som sammankopplar två stegar i höjd. Hylsan 
har en godstjocklek på 4 mm, och då det är ett krav att tillämpa vars en hylsa på respektive 
stegprofil, innebär det att utrymmet mellan stegarna ökar till 8 mm – Vilket även är tjockleken för 
mittväggen i kopplingen.   
 
Vid modelleringen av denna komponent utfördes noggranna beräkningar såväl som 
undersökningar för att säkerställa att dimensioneringen av grundhöljet överensstämmer till den av 
stegens profil, för att säkerställa att monteringen sker på ett smidigt sätt och som även minimerar 
risken för olyckor.  
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Grundhölje 
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5.1.2 Gångjärn 
 
Till höger visas en renderad illustration 
på den komponent som har funktionen 
av ett gångjärn som sammansätts 
mellan grundhöljet och låsprofilen. 
Dess syfte är att medge rotation för 
låsprofilen så att den kan nå sin 
fästpunkt på grundhöljet.  
 
Värt att notera är att denna 
komponents design är speciellt 
utformad i avsikt för denna 
sidkoppling och är därmed inte 
standardiserad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.3 Låsprofil 
 
Den tredje och slutgiltiga komponenten 
som sidkopplingen består av är den 
låsprofil vars uppgift är att sammankoppla 
de båda öppna änderna av grundhöljet 
kring stegens kantprofil.  
 
Med hjälp av gångjärnet skapas ett moment 
vars effekt är att sidorna på grundhöljet 
trycks inåt mot centrum med appliceringen 
av en kraft.  
 
Anledningen till varför en del av materialet 
på handtaget har skurits bort är på grund 
av att den delen överlappar det utrymme 
som har skapats för stegpinnen. Med 
kombinationen av en vinklad kant uppnås  
en förbättrad produkt ur ett ergonomiperspektiv. 
 
  

Figur 5.2 Gångjärn 

Figur 5.3 Låsprofil 
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5.1.4 Sammanställning 
 

 
 
 
Bilden ovan illustrerar en sammansättning av samtliga delkomponenter på deras respektive 
placering. Materialet består uteslutande av aluminium med en hårdanodiserad ytbeläggning för 
ökad beständighet och anpassningsförmåga (se A6)  

  

Figur 5.4 Sammanställning av sidkoppling 
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 Prototypframtagning 
Nedan visas resultatet av utskrifterna som friformsframställningen framkalla. Från vänster till 
höger syns först grundhöljet, därefter ett modifierat gångjärn som underlättar rotationsrörelsen då 
originalet inte går att tillämpa i modellen utan korrekta appliceringsmetoder som gruppen inte har 
tillgång till. Tredje utskriften är en förstorad modell på hur det riktiga gångjärnet är tänkt att vara 
utformat. Fjärde utskriften symboliserar låsprofilen och slutligen visas en fungerande 
sammanställning av samtliga komponenter med tillämpningen av det modifierade gångjärnet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 5.5 a) Samtliga prototypkomponenter Figur 5.5 b) Sammansättning av protypkomponenter 
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6 Slutsats & diskussion 

För att återkoppla med de krav såväl som de projektmål som definierades i början av arbetet, har 
tabeller skapats som klargör vilka aspekter som gruppen har lyckats med att uppfylla eller inte 
uppfylla. Följt därefter skrevs motiveringar till hur processen har gått till och eventuellt varför 
kriteriet inte har blivit uppfylld. 
 

Kravspecifikation 
 

 
 
 

Motivering 
 
Korrosionshärdighet 
Eftersom att materialet som valdes för sidkopplingen är ett hårdanodiserat aluminium som består 
av en kombination mellan magnesium och kisel, vars ena egenskap är att bidra med en hög 
korrosionsbeständighet, kunde gruppen konstatera att detta kriterium blev uppfyllt.  
 
Ingen modifiering på resten av stegsystemet 
En av anledningarna till varför just koncept 2 blev det vinnande konceptet i utvärderingen, var 
just för att det inte krävde någon som helst modifiering på stegsystemet. Istället för att skapa nya 
hål eller ”features”, utnyttjade konceptet istället de funktionerna som redan var tillgänglig. 
 
Avståndet från stegprofilen 
Detta kriterium var det svåraste att uppfylla men som slutligen blev uppfyllt genom att 
kontinuerligt modifiera och justera dimensionerna i CAD-modellen så att den maximala sträckan 
slutligen blev 13 mm. Ett värde som motsvarar en minskning på 11 mm. 
  

Tabell 6.1 Uppföljning av kravspecifikation 
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Mål 
 

 
 
 

Motivering 
 
Monteringstid < 5s 
Vid tester gjorda med prototyper tog monteringstiden samt tiden för låsningsmomentet totalt 3 
sekunder. Detta är då ett värde som endast gäller med förutsättningen att stegsystemets 
stegpinnar är direkt horisontella med varandra. Denna tid kan även variera då testet utförs med 
en prototyp som består av korrekt materialval, d.v.s. aluminium.  
 
Inga lösa komponenter 
Totalt består den nya sidkopplingsanordningen av 3 delar. Däremot är kopplingen kompakt i den 
benämningen att alla delar redan är sammansatta. 
 
Förvaring på stege vid standby 
Vid en kontroll där både hylsan såväl som sidkopplingen monterades på stegen för att avgöra om 
den nya sidkopplingen sticker ut från stegprofilen mer än den borde under tiden som den inte 
används, visade det sig att den nuvarande hylsan sticker ut mer än sidkopplingen. Eftersom att 
hylsan i dagsläget går att förvara på stegen under tiden som den inte används, tolkades detta 
därmed som att även sidkopplingen skulle gå att förvara. 
 
Vikt < 300 g 
Efter att ha utfört diverse beräkningar där materialets densitet tas hänsyn till, gick det att bekräfta 
att sidkopplingens totala vikt hamna på ca 170g. 
 
Sammanhängande formspråk 
Den största faktor som bidrar till ett gemensamt formspråk är att själva utformningen på 
sidkoppling påminner om den som hylsan har. Något som gruppen strävade efter då konceptet 
gick vidare till utvecklingsfasen var just att försöka efterlikna resten av stegsystemet i form av 
ytfinish och rörelsen för låsningen.  
 
 

Tabell 6.2 Uppföljning av mål 
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Materialval 
Efter att ha undersökt samtliga aluminiumlegeringar gick det därefter att fastställa att den 
ytbeläggning som används i dagsläget för resten av stegsystemet även var den mest passande för 
sidkopplingen.  
 
Avståndet från stegprofilen 
Detta mål var ursprungligen ett krav från uppdragsgivaren, däremot så var kravet att den nya 
sidkopplingens längd inte skulle överstiga den gamla kopplingen som stack ut 24 mm. Gruppen 
ansåg att detta krav kunde omvandlas till ett mål där avståndet sänks ytterligare. Detta mål 
uppnåddes däremot inte då den nya sidkopplingen sticker ut totalt 13 mm, d.v.s. 3 mm för 
mycket. Däremot har gruppen varit medveten om detta beslut och trots det valt att acceptera det 
värdet eftersom att det möjliggör utrymmet för stegpinnen.   
 
Sammanfattningsvis är gruppen nöjd med slutresultatet av projektet då sju av åtta mål blev 
uppfyllda och samtliga krav åtgärdade. Projektet var framgångsrikt med tanke på att det lyckades 
med att framställa ett koncept för en sidkopplingsanordning såväl som tillhörande 3D-modeller, 
ritningar och analyser.  
 
Under idégenereringsfasen tog gruppen initiativet att utföra så bred förstudie som möjligt för att 
säkerställa att det togs hänsyn till så många varianter på låsmekanismen som möjligt. Detta 
genom att åka till olika bygghandelsbutiker för att undersöka olika handverktyg i hopp om att få 
inspiration på hur låsmekanismen bör vara utformad och framförallt vilken funktion den skulle 
använda sig av. Som en del av förstudien togs även beslutet att utföra ett antal intervjuer på 
potentiella kunder av stegsystemet för att förhoppningsvis fylla i de luckor som fortfarande 
saknades i problembeskrivningen  
 
Som ett resultat av den utförda intervjun blev det även uppenbart att det fanns ett område som 
gruppen fortfarande inte hade täckt. Strävandet efter att kontinuerligt hitta nya lösningar då det 
var ett uppsatt mål att kopplingen skulle uppta så lite yta som möjligt. Därmed blev gruppen 
ombedd att återgå till idégenereringsfasen för att generera ett till koncept som skulle skilja sig från 
resterande koncept i den benämningen att det tomma utrymmet i stegprofilen utnyttjades.  
 
Under modelleringen i CAD upptäckts att designen inte var fullt fungerande, detta medförde att 
gruppen återgick till konceptutvecklingsfasen och diskuterade fram en ny lösning som resulterade 
i att hela formen för låsprofilen modifierades. 
 
En metod som visade sig vara praktiskt i framtagandet av det slutgiltiga resultatet var 
tillämpningen av friformsframställning för att visuellt kunna avgöra huruvida dimensioneringen 
för produkten överensstämde med stegsystemets. Effekten av detta var att gruppen fick skriva ut 
totalt sju olika sidkopplingar med varierande dimensioner för att undersöka vilken som hade bäst 
passform. Denna metod av ”trial and error” kan kännas ineffektiv men trots det nödvändiga då 
det inte gick att förlita sig på att utskrifterna klarar av att skriva ut modellerna med exakt 
precision och korrekt måttsättning från CAD.  
 
En annan aspekt som är värd att notera är att dimensioneringen av CAD modellerna har behövts 
anpassas till det specifika plastmaterial som 3D-skrivarna använder för utskrift. Detta eftersom 
att det ursprungligen skapades två utskrifter med ordinarie måttsättning för sidkopplingen, men 
med tanke på att plastmaterialet har lägre brottgräns än det tänkta aluminiumet, gick dessa två 
utskrifter sönder vid testmontering på stegen.  
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Det som gruppen upplevda var allra mest utmanande att fullfärdiga var att erhålla korrekta och 
rimliga värden från FEM-analysen. Men efter att ha studerat kurslitteraturen såväl som extern 
assistans från handledare, kunde problematiken åtgärdas och de värden som eftersöktes erhölls. 
Vid påbörjandet av dessa analyser uppstod det genast problem med de värden på spänningarna 
som sidkoppling utsätts för eftersom utslaget för maximal spänning var ca 5 till 10 gånger större 
än resultatet från genomförda beräkningar. Först misstänktes att felet låg i kraftvillkoren som 
angavs för sidkopplingen, därmed utfördes nya försök med modifierade villkor, men trots det 
blev utslaget detsamma. Därefter förenklades modellen genom att försumma samtliga ytor som 
inte påverkade analysens resultat. Genom att förenkla modellen påvisas endast de viktiga 
spänningarna som var aktuella för gruppens ändamål. Detta resulterade i värden som var mer likt 
de som utfördes med handräkning, men som fortfarande var orimligt höga.  Slutligen fick 
gruppen handledning och kunde därmed konstatera att de erhållna värdena var korrekta. 
Problemet låg i att modellens stora mängd skarpa kanter medförde att väldigt små 
påfrestningarna på profilen, angav väldigt höga värden. Detta fenomen kallas vanligen för ”Edge 
effect” och uppstår då den resulterande kraften från en horisontell och en vertikal kraft påverkar 
en enda punkt. Men om denna kant istället modifieras till att erhålla en radie genom att 
introducera en rundning, fördelas den resulterande kraften över en större yta och därmed 
minskas även den mängd kraft som påverkar respektive punkt. 
 
 

 
 
 
För att påskynda tidsåtgången för analysen, valdes det att försumma dessa rundningar. Vanligtvis 
är det ytterst sällsynt att produkter med skarpa kanter produceras då det sänker produktens 
hållbarhet och generella materialstyrka. Inom vissa områden på modellen blev utslaget för 
spänningarna relativt nära den maximalt tillåtna sträckgränsen och bör undersökas närmare vid 
fortsatt studie. Men för att säkerställa att kopplingen går att användas i fält, börs det göras 
noggrannare tester som t.ex. drag- och trycktester.  
 
Avslutningsvis är det värt att nämna att gruppens framgång med att erhålla ett resultat som 
uppfyller alla kriterier, inte hade varit möjligt utan den mängd tid som lades in i att etablera en 
grundlig och bred plan för lösningsmetod. Den andra fasen, som var den period som tyngden i 
arbetet låg, spenderades till främsta del åt att framställa de verktyg och hjälpmedel som nämns i 
den teoretiska referensramen.  

Figur 6.1 ”Edge effect” förklaring 
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7 Rekommendation 

Detta projekt har varit konceptuellt vilket innebär att det både finns potential och möjligheter till 
vidareutveckling. En specifik aspekt som rekommenderas för undersökning är dimensionering. 
Det finns ett antal detaljer vars mått skulle gå att öka eller sänka 1-2 millimeter för ökad passform 
såväl som en generellt bättre användarvänlighet i form av ergonomi.  
 
Dimensionering 
Efter friformsframställningen gjordes upptäckten att sidkopplingens passform överensstämde 
precist med stegprofilens. Detta var lite problematiskt då det krävs ett litet glapp mellan dessa två 
detaljer om kopplingen skall gå att vikas.  
 
Genom att öka måttet med några millimeter för att dess bredd skall vara större än stegprofilens, 
skapas ett utrymme idealt för passformen. Detta utrymme skulle även kunna gå att öka ytterligare 
med avsikten att tillägga gummi fästen på innersidan av kopplingens väggar för ett bättre grepp 
mot stegprofilen.  

 
 
 
Förvaringsväska 
Gruppen anser att det i dagsläget finns två huvudproblem med den nuvarande förvaringsväskan, 
nämligen smidigheten av att fästa väskan på stege och faktumet att den tillåter för komponenter 
att trilla ut. I och med framtagning av den nya sidkopplingen elimineras ett av dessa problem men 
samtidigt tillkommer ett annat problem med väskan. Sidkoppling består numera inte av några lösa 
delar vilket eliminerar problemet av att komponenter trillar ut. Men numera går sidkopplingen 
inte att förvara i den nuvarande förvaringsväskan då dess storlek har ökats.  
 
Att generera ett nytt koncept utan att ta hänsyn till väskans utformning, var inget som gruppen 
föredrog att göra. Därmed togs beslutet att även skapa en idé på hur en ny väska skulle kunna se 
ut.  
 
På grund av tidsbrist då denna uppgift inte hade tagits hänsyn till i tidsplanen, fick detta endast bli 
ett icke fullständigt förslag, men likaså en grund för vidareutveckling. Vid framtagandet av den 
nya väskan togs det hänsyn till aspekter som hur hylsan och sidkopplingen är tänkt att tas ur 
väskan.  

Figur 7.1 Sidkoppling med gummifästen 
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Pilen i figuren 7.2 visar hur hylsan och sidkoppling tas ut från förvaringsväskan, de streckade 
linjerna visar var väskan viks och de runda figurerna illustrerar knappar för stängning av dessa 
fickor för sidkopplingen och hylsan. För applicering av väskan på stegsystemet rekommenderas 
tillämpningen av karbinhakar, för ökad stabilitet och smidighet. 
 

         
 
 
  

Figur 7.2 Koncept förslag för förvaring väska 

Figur 7.3 a) Karbinhake Figur 7.3 b) Ex. på hur väskan förvaras på stegen 
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Gångjärn 
Gruppen upplevde att gångjärnet som används för att rotera låsprofilen kan vara svår att montera 
mellan grundhöljet och låsprofilen, därför rekommenderas det att ersätta den med ett annat 
gångjärn som gruppen har konstruerat. Det nya gångjärnet är bredare och kortare, men medför 
att antalet komponenter ökar med tanke på att det då krävs två ytterligare komponenter som förs 
in i hålen på gångjärnet och som därmed sammankopplar gångjärnet med resten av detaljen. För 
dimensioner se A8.1 
 
 

 
 
 
 
Integrering 
Under konceptframtagningsfasen uppstod många idéer som innebar en integrering av hylsan med 
sidkopplingen och ändskydd med sidkoppling men gruppen fick avgränsa sig från att uppfölja 
dessa koncept då ett krav från uppdragsgivaren var att inte modifiera varken stege eller hylsan. 
Detta är något gruppen rekommendera uppdragsgivare att undersöka närmare på eftersom att det 
är möjligt att utföra denna integrering och därmed minimera en komponent helt och hållet.  
  

Figur 7.3 Gångjärnsvarianter 
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A1 Kriterieförklaring  
 

A1.1 Funktionsanalys 
 
Enkelhet Då det är en produkt som skall vara så tidseffektiv som möjligt, är 

det en förutsättning att kopplingen samt låsfunktionen har så 
simpel svårighetsgrad som möjligt för användaren. 
Det skall även vara tydligt och konkret hur kopplingen 
tillsammans med låset är tänkt att fungera, för 
förstagångsanvändare.  

 
Förvaringsmöjlighet Hur lätt och ledigt användaren är kapabel till att placera produkten 

på stege såväl som väska för förvaring och transportion.  
 
Antal komponenter Den kvantiteten utav detaljer och lösa delar för respektive 

koncept. 
 
Tidsåtgång Den totala appliceringstiden från montering på  

stege till aktivering av låsmekanism.  
 
Produktionskostnad Aspekter såsom materialval, färgsättning samt ytbeläggning är 

faktorer som måste tas hänsyn till då koncepten utvärderas.  
Faktorer som antalet komponenter samt det totala antalet 
produktionssteg som krävs för att framställa produkten, är 
faktorer som även börs ta hänsyn till.   

 
Underhåll Målet är att presentera ett koncept som både är designat på ett 

sådant vis att den är lättåtkomlig för rengöring men även där dess 
behov av underhåll är begränsat i form av smörjning/oljning.  

 
Vikt    Total bruttovikt för hela konstruktionen av kopplingen.  
 
Robust Konstruktionen är tänkt att tåla både stötar såväl som slag under 

en längre period utan spår av defekt. Produkten skall därmed vara 
utformat utifrån ett starkt hållbarhetsperspektiv med hjälp av 
materialval samt nödvändiga analyser. 
Konstruktionens formspråk skall även avge en pålitlig känsla samt 
ett uttryck av hög kvalité.  

 
Envelope   Den volym som produkten upptar då den är i användning.   
 
Enhandsanvändning Hur anpassat konceptet är för att uteslutet kunna användas med 

antingen höger respektive vänster hand.  
 
Förhindringsgrad Hur stort irritationsmoment monteringen och placeringen innebär 

för användaren vid på- och avstigning på stegen. 
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A1.2 Process Flow Diagram 
 
Behov Beroende på vilken situation som stegen är tänkt att användas för, 

kan denna förlängas både i längd samt bredd med hjälp utav två 
eller flera sammankopplade stegar.  Detta görs med hjälp av 
antingen en hylsa eller en sidkopplingsanordning, eller 
kombination utav båda två.  

 
Bredd Om stegens längd skulle överstiga 4.2 m, skulle detta kräva en 

förlängning i bredd med hjälp utav en sidkopplingsanordning som 
är monterad mellan en extra stege samt den redan befintliga. Syftet 
för detta är att stabilisera den förlängda stegen samt ge en ökad 
säkerhet för användaren. För utbyggnad i bredd krävs det dock 
ingen minimum längd.  

 
Längd För utbyggnad i längd använder sig användaren utav en hylsa som 

sammankopplar två stegar. 
 
Extrahering ur väska Medföljande stegen, finns även en förvaringsväska som har plats 

för både sidkopplingsanordning samt hylsa. Denna väska skall gå 
att förvara på stegen medan denna transporteras.  
Anordningarna skall gå att förvara på stegens profil samt 
stegpinne, även utan förvaringsväska.  

 
Montering Hylsan och sidkopplingen monteras på olika sätt såväl som på 

olika positioner. 
Hylsan fästs mellan änderna på stegarna, en på vardera profilen. 
Medan sidkopplingen kan fästas på vilken position som 
användaren än önskar.  

 
Låsmekanism Efter att hylsan har monterats och slutits kring profilerna, förs en 

metallsplint genom hylsan för att hindra den från att öppnas. 
Därefter förs en säkerhetssplint genom ena sidan utav 
metallsplinten för att hindra denna från att förflytta sig.  
Låsmekanismen för sidkopplingsanordingen är en del utav det 
område som skall undersökas i denna rapport.  

 
Placering för behov Stegen har en rad olika användningsområden. Den kan t.ex. 

användas som en vanlig vertikal stege, bår för att transportera 
skadade, som en ”bro” övergång från en balkong till en annan 
eller som en taktikstege där ena halvan av stegen används som 
plattform för soldater, medan den andra sidan används som en 
passage för soldater att storma in i riskzonen.  
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A1.3 Kano Modell 
 
Antal komponenter Är beskrivet i avsnitt: A1.1 
 
Tidsåtgång   Är beskrivet i avsnitt: A1.1 
 
Pris    Tillverkning & Produktionskostnad 
 
Integrering S.k. ”smarta lösningar” där designen innefattar flera 

huvudfunktioner.  
 
Platsbesparing Stegen skall i den mån möjlig, inte modifieras utan hellre utnyttjas. 

Stegen har i dagsläget flera outnyttjade utrymmen som bör tas vara 
på.  

 
Låsbarhet Uppdelad i tre olika medvetna behov där den som är lägst 

tillfredsställande innebär en komplicerad och förvirrande design. 
Steget därefter innebär en konstruktion som är förståelig och 
hanterbar. Slutligen överträffas kundens förväntningar med en 
design som är enhandsanpassad och där det inte råder någon 
förvirring.  

 
Transport Uppdelad i tre olika medvetna behov där den som är lägst 

tillfredsställande innebär en design som inte går att förvara i den 
nuvarande väskan. Steget därefter innefattar en produkt som är 
möjlig att uteslutet förvara i väskan. Slutligen överträffas kundens 
förväntningar med en design som går att förvara både i väskan 
såväl som på stegen.  

 
Riskmoment Uppdelad i tre olika medvetna behov där den som är lägst 

tillfredsställande innebär en design efterliknar den nuvarande 
produkten i den mån att produkten kan vara ett hinder vid på- och 
av stigning utav stegen. Steget därefter sticker kopplingen ut från 
profilen lika mycket som hylsan. Slutligen överträffas kundens 
förväntningar med en design som är integrerad i själva profilen.  

 
Modifiering Kund har begärt att inte förändra på varken stegens eller design på 

hylsa i den mån möjlig. 
 
Livstid En produkt som skall vara funktionsduglig under en längre period 

genom att ha en hållbar konstruktion.  
 
Låsfunktion Sidkopplingen har som ett krav att vara låsbar.  
 
Material Sidkopplingen skall vara tillverkad utav samma material som det 

befintliga stegsystemet. 
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A1.4 Morfologisk matris 

 
Utformning För att skapa en så bred framtagning utav idéer som möjligt, togs 

beslutet att inte begränsa sig till endast en grundform till 
sidkopplingen. Detta gav möjligheten att generera både unika samt 
alltmer omfattande koncept. 

 
Fästanordning Med vilken typ utav anordningen skall sidkopplingen monteras på 

stegen? Genom att undersöka de olika varianterna gick det att 
finns en form utav balans mellan realistiska och orealistiska 
koncept.  

 
Angreppspunkt Med den här punkten undersöks från vilka vyer som det går att 

fästa sidkoppling på. Uppifrån visade sig vara mer besvärlig att 
finna en lösning på då det hade inneburit att kopplingen hade 
hamnat i vägen för hylsan.  

 
Utformning: Transport Ett kriterium vid färdigställandet utav denna rapport var att det 

ska ha skett en undersökning på huruvida smidigt det kan bli att 
tag fram ett koncept som även går att fästa på själva stegen då den 
inte är i bruk. D.v.s. ersätta dess transportväska helt och hållet i 
hopp om att därmed minska på antalet processteg. Därför har 
detta kriterium även tagits hänsyn till vid idégenereringsprocessen.  

 
Utformning: Handtag Användarvänlighet är ett område som är väsentligt för denna 

sidkoppling då det kan vara en faktor som kan bespara tid vid på- 
och av montering. Därför har det gjorts en ergonomianalys i 
strävan om att konstruera en koppling som är så lätthanterlig och 
bekväm som möjligt för användaren.  

 
Låsmekanism Själva grunden för att denna koppling ska vara effektiv och unik, 

sitter i låsmekanismen. Processen att generera så många olika 
varianter utav och låsfunktioner har därför inte underskattats.  
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A1.5 TRIZ-40 principer 
 
Nedan följer en tabell som förklarar samtliga parametrar tillämpade i framställandet av den utförda 
TRIZ-matrisen. De parametrar som är markerade i grönt respektive rött, symboliserar de positiva och 
negativa egenskaper som den nuvarande sidkopplingen har.  
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A2 Konceptutvärderings matriser 

A2.1 Pugh matris 
 
Försök 2 med koncept 2 som referens  
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Försök 3 med koncept 4 som referens  
 
 

  



VIII 
 

A2.2 Kesselrings-matris 
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A3 Kvalitativ studie 
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A4 Fältstudie 
 

Frågeställning till Oskar Andersson på Försvarsmakten 
 

1. Hur ofta använder/har du använt stegsystemet från Salvator? 
Jag har använt stegen i ett par år där jag både själv använder stegen men främst utbildar 
soldater. Stegen har jag använt minst 100 gånger. 
 

2. Hur sker monteringen utav sidkopplingsanordningen på stegen? 
Horisontellt, parallellt med golvet eller då stegen är i upprätt läge? 
Monteringen sker när stegen ligger på marken/golvet alternativt på högkant både under 
själv användning såväl som i utbildning, utan undantag. 
 

3. Innan vi påbörjade detta examensarbetet så insåg vi inte hur begränsade vi var i 
framtagningen utav olika koncept.  
Men den största begränsningen som gör att vi inte kan framställa ett så bra 
koncept som möjligt är just kravet på att den nya kopplingen skall gå att förvara i 
en förvaringsväska med dimensionerna 10 x 15 (fickorna på väskan). Anser du 
detta vara ett krav som vi kan bortse från? 
Om utvecklingen går framåt men det innebär att det krävs modifiering på 
förvaringsväskan är det ingen tvekan om att väskan bör designas om eftersom den 
befintliga förvaringsväskan i dagsläget har tveksam kvalité överlag. 
Att den inte har då den inte har en stängning och lösa komponenter från sidkoppling kan 
ramla ut. 
 

4. Vilka faktorer/egenskaper ser du som problematiska med den nuvarande 
lösningen på sidkopplingsanordningen, antalet komponenter eller tidsåtgången? 
Man kan göra lite dyrare konstruktion men bättre eftersom den befintliga konstruktionen 
har ganska grundläggande mekanism. Det tar ganska lång tid att skruva loss 
sidkopplingen och många gånger undviker soldaterna att faktisk använda den, trots att 
behovet finns. 
 

5. Föredrar du en koppling som är i ett enda stycke (fast större), eller ser du helst en 
koppling som består utav en eller flera lösa delar (lik den nuvarande, d.v.s. liten) 
för att spänna fast stegen? 
Den borde inte bli märkbart större. Antal delar är kanske inte så väsentlig men kanske 
innebär färre delar en snabbare kopplingstid. 
 

6. Hur viktigt är det för koppling att gå att montera med endast en hand? 
Inte så viktigt eftersom monteringen av sidkoppling varken sker i strid eller stressig 
miljön. 
 

7. Hade du föredragit att ha en lösning som är integrerad med hylsan eller 
ändskyddet istället för att ha en extra komponent att montera? 
Konceptet är absolut tilltalande, det är en förbättring eftersom man har färre 
komponenter. På den befintliga hylsan ser vi att saxsprinten ofta böjs då den är klent 
konstruerad vilket resulterar i att vajern lossnar. 
 

8. Spelar det någon större roll ifall den nya sidkopplingen sticker ut 90 mot ytan?  
Det går bra att sidkoppling sticker inåt där ingen vistats 
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9. Vilka användningsområden ser du för stegen? 

Stegen används som bår med hjälp av extra hjul som är monterade på stegen, men då 
hjulen både är klumpiga och tunga så har det specifika användningsområdet endast 
använts för presentationsvisningar där elever har fått testa på. 
Det används också som en ”bro” mellan balkonger men det sker väldig sällan och då 
endast i utbildningssyfte och inte i skarpt läge. I övrig används stegen främst i lodrätt eller 
horisontell förflyttning. 
 

10. Vad anser du är det viktigaste kriteriet för en sidkoppling? 
Säkerhet, stabilitet och enkelhet. Monteringen ska ske snabbt och smidig. 
I dagsläget är metoden anpassad efter medlen, då sidkopplingen är så klumpig med en 
hög tidsåtgång, något som bör korrigeras.  
Tanken av att ha en s.k. förbindelseväg är jätte trevlig då människor ska ta sig in och ut 
genom en passage under en längre tid, men många gånger undviks detta då det uppstår 
begränsningar med soldatens taktiska position.  
 

11. Har du tips på övriga personer som har varit i kontakt med stegen som vi 
eventuellt hade kunnat kontakta för att få mer information? 
Livgardet i Stockholm 
Kungsängen 
Axelsson  
 

12. Skulle det gå bra att kontakta dig om det skulle uppstå några frågetecken om 
användandet utav stegen? 
Absolut 
 

13. I rapporten som vi skriver, är det ok från din sida att vi använder dig som 
referens/källa för de påståenden som vi skriver.? 
Ja absolut.  
 

Intervju genomförd 12/5-2016,  
på KTH Campus i Södertälje med avsikt att bredda förundersökningen inför examensarbetet som skall utföras för Salvator 
Military Solutions AB. 
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A5 Värdeanalys 
 
Beslutet togs att genomföra en värdeanalys med avsikt att definiera det faktiska värdet på den 
nuvarande väskan vars syfte är att förvara både hylsan såväl som två stycken 
sidkopplingsanordningar med tillhörande skruvar.  
 
Grunden till detta beslut härstammar främst från de intervjuer som utfördes på stegens 
användare, i inledningen utav detta examensarbete som en del utav förstudien.  
Där blev det tydligt att slutkunden inte var nöjd men den nuvarande förvaringsväskan då dess 
design b.la. innebar att kopplingens komponenter med relativ enkelhet kunde trilla ur väskan.  
Men det var även under konceptframtagningsprocessen som gruppen insåg att det fanns ett 
behov av att göra en sådan analys på denna detalj, då det framgick att väskan var ett hinder och 
en begräsning vid idégenereringen. Men, då ett krav från uppdragsgivaren var att finna en lösning 
på sidkoppling som gick att bevara i den nuvarande väskans design, fanns även ett behov av att 
presentera en analys som skulle göra det tydligt för uppdragsgivaren hur mycket utav en 
begränsning väskan faktiskt var. 
Förutom det, ansåg både handledare såväl som examinator att det kravet var en alltför stor 
begränsning och om det fanns möjlighet att avgränsa sig ifrån det, så börs det undersökas 
närmare. 
Dock så var ett annat mål för kopplingen att kunna förvaras på stegen, såväl som i 
förvaringsväskan under tiden som stegen är i transport. Med den specifika anledningen i åtanke, 
har det även tagits fram ett konceptförslag till en ny design utav förvaringsväskan som är 
anpassad till den nya sidkopplingen. Detta koncept presenteras under resultat kapitlet.  
På bilden nedan syns den nuvarande förvararingsväskan som har utrymme för hylsan i det stora 
facket och två sidkopplingar i de mindre fickorna. Den nuvarande fickan består utav 
dimensionerna 15x10 cm, d.v.s. endast utformad som en simpel rektangel. En form som gruppen 
strävad efter att uppnå är en utformning som är anpassad efter sidkopplingen, och inte tvärtom.  
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A6 Materialval 
 
Eftersom vikt, såväl som ett tilltalande formspråk som även återspeglar resten utav stegsystemets 
design, var krav för kopplingen, beslutades att aluminium med en anpassad ytbeläggning var ett 
material som uppfyllde de båda kraven. Detta avsnitt kommer därför att behandla 
tillvägagångssättet för hur gruppen kom till beslut för lämplig ytbeläggning. I dagsläget består det 
nuvarande stegsystemet av aluminium med en legering som är uppgjort av magnesium och kisel 
(EN AW-6063), med den kemiska beteckningen: AlMg0,5Si. 
 
Med tanke på att gruppen blev ombedd att fullständigt avgränsa sig ifrån att undersöka andra 
lämpliga material, lades istället fokus på att undersöka de åtta huvudtyperna som 
aluminiumlegeringar är uppdelade i: Olegerat aluminium, kopparlegeringar, manganlegeringar, 
kisellegeringar, Magnesiumlegeringar, magnesium-kisellegeringar och zinklegeringar. 
Generellt är aluminium ett utmärkt material med tanke på dess alla fördelar, men i detta fall är 
vissa egenskaper högre prioriterade än andra. Med appliceringen utav en legering ska materialet 
förutom att ha en låg vikt, hög styrka, återvinningsbar, även vara korrosionsbeständig. Med de 
karakteristiska egenskaperna definierade, blev det möjligt att direkt utesluta vissa huvudgrupper.  
Nedan följer en sammanfattning av respektive huvudgrupp och dess specifika egenskaper.  
 
Första huvudgruppen, även kallad 1000-serien, är den grupp som till 99 % består av aluminium, 
vilket betyder att den direkt kommer ifrån elektrolysen och därmed har generellt låg styrka. 
Däremot blir konsekvensen av detta en hög ledningsförmåga och goda korrosionsegenskaper. 
Typiska användningsområden är för tillverkning av kastruller och elektriska kablar.  
 
2000-serien, som består utav kopparlegeringar (Cu), utgör ett material som har väldigt hög styrka 
och hållfasthet, men vars effekt av det blir ett material som är svårt att efterbehandla eftersom 
svets och korrosionsegenskaperna blir avsevärt försämrade. Denna typ av aluminium används 
typiskt för maskinkomponenter, bultar och nitar.  
 
3000-serien består till främsta del av rent aluminium med ett inslag av 1.5 % manganese (Mn), 
vars effekt blir att materialets styrka ökar med ca 20 % jämfört med aluminium legerat med  
1000-serien. Samtidigt bibehåller materialet sin korrosionsförmåga och formbarhet. 
(omega research, 2001) 
 
4000-serien är den legering som används i allra minsta skala, vid tillverkning av aluminium 
produkter. Beläggningen består till största del av silikon (Si) men varken koppar eller magnesium, 
vilket gör att materialet inte är särskilt slitstarkt eller med någon avsevärt god ledningsförmåga. 
Däremot bidrar silikonet till att sänka metallens smältpunkt, vilket resulterar i att 
aluminiumprofiler legerade med silikon vanligen används i avsikt för gjutning då formbarheten 
ökas. 
 
5000-serien refererar till aluminiumprofiler legerade med magnesium (Mg), något som både ökar 
materialets styrka, samtidigt som det bidrar med hög korrosionsbeständighet. Med tanke på dess 
låga densitet och materialets höga resistivitet till låga temperaturer, används denna typ av plåt ofta 
inom bygg och skeppsbyggnationer.  
 
Som nämnt ovan har aluminium legerat med silikon (kisel) en god formbarhet, om den 
egenskapen kombineras med magnesium erhålls en legering med utmärkt 
efterbehandlingsmöjligheter samtidigt som materialet är relativt slitstarkt och med en hög 
korrosionsbeständighet. Denna kombination utgör 6000-serien (Al-Mg-Si), som totalt består av 
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åtta underklasser, alla med diverse specifikationer för respektive användningsområde. Vid 
extrudering av aluminiumprofiler används nästan endast uteslutande 6000-serien som tillägnad 
legering, vilket gör denna klass till en väldigt lämplig legering för den sidkoppling som ska 
framställas.   
 
Konstruktioner som blir utsatta för en stor mängd mekaniska påfrestningar legeras med 7000-
serien (Al-Zn-Mg) och (Al-Zn-Mg-Cu), som främst utgörs med en tillsats av zink och mangan. 
Därmed uppnås inte bara en väldigt hög styrka, men även goda korrosions- och svetsegenskaper. 
Användningsområden för denna metall är för produkter som kräver hög hållfasthet, som t.ex. 
yttre höljet på rymdfarkoster.  
 
Den sista legeringsvarianten kallas för speciella legeringar, eller 8000-serien och sammanfattar i 
princip alla andra typer av legeringar som har upptäckts, men som inte passar in i de övriga 
serierna av olika skäl.  
(aluminiumriket, u.d.) 
 
Innan gruppen valde vilken huvudgrupp som var mest passande, krävdes en förundersökning på vilka 
olika korrosionstyper som kan uppstå i kopplingen. Den första som var allra mest självklar med tanke på 
alla vinklar i kopplingen, var spaltkorrosion. Denna typ av korrosion uppstår i trånga utrymmen där fukt 
lyckas ta sig in. Genom att öka vinkeln mellan väggarna för lättare åtkomst, går det att förebygga denna  
korrosion.  

 
En annan variant är bimetallkorrosion, även kallad galvanisk korrosion. Denna typ av korrosion 
var extra viktig att förebygga då det är stor risk att denna typ av korrosion uppstår vid tillämpning 
av olika metallarter i samma detalj. Mer specifikt metaller med olika ädelheter. Då dessa metaller 
bildar en kontaktyta i en fuktig miljö uppstår en elektrolyt där metallen med det högre ädelvärdet 
blir en katod medan den med det lägre värdet blir anod, och därmed bildas en korrosionsyta 
mellan.  
(scapro, u,d.) 
 
Nuvarande stegsystem är behandlat med en legering med beckning 6063 med tillståndet T66, vars 
karakteristiska egenskap är ett relativt slitstarkt material med bra kvalité. Genom att applicera precis 
samma typ av legering till kopplingen innebär det att alla karakteristika egenskaper som kopplingen skall 
ha, uppfylls. Dessutom bidrar det till ett generellt starkare formspråk då ytfinishen blir densamma som 
resten av stegsystemet. 
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A7 Beräkningar 

A7.1 Beräkning av vertikal kraftanalys på stegprofil. 
 
Syfte  Syftet med denna beräkning är att undersöka hur stor kraften F som 

verkar vertikal mot stegprofilen är. 
 
 
Antagande Två människor med vardera kroppsvikt på 100 kg samt en utrustning på 

20 kg klättrar på vars en sida av ett stegsystem byggt i bredd, och råkar 
trampa snett 45 grader mot kontaktytan fördelad mellan stegpinnar och 
stegprofilen, vilket avger en horisontell kraft längs X led. 

 
 

Givet   Total vikt på 120 kg, vilket medför en kraft: 𝐹 = 1200𝑁 

   Vinkel som kraften verkar på stegpinnen: 𝛼 = 45° 
 
 

Diagram   
 
 

Beräkningar 𝐹𝑥 = 1200 ∗ 𝑐𝑜𝑠45° 

𝐹𝑥 = 848,53𝑁 ≈ 848,5𝑁 
 
 
Slutsats Om en människa med en total vikt på 1200N klättrar på stegsystem och 

råkar trampa snett 45 grader på anslutningen mellan stegpinnar och 
stegprofil kommer personens vikt avge en kraft på ungefär 848,5N. 
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A7.2 Beräkning av skjuvspänningsbelastning för höljet av 

sidkopplingen 
 
Syfte Syftet med denna beräkning är att undersöka den skjuvspänningen 

"𝜏" som grundhöljet blir utsatt för och även undersöka hur mycket som är 

den tillåtna skjuvspänningen "𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙" då den har en säkerhetsfaktor på 2. 
 
 

Antagande Med hjälp av FEM analyser gick det att se att fästpunkten som 
låsanordningen får kontakt med, blir utsatt för högst spänning. Därmed 
görs antagandet att det är i just låsningsmomentet som det sker högst 
spänning, utan att närmare undersöka konstruktionen i helhet. 

 
 

Givet   Vertikal kraft mot sidkoppling:  𝐹 = 848,5𝑁 

   Sträckgräns:    𝑅𝑒 = 210𝑀𝑝𝑎 

   Säkerhetsfaktor:   𝑛𝑠 = 2 

   Sidkopplingstjocklek:   3𝑚 = 0,003𝑚 

   Sidkopplingsbredd:   30𝑚𝑚 = 0,03𝑚 
   
 
 

Ekvationer  Arean     𝐴 = 𝑏 ∗ ℎ 

   Skjuvspänning    𝜏 =
𝐹

𝐴
 

   Tillåten skjuvspänning   𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =  
𝑅𝑒

𝑛𝑠
 

 
 

Diagram   
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Beräkningar  𝐴 = 0,003 ∗ 0,03 = 0,00009𝑚2 
   

   𝜏 =
𝐹

𝐴
=

848,5

0,00009
≈ 9,43 ∗ 106𝑃𝑎 ≈ 9,43 𝑀𝑃𝑎 

    

   𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =
𝑅𝑒

𝑛𝑠
=

210

2
= 105 𝑀𝑃𝑎 

 
 
Slutsats Skjuvspänning som låsanordningen utsätts för ungefär 9,43 MPa. Den 

maximalt tillåtna spänningen som konstruktionen får utsättas för, innan 
det övergår till plastisk deformation, är 105 MPa. Vilket innebär att värdet 
som erhölls är avsevärt lägre än det tillåtna och därmed inte kan 
deformeras bortom räddning.  
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A7.3 Beräkning av skjuvspänningsbelastning vid låst läge 
 

Syfte Syftet med denna beräkning är att undersöka den skjuvspänningen 

"𝜏" som låsningsmekanismen blir utsatt för och även undersöka hur 

mycket som är den tillåtna skjuvspänningen "𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙" då den har en 
säkerhetsfaktor på 2. 

 
 
Antagande Med hjälp av FEM analyser på konstruktionen gick det att se att utrymmet 

som fästpunkten av höljet fästs i blir utsatt för högst spänning. Därmed 
görs antagandet att det är i just låsningsmomentet som det sker högst 
spänning, utan att närmare undersöka konstruktionen i helhet. 

 
 

Givet   Vertikal kraft mot sidkoppling  𝐹 = 848,5𝑁 

   Sträckgräns    𝑅𝑒 = 210𝑀𝑝𝑎 

   Säkerhetsfaktor   𝑛𝑠 = 2 

   Sidkopplingstjocklek   3𝑚𝑚 = 0,003𝑚 

   Sidkopplingsbredd   4𝑚𝑚 = 0,004𝑚 
 
 

Ekvationer  Arean     A = b ∗ h 

   Skjuvspänning    τ =
F

A
 

   Tillåten skjuvspänning   τtill =  
Re

ns
 

 
 

Diagram   
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Beräkningar  𝐴 = 0,003 ∗ 0,004 = 0,000012𝑚2 
 

   𝜏 =
𝐹2

𝐴
=

848,5

0,000012∗2
≈ 35,4 ∗ 106𝑃𝑎 ≈ 35,4𝑀𝑃𝑎 

 

   𝜏𝑡𝑖𝑙𝑙 =
𝑅𝑒

𝑛𝑠
=

210

2
= 105 𝑀𝑃𝑎 

 
 
Slutsats Skjuvspänningen som sker i låsningsmomentet är 35,4MPa, vilket är 

ungefär 4 gånger högre än på grundkroppen men ett värde som 
fortfarande understiger den maximalt tillåtna spänningen. Detta innebär 
att när sidkopplingen blir utsatt för en kraft vid en 45 graders vinkel riktad 
mot stegpinnen, kommer det inte sker någon deformation för hela 
konstruktionen. 

  



XX 
 

A8 Ritningar 
 
För att möjliggöra att kopplingen i framtiden skall gå att produceras i en verkstad, är det en 
förutsättning att det finns fullkomliga ritningar som illustrerar de dimensioner som kopplingen och 
dess beståndsdelar består av. Något som är värt att framtydliga är att skalorna på skisserna inte är 
verklighetsbaserade och börs ta hänsyn till.  
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A8.1 Ritning av gångjärn 
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A8.2 Ritning av grundhöljet 
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A8.3 Ritning av låsprofilen 
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A9 FEM analyser 

A9.1 Log fil för grundhöljet 
 



XXV 
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A9.2 Log fil för låsprofil 
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