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Sammanfattning 
”Nästa generations ryggskydd” är ett examensarbete vid Innovations- och 
designingenjörsprogrammet på Karlstads Universitet. Uppdragsgivaren är Stefan Ytterborn på 
POC Sweden i Stockholm. 
 
POC är ett företag som satsar på att utveckla ny och effektiv skyddsutrustning till 
alpinskidåkare för att förhindra allvarliga skador. Då utrustningen och åkstilen ständigt blir 
mer extrem måste även skyddsutrustningen utvecklas för att ge så bra och smidigt skydd som 
möjligt.  
 
Uppdraget har gått ut på att ta fram en produkt eller metod som skyddar ryggen vid alpin 
skidåkning. Denna problemformulering har varit väldigt öppen och gett en hel del spelrum vid 
idégenerering och produktframtagning. 
 
Examensarbetet resulterade i en produkt som skyddar ryggen mot den nuförtiden mer 
frekventa skadeformen, kompressionsskador. Att det inte finns några befintliga skydd mot 
dessa skador på marknaden har gjort att researcharbetet har blivit en stor del i projektet.   



 

Abstract 
”The next generation of spine protection” is a degree project in the Innovation and design 
engineering program at the University of Karlstad. The employer is Stefan Ytterborn at POC 
Sweden in Stockholm. 
 
POC is a company that works towards developing new and efficient protection for alpine 
skiers to prevent serious injuries. Both the equipment and the way people ski are getting more 
and more extreme and therefore new protection must be developed to offer as good and 
flexible protection as possible. 
 
The assignment has been to develop a product or method to protect the spine at alpine skiing. 
Due to the openness of the problem there has been a lot of scope during the idea generating 
and product developing phase. 
  
This degree project has resulted in a product that protects the spine against the increasingly 
frequent damage, the compression injury. Due to the lack of existing protection against these 
types of damages on the market the research phase has been a big part of the project.  
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
Följande arbete är ett examensarbete på 15 poäng som ingår i Innovations- och 
designingenjörsprogrammet och har skrivits på Karlstads universitet under vårterminen 2007 
av Lina Järåsen och Helena Westberg. 
 
Intresset för alpin skidåkning ökar allt mer och disciplinerna utvecklas till att bli mer extrema. 
Denna utveckling har lett till att allt fler skadas allvarligt då de utövar extrema skidsporter, i 
värsta fall med följden att den skadade invalidiseras eller till och med avlider. I och med 
denna negativa utveckling vad gäller olyckor ökar självklart behovet av bra skyddsutrustning. 
 
Examensarbetet har gjorts i samarbete med POC Sweden AB, ett företag som startades av 
Stefan Ytterborn med ambitionen att utveckla ny, effektiv skyddsutrustning som kan 
förhindra allvarliga skador vid alpin skidåkning. 
 
POC utvecklar sin skyddsutrustning i samarbete med POC- lab, ett sammansatt team av 
ryggspecialister och använder sig av högteknologiska material för att ge produkterna önskade 
egenskaper. Med hjälp av detta, samt unik design hos sina produkter har företaget tagit flera 
patent och vunnit priser som t.ex. Swedish Outdoor Design Award. 
 

1.2 Problemformulering 
De olika typerna av alpin skidåkning utvecklas snabbt mot allt mer extremt utförande. 
Material och åksätt ger allt större påverkan på kroppen. Den utsätts i vissa moment för oerhört 
stora kompressionskrafter vilket man idag är oskyddad emot. 
Problemformuleringen från uppdragsgivaren är: ”Hur kan man utveckla dagens ryggskydd 
med nytänkande inom teknik, ergonomi och design för att öka användarfrekvensen och 
säkerheten?”. ”Hur kan man med hjälp av en metod eller ett skydd förhindra 
kompressionsskador på ryggraden?” 

1.3 Syfte 
Att använda och tillämpa de kunskaper som tillgivits under Innovations- och 
designingenjörsprogrammets gång i form av ett examensarbete med fokus på 
produktutveckling i samarbete med POC. 
 

1.4 Målsättning 
Att ta fram nästa generations ryggskydd i form av en produkt eller metod som skyddar ryggen 
vid alpin skidåkning. Arbetet skall presenteras i form av en rapport som skall vara klar för 
opponering samt en muntlig redovisning 30/5-2007. Projektet skall även visas upp på en 
mässa den 23-24/5 2007. 
 

1.5 Avgränsningar 
Målgruppen är förutom professionella skidåkare även personer som har alpin skidåkning som 
sitt främsta fritidsintresse. Det är önskvärt att arbetet anpassas till FIS-regler till den grad det 
är möjligt. Arbetet syftar inte till att göra skydd till snowboardåkares utrustning. 
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1.6 Rapportens struktur 
Rapporten är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen som kallas Teori- delen behandlar 
den förstudie som krävs för att få en tillräckligt bra grund att basera rapporten och koncepten 
på. I den andra delen redovisas själva genomförandet av arbetet medan den tredje och sista 
delen visar resultatet av det. Efter dessa delar finns diskussion och slutsats på hela arbetet 
samt tackord, referenser och bilagor.  
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Bild 1: Människans ryggrad 

2. TEORI 
 
För att sätta sig in i problemet och införskaffa en bra kunskapsgrund gjordes en omfattande 
faktainsamling inom flera områden. Teoridelen innefattar all bakomliggande research till 
projektet, vilket innefattar områdena medicin/anatomi, konkurrenter, material, säkerhet och 
design. 
 

2.1 Ryggens anatomi 

Ryggraden 

Ryggraden är en rörlig kotpelare som sträcker sig från huvudet ned till bäckenet hos 
människan. Den är utformad för att kunna bära upp huvudet, armarna/axlarna samt den 
resterande kroppsvikten och dessutom för att omsluta och skydda ryggmärgen. 
Ryggraden är lätt s-formad och delas in i flera olika segment. Totalt består ryggraden av 33 
kotor, varav 7 sitter i halsdelen, 12 i bröstdelen, 5 i länddelen samt 9 mindre i bäckendelen. 
Halskotorna, bröstkotorna och ländkotorna brukar kallas de presakrala kotorna, och är 
tillsammans de mest rörliga delarna av ryggen. De är just de delarna som är mest känsliga. 
Bäckendelen är mer orörlig och sammanvuxen. 
 
Mellan varje kota i den presakrala delen av ryggraden finns en 
mellankotsskiva, eller disk, totalt 23 st. Dessa fungerar som 
stötdämpare men ger också ryggen dess rörlighet. 
Kotorna ser olika ut beroende på var i ryggen de sitter. Alla har dock 
taggutskott som fungerar som fästen till muskler och ligament, samt 
hål för blodkärl och ryggmärg. 
Benen i ryggmärgen består av spongiöst ben, som inte är lika hårt som 
benet i t.ex. kraniet. Spongiöst ben liknar ett fackverk av balkar. 
Mellankotskivorna, eller diskarna, består av s.k. hyalint bråsk. Bråsket 
tål kompression och högt tryck, det återtar sin form igen efter en lätt 
kompression och behöver till och med en viss varierande belastning 
för att hålla sig i bra form. Det är när disken spricker sönder som ett 
diskbråck uppstår. Det finns nämligen en kärna i disken, och då den 
tränger ut och klämmer åt en nerv eller ryggmärgen kan man drabbas 
av smärtor, känselbortfall, muskelförlamningar och 
funktionsstörningar i blåsa och tarm. 
 
I den bakre delen av bäckenet sitter korsbenet som är böjt och 
avsmalnande. I benet finns fyra stora hål som spinalnervernas grenar 
passerar igenom på båda sidor. Korsbenet ser något olika ut beroende 
på kön, kvinnor har ett kortare, bredare och mindre böjt korsben. 
Svansbenet, eller svanskotan, är en fortsättning av korsbenet. Det 
består av fyra mindre kotor utan hål för nerver. 
 
De två översta kotorna i halsen, halskotorna, har speciell form och 
speciella funktioner. De skall bära huvudet och utgör övergången 
mellan huvudet och ryggraden och kallas axis och atlas eller tappkotan och ringkotan. Atlas 
bär huvudet. 
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Ryggraden försörjs med blod genom de blodkärl som löper längs med ryggraden och som 
grenar sig in till kotkropparna och ryggmärgen.  
 

Ryggmärgen 

Ryggmärgen går genom ryggraden och sträcker sig ner till övre delen av ländryggen. 
Ryggmärgen består av segment, från vilka en ryggmärgsnerv växer ut, totalt har människan 
31 par ryggmärgsnerver.  
 

Ryggmusklerna 

Musklerna längs ryggraden är normalt symmetriska, med undantag i skulderpartiet där ena 
sidan kan ha mer utvecklade muskler på grund av dess dominans. Musklerna längs ryggraden 
avtar något i storlek uppåt från ländryggen, och ökar sedan i storlek igen upp över nacken. 
Längst ut finns ytlig muskulatur och därefter följer djup muskulatur. ([1], [2], [3] passim) 
 

2.2 Ryggskador 

Kompressionsskador 

Kompressionsskador beror på våldsamma hoppressande krafter på benvävnaden i ryggraden, 
som är så stora att det bildas frakturer i framför allt den främre men även i mellandelen av 
ryggpelaren. Vid dessa skador blir ryggraden ofta betydligt förkortad. 
Kompressionsskador kan även ske i kombination med flexions- och vridrörelser men här blir 
inte ryggraden lika förkortad. Flexion/Kompressionsskadorna sker vanligtvis vid T1 (första 
bröstkotan ovanifrån) och L1 (första ländkotan ovanifrån). [27] 
Krafterna måste vara mellan 3,9 och 12 kN för att kompressionsskador skall uppkomma. [16] 

Kotfraktur 

Som tidigare nämnts ovan i stycket om kompressionsskador kan det vid ryggskador uppstå 
frakturer på en eller flera kotor i ryggraden till följd av kompression. Detta innebär att kotan i 
ryggkotpelaren helt eller delvis krossas. Detta kan ske genom kompression, kraftigt yttre våld 
mot ryggraden eller vid böjskador då ryggen samtidigt utsätts för kompression och böjning. 
(se inverterad skorpionskada nedan). 
 
En fraktur på ryggraden kräver omedelbar läkarvård och ryggen behöver stabiliseras upp. 
I bästa fall läker sedan kotan av sig själv. 
 
Krossade delar av kotor kan utgöra en fara om de utövar tryck mot ryggmärgskanalen eller på 
nervrötter. Dessa delar måste avlägsnas snabbt för att förhindra bestående skador. ([1] passim) 

Diskbråck  

Vid diskbråck är det disken, eller mellankotskivan, som brister. Disken sitter mellan kotorna 
och fungerar bl.a. som stötdämpare. När disken buktar ut mellan kotorna så kan den trycka 
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mot nervrötterna i ryggradskanalen vilket orsakar smärta i form av molande värk som ibland 
strålar ned i benet. 
 
Diskbråck uppkommer oftast i den rörliga delen av ryggen, framförallt i ländryggen. 
Uppkomsten kan till exempel bero på för tunga lyft eller någon form av vridning eller böjning 
av ryggraden.  
 
Diskbråck i ländryggen kan påverka ischiasnerven och ge smärta i den. I värsta fall kan 
diskbråck ge känselförlust i underkroppen, vilket t.ex. gör att personen i fråga inte kan känna 
sig kissnödig. 
 
Det är svårt att peka ut några speciella beteenden som kan öka risken för diskbråck. Helt klart 
är att alpin skidsport ökar risken, och diskbråck är en relativt vanligt förekommande skada 
bland aktiva på professionell nivå. En av orsakerna till detta är antagligen att ryggen vid 
utförsåkning ofta böjs framåt samtidigt som den också vrids. 
 
För övrigt skall man generellt sett undvika att t.ex. köra kraftigt vibrerande fordon vilket på 
sikt kan ge diskbråck. Det kan här nämnas att det vid utförsåkning också förekommer vissa 
vibrationer vid ojämnt underlag i kombination med hög hastighet. [36] 
 

Inverterad skorpionskada 

En skada som på senare tid uppkommit inom extrema discipliner är en form av böj- och 
kompressionsskada som man kallar inverterad skorpionskada. Den har fått sitt namn eftersom 
kroppsställningen vid skadans uppkomst kan liknas vid den böj som kan ses hos 
kroppsformen på en skorpion, fast tvärtom. 
 
Skadan uppkommer vid nedslaget efter ett hopp, då åkaren kastas framåt och landar stumt på 
huvudet och fötterna samtidigt. Följderna av en sådan landning blir att krafterna som uppstår 
vid nedslaget av både fötter och huvud koncentreras och liksom ”krockar” mitt på ryggraden. 
Påfrestningen blir här mycket stor, vilket kan leda till frakturer på ryggraden. 
Behovet av skydd mot den här typen av skada har egentligen inte funnits tidigare eftersom det 
är nu på senare tid som detta olycksfall börjat inträffa.[9] 
 

2.3 Skadestatistik 
Efter grundläggande research efter skadestatistik inom skidsporten fann gruppen att det i 
skrivande stund pågår en undersökning om hur mycket skador som uppkommer inom skid- 
och snowboardsporten samt vilka konsekvenser detta får för åkarens framtid. Denna 
undersökning utförs av FIS-Ski i samarbete med Oslo Sports Trauma Research Center. Denna 
rapport är ännu inte färdigställd. [25] 
 

2.4 Dagens ryggskydd 

Allmänt 

På marknaden idag ser ryggskydden relativt lika ut bland olika märken. Detta beror troligtvis 
på att utformningen av skydden som idag används inom alpin skidåkning från början hämtats 
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från motorcykelskydd. Även idag ser ryggskydd för alpint bruk och motorcykelryggskydd i 
princip lika ut, trots att behoven för de olika företeelserna kan tyckas vara något olika. 
 
Egenskaper som är önskvärda hos ryggskydd för alpin skidåkning idag är framförallt: 
 

• Säkerhet. Utformning som effektivt skyddar och leder bort kraften från slag mot 
ryggen. 

• Bra följsamhet med ryggens rörelser så att skyddet hela tiden har kontakt med ryggen. 
• Bra ventilation som inte gör skyddet för tätt. 
• Bra passform och bälte som inte glider ner eller skaver på något sätt. 
• Lätt vikt. 

 
Ryggskydden som finns på marknaden idag för alpint bruk består av en ryggplatta av plast 
som skall ge skydd för inträngande föremål samt leda bort krafterna vid slag. Plattan består 
ofta av flera sammansatta delar vilket skall öka rörligheten. Under ryggplattorna finns 
vanligen flera lager av olika textilmaterial. Både själva ryggplattan och materialet under är 
utformade för att släppa igenom luft. 
 
Ryggskyddet fästs antingen med ett bälte runt midjan eller finns fastsatt på en väst. Förutom 
bältet runt midjan, finns vanligen också remmar att fästa runt axlarna. Vid tävlingar får endast 
bältet runt midjan användas enligt FIS´s regler för personlig utrustning. 
 
Bältet spänns fast med hjälp av kardborreband fram. 
 
Ryggskydden finns inom vissa märken i unisexmodell, andra märken har olika modeller för 
vuxna och barn eller till och med olika herr-, dam- och barnmodeller. Dessutom har flera 
märken några olika modeller där ryggskyddet fästs på en typ av väst. 
I tävlingssammanhang är det enligt FIS regler inte tillåtet att ha ett ryggskydd som går över 
den sjunde halskotan. 
 

POC 

POC Sweden AB utvecklar sina ryggskydd i samarbete med POC -lab, en grupp av 
ryggspecialister. Man lägger även stor vikt vid användandet av högteknologiska material. 
 
Idag har POC flera modeller av ryggskydd i sitt sortiment. Spine Ergo är det nya utvecklade 
”standardskyddet” som består av en ryggplatta som är utformad för att vara följsam med 
ryggens rörelser. Plattan skall även fungera ventilerande. Ryggplattan fästs med midjebälte 
och axelremmar. 
 
På ryggskyddets övre och undre del finns möjlighet att fästa tilläggsskydd som skall täcka de 
översta respektive de understa kotorna av ryggraden. 
 
Det övre skyddet, Cervical, är inte tillåtet enligt FIS under tävlingar men är enligt POC ett 
måste då det skyddar de mest känsliga delarna av ryggraden. Hårda slag mot de övre kotorna 
kan i värsta fall ge livshotande skador. 
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I sortimentet finns även en barnmodell samt Torso Armor Jacket och Vest där ryggskyddet är 
avtagbart på en jacka eller sitter fast på en väst. Även där finns möjlighet att fästa Cervical på 
övre kanten och Coccyx-skydd på undre kanten. [22] 
 

Undersökning av POCs ryggskydd 

Det visade sig att skyddet bestod av tre lager med material under 
de yttersta ryggplattorna. Lagren består av två lager mesh-material 
med ett material i gummi emellan med en bikupeliknande struktur.  
Skyddets yttre kanter runt om består av ett annat skumliknande 
textilmaterial som invändigt har fåror som skall ge bra ventilation 
genom att leda luften ut från skyddets mitt. Mer fakta om de olika 
materialen följer nedan. 
 

Material 

Skummet i ramen på POCs ryggskydd är ett så kallat EVA-skum (Eten-Vinyl-Acetat). 
EVA-skum är en skummad termoelastisk copolymer och används ofta som olika foder eller 
t.ex. i liggunderlag eller lättare resväskor. 
 
Materialet med bikupeliknande struktur, s.k. Honeycomb, har fått sin form eftersom det är 
uppbyggt av hexagonala celler. Cellerna i sin tur är uppbyggda av tunnväggiga polypropenrör 
som limmas i stora buntar för att sedan skivas upp till önskad tjocklek. 
 

Honeycomb används inom många områden men framförallt då det krävs ett stötdämpande 
material, vilket ju är syftet med användning av honeycomb just i ryggskydd. 
Materialet är dessutom fullständigt återvinningsbart och mycket flexibelt vilket gör det enkelt 
att anpassa till olika produkters design. 
 
Själva ryggplattan, det vill säga den yttre delen av ryggskyddet, är tillverkad i polyuretan, som 
är en polymer som kan användas i flera olika former. 
 
De tilläggsskydd som POC tillverkar som skall skydda nacke/svanskota är tillverkade i 
polyeten. Polyeten är ett plastmaterial, en termoplast som är baserad på delkristallina 
polymerer. Delkristallinitet innebär att materialets struktur både består av kristallina och 
amorfa faser vilket generellt ger materialet egenskaper som till exempel styvhet, 
kemikaliebeständighet och nötningsbeständighet. 
 
Etenplaster är dock en av de mjukaste plasterna vilket beror på att den amorfa fasen i 
etenplast är gummiartad vilket gör det något mindre styv. Densiteten är låg på grund av den 
enkla uppbyggnaden av kedjorna, som endast består av kol- och vätemolekyler. Etenplast kan 
modifieras på flera olika sätt, polyeten finns t.ex. i olika densiteter som används inom olika 
produktområden. 
 

Hos konkurrenterna undersöktes materialen i ryggskydden hos de två största, det vill säga 
Dainese och Scott. Det visade sig att båda företagen använde samma material i sina 
ryggskydd både vad gällde själva ryggplattan och det mjukare materialet under. 

Bild 2: POC-ryggskydd 
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Bild 3: FIS-logga 

Till ryggplattan används polypropylen och under användes polyetylen. Scott hade dessutom, 
precis som POC, ett honeycomb material mellan. [7], [20] 
 

Konkurrenter 

POC´s största konkurrent på marknaden vad gäller skyddsutrustning är det italienska märket 
Dainese  
 
Förutom alpin skyddsutrustning tillverkar Dainese även utrustning för vattensport men främst 
för motorcykelsport. [32] 
 
En annan tillverkare av ryggskydd är det amerikanska märket Scott som är ett väletablerat 
märke med ett brett utbud av sportartiklar. [33] 
 
AP är ett svenskt märke som tillverkar ryggskydd. Modellen skiljer sig något från de hos 
övriga märken, det går ganska långt ner på ryggen och fästs med två bälten, ett runt midjan 
och ett runt bröstet. 
 
Andra märken som tillverkar ryggskydd är t.ex. Head, Burton, Gipron, Komperdell och 
Pro Tec.  [31], [34], [35], [36] 
 

2.5 FIS – The International Ski Federation 
 
The International Ski Federation grundades 1924 vid första OS-mästerskapen i 
Chamonix i Frankrike och har nu 107 medlemsländer. FIS strävar efter att 
övervaka utvecklingen av skidsporterna runt om i välden. Detta upprätthålls 
bland annat genom en mängd regler om allt rörande tävlingar, utrustning, tv-
sändningar, sponsorer mm [25.1]. 
Följande FIS-regler berör detta projekt: 
 
Ryggskydd: Ryggskyddet måste vara anpassat efter atletens kropp och ligga platt mot 
kroppen. Den övre kanten av skyddet måste vara placerat över området där ryggraden är och 
får inte gå över den sjunde halskotan (C7). Fastsättning av skyddet får endast ske med hjälp 
av ett bälte vid magen. Ryggskyddet får inte vara tjockare än 45 mm och tjockleken skall avta 
i kanterna. Alla försök att förbättra aerodynamiken är förbjudna. 
 
Skidpjäxor (sulan): Avståndet mellan skidpjäxans sula och hälens undersida inklusive alla 
hårda och mjuka delar ska vara: 
Fram till 2006/07;  45 mm 
2007/08;   43 mm 
 
Detta gäller såväl för kvinnor, män och barn i de traditionella grenarna men även inom 
Freestyle Ski Cross och Grass Skiing [25.2]. 
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Bild 3: Slalom 

 

2.6 Discipliner 
Skador inom alpin skidsport sker inom alla discipliner men kanske lite mera frekvent i de 
discipliner som kan kallas mer extrema. Man åker snabbare och gör svårare hopp, något som 
älskas av publiken och gör skidsporten allt mer populär, samtidigt som detta medför en 
negativ utveckling vad gäller just skador inom skidsporten. Behovet av bra skyddsutrustning 
är med andra ord stort. De olika disciplinerna innebär också olika rörelser och olika krafter 
som verkar på åkaren, vilket också ställer olika krav på skyddsutrustningen. 
 
I de internationellt största disciplinerna som slalom, storslalom, super-G och störtlopp ligger 
den största skaderisken i förslitningsskador då åkställningen ofta är framåtböjd samtidigt som 
överkroppen även böjs en del i sidled. 
 
I de mer extrema disciplinerna som till exempel freestylegrenar finns dessutom en stor risk att 
skada sig allvarligt vid plötsliga olyckor som lätt inträffar vid de höga hastigheterna i 
kombination med hopp, volter och så vidare. 
 
POC tillverkar skyddsutrustning både till de största disciplinerna och extremsport. 
 
Nedan beskrivs de olika disciplinerna, vilka krav som ställs på ryggskyddet samt hur 
skaderiskerna ser ut i respektive disciplin. 
 
Slalom – Slalom är den minst 
extrema disciplinen inom alpin 
skidsport. Slalomåkning innebär att 
rörelserna varierar mycket under 
hela åket och därmed ställs höga 
krav på ryggskyddets flexibilitet 
eftersom åkaren har ett stort behov 
av rörlighet. Överkroppen böjs 
både framåt och åt sidorna. 
Skyddet bör heller inte vara för tätt 
eftersom det då lätt blir för varmt. 
 
 
Storslalom – Även här krävs stor 
flexibilitet och rörlighet både 
framåt och i sidled. Eftersom svängarna är större så blir belastningen på ryggen också större, 
vilket ger en större kompression på ryggraden. 
 
Störtlopp – Åkaren har under större delen av åken en mycket framåtlutad åkställning som 
ställer stora krav på bekvämligheten i spännet över magen. Det är även viktigt att skyddet 
följer ryggens rörelser och därmed följer med i den framåtlutande ställningen, samt då åkaren 
lutar överkroppen i sidled. 
 
Här verkar än större krafter på åkaren och slag som bildas i den höga farten samt hopp ger 
kompressionsverkan på ryggraden. Den höga hastigheten ger ökat behov av skydd vid ett fall, 
där det är viktigt att åkaren kommer över på rygg för att undvika brännskador. 
 



  14 

Super-G – Denna disciplin är enkelt uttryckt en blandning av störtlopp och slalom som 
därmed innehåller varierande rörelser. Åkställningen är framåtlutad och svängarna i den höga 
farten gör att överkroppen då böjs i sidled. Även här är behovet av skyddet vid fall stort. 
 
Skicross - Skicross körs i en bana där fyra åkare tävlar samtidigt. Banan består av skarpa 
svängar och hopp och det gäller i varje åk att ta sig ner först genom den svåra terrängen. Det 
är tillåtet att till exempel knuffa de andra medtävlarna för att själv komma först ner och vinna. 
Riskerna här är framförallt den svåra terrängen där banan ibland består av trånga passager, 
vilket medför en hel del risker då fyra åkare befinner sig i banan samtidigt. Att åka flera 
samtidigt skulle även kunna tänkas medföra att åkarna hetsas att hela tiden öka hastigheten. 
 
Puckelpist - Disciplinen puckelpist körs i en backe full av pucklar där det gäller för åkaren att 
ta sig ner så snabbt som möjligt samtidigt som åkstilen bedöms av en jury. 
 
I varje åk skall dessutom två olika hopp utföras, vilka också bedöms av juryn för stil och 
svårighetsgrad. En bra åkstil kännetecknas av en stabil överkropp samtidigt som benen skall 
röra sig snabbt, lite som en symaskinsnål.[24] 
 
Enligt Cecilia Agnwall som arbetar inom svenska freestylelandslaget så är det oftast 
knäskador som uppkommer inom puckelpist. Risken finns självklart också att landa fel i 
hopp.[9] 
 
Halfpipe - Även i halfpipe bedöms åken, precis som i puckelpist, av en jury. Åken görs i en 
så kallad halfpipe (som ett rör (pipe) kapat på tvären). Det som bedöms i halfpipe är åkstil 
samt de hopp som görs under åket. Höjd och svårighetsgrad är det som bedöms främst. 
 
Big jump/big air - Big jump går ut på att, precis som namnet säger, göra ett stort hopp. En 
jury bedömer åkstil och hoppets svårighetsgrad.  
 
Speedskiing – Speedskiing går ut på att uppnå en så hög hastighet som möjligt vid åkning 
rakt ner. Det är viktigt att ha flexibilitet men framförallt stabilitet eftersom hög fart uppnås 
bäst genom stillastående. Den höga hastigheten (ca 200 km/h) gör att även små slag ger stor 
kraftpåverkan. 
 
Ryggskydd är obligatoriskt och är det skydd som tar störst påfrestning vid en krasch, men 
allvarliga olyckor sker sällan inom speedskiing.[24]. 
 
 

2.7 Enkätundersökning/intervjuer 
 

Resultat Enkäten 

Enkäterna har delats ut till personer i och kring Sveriges alpina landslag. (Bilaga 4 - enkäten) 
5/6 av dem som svarade på enkäten använder bara ryggskydden ibland medan 1/6 aldrig 
använder skydden. Anledningen till detta är att skydden är bra i störtlopp och super-G men att 
de känns klumpiga, stela och obekväma i ”teknik-diciplinerna” så som slalom och storslalom. 
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Bristerna i skyddet ligger mestadels i bekvämlighet och rörlighet då man gör stora och snabba 
rörelser i dagens skidåkning, men skyddet är säkerhetsmässigt bra. 
 
Förslag på förbättringar är att göra de tunnare samt avsmalnande mellan skuldrorna. Att göra 
bandet i midjan mjukare och med en bättre spännfunktion så att bältet inte behövs spännas 
jättehårt för att förhindra att det åker upp. Ett förslag innebar även att sätta in värmeslingor då 
många har ryggproblem. 
 
Ingen av de utfrågade tycker att skydden fungerar så bra som var önskvärt vid slalomåkning. 
Vid storslalomåkning tycker hälften att skydden funderar dåligt och 1/3 tycker att de fungerar 
okej. Vid Super-G och störtloppsåkning tycker samtliga att skydden fungerar okej eller 
mycket bra. [22]. 
 

Intervju med Cecilia Agnwall, sjukgymnast freestylelandslaget, Åre 

Eftersom POC inte bara riktar sina produkter mot discipliner som t.ex. slalom,storslalom och 
störtlopp så kontaktades Cecilia Agnwall som är sjukgymnast och arbetar med 
freestylelandslaget. Enligt Cecilia är det främst knäskador som är vanliga inom 
freestylegrenar som t.ex. puckelpist. Enligt Cecilia är ryggskador inte alls lika vanliga som 
knäskador utan egentligen ganska ovanliga, men några fall ser man ändå varje säsong. 
Skillnaden är dock att ryggskador är mycket allvarligare då de väl uppkommer och det är 
därför väldigt viktigt att det finns bra skydd för en så känslig kroppsdel. 
Inom freestyle har Cecilia bland annat sett ryggskador som uppkommit då åkaren landat fel 
vid hopp och fått ett hårt slag mot ryggen. 
 
Gruppen ställde också några frågor om kompressionsskador, ett problem som enligt Cecilia är 
svårt att komma till rätta med eftersom det då handlar om inre skador. Stabilitet hos 
ryggskyddet är i sådana fall viktigt enligt Cecilia och skulle kanske kunna åstadkommas med 
hjälp av principen hos ett medicinskt stödbälte som man har runt midjan. Problemet är då 
självklart att rörligheten blir begränsad. [9] 
 

Intervju med Nike Bent, alpina landslaget 

Nike Bent kommer från den lilla skidorten Funäsdalen i 
 Västra Härjedalen och tävlar i alpin skidåkning för svenska 
landslaget, främst i fartgrenarna störtlopp och super G. 
Eftersom hon har stor erfarenhet av skidåkning och allt som 
hör till gjordes en intervju med Nike via mail där hon fick 
svara på gruppens frågor angående användandet av 
ryggskydd. 
 
Syftet var främst att få synpunkter på för- och nackdelar med 
ryggskydden samt få förståelse för hur skyddet används. 

 
Intervjun gjordes i två delar, där Nike först skrev ner allmänna tankar om dagens ryggskydd. 
Eftersom Nike främst tävlar i fartgrenar där kroppsställningen är framåtlutad efterfrågar hon 
ett skydd som följer med kroppens rörelse framåt. I störtloppsställning finns en tendens hos 
ryggskydden att stå upp något och inte ligga tätt mot ryggen överallt. 

Bild 4: Nike Bent 
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Vidare skulle bältet runt magen enligt Nike kunna vara lite bredare och mjukare eftersom det 
annars lätt skär in i magen i framåtlutad ställning. Det är självklart också viktigt att skyddet 
inte är klumpigt. 
 
Vad gäller designen tycker Nike om POCs ryggskydd i avseende på färg och form.  
 
Den andra delen av intervjun gjordes i ett senare skede av projektet då flera olika koncept 
sammanställts. Denna intervju gjordes också via mail, där gruppen formulerade flera frågor 
angående de koncept som tagits fram. Syftet med intervjun var att få feedback på de egna 
idéerna från en insatt person. 
 
De första frågorna i intervjun gällde bältet till ryggskydden som fästs runt midjan. Vad som 
framkom där var att midjebältet lätt känns klumpigt. Enligt Nike beror inte klumpigheten på 
själva ryggskyddet i sig utan mera på själva bältet som är en aning stort. 
Dock är det enligt Nike bra om bältet är ganska brett så länge det inte är för styvt utan mer 
smidigt. Viktigt är också att det fäster bra. 
 
Den sista frågan angående midjebältet gällde reglering av bältets läge. Nike håller med om att 
olika åkare kan vilja ha olika läge på bältet, dock är det enligt henne smidigheten på bältet 
som är viktigast. En annan anledning till att reglering kan ses som onödig är att det rent 
generellt är bra att undvika för många detaljer på ryggskyddet. 
 
Gruppen ställde även en fråga rörande ryggskyddets styvhet och fick där en positiv respons på 
idén att kunna reglera ryggplattans styvhet. Främst skulle detta vara användbart i fartgrenar 
där kroppsställningen är framåtlutad enligt Nike. 
 
Angående dämpning av kompressionskrafter så betonar Nike vikten av den rent skidtekniska 
aspekten. Dämpning i sulan skulle enligt henne kunna vara en bra idé om den gav ett bra 
skydd, dock måste man också ta hänsyn till att utrustningen skall fungera lika bra som den 
vanliga gör. 
 
Slutligen ställdes en fråga om förekomsten av ryggskador bland skidåkare i allmänhet. Nike 
uppger att hon ser det som ganska vanligt, främst gäller det då diskbråck och liknande skador. 
Hon har även själv upplevt problem med ryggen på grund av för dålig stretchning. [18] 
 

Information från ICORD, forskningsinstitut, Canada 

Från Claes Hultling på POC- lab, det team av ryggspecialister som POC samarbetar med, fick 
gruppen kontakt med John Steeves på ICORD-institutet i Canada. John hänvisade gruppen till 
en av doktoranderna på ICORD, Peter A Cripton, som hjälpte gruppen med fakta om 
kompressionsskador som orsakat frakturer på ryggraden. 
 
Enligt Peter så har en hel del forskning gjorts inom ämnet och han hänvisar i sin 
sammanfattning till flera olika forskningsrapporter som gjorts mellan 1994 och 2004. 
Frågan som gruppen ställde var hur stora kompressionskrafter som ryggraden är kapabel att 
absorbera innan det uppstår en fraktur. 
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De forskningsrapporter som Peter sammanställt handlar om kompressionskrafter som verkat 
från sittdynan alternativt underifrån mot fötterna vid ett stumt nedslag/fall med raka 
ben/stumma knän från en viss höjd.  
 
Peter sammanställde de olika rapporterna med hjälp av två tabeller, och där skiljer han två 
olika typer av forskning åt. Den ena tabellen visar så kallade osteoligamentous tests, den 
andra clinical research. Osteoligamentous tests avser forskning som gjorts på 
människokroppar medan värdena från clinical research kommer från verkliga fall där en 
olycka har lett till en fraktur. 
 
Enligt Peters sammanställning ligger de skadliga krafterna på cirka 3,9 till 12 kilo Newton 
med ett medelvärde på cirka 6 kilo Newton. Dessa krafter har enligt forskningsrapporterna 
uppstått vid fall på mellan 3 och 7 meter, förutsatt att landningen är stum med raka ben. 
 
Något som komplicerar det hela gällandes just skidåkning är enligt Peter det faktum att 
skidåkare oftast har något böjda knän. Knäna absorberar då en del av kraften, dock kan ju 
fortfarande kompressionskraften bli skadligt stor. (Se Bilaga 3).[17] 
 

Muntlig information från Per Ingmarsson, sjukgymnast KMTI, Karlstad 

Per Ingmarsson är sjukgymnast vid KMTI i Karlstad och dessutom föreläsare i ergonomi på 
Karlstads Universitet. Gruppen kom i kontakt med Per under ergonomikursen i projektets 
början och har fått hjälp med flera frågor rörande påverkan på kroppen vid skidåkning samt 
olika skador som kan uppstå. 
 
Flera frågeställningar som uppkom under förstudierna gällde kompressionsskador och vad 
som gjorde dem förekommande inom just skidsporten. Enligt Per uppkommer oftast 
kompressionsskador vid landning då knäna inte böjs. Landningen blir i ett sådant fall stum 
och knäna absorberar ingen energi – istället verkar hela kraften på ryggraden vilket kan ge en 
skadlig belastning. 
 
Att detta händer inom skidsport förklarade Per med att pjäxan, som går en bit upp på vaden, 
sitter åt så pass hårt. Detta är särskilt extremt inom professionell skidåkning där det gäller att 
göra all utrustning så aggressiv som möjligt för att uppnå t.ex. snabba svängar och höga 
hastigheter. För att åstadkomma detta sitter pjäxan åt väldigt hårt, så att krafterna från foten 
snabbt kan föras vidare ner till skidorna. 
 
Enligt Per är det i vanliga fall flera leder i kroppen som absorberar kraft vid ett nedslag. En 
liten del tas upp av tårna, sedan fotleden, knäna och slutligen höften. Vid utförsåkning hindras 
både tår och framförallt fotled från att böjas och kunna ta upp kraft, vilket gör att kraften både 
på knäna och på ryggen blir större. Då fotleden hålls helt rak är dessutom risken att knäna inte 
böjs större, vilket gör att det lätt uppkommer kompressionsskador just vid den typen av 
skidsport.[10]. 
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2.8 Diskussion av teorin 
Förstudien, som är projektets inledande fas, syftade till att införskaffa en faktagrund inför 
idégenereringen och bestod av faktainsamling från flera olika områden. Förstudien kom att 
omfatta tre huvudområden: 
 

• Anatomi och ryggskador 
• Grundläggande fakta om alpin skidsport (discipliner, regler, utrustning etc.) 
• Synpunkter från aktiva inom alpin skidsport 

 
De första faktaområdena som påbörjades diskuterades redan på det inledande mötet på POC, 
där gruppens handledare gav en bra inblick i de områden som var mest relevanta som 
bakgrund till arbetet. 
 
Det visade sig sedan tidigt under förstudien att insamlingen av fakta skulle bli ett omfattande 
arbete eftersom så många olika aspekter skulle behöva vägas samman för att uppnå ett bra 
resultat under idégenerering och konceptutveckling. De fakta som var relevant för arbetet var 
också relativt okänd för gruppen sedan tidigare. 
 
Det första området där faktainsamling påbörjades var ryggens anatomi och vilka ryggskador 
som kan uppstå under utövande av alpin skidsport. Gruppen bestämde sig tidigt för att 
rådfråga personer som är kunniga i ämnet istället för att enbart använda sig av litteratur. Den 
främsta anledningen till detta kan sägas vara att litteraturen inte är anpassad efter gruppens 
specifika frågeställningar. Det bästa visade sig vara att kombinera faktainsamling från 
litteratur med att rådfråga medicinskt kunniga personer. 
 
En skadeform som inte behandlades senare under projektet som kan nämnas är skador som 
uppkommer av förslitningar, vilket egentligen är vanligare än plötsliga överbelastningsskador. 
De plötsliga skadorna är dock ofta av allvarligare grad och mycket viktiga att förhindra. 
 
För att ta reda på grundläggande fakta om alpin skidsport började gruppen studera de olika 
disciplinerna utifrån åkstilar, kroppsställning och medföljande behov av skyddsutrustning. 
Vidare gjordes en mindre marknadsundersökning av dagens utbud av ryggskydd. Gruppen 
behövde även känna till det regelverk som finns för just utrustning inom FIS, eftersom POC 
valt att rikta sina produkter mot professionella skidåkare. 
 
Utbudet på marknaden idag undersöktes inte på ett djupare plan eftersom det visade sig att de 
befintliga produkterna är så pass lika varandra. Alla har de grundläggande funktioner som 
från början använts till motorcykelskydd. 
 
Det kan nämnas att en del faktaområden att arbeta med tillkom under arbetets gång, till 
exempel så fördjupades studien av dagens utrustning med att studera vilka material som 
används – både genom en egen undersökning av ett ryggskydd samt inhämtande av fakta om 
materialens egenskaper. Detta gjordes främst för att ta reda på till vilken grad 
materialteknologi inverkar på skyddets funktioner. 
 
Den sista stora faktadelen bestod av att intervjua aktiva inom alpin skidsport. Det visade sig 
ganska snabbt att de flesta synpunkterna stämde överens med varandra – de flesta tyckte t.ex. 
att dagens ryggskydd är något klumpiga att använda under discipliner som t.ex. slalom och 
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storslalom där stor flexibilitet krävs. Det kan dock nämnas att en större enkätundersökning 
aldrig utfördes gällande mängden insamlade svar. Istället utfördes längre intervjuer med ett 
fåtal personer som också fick uttrycka om de upplevde att deras åsikter delades av andra inom 
sporten. Här kan nämnas att gruppen ibland fick bortse från vissa åsikter för att inte begränsa 
arbetet med den senare idéframtagningen allt för mycket. Det visade sig vara viktigt att ta 
hänsyn till att personer som verkat inom skidsport i hela sina liv ofta har ett något låst 
tänkande gällande till exempel utrustning. Gruppen fick här inrikta sig på att ställa så 
objektiva frågor som möjligt, det viktiga var att ta reda på saklig fakta, inte rena åsikter. 
 
Slutligen sammanfattade gruppen förstudien innan idégenereringen påbörjades genom att gå 
igenom den insamlade faktan och försäkra sig om att båda gruppmedlemmarna var tillräckligt 
insatta i de områden som behövdes som grund i projektet. Vad som visade sig vara 
framgångsrikt under arbetets gång var att gruppen utförde förstudien på ett fokuserat sätt, och 
var noga med att inte starta framtagningen av idéer innan förstudien avslutats. Detta gjordes 
för att gruppen inte skulle låsa sig i sitt tänkande. Istället lades all energi under förstudien på 
att objektivt sätta sig in i grunderna till problemet – vilket också ledde till framtagningen av 
många bra idéer inför konceptvalet. 
 
Den stora mängden av insamlad fakta hade lätt kunnat påverka idégenereringen negativt 
eftersom det t.ex. finns regler för hur ryggskydd får vara utformade. För att inte begränsas av 
detta bortsåg gruppen från ren fakta under själva idégenereingen och arbetade sedan vidare 
med koncepten för att anpassa dem efter övriga aspekter 
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3. GENOMFÖRANDE 

3.1 Planering 
Planeringen är en väldigt viktig del av ett projekt då den ger en fingervisning om hur långt 
projektet skall ha gått vid en viss tid. Målstolpar planeras in och efter dem är det lätt att göra 
avstämningar om huruvida projektet är i fas och hur bra det har gått. 
 
Gruppen har valt att endast göra en GANNT-Planering. GANNT-planeringen är baserad runt 
en tidslinje där alla viktiga målstolpar och moment skrivs in. Varje moment får en rad och den 
planerade tidsåtgången blir längden på den markerade sträckan, därefter placeras den in på 
rätt ställe längst tidslinjen. (Se Bilaga 2). ([5], s 81) 

3.2 Teori 
Den mesta informationen till teoridelen hämtades genom kontakter, böcker och Internet men 
även från tv-sändningar då Alpina VM i Åre visades under projektets början. För att sätta sig 
in i ryggskyddens konstruktion och uppbyggnad gjordes även en egen undersökning av ett 
ryggskydd från POC. Projektet påbörjades på företaget POC i Stockholm där problembilden 
och dess bakgrund diskuterades.  
 

3.2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie av böcker gjordes för att lära mera om människans anatomi.  De fakta som 
inhämtades här kompletterades med uppgifter från kontakter som är kunniga i ämnet, oftast 
för att få en enklare förklaring. 
 
Under litteraturstudien hämtades även vetenskapliga fakta från böcker för att ge en djupare 
inblick i anatomin ur ett idrottsvetenskapligt perspektiv. Förutsättningen för att kunna förstå 
uppkomsten av skador är att få förståelse för olika krafters verkan på kroppen o.s.v. 
 
Förutom studier av böcker användes också Internet som en viktig informationskälla under 
förstudien. Även på Internet hämtades fakta om ryggens anatomi, i övrigt bestod 
undersökningen här främst av att besöka en del forum där olika hobbyanvändare diskuterade 
ryggskydd samt att studera konkurrenterna. 
 

3.2.2 Ergonomistudie 
Under projektets förstudiefas lästes parallellt en kurs i ergonomi. Under kursen behandlades 
ämnet ergonomi ur ett relativt brett perspektiv men främst inriktades undervisningen mot 
ergonomi på arbetsplatser. Det ingick dock en bra översikt över människans anatomi, vilket 
var den del av kursen som gav gruppen mest relevant information för projektet. 
 

3.2.3 Enkäter & intervjuer 
Kontakterna som bidragit med information till projektet har bestått av personer som är insatta 
i kroppens anatomi, t.ex. läkare och sjukgymnaster, men även aktiva inom skidsporten för att 
ta reda på vad användarna har för synpunkter på skydden. 
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De här personernas svar har inkommit via mail, telefon, personliga möten samt de enkäter 
som har skickats ut. 
 
Både enkäterna och intervjufrågorna vid samtal har utformats gemensamt inom gruppen. 
Underlaget till frågorna har varit diskussioner då frågeställningar kommit upp och dessa har 
sedan formulerats för att kontaktpersonen skall förstå frågan så bra som möjligt. 
 
Genom en kontakt på Karolinska Institutet i Stockholm fick gruppen dessutom kontakt med 
ett forskningsinstitut i Canada, ICORD-institutet. Härifrån fick gruppen hjälp med fakta om 
kompressionsskador på ryggraden via mailkontakt. ICORD-institutet är det enda institutet i 
världen som bedriver den här typen av forskning och kunde därmed bistå med mycket 
användbar information.  
 

3.2.4 Marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen syftade till att ta reda på vilka konkurrenter som finns på 
marknaden idag gällande ryggskydd. Från handledaren på POC fick gruppen grundläggande 
information om vilka företag som ansågs vara de största konkurrenterna på området. Med 
hjälp av dessa företags hemsidor på Internet kunde gruppen se över de olika sortimenten hos 
konkurrenterna. Det som undersöktes närmre var design, konstruktion och material. 
Förutom de av POC nämnda konkurrenterna gjordes undersökningen något bredare genom att 
gruppen även tittade på några andra företag som tillverkar ryggskydd i mindre skalor. 
 

3.2.5 Undersökning av ryggskydd 
Under projektets förstudie gjordes en närmre undersökning av ett ryggskydd från POC för att 
få en djupare inblick i hur skyddet är uppbyggt samt vilka olika funktioner som finns. 
Ett annat mål med undersökningen var att få djupare förståelse för de material som används 
och varför. 
 
Vid undersökningen plockades ett ryggskydd isär i sina olika beståndsdelar. 
Först avlägsnades de yttre plattorna och sedan klipptes skyddet av mitt på för att kunna 
undersökas i genomskärning. 
 
Under undersökningen togs bilder för att dokumentera och de olika beståndsdelarna användes 
sedan var för sig under gruppens fortsatta arbete för att tydligare ge en känsla av materialen 
och dess funktioner. 

 

3.3 Kreativitetsövningar - Idégenerering 

Brainstorming 

Brainstorming är en idégenereringsmetod som görs i grupp och går ut på att ”tömma” huvudet 
på idéer från alla de deltagande. Det är mycket viktigt att man innan idégenereringen har 
specificerat det aktuella problemet eller frågeställningen så att alla deltagande har samma 
uppfattning. 
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Det är också viktigt att man får alla deltagande delaktiga på ett aktivt sätt, annars är det lätt att 
idéer inte kommer fram för att en person inte vågar föra fram dem. 
 
Alla idéer som kommer fram behöver inte vara helt logiska eller ens genomförbara, det gäller 
bara att slänga ur sig alla idéer som dyker upp. Längre fram i idégenereringsfasen kan man 
sedan realisera idéerna, kombinera dem och/eller bygga på dem med andra idéer som kommit 
upp. För att kombination eller påbyggande av idéer ska kunna göras så är det viktigt att alla 
idéer som kommer upp förklaras noga så att alla i gruppen förstår vad de går ut på innan 
övningen fortsätter. 

Get crazy 

Get crazy är en kreativitetsövning som kan göras både i grupp och då man är ensam. 
Det handlar om att ta fram lösningar på problem genom att skapa logiska idéer ur ”vilda” 
tankar. 
 
Det första man skall göra är att definiera problemet man skall lösa som en frågeställning. 
Sedan skall man släppa allt förnuft och all logik och hitta på en massa galna, konstiga och 
dumma lösningar på problemet. Det är viktigt att plocka fram den sida hos en själv som tänker 
intuitivt och emotionellt och släppa alla lagar och regler. 
 
Då man gjort den övningen i ca.15 min kopplar man in det logiska tänkandet och hittar 
praktiska lösningar i de konstiga idéerna som kommit fram. Vissa gånger kanske det inte går, 
men i många fall kan man hitta riktigt bra lösningar på detta sätt. 

Random Input 

Denna kreativitetsmetod kallas även slumpordstekniken, och är enkel att använda för att skapa 
nya idéer genom att bryta med vanligt mönstertänkande. Man skulle kunna säga att man med 
hjälp av den här tekniken skapar sina egna slumphändelser för att bryta med det vanliga 
tänkandet. 
 
Det hela går till så att man på något sätt plockar ut en massa slumpmässiga ord, t.ex. genom 
att bara peka i en ordlista eller ber någon att skriva ner en massa ord. 
 
Det är viktigt att man sedan använder det första ordet man får, och aldrig diskvalificerar de 
första tankarna som dyker upp. Man listar sedan de saker man kommer att tänka på av ordet, 
t.ex. dess funktion, utseende o.s.v. 
 
Det gäller att man gör detta fort, innan man börjar halka in på logiskt tänkande. Efter att man 
listat associationerna tillämpas de för att finna relationer till det givna problemet, d.v.s. man 
kopplar in logiken igen och då kan de slumpmässiga orden ge helt nya insikter på problemet. 
 

3.4 Konceptutveckling 
Efter idégenereringen används det som kom fram för att ta generera olika koncept. Alla idéer 
gås igenom och de som kan leda till riktiga koncept tas vidare för att se hur de skulle kunna 
realiseras. Det är viktigt att här kunna sålla bort en del idéer. 
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3.5 Konceptvalet 
Konceptvalet är en väldigt viktig punkt i ett projekt där det gäller att ta fram nya produkter. 
Denna punkt bidrar till att man sållar bland alla idéer och väljer de som alla insatta tycker är 
den bästa. Efter konceptvalet utvecklar man det utvalda konceptet ytterligare fram till den 
färdiga produkten/prototypen. 
 

3.6 Vidare konceptutveckling 
Efter konceptvalet har man bestämt sig för en produkt som skall utvecklas vidare. Det kan då 
vara klokt att göra ytterligare informationssökning då man fördjupar sig i en del problem som 
man tidigare inte sett. 
 

3.7 Prototyp 
Prototyper kan vara ett bra hjälpmedel när det gäller att demonstrera de tankar och idéer som 
man har kommit fram till som komplement till skisser och andra bilder.  
 

3.8 Utställning och presentation 
Vid en presentation är det viktigt att dra in lyssnaren och att försöka hålla kvar dem där. Det 
går inte lång tid förrän en person slutar lyssna aktivt och börjar tänka på allt annat runt 
omkring sig samt vad han/hon ska göra under resten av dagen. Det är därför bra att lägga upp 
en presentation i löpsedelteknik. När personen man pratar framför har slutat lyssna kan det 
vara bra att lägga in något som är uppseendeväckande eller väldigt intressant för att locka 
tillbaka honom/henne.[6] 
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4. RESULTAT 
Efter förstudiefasen har en bra grund byggts för att starta produktutvecklingsfasen. Man har 
då ett tydligt problem och bakgrundsinformation att bygga utvecklingen på. Första steget är 
att låta idéerna flöda för att sedan undersöka vad som är värt och möjligt att realisera. Därefter 
är det dags att kunna skapa det presentationsmaterial som gör att idéerna kommer till sin rätt 
vid en presentation.  

 

4.1 Kreativitetsövningar/Idégenerering 
 
Resultatet av idégenereringen är uppdelad i olika områden och funktioner som själva 
ryggskyddet, bältet, skydd mot kompressionsskada samt skydd mot inverterad skorpionskada. 
 
Ryggskydd: 

• Material som blir hårt vid belastning/elektrisk stöt (någon typ av gelé) 
• Man skall kunna knäppa av och på skydd 
• Endast hårt skydd vid ryggraden 
• Kylkuddar i skyddet som utlöses och ger en kylande effekt som ger mindre 

mjukdelsskador  
 
Bältet: 

• En bilbältes liknande konstruktion som gör att man kan knäppa på och av bältet lätt 
och smidigt. 

 
Kompressionsskador: 

• Material som blir mjukt vid belastning  
• Knäböjare 

 
Inverterad Skorpionskada: 

• Mjuk hjälm och sula 
• Sensor i hjälmen som rätar ut kroppen via bältet eller genom en stöt när åkaren håller 

på att få en inverterad skorpionskada 
• En hjälm som har en typ av rullkonstruktion ovanpå som gör att man inte får en stum 

landning rak på huvudet. 
 

4.2 Koncepten 
Koncepten är framtagna efter idégenereringen och är indelade i ett par undergrupper. Dessa 
undergrupper är inte alternativ utan snarare komplement till varandra. Det är inom varje grupp 
som alternativen finns. 
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Ryggplattor 

Då dagens ryggskydd undersöktes bestämde sig gruppen ganska snabbt för att vissa 
funktioner bör finnas kvar även hos nya koncept. Till dessa funktioner hör t.ex. 
luftgenomsläpplighet och tillräckligt skydd där ryggraden är som mest känslig. Möjligheten 
att fästa skydd för svanskotan och ryggradens övre kotor skall självklart också finnas kvar. 
 
Då koncept togs fram för att utveckla ryggplattorna koncentrerade gruppen sig på att öka 
rörligheten samtidigt som skyddet skulle vara säkert mot skador. 
 
Undersökningen bland skidåkare visade att de flesta skulle vilja ha mera rörliga ryggskydd 
som känns mindre klumpiga och mera följsamma med kroppens rörelser. 
Slutligen togs tre olika koncept fram på just ryggplattorna. 
 

Rörlighet framåt 

Speciellt vid störtloppsåkning har åkaren en framåtlutad åkställning som kräver ett skydd som 
är rörligt i just den leden. Flera har med de befintliga ryggskydden upplevt att de inte följer 
med hela vägen fram vid framåtlutning. 
 
I dagens ryggskydd sitter det som kilar mellan plattorna som bygger upp hela ryggplattan. 
Varje ryggplatta för sig fästs sedan längst ut med hjälp av nitar. 
 
Kilarna mellan plattorna fungerar även som skydd som hindrar från inträngande genom 
skyddet. 
 
För att förbättra ryggskyddets flexibilitet går detta koncept ut på att man tillverkar kilarna 
mellan plattorna av gummi istället för i Polyeten-plast som används idag. Detta skulle göra 
skyddet mer böjligt samtidigt som kilarna fortfarande skyddar mot inträngning. 
 
För att öka flexibiliteten ytterligare ingår det även i konceptet att nitningen av plattorna skall 
göras längre ut, d.v.s. genom att plattorna görs något bredare och nitas fast längst ut. 
 
Kilarna mellan plattorna skulle även kunna tas bort helt om man satte någon form av 
gummiplattor under de yttre plattorna, precis i skarvarna. Möjligen skulle skyddet mot 
inträngning bli något sämre med detta koncept men rätt material skulle ändå ge ett bra skydd. 
 
Grundtanken med att göra skyddet mera flexibelt är att det skulle få fler att använda 
ryggskydd. Många, speciellt tävlingsåkare, undviker idag att använda ryggskydd i vissa 
discipliner eftersom de anser att deras rörelser hindras av dem. 
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Ledade plattor 

Detta koncept syftar främst till att öka rörligheten i skyddet i sidled. En 
disciplin där många undviker att använda ryggskydd är just slalom och 
storslalom. Anledningen som uppges bland professionella åkare är att man i 
just de disciplinerna behöver mycket rörlighet. 
 
Ryggplattan består även i detta koncept av flera mindre plattor, men här 
skall dessa vara ledade på mitten längs med hela ryggraden. 
Under själva plattorna finns dock en hel del annat material i textilform, som 
skulle hindra rörligheten om plattorna nitades fast i detta som ett enda 
stycke. 
 
Tanken här är att varje platta för sig skall förses med det resterande materialet under, utan att 
detta sitter ihop som ett enda stycke under plattorna. 
 
För att hindra från inträngning här skall plattorna gå omlott över varandra, d.v.s. de skall 

överlappa varandra att ryggen aldrig lämnas utan skydd på något ställe.   
 

Vakuumsplintar – reglering av plattans hårdhet  

En funktion som gruppen ville uppnå var att ryggplattans hårdhet och stabilitet skulle kunna 
regleras efter behov och eget tycke. 
 
Faktasökning gjordes på polymermaterial och det framkom att ny teknik inom området gör 
det möjligt att ändra ett polymermaterials egenskaper med hjälp av yttre påverkan. T.ex. kan 
man med ny teknik göra material styvare genom att lägga spänning över materialet. Problemet 
med att tillämpa detta är dock att tekniken ännu är mycket ny. Det skulle även innebära vissa 
svårigheter att lägga önskat konstant tryck över ryggplattan. 
 
Idén till detta koncept kommer från sjukvården där man idag använder s.k. vakuumsplintar i 
t.ex. bårar och nackstöd. Funktionen går ut på att luften sugs ut ur en behållare med 
plastkulor, och därmed blir materialet styvare. Själva splinten är liten och kan regleras lätt, 
vilket gör att principen skulle kunna användas till ett ryggskydd. Ryggskyddet skulle då först 
tas på, sedan sugs önskad mängd luft ut och skyddet får önskad styvhet och formar sig 
dessutom efter kroppen. 
Förutom god passform kan skyddet alltså enkelt regleras att man själv kan välja hur styv 
ryggplatta man vill ha och behöver. Styvheten kan t.ex. ändras från disciplin till disciplin 
eftersom behovet av skydd och flexibilitet ser något olika ut inom dessa. 
Det område av ryggplattan som täcker de mest känsliga delarna, som t.ex. ryggradens övre 
del, skall dock alltid vara styvt och ge ett bra skydd. Risken skulle annars vara att man 
”reglerar bort” för mycket styvhet och därmed också sänker skyddets säkerhet. 
 
En annan idé som ingår i konceptet är att man kan använda funktionen med vakuumsplintarna 
på plats i backen vid ett olycksfall. Genom att då suga ut luften med hjälp av 
vakuumsplintarna så förstyvas skyddet och ger stabilitet som är önskvärd i ett läge då en 
skadad person behöver föras till sjukhus.  

Bild 5: Ledade Plattor 
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Bild 8 & 9: Hur bältet kan regleras då ryggskyddet öppnas upp 

Bild 6: Mer följsamma rörelser  
Bild 7: Mer utrymme för skulderbladen  

 

Insidan 

På insidan av ryggskyddet har man tidigare satsat mycket på att 
göra dem bekväma mot kroppen samt att värmen skall kunna 
lämna kroppen så fort som möjligt.  
 
För att få ryggskyddet att vara mer följsamt i rörelserna var ett 
koncept att utöka de bitarna som följer sidan av kroppen. Man 
skulle då även använda ett material som är tunt, mjukt och 
följsamt. Bältet skulle ligga utanför ”vingarna” vilket skulle de 

den ytterligare fördelen att de motverkar mot skav. 
 
För att få mer rörlighet av framför allt armarna men även ryggen måste man få utökad 
rörlighetsutrymmet för skulderbladen. Detta skulle kunna bli en möjlighet genom att minska 
på materialet runt skulderbladen vilket skulle ge en form av den innersta delen av skyddet en 
form likt en läskflaska. 
 

Bältet 

Att människor anatomisk ser olika ut beroende på kön, kroppsform och hur tränade de är, är 
en självklarhet vilket gör att en reglering av bältets höjd och storlek är väsentlig för att få bra 
passform och komfort. Ett par koncept togs fram för att förbättra just det bälte som man fäster 
ryggskyddet med runt midjan. Tanken är att bältet enkelt skall kunna anpassas samtidigt som 
det är bekvämt. 
 
Gruppen vill i alla koncept göra bältet i ett mjukare tyg, utan stora sömmar som kan upplevas 
som obekväma. Man kommer även i fortsättningen att använda sig av den kardborrefästning 
av bältet som finns på de befintliga ryggskydden. 
 

Bälteskoncept 1 och 2 

Att ha bältet gömt i skyddet gör att man slipper skav och man får även färre bitar då bältet 
bara består av en hel bit. Det finns många befintliga lösningar på olika reglage av bälten i t.ex 
ryggsäckar. Genom att kunna reglera fästets position på skyddet samt fästets storlek ger stora 
möjligheter att skräddarsy detta efter personligt tycke och smak.  
 
Tanken med de första bälteskoncepten 
är att bältet går runt hela kroppen, 
genom ryggskyddet. När man vill 
reglera bältet så öppnas ryggskyddet 
upp. 
 
Det finns många befintliga lösningar 
på olika reglage av bälten i t.ex 
ryggsäckar. Genom att kunna reglera 
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Bild 10: Bältet fästs med 
hjälp av en ”ögla” 

Bild 11: Hård plastplatta att fästa 
bältet på 

fästets position på skyddet samt att endast kunna reglera fästets storlek ges stora möjligheter 
att skräddarsy detta efter personligt tycke och smak. 
 

Bälteskoncept 3 och 4 

Koncept tre och fyra liknar varandra mycket precis som koncept ett och två. Skillnaden ligger 
i hur man fäster bältet vid ryggskyddet. 
Tanken med konceptet är, precis som i de övre koncepten, att man skall kunna byta bälte efter 
hur brett man vill ha det samtidigt som man skall kunna reglera bältets höjd. 
 
I koncept tre görs en avlång, smal öppning i plattorna på ryggskyddets båda sidor. Ett problem 
som måste lösas där är att springan ska hållas ihop utan skarvar, eftersom ryggplattan ju idag 
består av flera mindre plattor. 

 
Bältet kommer sedan att fästas i springan med hjälp av en 
”ögla” som sitter fäst längst ut. Man trär in änden med öglan 
genom springan, sedan drar man igenom andra änden av bältet 
så att det låses fast. Springan skall vara så pass lång att man 
sedan kan flytta bältet upp och ner längs med den och 
därigenom välja på vilken höjd man vill ha bältet. 
 
För att bältet sedan inte skall halka ner så skall materialytan 

som ligger under bältet beläggas med silikon, vilket också 
insidan på bältet skall göras. 
Därmed fäster dessa ytor mot 

varandra då man spänner bältet runt midjan och det sitter 
på plats. Under silikonbeläggningen skall det även finnas 
markeringar i form av streck så att man enkelt kan hålla 
koll på hur högt man brukar ha sitt bälte. 
 

I koncept fyra har man istället för en springa i ryggplattan 
fäst en hård, avlång plastplatta på sidan av ryggskyddet 
som sticker ut ett par millimeter. På denna kan man fästa 
bältet som i koncept tre eller göra den lyftbar i ena änden 
så att man där kan trä på och av bältet. 
 
Även här skall det finnas silikonbeläggning och markeringar. 
 
 

Skydd mot kompressionsskador 

Vid en normal landning från ett hopp tar kroppen upp alla stötar och belastningar genom ett 
mycket sinnrikt system av muskler och leder. Då man har på sig skidpjäxor som är mycket 
hårt spända begränsas den upptagningen. Tå och ankelleden är låsta i pjäxan och den fösta led 
som tar upp krafterna är knälederna. 
 
För att minska risken för kompressionsskador är det viktigt att återinföra kroppens naturliga 
stötdämpningssystem men samtidigt inte kompromissa bort de krav skidåkare ställer på 
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Bild 12: Sulan i genomskärning 

pjäxorna. Dessa krav innefattar inte bara komfort utan även att pjäxan och skidan följer med i 
varje sväng och rörelse som skidåkaren gör. 
 

Sulan 

Sulan är ett koncept som baseras på att innersulan går sönder, och då speciellt klacken vilket 
gör att ankelleden flexas och på så sätt ges en stötdämpande effekt. Innersulan skall endast gå 
sönder då krafterna på den är så pass stora så att de kan ge upphov till kompressionsfrakturer 
på ryggraden och resten av kroppen. Sulan skall i övrigt vara stel och hård då detta ger den 
bästa följsamheten i svängar och hopp. 
 

Spännen  

Spännena sitter väldigt hårt på dagens pjäxor och är det största hindret när det gäller att låta 
kroppens leder och muskler ta upp krafter. Konceptet går ut på att spännena löses ut då allt för 
stora krafter verkar på pjäxan. Med öppnade pjäxor kan hela foten vara med i att ta upp 
krafter och genom att ”falla” framåt blir inte fallet lika stumt.   
 

4.3 Konceptval 
Konceptvalet ägde rum på POCs kontor i Stockholm den 10/4 2007. Närvarande på mötet var 
från uppdragsgivarens sida Stefan Ytterborn och från examensstudenternas sida Lina Järåsen 
och Helena Westberg. Samtliga koncept blev presenterade och diskuterades igenom. Det 
bestämdes gemensamt att gå vidare med konceptet ”Sulan” då detta koncept inte finns på den 
befintliga marknaden och framför allt inte liknar det som finns i POCs utbud av skydd. 
Konceptet med spännena var även det väldigt uppskattat men då det krävs en hel del tekniska 
lösningar hade det blivit en allt för stor uppgift att klara av på den kvarvarande tiden. 
Det fortsatta uppdraget blir att inte bara ta fram prototypen utan även att anpassa den till 
POCs varumärke samt att göra en förpackning som tilltalar köparen och som fungerar 
logistiskt. 
 

4.4 Vidare konceptutveckling 

Sulan 

Spine Protection Sole kallas den slutliga produkten, 
som är ett unikt skydd mot kompressionsskador på 
ryggraden. För att lösa problemet med kompression så 
behövde gruppen gå ett steg längre än att bara utveckla 
dagens ryggplattor och slutligen utformades nästa 
generations ryggskydd i form av en innersula. 
Konceptet går ut på att sulan rent skidtekniskt skall 
fungera som en vanlig innersula, det vill säga den skall 
vara hård och sitta åt hårt mot fotens undersida. Då 
skydd behövs vid en stum landning skall sulan ge vika 
och fungera dämpande. Detta innebär att sulan inte är 
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Bild 13: Sulorna i dess förpackning 

mjuk och fjädrande vid ”normal” åkning då detta skulle försämra kraftöverföringen mellan 
foten och skidorna. 
 
Vid den vidare konceptutvecklingen har en hel del konstruktions-, material och 
tillverkningsfrågor kommit upp. Efter en del eftersökningar bestämdes att sulan skall gå 
sönder genom knäckning av stänger i sulan. Under lagret med stänger skall det finnas ett 
stötabsorberande material som gör att övergången inte blir allt för hård och abrupt, här 
rekommenderas naturgummi [20]. 
 
Krafterna som ger upphov till kompressionsskador ligger mellan 3,9 och 12kN bestämdes det 
att sulan skall gå sönder vid den minsta kraften dvs. 3,9 kN. Eftersom det inte framgår av 
informationen från ICORD huruvida krafterna är beroende på kön och vikt förutsätts att dessa 
är försumbara 
 

Förpackningen 

Vid utformning av förpackningar gäller det att tilltala kunden, tillverkarna men även 
logistikerna. För att tilltala de som arbetar med logistik är förpackningen rektangulär vilket 
gör att den blir stapelbar och lätt kan fraktas. 
Förpackningen är i kartong med en sida i genomskinlig plast vilket gör att man kan se 
produkten utan att ta ut den. På denna plast finns även företagets logotyp. Att göra sulan så 
synlig gör att man sätter stort fokus på den då det är en produkt som annars inte syns. 
Förpackningen liksom sulan skall spegla POC och allt det de står för, därför är den stilren och 
kundingivande i färgerna orange, 
grått/silver, vitt och svart. Då detta är en ny 
sorts sula som är ett skydd för ryggen syns 
detta på förpackningen genom en bild av en 
ryggrad (Se Bilaga 5 – Kartongens Layout). 
Sulorna ligger separerade i två lådor under 
varandra då detta ger en exklusiv känsla och 
sulorna inte slits mot varandra då dessa är 
spröda och känsliga mot rispor. 
 

Prototyp 

Prototypen består av två olika delar, dels en prototyp som visar hur innersulan ser ut och visar 
hur den sitter i själva pjäxan och dels en prototyp som visar sulan i dess förpackning. Själva 
sul- prototypen är en befintlig sula som finns på marknaden som spray- målats orange och 
blivit belagd med POCs logotype. För att visa hur den är placerad i pjäxan har vi även med en 
itusågad pjäxa som även den är spray- målad. Färgsättningen i svart och vitt gör att sulan syns 
på ett väldigt bra sätt. 
Förpackningen är gjord i vit papp och är sedan belagd med tryck och har därefter spraylackats 
för att få en bra glans. Trycket är gjort i Adobe Illustrator. Till trycket har POCs egna logga 
använts samt den del utav en bild av en 3D-modell som blivit omgjord i Adobe Photoshop. 
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4.5 Beräkningar 

Knäckningsprincipen 

 
En kompressionsskyddande sula blev det slutliga resultatet som valdes ut för vidareutveckling 
under konceptvalet.  
 
Sulan konstruerades enligt knäckningsprincipen för att kunna ge vika då 
kompressionskrafterna blev skadligt stora och därigenom fungera dämpande. 

Knäckning innebär att en stång eller skiva knäcks helt vid en kritiskt belastning med tryck i 
riktning ände mot ände. Inom knäckningsprincipen finns fyra så kallade Euler-fall (Leonard 
Euler, 1707 – 1783) som syftar till att beskriva olika knäckningsfall. De olika fallen visar att 
vad skivan eller stången klarar av innan den knäcks, blir väsentligen olika beroende på vilket 
sätt dess ändar är fastsatta. 

Fall 1: Stångens ena ände fast inspänd, den andra fri. 

Fall 2: Stångens båda ändar är ledade. 

Fall 3: Stångens ena ände fast inspänd, den andra ledad.  

Fall 4: Stångens båda ändar fast inspända. 

Fall 4 var det knäckningsfall som gruppen använde sig av för att utföra beräkningar på sulans 
konstruktion.  

För varje Eulerfall finns en specifik formel med vilken knäckningskraften kan beräknas. I 
formlerna ingår elasticitetsmodulen för materialet i fråga, stångens eller skivans 
böjtröghetsmoment samt skivans eller stångens längd. 

 

Knäckningsberäkningar 

 
Formler knäckning: 
 
Eulerfall 4, fast inspända skivor i båda ändar: 

 

LLe 5,0=  
 
Tröghetsradie: 

 

Imin = A

I

 = 12

2t

  ( I = 12

3bt

) 
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Kritisk spänning: 
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Knäckkraft: 

 

Fkn = Acr ×σ   
 
(Knäckkraft för en skiva, total knäckkraft = Fkn multiplicerat med antal skivor) [8], [13],[14] 
 
 
Sulans dimensioner (hälen) 
 
Bredd: 35 mm 
Höjd: 20 mm 
Skivornas tjocklek: 1 mm 
 
 
Material, Nylon 6.6 
 
E-modul: 2,0 Gpa 
 
 
Skadlig kompressionskraft ≈  4 kN 
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Bild 14: Utställningen i transformum 

Knäckkraften för en skiva = 575,83 N 

En skadlig kraft på 4000 N knäcks då sulan består av 
95,6

83,575
4000

=

skivor, d.v.s. 7 st. 
 
 

4.6 Utställning och Presentation 
 
Examensarbetet visades upp på exjobbsutställning på 
Karlstads universitet 23 och 24 maj, där alla 
examensarbetare från Innovations- och 
designingenjörsprogrammet ställde ut sina arbeten i 
varsin monter. 
 
Gruppen ville ge ett stilrent intryck med montern och 
ville använda sig av företagets färger för att ge ett bra 
helhetsintryck av själva montern och prototyperna som 
ställdes ut. 
 
För att väcka intresse visades film med ihopklippta skidkrascher på en stor plasma-tv i 
montern. Detta var också ett sätt att visa vilket behov det finns av utvecklandet av ny 
skyddsutrustning inom alpin skidsport. 
 
För att dra uppmärksamheten mot prototyperna, d.v.s. sulan och förpackningen, så ställdes 
dessa på varsin piedestal. Strålkastarljus riktades också mot dessa för att ge mera effekt. 
 
I bakgrunden av montern sattes två vepor upp, med vilka gruppen främst ville visa vilka som 
gjort examensarbetet samt vad det handlat om. Tanken var främst att sedan väcka intresse 
med frågan ”Hur skyddar man ryggen mot inre skador utan att påverka rörelsefriheten?”, med 
förhoppningen att besökare skulle komma till montern för att få veta mera. För att visa 
kontrasten mellan traditionella ryggskydd och den kompressionsskyddande sulan så ställdes 
även ett vanligt ryggskydd ut på en skyltdocka. 
 
Responsen från besökarna på mässan var mycket god, montern väckte intresse och gjorde att 
många kom fram med frågor. Efter en presentation av arbetet var de vanligaste reaktionerna 
att lösningen var en mycket bra idé.  
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5. DISKUSSION 
 
Vad som främst gjorde att gruppen kunde hitta ett koncept för att skydda ryggen mot 
kompressionsskador var den objektiva förstudien där fokus lades på att hitta grunden till att 
skadan uppstår. I kombination med att koppla bort all ren fakta under idégenereringen 
lyckades gruppen tänka kreativt utan att fastna i hur ryggskydden ser ut idag och såg 
problemet ur ett vidare perspektiv. Denna process är den del av projektet som gruppen anser 
sig ha lyckats bäst med. 
 
Det var vidare ett bra arbetssätt att ta hjälp av personer som är kunniga i de olika 
faktaområdena, som t.ex. professionella skidåkare och sjukgymnaster som arbetar i deras 
närvaro. Gruppen hade stor hjälp av dessa kontakter, både gällande ren faktainsamling och 
”bollande” av idéer. 
 
Det som här är viktigt att understryka är som tidigare nämnts relevansen av att både använda 
sig av fakta, samtidigt som man under arbetet med idéprocessen kan koppla bort det logiska 
tänkandet. Detta har varit en förutsättning under arbetet för att hitta kreativitet och nytänkande 
men under utvecklingen av koncepten gäller det att göra lösningen tillämpbar i praktiken. Ett 
exempel på detta under projektet är hur den oväntade idén med ett ryggskydd i form av en 
sula senare utvecklades med hjälp av en unik konstruktion och beräkningar på denna. 
 
Under projektets gång stötte gruppen på en del hinder som bland annat gjorde förstudien mera 
utdragen tidsmässigt. De flesta kontakter som gruppen använde sig av för att få frågor 
besvarade fanns inte nära till hands, utan kontaktades mestadels via mail och telefon. Detta 
kunde stundtals försvåra arbetet eftersom det gällande vissa frågor kunde vara svårt att 
fortsätta arbetet innan de besvarats. Personliga möten ger också mera utrymme till diskussion 
och följdfrågor. 
 
Som nämnts tidigare innebar dessutom förstudien ett omfattande arbete som krävde en stor 
del av projektets tidsbudget vilket ledde till viss tidsbrist innan det utsatta konceptvalet. 
 
Den kompressionsskyddande sulan som slutligen blev resultatet av examensarbetet bör i 
första hand ses som ett koncept, vilket innebär att ingen färdig fungerande prototyp har tagits 
fram. En konstruktion har utformats för att ge önskad dämpande effekt och beräkningar har 
gjorts på denna. För att framställa en färdig produkt av konceptet skulle förutom fler 
beräkningar också olika typer av tester behöva genomföras. En frågeställning är till exempel 
också hur en människas vikt inverkar på kraften som angriper själva sulan. Kanske behöver 
varje sula anpassas individuellt? 
 
Förutom att testa själva konstruktionen av sulan så skulle också undersökningar behöva göras 
på hur kroppen påverkas vid användande av en sula som knäcks. 
 
Vid införandet av ny utrustning avsedd att användas vid tävlingar inom FIS krävs också ett 
godkännande från ovanstående. En aspekt som förmodligen skulle undersökas är hur sulans 
konstruktion påverkar kraftöverföringen mellan pjäxan och skidorna. Enligt FIS regler för 
utrustning är det inte tillåtet att utforma någon typ av skyddsutrustning med syfte att dessutom 
ge skidtekniska fördelar. 
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Enligt gruppens undersökningar står det dock klart att sulans lagerkonstruktion skulle dämpa 
kompressionskrafter och att frakturer skulle kunna undvikas i stumma landningar som idag 
ger förödande följder hos olycksdrabbade åkare. Det är viktigt att understryka att sulan inte 
fungerar dämpande under ”normal” åkning och hopp där krafterna inte blir direkt skadliga. 
Mindre krafter ger också skador, s.k. förslitningsskador, men för att sulan skidtekniskt skall 
fungera lika bra som befintlig utrustning krävs det att den är hård. Det unika med den 
framtagna sulan är just att den fungerar dämpande endast vid plötsliga, skadliga krafter så att 
åkaren inte märker av den innan skydd behövs. 
 
Gruppen har anpassat lösningen efter professionella åkare samt åkare med skidsport som 
främsta intresse, både inom freestylediscipliner och inom de större disciplinerna som t.ex. 
störtlopp. Detta efter POCs riktlinjer för företagets målgrupp. 
 
Om man skulle arbeta vidare med konceptet skulle flera olika typer av sulor kunna utvecklas, 
där man skulle kunna ha en dämpande sula som är mjukare i de discipliner som inte kräver 
lika skarpa svängar. 
 
Slutligen jobbade gruppen med design av både sulan och en tillhörande förpackning, allt för 
att anpassa hela konceptet efter POCs sortiment. Den kännetecknande färgen på sulan valdes 
för att skapa en känsla som genast identifieras med företaget, tanken är också att den starka 
färgen skall synas i pjäxan, vilket skapar ett mervärde hos produkten. Av samma anledning 
valde gruppen att utforma kartongen så att sulan syns genom förpackningen. Tanken är att 
kunden ska reagera på den orange sulan och identifiera den med säkerhet och kvalitet. 
 
Gällande förpackningen eftersträvades också en personlig prägel, den är unik samtidigt som 
den har den klassiska formen av en skokartong, väl anpassad för praktisk lagring och 
transport. Eftersom sulan förmodligen inte kommer att vara en produkt som snabbt 
konsumeras har gruppen vägt in denna faktor vid utformningen av förpackningen. Den skall 
vara rejäl så att man kan förvara sulorna i den vid tillfällen då de inte används. 
 
Att framtagningen av en förpackning till produkten tillkom i en senare del av projektet ledde 
till viss tidsbrist. Eftersom gruppen anser att formgivningen är mycket viktig vid utformandet 
av nya produktkoncept hade gärna ännu mer tid ägnats åt till exempel förpackningen, men 
trots detta så är gruppen nöjd med resultatet. 
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6. SLUTSATS 
 
Utformningen hos de ryggskydd som finns på marknaden idag har från början hämtats från 
motorcykelskydd, och ser relativt lika ut om man jämför mellan olika märken. De fungerar 
bra vid slag och fall mot ryggen och problemet ligger egentligen i att öka användandet. 
Problemet med begränsat användande kan dock förhoppningsvis försvinna eftersom nästa 
generations skidåkare vuxit upp med att använda ryggskydd och gör det av vana. Ett medel 
som mycket väl kan få betydelse för ökat användande är också ny design och marknadsföring 
som tilltalar och ger ett mer utbrett användande.   
 
Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att det är just ”nya” skadeformer som 
kompressionsskador som är det stora problemet. Inget tyder egentligen på att utvecklingen av 
disciplinerna och aggressivare utrustning håller på att avta vilket även kommer att öka 
behovet av skyddsutrustning. 
 
Gruppens lösning på problemet med kompressionsskador är ett helt nytt koncept, men kräver 
en hel del vidareutveckling för att fungera tillfredsställande. I framtiden skulle man dessutom 
kunna använda konceptet med dämpning på olika sätt inom skidsporten, där sulan anpassas 
efter disciplinernas specifika behov och kanske också efter individens. 
 
Målet måste självklart vara att ingen skadas allvarligt inom alpin skidsport, så att både åkare 
och publik kan fortsätta underhållas av sporten. Att fortsätta utvecklingen av skyddsutrustning 
och tänka i nya banor är förmodligen en förutsättning för att lyckas med detta. 
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7. TACKORD 
 
Vi skulle vilja tacka vår uppdragsgivare Stefan Ytterborn och alla andra på POC som gett oss 
ett väldigt roligt och stimulerande uppdrag, bra input och ständigt positiva kommentarer. 
 
Ett stort tack till vår Handledare från Universitetets sida, Lennart Wihk som har hjälpt oss att 
styra projektet på rätt väg och alltid varit positivt inställd till våra idéer och tankar. 
 
Tack till alla människor som vi har pratat, frågat och diskuterat med under projektets gång 
och då framför allt Per Ingmarsson, Fredrik Nordh, Nike Bent och resten av det alpina 
skidlandslaget. 
 
Ett stort tack till våra familjer och vänner som kommit med uppmuntrande ord och stöd när 
det har känts svårt!  
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BILAGOR 

Bilaga 1- Brief 

Bilaga 2- Planering 

Bilaga 3- Mail från ICORD 

Bilaga 4 - Enkäten 

Bilaga 5 - Kartongens layout



 

BILAGA 1 - Brief 

 
Bakgrund 
Intresset för alpin skidåkning ökar allt mer och disciplinerna utvecklas till att bli mer extrema. 
Utrustningen utvecklas ständigt och t.ex. carvingskidan gör det möjligt att åka allt snabbare 
och med allt skarpare svängar. 
Denna utveckling har lett till att allt fler skadas allvarligt då de utövar extrema skidsporter, i 
värsta fall med följden att den skadade invalidiseras eller till och med avlider. I och med 
denna negativa utveckling vad gäller olyckor så ökar självklart behovet av bra 
skyddsutrustning. 
Ryggen är den del som får ta emot störst belastningar vid alpin skidåkning, och är även en 
mycket känslig del av människokroppen. Framförallt är diskproblem, till följd av 
kompressionsskador på ryggraden, vanligt förekommande inom skidsporten. I många fall 
tvingas skidåkare till att helt sluta utöva skidsport till följd av liknande skador. 
Ett av problemen som finns med dagens ryggskydd är att de av många anses vara obekväma, 
vilket leder till en begränsad användning. Dessutom finns idag inget skydd som skyddar mot 
kompressionsskador. 
 
POC är ett företag som startades av Stefan Ytterborn 2003 med ambitionen att utveckla ny, 
effektiv skyddsutrustning som kan förhindra allvarliga skador vid alpin skidåkning. POC har 
idag med hjälp av högteknologiska material och unik design hos sina produkter tagit flera 
patent och vunnit priser som t.ex. Swedish Outdoor Design Award. 
 
Uppdrag 
Syftet med examensarbetet är att utveckla nästa generations ryggskydd och eventuellt en 
metod som skyddar ryggen vid slag och kompressionsskador. Uppdraget syftar till att göra 
skyddet så säkert som möjligt samtidigt som det skall vara bekvämt och enkelt att använda. 
Under arbetets gång tas eventuellt en färdig prototyp fram. 
Målgruppen är professionella skidåkare samt personer som utövar alpin skidsport som sitt 
främsta fritidsintresse. 
 
Genomförande 
Examensarbetet utförs främst på Karlstads Universitet. Möten och uppföljning av arbetet med 
POC görs enligt överenskommelse. Möten med handledare på universitetet sker löpande 
under arbetets gång. 
Examensarbetarna tar själva fram en tidsplan för arbetet som innehåller viktiga delmål samt 
datum för slutredovisning, utställning och inlämnande av rapport. 
Examensarbetarna kommer under projektets gång att ha kontakt med sjukgymnaster som kan 
bistå med fakta om ryggens anatomi och det kommer även att finnas en kontaktperson hos 
stiftelsen Spinalis som samarbetar med POC sedan tidigare. 



 

Projektmöten 
Projektmöten hos POC sker efter behov och enligt överenskommelse mellan 
examensarbetarna och Stefan Ytterborn på POC. 
Möten med handledare Lennart Wihk på Karlstads universitet sker löpande enligt 
överenskommelse. 
 

Sekretess 
Sekretessavtal upprättas i mån av behov under projektets gång. 
  
Kontaktuppgifter 
Stefan Ytterborn, handledare POC stefan@pocski.com 

Lennart Wihk, handledare KAU    lennart.wihk@kau.se 

Kontaktperson på Spinalis 

Annan kontakt 

Examensarbetare 
Helena Westberg helenawestberg@hotmail.com  
Lina Järåsen  lina_jarasen@hotmail.com  



 

BILAGA 2 - Planering 

 



 

 



 

BILAGA 3 – Mail från ICORD 
 
Dear Lina and Helena: 
 
I'm sorry that his had taken me so long to reply to you. Things have been crazy for 
me over the last month with teaching. Dr. Steeves asked me to reply to your 
question. This is an interesting question and quite a bit of research has been done 
into the fracture tolerance of the lumbar spine to compression forces that arise from 
impact to the buttocks or to impact resulting from landing on the feet with extended 
straight legs from a height. One complicating factor for you to consider is that alpine 
skiers normally ski with bent knees and the motion of the knees absorbs some of the 
energy of any impact.  
The research into finding the  force that would cause a lumbar spine fracture can be 
separated into two main categories: studies done using isolated cadaver spines 
(Osteoligamentous tests) and clinical studies that correlate fall height with the 
fractures that are observed in patients that suffer a spinal fracture (Clinical research). 
A summary of the two studies is given below with references. 

Osteoligamentous Tests 

  

Force (kN) 
Reference Energy (J) 

Mean Range 
Velocity (m/s) 

(Langrana et al. 2002) 29-35 5.8 3.9-7.4 0.1 
(Willen et al. 1984) 196 8 6-10 6.3 
(Oxland et al. 1994) 36-130     5.6 
(Panjabi et al. 1995) 57-164     5.2 
(Kifune et al. 1995) 57-164 6.3 0.9-11.7 5.2 

  

Clinical Research 

  

Velocity 
Reference Fall heights (m) 

(m/s) (km/h) 
(Bensch et al. 2004) 3-7 7.7-12 28-43 
(Foust et al. 1977) 3.05 7.7 28 
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From these results I conclude that  lumbar spine suffers fracture at a force of 
between 3.9 and 12 kilo Newtons with an average of around 6 kN. This most likely 
occurs from a fall from a height of between 3 and 7 m.  
Please feel free to write back with any questions that this information raises. I would 
be happy to help you further if necessary. Please accept my apologies again that it 
took me this long to respond. I hope the information is still of some use to you. 
 
Sincerely, 
 
Peter A. Cripton, PhD, P.Eng. 
  
Assistant Professor 
Department of Mechanical Engineering  
& Division of Orthopaedic Engineering Research, 
Department of Orthopaedics 
 
University of British Columbia 
6250 Applied Sciences Lane  
Vancouver, B.C. V6T 1Z4  
Canada  
  
Email: cripton@mech.ubc.ca 
Tel: (604) 822-6629 
Fax: (604) 822-2403 
web: www.mech.ubc.ca/~injury 
web: www.icord.org      
. 
  
 
 
 
 
 
 



 

 
-----Original Message----- 
From: Lina Järåsen [mailto:lina_jarasen@hotmail.com] 
Sent: Wednesday, March 21, 2007 1:05 AM 
To: steeves@icord.org 
Subject: Back protection project 
 
Dr Steeves, 
We are two students from Karlstad University in Sweden and we have received your e-mail address 
from Claes Hultling at the Spinalis Centre in Stockholm. 
 
We are now working on our degree project which claims to develop back protection for alpine skiiers. 
We contacted Claes Hultling because we had a question about compression-forces on the spine 
caused by landings in extreme skiing such as 
 
freestyle. He told us to contact you to find out more. 
We would be very grateful if You could take the time to look at our question. 
 
The main issue regarding our degree project is prevention of injuries at the 
 
spine in alpine skiing. We are especially interested in injuries caused by compression and we would 
therefore like to know approximately how big forces 
 
the spine is able to absorbe before taking damage. 
 
We are also grateful for any other information that could be useful when developing backprotection. 
 
Sincerely 
Lina Järåsen and Helena Westberg 



 

BILAGA 4 - Enkäten 
 

Enkät 
Denna enkät är en del i ett examensarbete på Karlstads Universitet i samarbete med Pocski 

och syftar till framtagning av nästa generations ryggskydd för alpin skidåkning. 

 
Kvinna   Man    
 

1. Använder Du ryggskydd? 
 Alltid 
 Endast under tävling 
 Aldrig 
 
Kommentera gärna ditt svar: 
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 

2. Vilka brister anser Du finns hos dagens ryggskydd? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

3. Vad skulle enligt Din mening göra ryggskydden bättre? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 

4. Hur fungerar dagens ryggskydd i respektive disciplin? 
 

Bra Dåligt  Vet ej Kommentarer:
  

Slalom         ____________________________ 
            ____________________________
  
Storslalom         ____________________________ 
            ____________________________ 
 
Störtlopp          ___________________________ 
           ____________________________ 
 
Super-G         ____________________________ 
            ____________________________ 
 
 
 



 

5. Vad är bra med de ryggskydd som finns på marknaden idag? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 



 

BILAGA 5 – Kartongens layout 

 
Kartongens layout gjord i Adobe Illustrator här i skala 1:3 
Vikningen sker längst de vågräta och horisontella linjerna. 
 
 

 
 


