
Sammanfattning 
Lars Norberg med sitt företag Balticfitness, som erbjuder olika typer av träningsredskap, vill 

ta upp kampen mot de största aktörerna på skivstångsmarknaden. Balticfitness vill tillverka de 

bästa skivstängerna. Detta genom att börja tillverka sina egna stänger och sälja i sin butik. Det 

handlar om sex stycken olika typer av skivstänger som Lars vill ta fram; IWF herr och dam, 

Crossfit herr och dam, IPF och en teknikstång.  

Målet är att ta fram ett tillverkningsunderlag till samtliga stänger. Projektet är uppdelat på två 

personer, det vill säga mig och Filip Holmberg. 

Jag tog ansvar för val av material, lettring och ytbehandling medan Filip tog ansvar för 

lagerlösning och vikthållare. 

 

För att välja ett lämpligt material till stängerna kontaktades många företag för att höra vad de 

rekommenderar. Med hjälp av företagen som kontaktades drogs slutsatsen till att ett av dessa 

stål skulle vara lämpligt; SS 2541 (356Q) från Ovako, Uddeholm Deivar eller Uddeholm 

Unimax. I slutändan valdes SS 2541 (356Q) från Ovako då det skulle bli minst steg i 

tillverkningsprocessen men ändå tillräckligt bra hållfasthet. För att ta reda på om materialet 

klarar de påfrestningar det kommer att utsättas för användes FEM-analys i programmet 

Solidworks. 

 

Valet av lettring är olika för varje stång men till alla valdes mönstret krysslettring. IWF-

stängerna valdes till medium i grovhet, Crossfit- och teknik-stängerna till mild och IPF-

stången till grov. 

 

Ytbehandlingen valdes till förkromning för alla stängerna förutom IPF- och teknik-stängerna. 

Dessa stänger fick ingen ytbehandling över huvud taget. 

 

I slutändan blev projektet lyckat och de allra flesta målen avklarade. De enda kraven som inte 

uppnåddes var hållfastheten på damstängerna. I praktiken kommer dock stängerna klara alla 

belastningar som den utsätts för utan problem. 



Abstract 
Lars Norberg with his company Balticfitness wants to compete with the largest companies on 

the market for barbells, wanting to make the best ones. By starting to manufacture their own 

bars and sell in their store. The project is about finding six different types of barbells that Lars 

wants to produce; IWF mens and women’s, Crossfit mens and women’s, IPF and a technical 

bar. The goal is to produce a manufacturing basis for all of the bars. The project is divided on 

two people, me and Filip Holmberg. I took responsibility for the choice of materials, knurls 

and surface treatment, while Filip took responsibility for the bearing solution and the sleeves.  

 

To select materials for the bars that met the requirements, many companies were contacted to 

hear what they recommended. By using the information from the companies that were 

contacted, it was concluded that one of these steels would be appropriate; SS 2541 (356Q) 

from Ovako, Uddeholm Deivar or Uddeholm Unimax. In the end, Ovako's SS 2541 (356Q) 

was chosen as it would need the least manufacturing steps, yet good enough strength. To find 

out if the material would handle the stresses it will be exposed to, FEM analysis was used in 

the program Solidworks.  

 

The choice of knurl is different for each bar but all bars have cross-sectional pattern. The grip 

for each bar; IWF bars were chosen to be medium, the Crossfit and technic bars to mild and 

IPF bar to rough. 

 

The surface treatment was selected for chrome plating for all bars except for the IPF and 

technic bars. These bars did not get any surface treatment at all. 

 

In the end the project was successful and most of the requirements were met. The only 

requirements that were not achieved were the strength of the women’s barbells. In practice, 

however, the bars will handle sufficient loads without any problems. 

 


