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Sammanfattning 

Denna rapport behandlar ett examensarbete inom integrerad produktutveckling 
som utfördes av Andreas Carlsson och Marcus Ronnheim vid Designingenjörs-
programmet på Högskolan i Skövde vårterminen 2008. Examensarbetet var att 
utveckla Casall Sports Products viktskivor, viktlås samt viktställ för bodypump-
viktskivor. Bakgrunden till uppdraget var att Casall tyckte att deras, redan nämn-
da produkter, var föråldrade och behövde ett nytt utseende samt att viktstället 
saknade vissa fördelaktiga funktioner. 
 
Rapporten beskriver hela produktutvecklingsfasen från förstudie till produktions-
ritningar. Under förstudien gjordes bl.a. en marknadsundersökning och användar-
intervjuer, detta resulterade i en kravspecifikation. Idégenereringsfasen resultera-
de i flera s.k. mood boards som ett flertal idéer kring viktskivor och viktställ togs 
fram utifrån. Konceptutvecklingen handlade mycket om att bestämma en exakt 
storlek för produkterna och att bestämma material samt att göra CAD-modeller 
och ritningar. 
 
Resultatet blev att internationella viktskivor, pumpviktskivor samt viktställ gjor-
des helt färdiga. Skolvikter och viktlås stannade vid koncept, dock togs ändå rit-
ningar togs fram för viktlåset.        
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Abstract 

This report summarizes a Bachelor Degree Project in Integrated Product Devel-
opment, carried out during the Spring semester of 2008 by Andreas Carlsson and 
Marcus Ronnheim, students at the Product Design Engineering programme at the 
University of Skövde. The assignment was to develop Casall Sports Products 
weight plates, a pump lock and a pump rack. Casall was of the opinion that their 
above mentioned products have a look that does not belong in the gyms of today, 
and that is the background of the assignment.  
 
The report contains material from the whole design cycle, from initial research of 
customer needs to drawings. During the research the project group made, along 
with many other things, a market investigation and a usability study. This ended 
in a requirement specification. The idea generation phase resulted in several mood 
boards and each mood board came with several ideas of weight plates and weight 
racks. In the concept development phase the project group made CAD-models and 
drawings.  
 
The result was drawings of weight plates and a pump rack. The assignments of 
the pump lock and one type of weight plate ended in the phase of concept devel-
opment. Drawings were also made of the pump lock.    
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Intyg 

Denna uppsats har den 27 maj 2008 lämnats in av Andreas Carlsson och Marcus 
Ronnheim till Högskolan i Skövde som uppsats för erhållande av betyg på kandi-
datnivå inom ämnet integrerad produktutveckling. 
 
Vi intygar att vi för allt material i denna uppsats som inte är vårt eget arbete har 
redovisat källan och att vi inte – för erhållande av poäng – har innefattat något 
material som vi redan tidigare har fått tillgodoräknat inom våra akademiska studi-
er. 
 
Submitted by Andreas Carlsson and Marcus Ronnheim to the University of 
Skövde as a Bachelor Degree Project at the School of Technology and Society. 
 
We certify that all material in this Bachelor Degree Project which is not our own 
work has been identified and that no material is included for which a degree has 
previously been conferred on us. 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________                     _______________ 
Andreas Carlsson  Marcus Ronnheim 



Högskolan i Skövde                                                   Examensarbete i Integrerad Produktutveckling 
Institutionen för Teknik och Samhälle                           Utveckling av viktskivor, viktlås & viktställ 

A. Carlsson & M. Ronnheim                                                                                   
iv 

 
 

Förord 

I denna rapport presenteras examensarbetet inom integrerad produktutveckling 
mellan Casall Sports Products och studenterna vid Högskolan i Skövde och De-
signingenjörsprogrammet Andreas Carlsson och Marcus Ronnheim. Alla logoty-
per, bilder och produkter i rapporten där ordet Casall ingår har Casall Sports Pro-
ducts rättigheterna till.  
 
Ett stort tack riktas till alla som hjälpt till att genomföra detta examensarbete. Ett 
speciellt tack riktas till:  
 
Casall Sports Products samt huvudhandledaren Yrjö Arbelius. 
 
Dan Högberg, huvudhandledare vid Högskolan i Skövde. 
 
Ivar Inkapööl, handledare vid Högskolan i Skövde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________                 _______________ 
Andreas Carlsson                 Marcus Ronnheim   
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1 Presentation av projektgruppen 

Andreas Carlsson 

Jag är 22 år, och uppväxt i Skövde. På fritiden spelar 
jag gärna golf, innebandy och går på gym. Mina styrkor 
är att jag är bra på att hitta nya lösningar på problem. 
Jag har även ett stort intresse av att rita och skissa och 
jag behärskar även ett flertal CAD-program. Vid sidan 
av studierna så utvecklar jag en ny produkt vid namn 
“Lensball”, som bl.a. vunnit första pris i designtävling-
en Business Cup. 
 
 
 
 
 

Marcus Ronnheim 

Även jag är uppväxt i Skövde. Jag är 22 år och på friti-
den är jag ishockeytränare för ungdomslag inom Sköv-
de IK. Mina största fördelar är att jag är logisk och har 
en känsla för design och form, vilket jag också är in-
tresserad av att hålla på med på fritiden. Mekanik och 
hållfasthetslära är två kunskaper som jag behärskar bra. 
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2 Inledning 

Trenden inom gymverksamheten går mer och mer mot 
en träning som inriktar sig mot friskhetsträning än ren 
muskelbyggande styrketräning. I media pratas det ofta 
om att fetman ökar i Sverige, att alla människor borde 
äta bättre och motionera mer för att må bra. Detta är en 
bidragande orsak till den nya trenden, folk vill generellt 
vara mer sunda. Således gäller det för företagen att 
ständigt förnya sina produkter för att mer överens-
stämma med de nya kraven inom området. 
 
”Good design enables a company, However large or 
small to compete profitably in world markets with qual-
ity products at competitive costs.” 
                      Sir John Harvey-Jones, MBE 

 

2.1 Examensarbete 

Denna rapport redogör för ett examensarbete inom in-
tegrerad produktutveckling för designingenjörspro-
grammet på Högskolan i Skövde. Examensarbetet är 
normalt den avslutande kursen för utbildningen, där-
med också den kanske viktigaste kursen för studenten. 
Denna kurs omfattar 15 veckors heltidsarbete per stu-
dent, denna tid är utspridd över en längre period. Syftet 
med kursen är att studenterna ska visa sina färdigheter 
som de erhållit från tidigare kurser, vidare får studen-
terna på egen hand organisera, planera och genomföra 
projektet, samt visa att de kan utföra ett tekniskt pro-
jekt.   

2.2 Företaget 

”Casall startades för 30 år sedan i Norrköping av Carl-
Axel Surtevall. Idag är bolaget uppdelat på två verk-
samheter – Casall Sports Products som marknadsför 
träningsredskap för gym och hemmabruk och Casall 
Sport som är delen för sportkläder. 
 
Casall Sports Products har för närvarande över 2000 
kunder och är en av de mest välkända leverantörerna av 
träningsredskap och träningslösningar i Norden. Det är 
framför allt Casall Sports Products breda sortiment som 

Bild 2.1, Bilden visar Ca-
salls logotyp 
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leder till företagets starka position på marknaden, då 
sortimentet innehåller allt från enklare hemmatränings-
produkter till avancerad gymutrustning. Företaget säljer 
och marknadsför träningsprodukter av hög kvalité för 
stora träningsupplevelser.” (casallproducts.com, 2008) 
Casalls logotyp visas i bild 2.1. 

2.3 Bakgrund till projektet 

Casalls utbud av träningsviktskivor kan delas in i inter-
nationella-, pump- och skolvikter. Internationella vik-
ter, bild 2.2, är de viktskivor som oftast används för ren 
muskelbyggande styrketräning vid gym och på tävling-
ar. Pumpvikter är viktskivor som ofta används vid 
gruppträningspass, vanligt är det med pass som kallas 
för bodypump, därav namnet pumpvikt, se Bilaga 1 för 
exempel på övningar. Både pumpvikter och internatio-
nella vikter är ämnade att sitta på en skivstång, dock 
används pumpvikterna i sig ofta som hantel i olika öv-
ningar. Bild 2.3 visar företagets pumpviktskivor. Skol-
vikter (bild 2.4) är viktskivor som sitter fast på hantlar 
och skivstänger på gym. Det är vanligt att dessa vikter 
låses fast med en permanent låsanordning för att få 
fram ett visst antal olika fasta viktsteg på t.ex. hantlar. 
 
Samtliga av dessa viktskivor är av ett ålderdomligt ut-
seende. De har även användarvänliga brister, t.ex. har 
pumpvikterna idag inga handtag, vilket gör dem mindre 
ergonomiska och vissa övningar går inte att utföra på 
ett bra sätt.  
 
Ställen (bild 2.5) som används som förvaring för 
pumpvikterna är även de av ett ålderdomligt utseende 
och saknar vissa viktiga egenskaper som att vara låsbart 
och undvika köbildning. 
 
De lösningar som Casall har idag för att låsa fast 
pumpvikterna vid stången går långsamt att öppna, 
stänga och är krångliga att använda. 

Bild 2.2, Casalls internationella 
vikter 

Bild 2.3, Casalls pumpvikter 

Bild 2.4, Casalls skolvikter 

Bild 2.5, Casalls pumpställ 
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2.4 Uppdraget 

Uppdraget består av att ta fram nya internationella vikt-
skivor, pumpvikter, pumpviktställ samt ett pumpviktlås 
åt Casall Sports Products. Designmässigt ska en röd 
tråd finnas genom samtliga vikter. Detta för att skapa 
ett enhetligt uttryck i viktserien men även mellan de 
olika sorters vikter. Förslag på hur skolvikterna skulle 
kunna följa denna röda tråd skall också ges även om 
behovet på denna punkt inte är lika stort. Se Bilaga 2.  
 
Viktskivorna är av stor betydelse för företaget p.g.a. att 
viktskivorna hör till deras bas- och huvudsortiment.  

2.4.1 Begränsningar och avgränsningar 

Uppdraget har vissa begränsningar och avgränsningar. 
De internationella viktskivornas diameter för hålet (det 
hål som skivstången ska gå igenom) måste vara 50 mm, 
pumpvikterna ska ha diametern 25 mm och skolvikter-
nas diameter ska vara 27 mm. För detta projekt ska 
viktskivorna finnas i viktstegen som kan läsas ur tabell 
2.1. 
 
 

  
Internationella 

viktskivor 
Pumpviktskivor Skolviktskivor 

1,25 kg x x x 
2,5 kg x x x 
5 kg x x x 

10 kg x x   
15 kg x     
20 kg x     
25 kg x     
 
Det fanns önskemål om ett ”miljötänk” bakom alla pro-
dukter som projektgruppen utvecklade för att undvika 
en ökad miljöpåverkan. Projektet är avgränsat på det 
sätt att ekonomi inte kommer tas upp i någon större 
bemärkelse, även om tanken på att hålla kostnaderna 
nere alltid fanns med under arbetets gång.  

Tabell 2.1, Viktstege för viktskivorna 
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2.5 Målsättning 

Målsättningen med detta projekt var att projektgruppen 
skulle lyckas ta fram produkter åt företaget som ska 
kunna gå i produktion. Projektgruppen skulle hinna 
med att ta fram färdiga viktskivor och ställ samt idéer 
på viktlås. Med färdiga menas att de blir mer utveckla-
de än bara till idéstadiet. Materialval skall ha gjorts och 
prototyper för de olika vikterna produceras för att före-
taget sedan skall kunna utvärdera och använda sig av de 
färdiga ritningarna för att få produkterna i produktion. 
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3 Förstudie 

En viktig del i utvecklingsarbetet, kanske den mest kri-
tiska för hur vida resultatet för ett projekt blir bra eller 
dåligt, är att göra en noggrann förstudie där projekt-
gruppen tar reda på så mycket som möjligt om markna-
den, målgruppen, restriktioner och de egenskaper som 
produkten bör eller inte bör besitta. Detta sammanställs 
i regel av en kravspecifikation som sedan fungerar som 
styrdokument genom hela projektet. 

3.1 Marknadsundersökning 

För att identifiera hur produkterna som erbjuds på 
marknaden ser ut idag, genomfördes marknads- och 
konkurrentundersökningar. Genom att specificera för-
delar och nackdelar med dessa kunde projektgruppen 
på ett enkelt sätt undvika misstag som redan gjorts och 
få idéer om vad som fungerar eller inte fungerar. Det 
konstaterades att det finns en mängd olika typer av vik-
ter i olika utföranden. Det är dock inte mycket som 
skiljer mellan dem förutom små detaljer.  
 
När det gäller de internationella viktskivorna finns det 
inte många vikter på marknaden som sticker ut ur 
mängden. De internationella viktskivorna är runda, ofta 
med någon typ av handtag för att underlätta hantering-
en. De är oftast belagda med olika färger för att göra 
skillnad på olika viktklasser, vilket är nödvändigt då de 
till storlek (diameter och bredd) är identiska. Se bild 3.1 
för ett urval av de viktskivor som finns. 
 
Skolvikterna är i princip lika varandra hos alla tillver-
kare och distributörer. De har oftast samma färg och 
bredd, medan storleken varierar. Det som skiljer dem åt 
är sättet de fästs vid stången och hur denna fästanord-
ning döljs. 
 
Pumpvikterna är mycket lika varandra, men här är det 
lättare att hitta skillnader mellan de olika märkena då 
de ofta används som hantel, vilket kräver ett bra grepp. 
Ofta används ett enhandsgrepp. Därför har pumpvikter-
na handtag som är något annorlunda utformade än de 
internationella viktskivornas De flesta vikter är runda, 

Bild 3.1, Ett urval av 
internationella vikter 
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Bild 3.4, Vanligt 
förekommande 

pumplås 

Bild 3.5, Ett body-
pumpställ från 

Hemsol. 

med någon typ av handtag. Men det finns även viktski-
vor som inte är runda, ett exempel är en modell från 
Reebok (bild 3.3) som är mer kvadratisk, vilken snabbt 
har tagit över en stor del av marknaden enligt Casall.  
 
Även pumpvikterna har ofta olika färger för att göra 
skillnad mellan olika tyngder. Det finns de som använ-
der sig av samma diameter på viktskivorna medan de 
då istället varierar i bredd (ex. bild 3.2). Andra använ-
der sig av olika diameter på vikterna men då är de lika 
breda.  
 
Viktlås och viktlås finns det inte någon större variation 
av hur de kan se ut. Den vanligaste typen kan ses på 
bild 3.4. Det finns även mindre bra varianter där man 
skruvar fast låset vilket inte är anpassat för snabba av- 
och påtagningar.  
 
Vad gäller pumpviktställ finns det många variationer på 
utseendet, här är kreativiteten större hos de olika till-
verkarna även om själva funktionen oftast är densam-
ma. De flesta ställen rymmer ca 20 set. Vikterna oftast 
är upphängda på stänger och skivstängerna står i ställ 
bredvid eller läggs i fack. Ett exempel kan ses på bild 
3.5.           

3.2 Fältstudie 

En teoretisk bild och tanken hur en produkt skall an-
vändas stämmer sällan överens med hur den egentligen 
används. Därför ansågs det bästa sättet att skaffa sig 
kunskap om bodypump och viktskivor vara att besöka 
gym. Projektgruppen närvarade vid ett bodypump-pass 
där en iakttagelse gjordes av hur ett sådant går till. Pro-
jektgruppen deltog även aktivt i ett andra bodypump-
pass. Flera andra gym besöktes och instruktörer inter-
vjuades. På följande sida finns noteringar om det vikti-
gaste från dessa erfarenheter. Bild 3.7 visar ett foto från 
ett besök av gymmen. 
 

Bild 3.2, Concepts bo-
dypumpvikter 

Bild 3.3, Pumpvikter 
från Reebok 



Högskolan i Skövde                                                   Examensarbete i Integrerad Produktutveckling 
Institutionen för Teknik och Samhälle                           Utveckling av viktskivor, viktlås & viktställ 

A. Carlsson & M. Ronnheim                                                                                   
8 

 
 

Bild 3.6, Pumpviktlås 
med skruv 

• Det är bättre med handtag än utan på pump-
vikterna då byten av vikter görs väldigt ofta. 
Vikterna används emellanåt som hantel, där-
för är handtag viktiga.  

• Grenen bodypump är hämtat från styrketrä-
ningen. 

• Det bildas ofta en kö vid viktställen, därför 
är ett önskemål att försöka undvika köbild-
ning vid pumpviktstället. 

• Feelgood hade viktställ där användaren bara 
kunde lägga vikterna på varandra i en hög. 
Detta system gjorde att det gick snabbt för 
deltagarna att ta och lägga tillbaka vikterna.  

• De vikter som plockats fram innan passet 
används kontinuerligt, de plockas aldrig el-
ler sällan tillbaks under passets gång.  

• Om någon person är sen till starten av passet 
springer denna och hämtar sina saker. Där-
för är det viktigt att det är lätt och att det går 
snabbt att ta saker från viktstället. Det bör 
också vara tydligt vart varje vikt finns, d.v.s. 
i vilket fack varje vikt finns.   

• När byten av vikter görs, sker detta under en 
paus, vikterna byts en i taget. 

• Det är ungefär lika många män som kvinnor 
som går på passen, detta enligt flera olika 
instruktörer på de olika gymmen. Just för 
det aktuella pass som besöktes var det fler 
kvinnor än män.  

• Ett utav gymmen hade ett viktställ där vik-
terna hängde på utstickande pinnar, det var 
lätt att ta ut vikterna, men något krångligare 
att sätta tillbaka dem.  

• De viktlås som användes var lås där använ-
daren var tvungen att skruva ner en skruv 
genom låset som då fäste i stången, denna 
typ är inte effektiv. Se bild 3.6. 

• Skivstången och vikterna hanterades mycket 
vårdslöst av många deltagare. 

• Skivstången, med vikter på, rullade ofta 
iväg från deltagarna när stången låg på gol-
vet framför dem. 

• Passet var ganska ansträngande och då är 
det viktigt att allt det andra är enkelt. 
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Bild 3.7, Foto från ett bodypump-pass 

3.3 Målgrupp 

Olika målgrupper har olika önskemål om hur en pro-
dukt skall vara och fungera, därför är det viktigt att som 
produktutvecklare ta reda på vem som kommer att 
komma i kontakt med produkten och sätta sig in i hur 
de använder produkten, annars blir det lätt att produk-
ten blir till utefter utvecklarens önskemål och förutsätt-
ningar vilket inte alltid är de rätta för målgruppen. 
 
De produkter som skulle utvecklas används av kvinnor 
och män i alla åldrar, vilket är en stor målgrupp. Detta 
gör det svårt att hitta specifika egenskaper hos använda-
ren som skulle kunna användas i utvecklingen av pro-
dukterna. Dock är det en nödvändighet att de anpassas 
efter så många som möjligt för att bodypump-passen 
och gym är anpassade efter att vem som helst ska kunna 
gå på dem. De personer som går på bodypump är ute 
efter att öka sin styrka och uthållighet i musklerna och 
för att må bra. 
 
Målgruppen för de internationella vikterna visade sig 
vara samma som för pumpvikterna, här vägde dock 
andelen män över något. Skillnaden är att de som an-
vänder sig av de internationella vikterna på gym vill 
gärna att vikterna ska se tunga och robusta ut. Detta 
framgår av användarintervjuerna, se rubrik 3.5.  



Högskolan i Skövde                                                   Examensarbete i Integrerad Produktutveckling 
Institutionen för Teknik och Samhälle                           Utveckling av viktskivor, viktlås & viktställ 

A. Carlsson & M. Ronnheim                                                                                   
10 

 
 

3.4 Färgstudie 

För att kunna välja bra färger till produkterna har en 
mindre studie om färger gjorts. Studien innefattade de 
mer grundläggande färgerna. De rena fakta som press-
senteras i detta avsnitt är refererat från Hård et al. 
(1995). De anser att vissa färger har en aktiverande 
inverkan på människor (röda, orangea och gula färger), 
medan blåa, gredelina och gröna färger anses vara mera 
lugnande. De skriver vidare att rött ger en mer avslapp-
nad och lägre puls. Frågan kan då ställas om det är av 
fördel att pulsen blir lägre under ett träningspass. När 
folk tränar kanske de vill ha en högre puls för att brän-
na fler kalorier? Vissa färger är mer förankrade i vårt 
medvetande än andra färger, gult, orange och rött upp-
fattas som varma färger, medan blått, turkos och grönt 
uppfattas som kalla färger. Ju mörkare färgen är, desto 
mer associeras den till begreppet ”kraftfullt”. Gröna 
och blåa färger är högt uppskattade, oavsett nyans. Rött 
känns som varmt och mjukt medan blått känns som 
kallt, friskt och rent. 
 
Färgkombinationer som bör undvikas är rött och grönt, 
lila och gult. Detta på grund av att det kan bli svårt för 
färgblinda att se skillnad på de färgerna.    

3.5 Användarintervjuer 

En intervju innebär att frågor ställs muntligt till en in-
tervjuperson och att dennes svar registreras. Det finns 
olika typer av intervjuer, strukturerade och ostrukture-
rade intervjuer. En strukturerad intervju innebär att in-
tervjuaren ställer förbestämda frågor, och ofta ska sva-
ren analyseras enligt en given mall. Den ostrukturerade 
metoden innebär att intervjuaren mer diskuterar med 
intervjupersonen. I allmänhet rekommenderas att en 
intervju börjar med enkla, lätta frågor för att senare gå 
in på mer djupare, svårare frågor (Andersson, 2001). 
Projektgruppen använde sig av en semistrukturerad 
metod, det innebär att det är en blandning av en struktu-
rerad och ostrukturerad metod.  
 
För att identifiera problem och positiva saker med de 
olika viktset som beställdes hem så fick 27 personer 
både med och utan erfarenhet av bodypump och träning 
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Bild 3.4, T.v. Viktset 1. I mitten  ses viktset 3,  T.h. Viktset 2 

i allmänhet och inom olika åldrar svara på ett antal frå-
gor angående de olika viktseten. Antalet testpersoner 
blev av att svaren till slut blev återkommande, det var 
inte längre nödvändigt att fler personer intervjuades 
(Ulrich & Eppinger, 2007) Intervjun gick till på följan-
de sätt: tre viktskivor från varje set, 1.25- 2,5- och 5kg 
radades upp på ett bord (se bild 3.4), testpersonen fick 
sedan känna och titta på viktskivorna medan de besva-
rade frågor. Projektgruppens roll var att de ställde frå-
gorna, iakttog de intervjuade samt antecknade vad de 
svarade. Intervjuformuläret kan ses i Bilaga 3. Svaren 
antecknades i en tabell och analyserades med hänsyn 
till om de intervjuade varit på gruppträningspass, gym 
eller om de inte tränar alls. Detta för att vana användare 
antas ha ett invant sätt att greppa vikterna och i allmän-
het ett annat synsätt på vikterna.  

3.5.1 Resultat av användarintervjuer 

Anledningen till att människor går på bodypump-pass 
visade sig mest vara för att få en gruppkänsla som ökar 
deras prestationsförmåga. De flesta vill bygga muskler, 
förbättra sin hållning och komma i form. 
 
Testviktset 1 visade sig ha skönast och estetiskt sett 
mest tilltalande yta, de diskreta färgerna och harmonis-
ka former sågs som positivt. Det visade sig att olika 
personer spontant greppade dessa vikter på olika sätt 
som kan ses både som att de inte förstod hur de skulle 
greppa viktskivorna men också som att det är bra med 
olika valmöjligheter till grepp. En del, framför allt män 
tyckte att de påminde om en teknisk pryl.  
 
Testviktset 2 såg tyngst ut, de var också störst. Den 
svarta färgen uppfattades som att de uttryckte traditio-
nell styrketräning och styrka men samtidigt var de trå-
kiga och kantiga, det fanns inte något bra sätt att greppa 
vikterna på förutom att använda tummen och sätta den i 
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mittenhålet, speciellt de större vikterna var svåra. 
 
Testviktset 3 hade behagligast handtag med undantag 
från den minsta vikten som hade alldeles för litet och 
trångt handtag. Färgerna var glada men samtidigt skri-
kiga och ansågs vara fula, färgerna gör att vikten ser ut 
som en leksak. Räfflor och detaljer på vikten gjorde att 
känslan av greppet försämrades något. Olika färger för 
olika vikter noterades som positivt. 

3.5.2 Slutsatser från användarintervjuer 

Utifrån det som noterats om dessa befintliga vikter bör 
några saker speciellt beaktas. Huvudorsaken till att folk 
går på bodypump pass är att de vill bli starka, vikterna 
bör således uttrycka styrka. Det som mest uttryckte 
styrka bland testvikterna var mörka färger och större 
storlek på vikterna. Ett behagligt grepp som inte var för 
litet eftersöktes av testpersonerna. Många tyckte att 
greppen på de större vikterna var bättre än på de mind-
re. Handtagen bör således vara genomgående lika stora 
oberoende av viktens storlek. Projektgruppen bör und-
vika skrikiga färger och istället gå mot diskretare mör-
kare färger. Färgmärkning bör på något sätt finnas på 
de olika vikterna för att förtydliga de olika tyngderna 
på viktskivorna. Ytan skall vara av karaktären att an-
vändaren både ser och känner att den är mjuk och att 
den inte är hal. Att få vikten att påminna om en teknisk 
pryl verkar väcka intresse hos män. 
 
Utifrån iakttagelsen att folk förknippar bodypump med 
styrka och denna är egenskap är något som både body-
pump och internationella vikter bör uttrycka kunde 
slutsatsen dras att dessa två skall ha ett gemensamt en-
hetligt uttryck. Där de internationella vikterna skall se 
tyngre ut än pumpvikterna. 

3.6 Kravträd 

För att på ett enkelt och överskådligt sätt lista de olika 
krav och önskemål som finns på de olika viktskivorna 
och viktställen gjordes ett kravträd (Wright, 1998). 
Kravträdet, som kan ses i Bilaga 4, är strukturerat med 
hjälp av olika ”pleasures” som människan kan uppleva 
vid användandet av en produkt. Dessa ”pleasures” kan 
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delas in i “physio-pleasure”, “psycho-pleasure”, “ideo-
pleasure” samt “socio-pleasure”. 
 
”Physio-pleasure” handlar om hur människan uppfattar 
produkten fysiskt, t.ex. användaren ska få en skön käns-
la mot handen. ”Psycho-pleasure” handlar om att an-
vändaren kan känna psykisk tillfredsställelse av att an-
vända produkten, t.ex. kan användaren känna att 
han/hon tycker om formen på produkten. ”Ideo-
pleasure” har att göra med individens personliga tanke-
sätt om en viss sak, hans/hennes värderingar, t.ex. att 
denne vill köpa en miljövänlig produkt. ”Socio-
pleasure” är kopplat till att användaren av en produkt 
vill känna en viss tillhörighet till en grupp genom att 
använda en viss typ av produkt (Jordan, 2002).  
 
Med hjälp av dessa rubriker och kravträdet kunde en 
kravspecifikation skapas (Cross, 2000). Denna krav-
specifikation, se Bilaga 5, används som ett styrdoku-
ment genom projektet där projektgruppen och Casall 
kan se vad som ska utvecklas och även se att produkten 
i slutändan möter de krav som från början blev fast-
ställda och har kommits överens om. 
 
Några av de krav som Casall ställde på produkten redan 
från början var dessa: 
 

• Vikterna skall vara skonsamma mot golvet och 
handen. 

• Det är viktigare att viktskivorna ser snygga ut 
än att vikterna är bra som hantlar. 

• Vikterna skall vara lätta att plocka upp från gol-
vet. 

• Viktavvikelsen för viktskivorna ska inte vara 
negativ eller överstiga 5 %.   

• Rund vikt eller inte bestäms av vad som är 
snyggast. 

• Möjlighet finns att göra om pumpskivstången 
för att ev. viktlås skall passa, den internationella 
skivstången får inte ändras. 

• Göra Casall unika genom ett utseende som inte 
redan finns, folk ska förknippa for-
men/utseendet med Casall. 
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• Viktskivorna ska inte se ut som Reebok färg-
mässigt då detta blir lite för skrikigt. 

• Kombinera färg/form, produkterna ska uttrycka 
styrka/miljö/välmående. 

• Viktstället ska vara kompakt. 
• Det är okej att viktstället är konstruerat på det 

sätt att de tyngsta vikterna inte är längst ner. 
• Viktstället skall kunna hålla 20st 10 kg vikter 

samt 40st 5 kg, 2,5 kg och 1,25 kg vikter. 
• Viktskivorna ska hängas upp, inte ligga på var-

andra. 
• Varje vikt ska ha sin specifika plats. 
• Casall är detsamma som kvalitet, detta skall 

lysa igenom i samtliga produkter. 
• Formspråket ska kunna gå över till andra pro-

dukter i Casalls sortiment. 

3.7 Personas 

En persona är en eller flera fiktiva personer som kan 
representera målgruppen. En persona bör beskrivas 
med namn och egenskaper som ålder, kön, attityd, ide-
al, bakgrund, arbete m.m. Olika egenskaper är dock av 
varierande vikt vid olika typer av projekt (Pruitt & 
Grundin, 2003). Personas i detta projekt skapades ut-
ifrån hur målgruppen ser ut. Se Bilaga 6. Personas an-
vändes som en referens genom projektet för att kunna 
ge produkterna dess utseende och funktioner efter vad 
målgruppen kan tänkas vilja ha. I detta fall var det ef-
fektivt att använda personas då målgruppen är väldigt 
bred.   

3.8 Design för alla 

För att få mer information angående miljömässiga och 
sociala aspekter och vad som kan göras för att anpassa 
produkten efter en stor målgrupp, bokades ett möte med 
Joel Svedlund på ”Design med omtanke” 
(www.designmedomtanke.se). Det som diskuterades 
var möjligheten att utveckla viktskivorna för reumatiker 
och andra som annars upplever svårigheter i samband 
med sin träning. Ett sätt skulle enligt riksförbundet för 
reumatiker vara att göra handtagen större eller kanske 
ha någon sorts stöd som fästs vid handleden för att un-
derlätta lyft. Dock varierar problemen väldigt mycket 
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mellan olika personer med reumatiska besvär och flera 
stora anpassningar skulle ha varit nödvändiga. Efter 
diskussioner med Casall ansågs denna målgrupp för 
liten, och anpassningarna på vikten för stora för att gå 
vidare med. 
 
Ett av önskemålen från Casall var att få till någon typ 
av miljömärkning på sina vikter. Projektgruppen tittade 
på exempelvis Svanenmärkning och andra olika typer 
av miljömärkningar. Det visade sig att det idag inte 
finns någon typ av miljömärkning för de produkter som 
skulle utvecklas. Casall har en miljöpolicy men inga 
direkta direktiv om t.ex. materialval etc. Detta gjorde 
att det inte fanns mycket att utgå från. Projektgruppen 
började titta efter olika typer av miljövänliga material, 
där önskemål om att det skulle vara möjligt att återvin-
na eller återanvända materialet. Det visade sig dock 
vara dyrt och svårt att använda ett material med en hög 
densitet, som behövs för att få fram rätt vikt på viktski-
vorna samtidigt som det måste vara miljövänligt. 
 
De ytmaterial som användes kan dock försvaras miljö-
mässigt genom att deras livslängd kommer att vara lång 
och att den negativa miljöpåverkan under denna tid 
anses vara är mycket liten. Detta enligt Ivf Industri-
forskning och Utveckling (2000) Ekodesign: Praktisk 

vägledning. 
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Bild 4.1, Bilden visar en mall för 
metoden 6-3-5 

4 Idégenerering  

När all fakta analyserats kunde projektgruppen gå vida-
re till idégenereringsfasen. I huvudsak har denna fas 
gått till på följande sätt: Olika idégenereringsmetoder 
har använts för att få fram bra former och funktioner för 
alla de produkter som ska utvecklas. Efter varje idége-
nereringsmetod analyserades och sammanställdes resul-
tatet av dessa. De metoder som användes kan det läsas 
om nedan. 

4.1 Idégenereringsmetoder  

Det finns ett flertal olika typer av idégenereringsmeto-
der som kan användas för att ta fram idéer samt funk-
tioner för olika produkter. Nedan beskrivs de metoder 
projektgruppen använt sig av.  

4.1.1 6-3-5 

6-3-5-metoden går ut på att sex personer som under 
fem minuter ska rita tre lösningsförslag för ett givet 
problem på var sitt pappersark. När de fem minuterna 
har passerat byter deltagarna papper med varandra och 
proceduren börjar om. Då kan varje deltagare välja att 
fortsätta på den tidigare idén som redan finns på papp-
ret eller att skapa en ny idé. Detta gör varje person sex 
gånger, då har varje papper hunnit gå runt till alla del-
tagare. Arbetet ska ske under tystnad för att motverka 
kritik. Denna metod kan användas på i princip vilken 
idé som helst (Wright, 1998). Bild 4.1 visar en mall för 
metoden. 

4.1.2 Brainwriting 

Denna metod går ut på att varje deltagare ritar ner sina 
idéer på ett pappersark, en idé per ark. När varje idé är 
färdig lägger utövaren det pappret ifrån sig. De bör läg-
gas upp och ner för att inte dra uppmärksamhet. När 
någon deltagare har fått slut på idéer tar denne bara en 
lapp från högen i mitten och spinner vidare på den idén. 
Denna metod görs på en förutbestämd tid (Baxter, 
1995). Denna metod är snarlik 6-3-5-metoden.  
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Bild 4.2, Exempel på en 
av de mood boards som 

gjordes. 

4.1.3 Osbornes idésporrar 

Denna metod går ut på att på ett strukturerat sätt ifråga-
sätta problemet samt vad lösningen skulle kunna vara. 
Detta görs genom att en mängd olika frågor ställs kring 
problemet. Till exempel kan frågor ställas som om nå-
got på produkten kan: förstoras, förminskas, ersättas, 
omplaceras, kombineras etc. Det är viktigt att ställa alla 
frågor även om de verkar vara långt ifrån området 
(Wikström 2001). Denna metod användes för att hitta 
funktioner och former till viktstället.  

4.1.4 á la POW 

Metoden går ut på att ett problem blir definierat, däref-
ter väljs godtyckligt tio objekt i omgivningen. Dessa 
objekt behöver inte ha någon som helst koppling till 
den produkt som ska utvecklas. När detta är gjort ska 
de tio objektens utmärkande egenskaper skrivas ner, 
dessa egenskaper kan man nu prova att sätta på sin egen 
produkt (Wikström 2001). Denna metod användes för 
att få fram funktioner för viktstället samt viktlåset.  

4.1.5 Mood board 

Baxter (1995) skriver att en mood board ska förmedla 
en känsla från en bild. En bra mood board fångar alla 
känslor i bilden, som skaparen vill visa, utan att syfta 
till en speciell produkts egenskaper. Bilder av produk-
ter som är lika i form eller funktion av den nya produk-
ten bör undvikas.  
 
För att produktutvecklaren lättare ska välja ett tema att 
utveckla produkterna emot kan denne använda sig av 
ett kollage av bilder för att försöka förmedla olika sor-
ters känslor och teman. Utifrån dessa kan produktut-
vecklaren sedan göra förslag på lösningar. Syftet med 
dessa förslag är att de ska uttrycka en känsla var för sig 
men kanske viktigast är att de tillsammans innehåller 
många olika förslag på former och färger. De blir en 
bra utgångspunkt för att diskutera fram en bra linje att 
arbeta emot. Detta leder ofta till att vissa förslag kan 
vara orimliga och väldigt vågade men de är ändå bra för 
att de innehåller intressanta former som går att arbeta 
vidare med. Bild 4.2 visar ett exempel på en av de 
mood boards projektgruppen gjorde. 
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Varje mood board, se Bilaga 7, för projektet innehåller 
något/några formelement, något som uttrycker natur-
ligt, något som uttrycker styrka och något sportigt. Det 
framgick i förstudien att det är viktigt att viktskivorna 
och viktstället uttrycker just dessa saker. Färgerna har 
egentligen mindre betydelse för känslan som den som 
ser på mood boarden ska få, men kan fungera som en 
referens när en färgskala ska bestämmas.  

4.2 Bodypumpvikter 

Många av de pumpviktskivor som finns idag har hand-
tag. Problemet är att handtagen är antingen för små 
eller på annat sätt inte greppvänliga. Därför lades stor 
vikt redan i idégenereringsfasen på att försöka kombi-
nera ett estetiskt tilltalande utseende med komfortabla 
handtag. Tanken med pumpvikter är att användaren 
även ska kunna använda dem som hantlar. Det ska även 
vara möjligt att kunna ta av och på vikterna på skiv-
stången på ett effektivt sätt. Eftersom målgruppen är 
bred och alla sätter på viktskivorna på skivstången på 
olika sätt behövs många greppmöjligheter. Projekt-
gruppen valde därför att gå vidare med att använda fle-
ra handtag. Handtagen diskuteras vidare under rubrik 5. 
 
Arbetet med att hitta en form för bodypumpskivorna 
var omfattande. Brainwriting-metoden utfördes med 
kravspecifikationen som riktlinje för att få fram många 
olika förslag på ett utseende. Dessa återfinns på följan-
de sida.  
 
För att få vikterna att kommunicera rätt budskap an-
vändes åtta stycken mood boards. Färgerna baserades 
på resultaten av förstudien och anpassades efter det 
allmänna uttrycket på mood boarden. De tidigare skis-
sade koncepten kombinerades med mood boarden vil-
ket resulterade i ett stort urval av förslag med några mer 
vågade och annorlunda idéer medan en del var mer 
återhållsamma i sin form, vilket gav ett bra underlag för 
diskussion med Casall. De åtta mood boarden återfinns 
i Bilaga 8. 
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Bild 4.3, idé från mood board 
nr. 1 

Bild 4.4, idé från mood board 
nr. 2 

Bild 4.5, idé från mood board 
nr. 2 

Bild 4.6, idé från mood 
board nr. 3 

Frågeställningar som förbereddes inför mötet med Ca-
sall var: 
 

• Vilken mood board förmedlar den känsla ni vill 
förmedla?   

• Färgskala, känns någon mer rätt? 
• Former, vilka idéer/delar känns mest rätt?  
• Är det möjligt att kombinera fram en lösning för 

att gå vidare med den ”ultimata lösningen”? 
• Vad är det som gör formen intressant? Helhe-

ten? Detaljer? Handtagen? 
• Är det något som uttrycker Casall? Något speci-

ellt som inte gör det?  
• Vad är mindre bra? 

 
Den idé som kom ut från mood board nummer ett, bild 
4.3, har ett rakt grepp som är täckt med gummi. Vikt-
skivan är av olika typer av material, blandad matt och 
blank stål yta med gummi runt om. Viktskivan har både 
rundade och raka delar. Detta för att vissa övningar 
under ett bodypump-pass kräver runda viktskivor, men 
samtidigt är det bra om de kan ligga stilla och inte rulla 
iväg. 
 
Idé nummer två och tre kommer från mood board 
nummer två. Den viktskiva som ses i bild 4.4 är inspi-
rerad från den blåa blåspistolen som finns med i mood 
boarden. Inspirationen kommer fram i form av kvalitet 
och nivåskillnader, viket gör att den inte ser lika platt 
ut. Hela viktskivan är klädd i gummi och den har två 
stora handtag. 
 
Från samma mood board kom det fram en till idé som 
kan ses i bild 4.5. Denna viktskiva är i krom, detta för 
att den ska se sportigt utformad ut. Det är en märkning 
runt om vikten vilket gör att det blir lätt att se vilken 
vikt användaren har på skivstången. Vikten i sig är 
klassisk men på ett annat sätt ändå nyskapande. 
  
I ordningen, nummer tre för mood boarden kommer 
nästa idé, bild 4.6. Denna viktskiva är bland annat in-
spirerad av bokstaven C i Casalls logotyp. Den svarta 
delen av vikten formmässigt är en exakt kopia av det C 
som finns i deras logotyp. Detta är tänkt att förstärka 
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Bild 4.7, idé från mood board 
nr. 4 

Bild 4.8, idé från mood board 
nr. 5 

Bild 4.9, idé från mood board 
nr. 6 

Bild 4.10, idé från mood board 
nr. 7 

Bild 4.11, idé från mood board 
nr. 7 

kopplingen till företaget och samtidigt ge dem en form 
som skulle bli svårare att kopiera då den tydligt blir 
förknippad med Casall. Viktskivan kan hållas på flera 
sätt. Formen på viktskivan gör att skivstången inte skul-
le rulla iväg för användaren men det skulle fortfarande 
vara möjligt att göra övningar där rundhet krävs för 
viktskivan. Detta gäller för en övning då viktskivan inte 
behöver rulla mer än ett helt varv. 
  
I bild 4.7 ses nästa idé, denna gång från mood board 
nummer fyra. Viktskivan är stilren och har en tydlig 
”röd tråd” från mood boarden. Det är intressanta former 
att arbeta vidare med och det skulle vara lätt att integre-
ra med andra typer av produkter. Det är breda detaljer 
på viktskivan som ger tyngd. Det kan tänkas att detal-
jerna skulle kunna göras ännu bredare. 
 
Följande idé kommer från mood board nummer fem 
och har ett ganska klassiskt utseende, se bild 4.8. Gra-
fiken är i olika lager, precis som de detaljer som är i 
olika färg. Texten ”Casall” sticker upp medan texten 
”2,5 kg” är nedsjunken. Detta gör att viktskivan får en 
extra nivå i sig än om grafiken var skriven rakt på.  
 
Denna idé, bild 4.9, ska se naturvänlig ut, med färger 
som känns rena. Idén kommer från mood board num-
mer sex. Viktskivan är väldigt enkel men ”hållarna” gör 
att vikten blir mer än bara enkel. Även denna viktskiva 
har en rand runtomkring sig för att förtydliga vilken 
vikt som sitter på skivstången.  
 
Denna lila idé, bild 4.10 och mood board nummer sju, 
har en mycket tydlig riktning i sig. Här var tanken att 
det skulle vara möjligt att komma från den ”ring” som 
skivstången normalt går igenom när vikten sitter på 
skivstången. För denna idé är det de fyra ”pinnarna” 
som håller vikten positionerad.  
 
Från samma mood board kom det fram en till idé, bild 
4.11. Viktskivan är mycket greppvänlig då den har 
handtag som är lutade, detta blir mer ergonomiskt för 
många olika typer av övningar. Det krävs dock ett två-
handsgrepp. Den ser väldigt tung ut men är ändå skon-
sam mot användaren och golv m.m. då den är täckt av 
gummi. 
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Bild 4.12, idé från mood board 
nr. 8 

Bild 4.13, idé från mood board 
nr. 8 

Till den sista mood boarden kom idéerna som ses i bil-
derna 4.12 och 4.13. Den första idén är hämtad från en 
sportbilstol. Samtidigt som den är väldigt enkel får 
viktskivan en får den en till nivå då den svarta ytterkan-
ten går i vågor. Det gör att hela vikten känns väldigt 
sportig. Den svarta ytterkanten är i gummi medan den 
röda delen är av gjutjärn.  
 
Den andra idén har ett dubbelhandtag på två sidor. Med 
detta menas att en person med små händer skulle kunna 
greppa i det hålrum som finns längst ut, medan en per-
son med större händer skulle kunna greppa över det 
första hålrummet. Även här finns det ingen hel ring för 
skivstången. Denna idé är lite tvärtom då de flesta vik-
ter har de största hålrummen långt ut från centrum på 
vikten, medan denna idé har de största hålrummen 
längst in mot mitten. 
 
Viktigt att poängtera är att förslagen inte är anpassade 
efter kravspecifikationen utan användes som inspiration 
för fortsatt arbete.  
 
Efter att ha gått igenom varje koncept med Casall be-
stämdes det att de idéer som skulle arbetas vidare med 
är de om kan ses i bild 4.6 och 4.12. Dessa kallas i fort-
sättningen för koncept nummer ett och två i den ord-
ning som följer från bildnumren. Det var de förslag 
som kändes mest rätt och hade störst potential att bli 
något bra. 
 
Koncept ett: Grundidén kändes bra men efter flera för-
sök att hitta en röd tråd till de internationella vikterna 
beslutades att denna vikt skulle stanna vid ett bra kon-
cept för tillfället, för att senare kanske tas upp igen och 
utvecklas till en renodlad bodypumpserie. Casall kände 
att denna idé skulle kunna vara deras mer exklusiva 
pumpset som kan användas till flera olika övningar på 
ett bra sätt.  
 
Koncept två: Känslan från mood boarden var helt rätt 
och även förslagen på vikterna låg rätt i tiden, enligt 
Casall. Efter diskussion valdes denna linje att gå vidare 
med. Detta koncept valdes att utvecklas till fullo.   
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Bild 4.15, Denna hantel har 
vikter som sitter fast. En bit av 
skivstången syns utanför vik-

terna. Projektgruppen vill 
dölja den biten. 

Bild 4.14. Förslag på interna-
tionell vikt 

4.2.1 Internationella vikter 

På styrketräningssidan kom det fram genom förunder-
sökningen att vikterna ska uttrycka styrka och det ut-
övarna lyfter ska se tungt ut. Detta är något som dagens 
vikter lyckas med. Det som de däremot misslyckas med 
är att kombinera detta utryck med användarvänlighet 
och en känsla av kvalitet. För att få en röd tråd mellan 
de olika viktserierna valdes bodypumpvikten som ut-
gångspunkt även för de internationella vikterna. Se bild 
4.14. Stor vikt lades vid att försöka hålla samma form-
språk samtidigt som vikten behöver vara större och 
tyngre. En av de saker som uppmärksammades på 
marknadsundersökningen var att flera internationella 
vikter hade någon slags upphöjning som gjorde det lät-
tare att plocka upp vikten från golvet. Detta togs i akt 
och var något som projektgruppen ville behålla även på 
de nya vikterna. Något som projektgruppen också ville 
använda denna upphöjning till var att undvika klämris-
ken som finns när viktskivorna sätts på skivstången 
eller viktstället.  

4.3 Skolvikter 

För att som tidigare nämnts hålla en röd linje genom 
viktserierna, beslutades det att hålla skolvikterna till ett 
nära utseende gentemot pumpvikterna. Dock behövs 
inga handtag på skolvikter eftersom dessa vikter sitter 
fast på skivstången och det då finns en stång att hålla i 
istället. Hänsynstagande till befintliga ställ som dessa 
vikter skulle passa till var nödvändigt. För att på ett bra 
sätt kunna dölja den bit av skivsången som blir kvar 
utanför den fasta låsningen på en hantel där skolvikter 
används, togs ett antal förslag fram på utseendet för 
denna del genom brainwriting-metoden. Bild 4.15 visar 
en hantel där en bit av skivstången syns på utsidan av 
vikterna.  

4.4 Viktställ 

Utifrån de mood boards som gjordes togs viktställ fram 
(se bilaga 9 för att se större bilder än de miniatyrerna 
nedan). De idéer som visas i samband med alla mood 
boards var de idéer som Casall fick tycka till om.  
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Bild 4.17. Viktställ 2 

Bild 4.18. Viktställ 3 

Bild 4.19. Viktställ 4 

Bild 4.20. Viktställ 5.1 

Bild 4.16. Viktställ 1 

Från mood board nr. 1, bild 4.16, togs viktstället fram 
med inspiration från flygplansvingen samt den tydliga 
riktningen i mood boarden. Tanken här var att stänger-
na skulle stå mellan ”vingarna” medan vikterna hänger 
på de utstickande pinnarna. En bra egenskap med denna 
idé är att det är möjligt att ställa flera viktställ mot var-
andra i olika kombinationer, på detta sätt kan gymmen 
lätt möblera som de vill och ha fler uppsättningar av 
pumpset, vilket förekommer hos större gym. Det är 
även möjligt att placera detta viktställ i ett hörn i rum-
met.  
 
Från mood board nr. 2 kom den idé som ses i bild nr 
4.17. Den bygger på en snarlik idé som den föregående, 
här ska stängerna placeras mellan vikterna. Detta vikt-
ställ skulle kunna tillverkas i olika storlekar beroende 
på hur många ”set” som ska få plats.      
 
Det tredje viktstället i ordningen (bild 4.18) har ett mer 
traditionellt utseende, men ändå med ett spännande 
uttryck som gör att stället skiljer sig lite mer från de 
viktställ som är rena balkkonstruktioner. För detta vikt-
ställ är det meningen att stängerna ska stå i mitten och 
vikterna hänger på bägge sidorna om stängerna. Det är 
meningen att stängerna kommer bli placerade framför 
varandra, detta gör att viktstället sparar in på storleken.  
 
Det viktställ som kan ses i bild 4.19 hör till mood board 
nr. 4. Detta viktställ är tänkt att det ska stå på det sätt 
att vikter och stänger kan hämtas runt om hela stället.  
 
Nästa viktställ, bild 4.20, i ordningen hör till mood 
board nr. 5. Detta viktställ har tanken vid sig att stäng-
erna ställs på framsidan, d.v.s. den sida där logotypen 
kan ses. Viktskivorna hängs på pinnarna bakom den 
stora frontplattan, vikterna kan hängas på två sidor. 
Tanken här är också att detta viktställ skulle kunna stäl-
las undan och till exempel skulle sidorna bli instängda 
och på detta sätt skulle då vikterna skyddas från stöld 
etc. En till idé som kom fram från samma mood board 
ses i bild 4.21. Det som är annorlunda med denna idé är 
att istället som vanligt att man hänger på vikterna eller 
bara lägger dem ner så används här ”bokhylla princi-
pen” d.v.s. att vikterna ställs rakt in. Detta har den för-
delen att oftast hålls vikterna med en hand i ett utav 
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Bild 4.21. Viktställ 5.2 

Bild 4.23. Viktställ 7 

Bild 4.24. Viktställ 8 

Bild 4.22. Viktställ 6 

Bild 4.25. Viktställ 
där många idéer 

blivit sammanställda. 
 

handtagen, då behöver användarna inte byta grepp för 
att ställa tillbaka vikterna. Dock skulle tiokilosvikter få 
hängas på det vanliga sättet, detta för att de är för tunga 
för att ställa in i ett fack med en hand.     
 
Från bild 4.22 och mood board nr. 6 kommer nästa bi-
drag i idégenereringsprocessen. Här finns ingen större 
tanke med hur viktstället kommer att fungera. Mening-
en här är istället att formerna ska ge vägledning mot en 
vidareutveckling.  
 
Detta viktställ, bild 4.23, mood board nr. 7, har bakåtlu-
tade väggar. Att de är bakåtlutade gör att vikterna sitter 
mot dig och det skulle bli enklare att a av och på vik-
terna från viktstället. Även detta viktställ kan kombine-
ras på olika sätt om gymmen vill ha flera viktställ.  
 
Det sista viktstället i ordningen kommer från mood 
board nr.8 och kan ses på bild 4.24. Detta viktställ ska 
se sportigt ut och använder sig av den redan nämnda 
”bokhylla-principen”. Även om det bara är två fack 
som visas, ska det vara ett fack för varje kurva på si-
dorna av viktstället.   
 
Från alla förslag ovan gjordes en kombination för att få 
fram ett slutligt utseende för viktstället. Varje förslag 
hittills har ett antal bra idéer med sig, dessa försökte 
projektgruppen få med i en enda idé (bild 4.25). Arbetet 
resulterade i ett skåp med dörrar som går att låsa. Vik-
terna hängs på pinnar och stängerna hängs på insidan 
av dörren för att dessa ska delas upp på två sidor och 
därigenom undvika köbildning.  

4.5 Integrerade viktlås 

På ett tidigt stadium kom projektgruppen på att viktlå-
set borde vara integrerat med antingen skivstången eller 
viktskivan. En idé som visades upp för Casall är den 
som ses för bild 4.26. Denna idé fungerar på följande 
sätt: det är skivstången som visas på bilden, delen som 
de små piggarna sticker upp på är delen där viktskivor-
na ska sitta. Varje pigg låser fast var sin vikt, detta ge-
nom att viktskivan då har ett spår i sig som piggen ha-
kar i. För att ta bort och sätta fast viktskivorna trycker 
användaren ner en knapp, som pilen visar på den skis-
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Bild 4.26, Förslag nummer ett på integrerade viktlås 

sade bilden. När den knappen är nertryckt är alla knap-
par nertryckta och det är fritt att ta av och på viktski-
vorna. Denna idé fungerar på det sätt att det är en enhet 
som trycks ner, detta gör att allt åker ner på en och 
samma gång (se den mörkare blåa delen till redan 
nämnda bild). Denna del i sig har en fjäder under sig 
som blir nedtryckt, fjädern gör att det naturliga läget för 
viktlåset är när piggarna är uppe. Denna mörkblåa del 
kommer att sitta fixerad på ett sätt som gör att den de-
len inte kan tippa i sidled, d.v.s. att t.ex. de piggarna 
längst ut skulle hamna lite under hålet i skivstången 
medan de längst in syns tydligt ovanför hålet i skiv-
stången.  
 

Det kom upp en idé till på samma tema. Se bild 4.27. 
Denna idé fungerar på det sätt att längst ut på skiv-
stången finns en rörlig del som går att skruva på, när 
denna del vrids ett halvt varv kommer den pinne som 
sitter kopplad till vredet att röra sig i sidled åt vänster. 
När detta sker kommer de piggar, som sitter ledade, att 
vika sig nedåt och hamna under skivstångens övre hål-
kant. Detta kräver att viktskivan även här har ett spår i 
sig som piggarna kan fästa i. För att denna idé ska vara 
säker krävs det att den delen som vrids är tillräckligt 
trög nog för att den inte ska bli vriden av misstag. Sam-
tidigt ska användaren få feedback på att denne har vri-
digt tillräckligt, det skulle kunna vara genom en ”klick-
känsla” när vridningen hamnat i ändläge.  
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Bild 4.28. Viktlås nr. 3 

Bild 4.29. Viktlås nr 4 

Bild 4.27, Förslag nummer två på integrerade viktlås 

 

Det tredje viktlåset i ordningen är till skillnad från de 
två tidigare integrerat i viktskivan. För denna idé är det 
lite tvärtom gentemot de föregående. Här har viktskivan 
en pigg i det minsta hålet i mitten. Detta gör att skiv-
stången i sin tur måste ha ett spår i sig som piggen kan 
fästa i. Som kan ses på bild 4.28 är det handtaget som 
trycks in. När handtaget trycks in åker piggen upp, det 
naturliga läget för den rörliga delen av handtaget är här 
när piggen är nere och synlig genom hålet.        
 
Nästa idé är en ”spin-off” från föregående idé. Se bild 
4.29. Här är funktionen exakt densamma, men istället 
för att trycka in handtaget finns här en liten knapp som 
trycks in. Det fungerar på samma sätt som en bläckpen-
na, när spetsen på pennan trycks in och ut.  

4.6 Externa viktlås 

För externa viktlås togs följande idéer fram: den första 
idén som kom fram var att en sprint skulle kunna an-
vändas för att låsa fast vikterna. För att detta skulle 
fungera är det tvunget att det finns förborrade hål i 
skivstången som sprinten kan fästa i. Sprinten måste 
även ha en typ av låsningsfunktion i sig som gör att den 
inte kan åka ut om den skulle hamna upp och nervänt. 
Vikterna skulle också bli tvungna att vara lika tjocka 
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för att de förborrade hålen hela tiden ska hamna på rätt 
plats.  
 
En annan idé var att det skulle vara möjligt att använda 
en typ av låsning som fungerar på samma sätt som ett 
spänne till en slalompjäxa fungerar. Denna idé är en 
friktionsbetingad lösning som bygger på att det är frik-
tionen som låser fast viktskivorna, till skillnad från de 
andra idéerna som är formbetingade där det är formen 
som gör att vikterna låses fast. Friktionen mellan vikt-
låset och skivstången måste bli tillräckligt hög för att 
vikterna inte ska kunna glida av.  
 
Casall var med och valde ut vilka idéer som projekt-
gruppen skulle jobba vidare med, de integrerade låsen 
fick sluta vid goda idéer då de skulle vara för dyra och 
krångliga att tillverka. Casall gillade idén på ett externt 
lås som fungerade som spännet på en slalompjäxa. Allt-
så var det den idén som gick vidare till konceptutveck-
lingen. För större bilder på viktlåsen se Bilaga 10.     
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Bild 5.2, Mock-ups av pumpvikter för två olika viktklasser. 
Skalningen för de två är olika.  

Bild 5.1, Mock-ups av 
pumpvikt för testa storleken 

för handtaget.  

5 Konceptutveckling 

Med hjälp av informationen som fåtts från förstudien 
utvecklades produkterna med hänsyn till all fakta. 

5.1 Mock-up 

Genom att göra enkla fysiska modeller av produkten 
går det att på ett enkelt, billigt och snabbt sätt se hur en 
produkt ungefär kommer att se ut i verkligheten. Mate-
rialet på modellerna kan variera men i det här projektet 
användes MDF-skivor och ecoprim för att bygga mo-
deller av viktskivorna och låsningsanordningar. Även 
utskrifter i en datorstyrd fräsmaskin tillverkades, bild 
5.2, för att se en modell som låg väldigt nära det slutgil-
tiga resultatet. Dock så fick de göras i en mindre skala 
då maskinen inte klarade av att tillverka i större format. 
En del av en fullskalig mock-up gjordes för att testa om 
handtagens storlek var bra, det visade sig att projekt-
gruppen var tvungna att förstora greppet något. Se bild 
5.1. 

För pumpvikterna gjordes det några grövre mock-ups 
för att visa storleken på de enskilda viktskivorna samt 
storleken mellan de olika viktskivorna, se bild 5.3. Det 
visade sig att den valda storleken var bra även om 
mindre justeringar var tvungna att göras för att få en 
jämn stege mellan viktskivorna. 
 
 



Högskolan i Skövde                                                   Examensarbete i Integrerad Produktutveckling 
Institutionen för Teknik och Samhälle                           Utveckling av viktskivor, viktlås & viktställ 

A. Carlsson & M. Ronnheim                                                                                   
29 

 
 

Bild 5.3, Mock-ups av pumpvikter för att se de olika storlekar-
na tillsammans.  

 

5.2 CAD 

Computer aided design, som förkortas CAD, är ett ef-
fektivt och användbart verktyg för att skapa 3D model-
ler i datorn. Dessa modeller kan användas för att på ett 
verklighetstroget sätt kunna visa hur produkten ungefär 
kommer att se ut. Utifrån de modeller som skapas går 
det även att göra 2D ritningar och räkna på olika egen-
skaper hos modellen som t.ex. vikt och hållbarhet. Mo-
dellerna kan även användas i andra program t.ex. Jack 
(se rubrik 5.3) för att på ett billigt och enkelt sätt se hur 
en människa fungerar ihop med produkten och utvärde-
ra den ur en användarsynpunkt. Ett CAD-program an-
vändes som ett designverktyg genom hela projektet.  

5.3 Datormanikinprogram 

Ett enkelt och billigt sätt att utvärdera en produkts 
funktionalitet gentemot människor är att använda sig av 
s.k. datormanikinprogram. Ett sådant program är 
”Jack”, där virtuella människor kan skapas med olika 
mått. Dessa ”manikiner” kan sedan manipuleras och 
sättas ihop med produkter för att se om produkten är 
anpassade efter människans begränsningar. Detta leder 
till att dyra misstag kan upptäckas relativt tidigt i pro-
duktutvecklingsfasen och rättas till. Användandet av 
datormanikinprogrammet beskrivs närmare under ru-
brik 5.5.4.  
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5.4 Viktskivor 

Utifrån den valda designlinjen kunde konceptutveck-
lingsarbetet påbörjas på de olika vikterna. Detta gjordes 
genom att hitta intressanta linjer från föremål som pas-
sar in på känslan som valts och med hjälp av dessa 
skissa och rita upp de mest intressanta förslagen i CAD. 
Vidare behövde material och vikt bestämmas på vikter-
na samt hur stora de skulle vara. 

5.4.1 Handtag 

Norman (1988) skriver att produktutvecklarna ska de-
signa för fel. Han menar att man inte ska motverka det 
faktum att människan gör fel, för de fel som kan begås, 
kommer begås. Designa istället för att de kommer att 
göra fel påstår han. Med detta i åtanke har projektgrup-
pen gjort på det sätt att viktskivorna ska vara sköna att 
hålla i hur användaren än kan tänkas hålla i vikten. Till 
exempel är det många personer som håller i pumpvikt-
skivan på ett sätt där tummen sätts i mittenhålet, även 
fast det finns andra, bättre handtag, då har projektgrup-
pen gjort på det sätt att kanterna för detta mittenhål är 
rundade för att göra det bekvämare för användaren.   
 
Pheasant (1996) skriver att alla skarpa kanter ska bort, 
detta inkluderar även: ”fingergrepp” d.v.s. en plats för 
varje finger, (såvida inte en design med antropometrisk 
hänsyn görs för personer med samma antropometri). 
Cirkulära handtag (30-50 mm i diameter) är de mest 
bekväma handtagen eftersom det minskar risken att 
användaren får ont någonstans, men det är möjligt att 
de inte ger tillräckligt grepp (Pheasant, 1996).  En rek-
tangulär del kommer att ge ett bättre grepp men blir 
mindre bekvämt. Han skriver vidare att alla kanter som 
finns på handtaget som handen möter bör vara rundade, 
det finns inga exakta mått för dessa rundningar. Gummi 
har, som även kom fram under förstudien, en tendens 
att bli klibbig.   
 
Handtagen, för de produkter som projektgruppen ut-
vecklat, som finns på bodypumpvikterna samt de inter-
nationella vikterna har mått som är anpassade efter de 
mått som datorprogrammet Peoplesize 2000 Professio-
nal visade. Under bilaga 11 kan ses vilka mått som da-
torprogrammet tyckte var passande. Projektgruppen 
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Bild 5.4. Utvecklingen av pumpviktskivan. 
 

dubbelkollade dessa data med datasamlingen ”Adultda-
ta, The Handbook of Adult Anthropometric and 
Strength Measurements” som Peebles (1998) samman-
ställt.  

5.4.2 Bodypump 

Pumpvikterna utvecklades med fokus på egenskapen att 
vara greppvänlig och att det ska vara enkelt att sätta på 
och ta av från skivstången. Tanken var att användarna 
ska kunna greppa från många olika håll. Därför var det 
fyra handtag från början. Det visade sig dock omöjligt 
att få in dessa fyra handtag i de minsta vikterna på ett 
bra sätt och antalet handtag reducerades till tre. Se bild 
5.4. Av produktionsskäl ändrades det som från början 
var en ytterkant av gummi till att hela viktskivan ska 
kläs med ett ytmaterial.  
 
Förundersökningen och användarstudien visade att ett 
intressant material för att täcka pumpvikterna är neop-
ren, ett material som casall var positiva till. Konkurren-
ten Concept använder idag det materialet på sina vikter. 
Det är ett polymermaterial som är mjukt och ger en 
skön känsla mot handen. Det används ofta i dykardräk-
ter och är väldigt svårt att göra ett permanent intryck i. 
Andra material som skulle kunna tänkas användas som 
överdrag för vikten är någon typ av gummi. Dock är 
dessa mindre tilltalande både estetiskt och taktilt. T.ex. 
genom att det lätt blir en ”klibbig” känsla.   
 
Genom att använda funktionen för att räkna ut vikt i 
CAD-programmet kunde de olika vikterna bestämmas 
på gjutjärnskärnan. En kompromiss fick göras på utse-
endet då det var viktigt att få viktskivan att väga rätt. 
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Bild 5.5, Utveckling av den internationella viktskivan. 
 

5.4.3 Internationella 

Även de internationella viktskivorna skulle vara grepp-
vänliga även om detta krav inte var lika stort som hos 
bodypumpvikterna.  
 
Enligt Casall är polyuretan ett material som blir allt 
vanligare som ytmaterial hos viktskivor. Det är ett slit-
starkt material som är nödvändigt på internationella 
viktskivor som utsätts för stora påfrestningar. Tanken 
var att täcka hela vikten med detta material, men för att 
öka kvalitetskänslan, toleransen och även hållbarheten 
är inte mittenhålet ytbelagd. 
 
För att behålla det enhetliga utseendet från pumpvikter-
na sattes även här tre handtag dit istället för fyra som 
var från början. Se bild 5.5. Detta skapar ett ergono-
miskt tvåhandsgrepp på grund av vinkeln mellan hand-
tagen. Det är bättre för handen med ett vinklat handtag 
än ett helt rakt, eftersom handen då ligger nära sitt neu-
trala läge. (Pheasant, 1998) 
 
Färgerna på de internationella vikterna kommer att vara 
svarta med detaljer i färger som följer den internationel-
la standard som finns, d.v.s. i fallande ordning med 
start från 25 kg, röd, blå, gul, grön, vit, svart och krom. 
 
Tre av vikterna, de tyngsta utvecklades till samma dia-
meter på 43 cm, det är en lite större diameter för att 
underlätta vid övningar, då dessa vikter sannolikt kom-
mer att användas. 
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Bild 5.6. Balkkonstruk-
tion av viktstället. Pinnar-
na som vikterna hänger på 

är inringade. 
 

5.5 Viktställ 

När det färdiga utseendet hittats för viktstället började 
konceptutvecklingen med att se till att alla viktskivor 
skulle kunna få plats i viktsället samt hur skivstängerna 
skulle kunna få plats etc.    

5.5.1 Hållfasthet 

För att veta vilket material och vilka dimensioner som 
kunde användas till viktstället har vissa hållfasthetsbe-
räkningar gjorts. Beräkningar har gjorts med hänsyn till 
de kunskaper som projektgruppen har. Det finns fortfa-
rande saker kvar att beräkna, men dimensioneringen på 
viktstället är väl tilltagen, vilket gör att projektgruppen 
kan göra en grov uppskattning och säga att det kommer 
att hålla. Beräkningar har skett på de mest kritiska 
punkterna, vilka är den pinne som vikterna kommer att 
hänga på, samt den balk alla pinnar sitter på. Se bild 
5.6. Där är det räknat nedböjning och spänningar i pin-
nen, i balken och vridning för balken. Dessutom kom-
mer hela balkkonstruktionen att kläs in i ett trämaterial 
som gör att konstruktionen blir mycket stabilare. Be-
räkningarna kan läsas under Bilaga 12. För att hitta de 
kritiska punkterna hade projektgruppen en diskussion 
med två lärare inom det maskintekniska ämnet på insti-
tutionen för Teknik och Samhälle.            

5.5.2 Material 

Det fanns till en början en tanke om att tillverka balk-
konstruktionen av aluminium då detta material har goda 
miljöegenskaper. I boken Handbok för konstruktörer 

Sapa (2005) kan det läsas att ”i princip kan allt alumi-
nium som görs tillgängligt återvinnas till nya genera-
tioner av produkter. Om sortering skett på lämpligt sätt 
kan återvinningen ofta ske till samma typ av produkter 
om och om igen. Vid återvinningen åtgår endast 5 % av 
den ursprungliga energiinsatsen.” En annan anledning 
till att aluminium fanns i tanken var att det går att ano-
disera aluminium, vilket enligt Sapa gör att aluminiu-
met bl.a. har ett bibehållet nyutseende, gör att alumini-
umet blir korrosionsbeständigt, det har en smutsavvi-
sande yta samt en dekorativ yta med färg och en viss 
glans (Sapa, 2005). Att aluminium dessutom har en 
relativt låg densitet gör att vikten skulle minskas en 
aning för viktstället. Men efter en diskussion med Ca-
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Bild 5.7. Det markerade 
området visar hur stor 

dörren skulle ha varit utan 
förändring. 

 

sall samt beräkningar av stället gjorde att ett vanligt 
konstruktionsstål valdes. Aluminiumet visade sig vara 
något för klent för de dimensioner som var önskvärda 
att använda. Casall påpekade dessutom att aluminium 
idag var för dyrt att tillverka viktställen i. Det material 
som valdes för viktstället är 141312-00. Detta material 
har egenskaperna, enligt Institutionen för hållfasthetslä-
ra KTH (1998) Handbok och formelsamling i hållfast-

hetslära: E = 208 GPa och Rp0,2 > 240 Mpa.  
 
Det trämaterial som balkkonstruktionen ska kläs in i är 
furu. Furu används ofta till många olika typer av kon-
struktioner, t.ex. hyvlat beklädnadsvirke och snickeri-
virke. Snickeriindustrin använder virket till exempelvis 
fönster, dörrar och inredningar. Anledningen till att 
furu används är att det är lätt att bearbeta det till en hög 
ytkvalitet, detta enligt Föreningen Sveriges Skogindu-
strier (2004) Att välja trä.  
 
De gångjärn som ska användas måste klara en vikt på 
minst 40 kg samt att de måste kunna vridas 270○. Det är 
även ett visst dekorativt krav på gångjärnen då de inte 
får sticka ut utseendemässigt eller ta bort känslan från 
viktstället.  

5.5.3 Form 

Skåpets utseende förändrades på flera punkter under 
konceptutvecklingsfasen. Dörrarna fick en lutning bort 
från användaren för att denne inte ska känna att stället 
kan ramla framåt. Lutningen gavs samma vinkel som 
vikterna som sitter inuti skåpet för att ge användaren en 
uppfattning om vad som finns innanför dörrarna. Denna 
lutning gör att skåpet blir något mer än ett vanligt fyr-
kantigt skåp. På grund av lutningen kommer en öppen 
rektangulär dörr göra att dörren inte går att öppna helt, 
p.g.a. att dörrarna då skulle slå i väggen bakom. Av de 
lösningar på problemet som fanns valdes att göra en del 
av dörren smalare, detta ger ett naturligt handtag i ett 
stängt läge (se bild 5.7).  
 
Dörrarna på skåpet kommer att bli relativt tunga, dels 
på grund av egenvikten och dels för att skivstängerna 
hänger på dem. För att inte dörrarna ska slå emot skåpet 
vid öppning och stängning placerades fjäderdämpare på 
skåpets insida och på sidorna. 
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Bild 5.9, Utvärdering av viktstället. 
 

Bild 5.8.  
Utvärdering av viktställ. 

 
Då stället inte behöver hålla lika många 10 kilos-vikter 
som andra vikter, kunde dessa pinnar kortas av och ett 
fack för de externa lås som tillkommit kunde placeras 
framför vikterna i golvet på skåpet. Fackets placering 
skulle kunna vara på en mer ergonomisk höjd men ar-
gumentet att göra stället mindre vägde över.     

5.5.4 Utvärdering 

Datormanikinprogrammet Jack användes för att se hur 
en stor man, som är 187 cm lång (95:e percentilen), och 
en liten kvinna, som är 152 cm lång (5:e percentilen) 
förhåller sig till viktstället (bild 5.8, bild 5.9). I pro-
grammet testades ett antal olika tänkbara positioner 
som dessa människor skulle kunna ha vid användandet 
av viktstället. Orosmomenten var att balken längst upp 
på viktstället skulle komma i vägen när en lång person 
ska plocka sina vikter, se bild 5.9. Vidare skulle ett 
problem kunna vara att en kortare person skulle få svårt 
att nå de översta vikterna och en längre person skulle få 
problem att ta de vikter som hänger långt ner. Med 
hjälp av programmet kunde dessa orosmoment testas 
och det visade sig att det inte var några större problem. 
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Bild 5,10. 
Viktlåset med den ledade 

delen. 

En lång man skulle behöva böja sig något för att ta de 
vikter som hänger längst ned men eftersom detta lyft 
upprepas väldigt sällan anses lyftet okej. En kort kvinna 
når de översta vikterna lätt och eftersom dessa vikter 
endast väger 1.25 kg ska det inte vara några problem. 

5.6 Viktlås 

Att ha viktlåset som en slags pjäxlåsning gör att det går 
snabbt att sätta på, ta av samt låsa fast låset. Utseende-
mässigt skulle låset följa den röda tråden som finns 
genom alla produkter som utvecklats i examensarbetet. 
Därför bestämdes att färgerna skulle vara desamma 
som hos pumpvikter och pumpstänger, d.v.s. röd svart 
och silver. För att användaren enklare ska kunna snäppa 
upp och stänga låset, gjordes cylindern längre på båda 
sidor om själva låsningen. Detta för att komma en bit 
ifrån vikten med snäppet när det sitter på stången. Den 
delen användaren greppar på viktlåset är lätt att få tag i 
p.g.a. att den stannar en bit ifrån cylindern när den är i 
låst läge. Att just denna del är röd gör att den står ut lite 
från resten av låset och en förståelse är tänkt att fås 
instinktivt att det är denna del användaren ska påverka 
för att låsa och låsa upp. 
 
Vid en test av funktionen på låset i CAD-programmet 
visade det sig att en extra led var nödvändig i snäppet, 
annars skulle armarna på bygeln vara för korta för att 
låset skulle kunna gå att öppna och stänga (Se bild 
5.10). 

5.6.1 Material 

Viktlåset består av flera delar varav olika delar har oli-
ka material. Cylindern är av ett plastmaterial som är 
starkt men samtidigt måste det gå att svikta en del då 
innerdiametern måste kunna variera. Materialet måste 
även ha en hög friktionskoefficient, detta på grund av 
att friktionen mellan viktlåset och skivstången måste bli 
hög nog att förhindra att viktskivorna kan åka av. För 
de andra delarna ska de pinnarna som håller fast de 
ledade delarna vara av aluminium. Handtaget och de 
andra rörliga delarna ska vara av en plast som inte får 
förändras något i längdutvidgning eller annan typ form-
ändring.  
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Bild 6.1, Resultat för bodypumpviktskivorna. 
 

6 Resultat 

Examensarbetet resulterade i olika viktskivor för inter-
nationella vikter, bodypumpvikter och skolvikter, dess-
utom utvecklades ett nytt viktsäll ämnat för bodypump-
vikter samt en modell på hur ett viktlås skulle kunna se 
ut och fungera. 
 
Bodypumpviktskivorna, bild 6.1, består av en gjut-
järnskärna som är anpassad efter vikten på respektive 
vikt genom varierande diameter och tjocklek. Gjutjärn 
var ett naturligt val på grund av sin densitet och dess 
gjutegenskaper men kanske framförallt för priset. Gjut-
järnskärnan är överdragen med två millimeter svart 
neopren som är en skumplast som är mjuk men sträv, 
detta medför en förhöjd komfort mot handen vid an-
vändandet. Den svarta färgen beror på att förundersök-
ningen visade att den svarta färg som Casall har på de 
nuvarande vikterna uttrycker styrka. Handtagen är 
framtagna för att många användare ska kunna använda 
dem på ett behagligt sätt även om vissa kompromisser 
var nödvändiga för att vikten ska stämma. För att un-
derlätta på och avtagandet har mittenhålet givits en nå-
got större diameter än skivstången. Den runda formen 
på viktskivorna gör det lätt att rulla undan skivstången 
när vikterna sitter på eller för att öka intensiteten i vissa 
övningar, då möjligheten att kunna rulla skivstången är 
en fördel. De rundade kanterna är ett enkelt sätt att göra 
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Bild 6.3, Resultat för de internationella viktskivorna. 
 

Bild 6.2 
Viktskivan från sidan. 

det lättare att plocka upp vikten när den ligger plant på 
marken. Den vita texten är tryckt och den röda randen 
lackerad t.ex. med hjälp av en robot. Anledningen till 
att det står ”Sweden” under ”Casall” är att svenska pro-
dukter anses ha hög kvalitet, Casall säger att de märkt 
att deras produkter säljer bra när det står just ”Sweden” 
på dem. 
 
De Internationella viktskivorna, bild 6.2; 6.3, består 
även de av en gjutjärnskärna av samma anledning som 
tidigare angivits. Överdraget är även här på två milli-
meter, men denna gången är ytmaterialet polyuretan 
som tål de extra stora påfrestningar som uppkommer i 
samband med träning med dessa vikter. Mittenhålet har 
en något snävare tolerans och är inte ytbelagd för att 
öka kvalitetskänslan. Viktskivorna har en upphöjning 
runt mitten för att skapa ett mellanrum mellan viktski-
vorna samt mellan viktskivan och golvet. Detta för att 
undvika klämrisker och för att underlätta när använda-
ren ska plocka upp viktskivan från golvet. Handtagen 
har ett ergonomiskt grepp anpassad för de flesta, även 
om kompromisser var nödvändiga även på dessa vikter. 
Färgerna för viktskivorna ska, som föreslogs under 
konceptutvecklingen, vara svarta medan detaljerna ska 
vara färgade enligt den internationella standard, röd, 
blå, gul, grön, vit, svart och krom i fallande skala. 
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Bild 6.5, Resultat för viktstället. 
 

Bild 6.4, Resultat för skolvikterna, ändskivan visas till höger  
 

Skolvikterna, bild 6.4, består precis som de andra vik-
terna av en gjutjärnskärna men med ett överdrag av 
gummi. Gummit är slitstarkt men billigare än polyure-
tanet. Kravet som ställdes på bodypumpvikterna att 
materialet behövde kännas bra mot handen spelar mind-
re roll här då vikterna kommer vara fast monterade på 
en skivstång. Av samma anledning har handtagen tagits 
bort och på grund av detta har storleken kunnat skäras 
ned för att vikten ska passa de viktställ som finns på 
marknaden och säljs av Casall idag. Ändkapseln är till 
för att visa den totala vikten som sitter på skivstången 
och för att dölja den sista biten stång som annars sticker 
ut från vikterna.  
 

 

Viktstället, bild 6.5, kan hålla upp till tjugo set. Stom-
men är av ett konstruktionsstål, 141312-00, som gör en 
stabil grund att fästa träklädseln på. Det svartmålade 
träet med stor vit Casall logotyp tar vara på uttryck som 
Casall har i tidigare produkter. Skåpet är lutat bort från 
användaren för att denne inte ska känna att skåpet 
kommer att falla framåt. Dörrarna lutar bakåt lika 
mycket som viktskivorna gör inuti skåpet, det gör att 
användaren får en känsla av hur det kommer att se ut 
och vad som finns inuti skåpet, det ger även skåpet en 
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Bild 6.6, Resultat för viktlåset. 
 

ny formmässig dimension och det blir mer än ”ett van-
ligt skåp”. På insidan av dörrarna fästs skivstängerna 
med hjälp av verktygsclips för att de ska sitta fast or-
dentligt. Att stängerna delas upp på två sidor gör att 
möjligheten ges att ta skivstänger från två håll samti-
digt och därigenom undvika köbildning. I golvet på 
viktstället finns ett fack för viktlåsen. De tyngsta vik-
terna hänger längst ned på viktstället för att undvika att 
användaren tappar viktskivan från högre höjd och där-
med skadar både sig själv, utrustning och lokalen. 
Nackdelen med lyft av hög vikt lågt ner anses vara ac-
ceptabel p.g.a. att detta lyft sällan utförs. För att undvi-
ka höga ljud och slag i samband med öppning och 
stängning av dörrarna har fyra dörrdämpare satts dit. 
Detta förhöjer kvalitetskänslan. 
 
För att snabbt kunna sätta på och ta av vikter och vikt-
lås på bodypump-pass utformades viktlåset med en 
snäppfunktion (bild 6.6). Detta går snabbare än den 
skruvfunktion som finns på tidigare lås. Samtidigt fås 
ett lås som sitter bättre och är mindre påfrestande på 
handen än de lås som fungerar som är baserade på en 
fjäderkonstruktion. Låset följer den röda tråden färg-
mässigt och ser ut som en teknisk pryl, något som upp-
levs som positivt speciellt ur manlig synvinkel som 
framkom ur förstudien. Ett plastmaterial på cylindern 
gör att hög friktion uppkommer mellan skivstång och 
viktlås, viktlåset bör klara av de påfrestningar som kan 
uppkomma.  
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7 Slutsatser och Diskussion 

Projektet och resultatet av detta projekt har mött de 
förväntningar som projektgruppen hade från början. 
Stor vikt har legat på att utveckla bodypumpvikterna 
och utifrån dessa utveckla de andra vikterna och vikt-
stället för att skapa en enhetlig designmässig röd tråd. 
Detta visade sig vara ett lyckat upplägg då det var möj-
ligt att fokusera på en viktskiva i taget ur användarsyn-
punkt men ändå inte riskera att komma ifrån ett gemen-
samt uttryck. 
 
De flesta viktiga val har skett snabbt i samband med 
diskussioner med Casall. Det är möjligt att tiden skulle 
kunna ha använts för att göra viktade och ur ett de-
signmetodiskt perspektiv sett som mer välmotiverade 
val, dock ansågs inte detta nödvändigt på grund av den 
stora produktkännedomen hos företaget, de vet av erfa-
renhet vad som fungerar och inte fungerar, dessutom 
ville de ha vissa saker på ett speciellt sätt.  
 
Ur ett hållbarhetsperspektiv uppnåddes inte riktigt den 
ambitionsnivå som lades vid projektstart. Materialens 
pris och egenskaper på produkterna var styrande, sam-
tidigt som dessa material är sådana som Casalls leve-
rantör idag arbetar med. I framtiden kan kraft dock läg-
gas på att utreda om det går att byta ut dessa material 
mot mer miljövänliga alternativ. 
 
Angående viktstället gjordes en avvägning mellan att 
göra skåpet större för att kunna skapa ett fack för vikt-
låsen i en bättre höjd ur ergonomisk synvinkel. Dock 
vägde argumentet att ha en mindre skåp över p.g.a. att 
viktlåset är lätt och det är inte en upprepad böjning för 
ryggen, användarna gör den maximalt fyra gånger per 
träningspass.  
 
Viktlåset behöver ytterligare utveckling och en prototyp 
bör göras för att testa dess funktionalitet. 
 
Förhoppningen från projektgruppens sida och tanken 
från Casall är att samtliga produkter skall komma i pro-
duktion. För att göra detta möjligt bör prototyperna och 
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detaljkonstruktion utvärderas och sannolikt behöver 
mindre justeringar utföras.  
 
Projektet har varit en bra avslutning på designingen-
jörsprogrammet och har bundit ihop de samlade kun-
skaperna. Kontakten med företag har givit oss nya in-
sikter, inte minst i arbetet efter själva konceptstadiet. 
Man kan ha världens bästa idéer men i slutändan hand-
lar det om att kunna producera dem till ett bra pris. 
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Bilaga 1 – Bodypump-pass 
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Bilaga 2 - Specifikation av examensarbete  

Marcus Ronnheim  Andreas Carlsson 
19860312   19851216 
b05marro@student.his.se   a05andca@student.his.se 
 

Uppdragsgivare 

Casall är beläget i Norrköping och startades för 30 år sedan av Carl-Axel Sur-
tevall. Numera är företaget uppdelat i Casall Sports Products (träningsredskap) 
och Casall Sport (kläder). Casall Sports Products är idag en av de mest kända 
leverantörerna av träningsredskap och träningslösningar i Norden. Företaget 
säljer och marknadsför träningsprodukter av hög kvalité, allt från hemmaträ-
ningsprodukter till avancerad gymutrustning. 

Bakgrund 

Casall Sports Products har ett antal varianter av viktskivor som har användar-
vänliga och utseendemässiga brister (utseendet är föråldrat). Nackdelen med 
dagens viktskivor och tillbehör hos Casall är att de är svåra att hantera och har 
inte ett enhetligt utseende, dessutom uttrycker de mer 80-tal än en produkt för 
2000 talet. Då pumpviktskivor används är träningspassen av den karaktären att 
byten av vikter sker väldigt ofta och denna process bör underlättas genom för-
bättrade pumpviktskivor, lås samt ställ.    

Uppdragsbeskrivning 

Uppgiften är att ta fram nya viktskivor, pumpviktskivor, viktlås samt pump-
viktställ. Detta genom att identifiera Casalls och marknadens behov samt öns-
kemål och utifrån detta arbeta fram ett enhetligt uttryck med användaranpassa-
de egenskaper samt ett utseende som är anpassat till dagens gym. Låsen bör 
vara lätta att öppna och stänga och pumpviktsystemet skall underlätta snabba 
och upprepade byten av vikter. Uppgiften kommer att innehålla inslag av till-
verkningsteknik, materialval, ergonomi och hållfasthetsberäkningar. Projektet 
delas in i researchfas för att ta reda på frågor gällande användandet av viktski-
vor och hur marknadens behov ser ut, en idégenereringsfas för att ta fram nya 
lösningar på problemen och en realiseringsfas där vikten ligger på tillverkning, 
material och framtagning av prototyp.  

Förutsättningar 

Under arbetet kommer projektgruppen att få tillgång till företagets lokaler och 
produkter. Casall kommer att bistå med att beställa hem produkter som behövs 
vid marknadsundersökning, handledning, och stå för resekostnader. De kom-
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mer även vid gott resultat hjälpa till med prototypframtagning. I fråga om vem 
som äger material som tas fram under projektet har ett avtal skrivits med Casall 
Sports Products. 

Redovisning 

Redovisningen är preliminärt bestämd till vecka 24 och kommer att ske i form 
av skriftlig rapport och muntlig redovisning på Högskolan i Skövde.  

Förslag på handledare 

Föreslagna handledare vid Högskolan i Skövde är Dan Högberg (huvudhandle-
dare) och Ivar Inkapööl. Handledare på Casall Sports Products är Yrjö Arbelius 
produktansvarig för pro avdelningen. 
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Bilaga 3 - Intervju 

De intervjuade svarade på frågorna med undantag för fråga sju där projekt-
gruppen var passiv och deltagarna ombads att tänka högt. 
 
1. Ålder 

 
2. Kön 

 
3. Har du varit på något gruppträningspass där vikter används? 

Varför går/gick du på det? 
 

4. Vilka av de tre viktsätten skulle du vilja använda vid styrketräning? 
Varför just dem? 
 

5. Vilka är snyggast färgmässigt? 
Varför just dem? 
 

6. Vilka är snyggast formmässigt? 
Varför just dem? 
 

7. Vilken av alla nio vikter är skönast att hålla i med en hand? 
Varför just dem? 
 

8. Sätt orden styrka, wellness och fitness på de tre viktsätten. Endast ett 
ord per viktsätt. Varför det ordet på det viktsättet? 
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Bilaga 4 – Kravträd 

Kravträd för viktskivor 
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Kravträd för viktställ 
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Kravträd för viktlås 
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Bilaga 5 – Kravspecifikation 

Utvecklingsgrupp: 
AM Exjobb 08 

Specifikation 
för: 
Viktskivor 

 Sida: 1 
12/2 -08 

    
Ändringar: Krav = K 

Önskemål = Ö 
 Behov/Krav: Användaren ska 

känna sig bekväm och tillfreds-
ställd med vikterna 

    
  1 Fysisk tillfredställelse 
 K      1.1 Ytan ska kännas bra mot 

handen 
 K             1.1.2 Ytan ska inte vara 

hal 
 Ö  1.1.3 Ytan ska vara mjuk-- 
 K      1.2 Ska kunna användas som 

hantel 
 K             1.2.1 Ha ett ergonomiskt 

grepp 
 Ö                    1.2.1.1 Samma stor-

lek på alla 
 Ö             1.2.2 Flera olika grepp-

möjligheter 
 K      1.3 Ska lätt kunna plockas 

från golvet 
    
 Ö      1.4 25, 27, 50 mm innerdia-

meter 
23/2-08 Ej nödvändig      1.5 Ska kunna rullas 
 K      1.6 Ska se likadan ut på båda 

sidor 
 K      1.7 Stapelbara 
  2 Social tillfredställelse 
 K      2.1 Vara ”Unisex” 
  3 Psykisk tillfredställelse 
 K      3.1 Vikten ska vara lätt att ta 

på/av 
 K      3.2 Vikten ska väga rätt 
 K             3.2.1 (1.25, 2.5, 5 och 

10kg) 
              3.2.2 (15kg) 
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 K      3.3 Vikten ska indikera olika 
tyngd 

 Ö      3.4 Vikten ska låsas utan 
externt lås 

 K      3.5 Vikterna ska ha samma 
röda tråd 

 Ö      3.6 Ska inte skada golv 
  4 Ideologisk tillfredställelse 
 K      4.1 Vikten ska uttrycka styr-

ka 
           4.1.1 Mörk/diskret helhet  Ö  
Uttrycka miljövänlighet 

 K      4.2 Miljövänliga material 
23/2-08 K      4.3 Uttrycka kvalité 
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Kravträd Viktställ 
 
 
Utvecklings-
grupp: 
AM Exjobb 08 

Specifikation 
för: 
Utveckling av  
Viktställ 

 Sida: 1 
12/2 -08 

    
Ändringar: Krav = K 

Önskemål = Ö 
 Behov/Krav: Erbjuda tillfredstäl-

lande förvaring 

    
  1 Fysisk tillfredställelse 
 K      1.1 Ta upp liten yta 
 K      1.2 Bra höjd 
 K  1.3 Erbjuda förvaring 
 Ö         1.3.1 Hålla 40st av varje vikt 

(20st 10kg) 
 K  1.3.2 Hålla 20st stänger 
 Ö              1.3.3 Hålla lås 
 K      1.4 Flyttbar 
  2 Social tillfredställelse 
 K      2.1 Vara ”Unisex” 
  3 Psykisk tillfredställelse 
 K      3.1 Stabilitet 
 K             3.1.1 Rätt dimensioner 

K            3.1.2 Rätt material 
K kvalitet 
Ö hängas 

 

K 

 

Specifika platser 
 K  

 
    3.2 Undvika köbildning 

 Ö      3.3 Efterlikna viktskivornas 
formspråk 

  4 Ideologisk tillfredställelse 
 K      4.1 Miljövänliga material 
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Bilaga 6 – Personas 

Persona 1 
 
Jenny är 23 år och bor i Borås. Hon jobbar i en affär och 
har inte speciellt mycket tid över för träning. För att 
ändå få någon träning vill hon gå på ett 
gruppträningspass. Hennes mål med träningen är att 
komma igång och för att hon ska bli starkare. Av dessa 
anledningar väljer hon då att gå på bodypump. När hon 
kommer till träningspasset, går hon och hämtar step-up- 
brädan hon ska använda, och väljer en plats i lokalen. Därefter hämtar hon 
stången och de vikter hon tror att hon kommer att använda sig av. Jenny är inte 
speciellt ordningsam av sig, hon bryr sig inte mycket om varken miljö eller att 
städa hemma m.m. detta märks även runt hennes träningsplats där vikterna 
ligger huller om buller. När det är dags att slappna av lite under träningspasset 
är hon inte speciellt rädd om redskapen hon använder, hon mer eller mindre 
släpper hela skivstången rakt ner på golvet. Att byta vikter tycker hon är job-
bigt då låsen är alldeles för tröga och ibland händer det att hon glömt ta med 
sig alla vikter hon behöver så hon måste springa och hämta fler vikter under 
passets gång. När träningspasset är slut skyndar hon sig att lägga tillbaka sina 
saker för att slippa trängseln som uppstår vid viktstället. Att hon skyndar sig 
gör att hon även här inte vårdar de saker hon använt sig av under passet.   
 
Persona 2 
 
Johan är 34 år gammal är en skärpt och något allvarsam 
man som bland annat är intresserad av teknik. Han är väl 
medveten om att träning är bra för kroppen. Däremot är 
han dålig på att pressa sig själv, för att öka motivationen 
till att träna går han på ett gruppträningspass där vikter 
används. Men för att kunna ta sig till gymmet krävs det 
mycket planering då hans fru och två barn tar upp mycket av hans tid. Men 
eftersom Johan är något av en kontroll och planeringsmänniska är det inga stör-
re problem för honom. När han ska träna görs allt med stor medvetenhet. Han 
väljer den step-bräda han ska använda, de vikter och den stången han ska ha. 
Eftersom han vet redan innan träningspasset vilka vikter han kommer använda 
och när han ska använda dem, tar han de han behöver och lägger de vikter som 
inte behövs till uppvärmningen i två prydliga högar på var sin sida om skiv-
stången. Något som stör Johan lite är att miljömedvetenheten hos gymmet inte 
är speciellt stor. Efter träningen gillar han att ta det lite lugnare och väntar gär-
na tills alla lagt tillbaka sina saker då han i lugn och ro kan göra det i sin egen 
takt.  
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Persona 3 
 
Ann, 55 år gammal, betraktar sig själv som en normalperson, 
hon har man och tre, numera vuxna, barn och bor i en stad 
med 30 000 invånare. Hon kör sin mans Volvo och gillar att 
baka på fritiden. Men då och då gillar hon även att träna lite 
grann med sina väninnor. De brukar åka till stadens gym gör 
att gå på någon form av gruppträning. Det gruppträningspass 
de gillar bäst är något av dem där skivstänger används, de 
tycker att träningen ger mer då. De tränar för att de vill få en bättre hållning 
och för att må bättre. När Ann kommer till träningspasset och ska plocka fram 
sina saker gör hon det på lite olika sätt varje gång, hon tar det där det är minst 
trängsel vid viktställena. Hon brukar vilja stå längst fram av alla för att kunna 
se instruktören ordentligt. Detta gör att hon inte kan springa och hämta nya 
vikter lika lätt under passet, då vikterna finns längst bak i salen. Hon när noga 
med att få med sig alla vikter, utom de tyngsta, de behöver hon inte. Ann vår-
dar vikterna på ett fint sätt och är alltid lugn i sina rörelser. Efter passet gör hon 
på samma sätt som när hon plocka fram alla saker, hon går dit det är minst 
trängsel. 
 
Persona 4 
 
Anton är 18 år och går andra året på gymnasiet i Umeå. Han är 
redan trots sin ålder en elitidrottare och tränar därmed ofta på 
gym. När han tränar på gymmet använder han allt som oftast 
fria vikter, det vill säga att han använder skivstänger och vikter, 
men för att spetsa till träningen för den muskel han tränar för 
dagen använder han även maskinerna som finns på gymmet. Många gånger när 
han tränar ser han hur andra gör, och de är väldigt vårdslösa med vikterna, han 
tycker att det låter häftigt när de tunga vikterna släpps ner i marken och därför 
gör han likadant.  
 
Persona 5 
 
Gustav är 27 år gammal och vill börja på gym, han bor mitt 
i Stockholm och tack vare den stress han känner dagligen 
vill han börja träna, för att må bättre. Hans målsättning är 
att gå på gym tre gånger i veckan, men det är sällan han 
lyckas med det. Gustav använder sig av fria vikter, trots att 
han är nybörjare på gymmet, han tycker att det ser häftigt ut att lyfta tunga vik-
ter. Därför använder han dem till allt möjligt. Han kan dock tycka att det är lite 
jobbigt att viktskivorna är runda då de lätt rullar iväg för honom.          
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Bilaga 7 – Mood boards 

Mood Board 1 
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Mood Board 2 
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Mood Board 3 
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Mood Board 4 
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Mood Board 5 
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 Mood Board 6 
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Mood Board 7 
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 Mood Board 8 
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Bilaga 8 – Viktskivor 
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Bilaga 9 – Viktställ 
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Bilaga 10 – Viktlås 
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Bilaga 11 – Peoplesize data 
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Bilaga 12 – Hållfasthetsberäkningar 

F är kraften som maximalt kommer att finnas på varje pinne som viktskivorna 
hänger på. L är pinnens fria längd. Wb står för böjmotstånd, där 12,5 är radien 
för den cirkulära pinnen i formeln. 
 

NmmNmMMLFM 3000003003,0*1000* maxmaxmax ==⇒=⇒=  

 

MPa
Nmm

W

M

b

6,195

4
5,12

300000
max3

max =⇒









⇒= σ

π
σ  

 
Jämförelse med valt material 141312-00 som har sträckgränsen, 
RP0,2>240 MPa ser vi att σmax (den maximala spänningen som kan 
uppstå) inte överstiger materialets sträckgräns. 
 
I bilden nedan ses den balk som de fyra pinnarna sitter på. Där det för varje 
pinne finns ett moment på 300 Nm enligt tidigare formel.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
Bilden nedan visar delen längst till vänster på balken ovan. På 
varje sida om denna utskärning uppstår ett moment på 600 
Nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
300Nm             300Nm             300N               300Nm  
 
 
 
 
 
 

                   0,146m 
 
 
600Nm                         600Nm 

F 
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Beräkning av vridning av den balk som pinnarna sitter på: 
 

GK

LM v=Θ           







=

h

b
F

bh
K 1

3

3
       F1 fås från Institutionen för hållfasthetslä-

ra KTH (1998) Handbok och formelsamling i hållfasthetslära, boken användes 
till samtliga beräkningar för viktstället och för att se materialdata.           
  
Tabell 6.1 Funktionen F1 (b/h)  
b/h 1 1,25 1,5 2 3 4 5 10 ∞  
F1 0,422 0,515 0,587 0,686 0,79 0,843 0,874 0,937 1 

 
Formeln och tabellen ovan ger: 
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+

=  
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89 10*11,1
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146,0*600 −

−
≈Θ⇒=Θ  

 
Vridningen av balken blir således 1,11*10-2 rad. För att konvertera detta till 
grader och senare till meter se följande beräkningar. 
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π
ϕ

180
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Vridningen i balken blir därmed 3,34*10-3 m. 
 
Beräkning av nedböjning f för balken som pinnarna sitter på: 
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Nedböjningen blir därmed 0,00115 m.

               0,3  
φ/rad 
               
                                        x 
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