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SSaammmmaannffaattttnniinngg 
 
Bakgrund 
Roland Öhrvall, VD för Ro Rollytech AB, hade en idé om ett båtskydd som med hjälp av 
GPS skulle kunna meddela båtägaren om oönskad aktivitet, såsom stöld eller inbrott. 
Genom projektet  ”Ett entreprenöriellt universitet” förverkligades idéen vid Luleå tekniska 
universitet. Den systemtekniska utvecklingen av larmet påbörjades 2005 och utfördes av 
EISLAB (Embedded Internet System Laboratory) vid LTU. Efter två års arbete var det 
yttre höljet det enda som kvarstod mellan idé och verklig produkt. Höljen formgavs 
genom ett examensarbete utfört av Joakim Norberg och Emelie Olofsson, 
avgångsstudenter vid Industriell design-utbildningen.  
Larmsystemet utgörs av fyra separata enheter; huvudenhet, displayenhet, fjärrkontroll 
och radiofyr. Ingående komponenter och larmsystemets funktion var bestämda innan 
examensarbetet påbörjats. 
 
Metod 
Projektet grundar sig på nyttjandet av systematisk problembehandling, vilket ger en 
strukturerad arbetsgång och möjliggör en objektiv problemlösning. Efter en inledande 
fas, då avgränsningar och förutsättningar fastslagits, utfördes grundläggande 
informationsinsamling och teoristudier i relevanta ämnen. Med insamlad data som bas 
började en intensiv konceptgenereringsperiod, med brainstormingsessioner och 
problemlösningsmetoder av annat slag. När ett antal lösningsförslag hade genererats 
presenterades dessa för uppdragsgivaren. Konceptval utfördes utifrån 
uppdragsgivarens ståndpunkt och en opartisk konceptviktning. Utvalda koncept 
modellerades i CAD-systemet NX. Solidmodellerna från den datorstödda konstruktionen 
kunde sedan användas till utskrift av en fysisk prototyp med hjälp av en 3D-skrivare. 
Bearbetning av prototypen i form av slipning och lackning genomfördes för att uppnå en 
rättvisande och verklighetstrogen finish. 
 
Resultat 
På grund av ekonomiska skäl skrevs endast en av larmsystemets mindre delar ut i 3D. 
Övriga enheter modellerades i CAD/CAID-program för att utvärdera och fastställa 
konstruktion, form och färgsättning.  
Ritningar och övrigt material från utfört CAD-arbetet tillhandahålls Rollytech och kan 
användas som produktionsunderlag. 
Projektgruppens förhoppning är att uppvisa en prototyp av larmsystemet under 
båtmässa i början av 2008 och att den färdiga produkten ska komma att tillhöra 
Rollytechs sortiment. 
 



 
 

 



 
 

 

 

AAbbssttrraacctt  
 
Background 
Roland Öhrvall, the VD of Ro Rollytech AB (Öjebyn, Sweden), had an idea of a boat 
guard that, with the use of GPS, will inform the boat owner of unwanted activities such 
as theft or burglary. 
The idea was realized at Luleå university of technology through the project ”Ett 
entreprenöriellt universitet” (An entrepreneurial university). The technical development of 
the security system began in 2005 and was implemented by EISLAB (Embedded 
Internet System Laboratory) at LTU. After two years work the outer casing was the only 
thing left between idea and actual product. The casing was designed through a master 
thesis performed by Joakim Norberg and Emelie Olofsson, two students in their final 
year at the programme of Industrial design. The security system consists of four 
separate units: a main unit, a display unit, a remote control and a radio beacon. 
Decisions regarding components and functions of the security system were made before 
the master thesis was implemented.  
 
Method 
The project is based on the practice of systematic methodology which results in a 
structured routine and an objective problem solving is possible. After an introducing 
phase when delimitations and conditions were determined, an essential information 
search and theory studies on crucial topics were made. With collected data as a base a 
more intense concept generating period began with brainstorming sessions and problem 
solving methods of other kind. 
When a number of propositional solutions had been generated they were presented to 
the mission assigner. Conceptual choices were made from the opinion of the mission 
assigner and an objective conceptual weighting. The selected concepts were drawn in 
the CAD-system NX. The solid models from the computer-aided construction could then 
be used for printing a physical prototype in a 3D-printer.  To achieve a correct and 
realistic finish the prototype was processed in form of grinding and varnishing. 
 
Result 
Due to economical reasons only one smaller part of the security system was printed in 
3D. Remaining units were rendered in CAD/CAID-systems for evaluation and 
establishing of construction, form and color. Rollytech is supplied with drawings and 
other materials from performed CAD-work, which can be used as a basis for the 
production. The expectation of the project group is to present a prototype of the security 
system during a boat show in early 2008 and that the finished product will be a part of 
Rollytechs product range. 
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11  IInnlleeddnniinngg 
1.1 Bakgrund 
RO Rollytech AB ligger i Öjebyn utanför Piteå och har fyra olika produkter/varumärken; 
Y-bommen bryggsystem, Elpex Roller skis, Gavas - produkter för snö och äventyr och 
Kulör & Co Bothnia Sprutmåleri.   
Roland Öhrvall, VD på Rollytech, är den som ligger bakom idén att utveckla ett nytt 
larmsystem. Då företaget tillverkar Y-bommar uppkom idén med en radiofyr monterad i 
själva Y-bommen samt en huvudenhet i båten där larmet går om båten flyttas från sin 
angivna GPS-position. Denna lösning är idag patenterad av Rollytech. 
Idén har därefter vidareutvecklats och förverkligats på EISLAB/Systemteknik vid Luleå 
tekniska universitet, genom projektet Ett entreprenöriellt universitet. Målgruppen för 
larmsystemet förväntas i första hand vara de som investerar stora pengar i sina båtar 
och skotrar och drabbas av höga försäkringspremier på grund av stölder.1 

1.2 Klarläggande av uppgift 
Examensarbetet går ut på att formge höljen till det, av EISLAB och Rollytech, redan 
framtagna larmsystemet. Systemet består av fyra enheter; en displayenhet som ska ge 
information om larmets status, en fjärrkontroll med vilken man kan styra larmet och dess 
funktioner (varierar beroende på vad användaren valt att koppla till reläingångarna), en 
huvudenhet som innehåller GPS och informerar om fordonets exakta position och 
slutligen en radiofyr som känner av om fordonet rör sig utanför ett visst område av dess 
placering. 
Utformningen av systemets enheter bör vara väl motiverad och anpassad för ingående 
komponenter och användaren. Komponenternas storlek och utformning samt 
larmsystemets funktion och gränssnitt ligger inte inom examensarbetets ramar och 
tillhör därav inte heller i projektgruppens ansvarsområde. 
Komponenter som skall inhysas av ett skyddande hölje är i projektets inledningsfas 
redan givna. I bilaga 1 hittas en mer ingående nulägesbeskrivning samt en redogörelse 
för de aspekt som behöver tas i beaktning vid utformningsarbetet. 

1.3 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att nyttja de metoder som undervisats under studietiden 
och genom systematisk metodik ta fram ett formförslag som ska komma att utgöra en ny 
produkt. Examensarbetet skapar en konsultliknande situation där tillfälle ges att arbeta 
emot ett företag och därav få inblick i ett autentiskt projektförfarande i arbetslivet. 
Projektgruppens förhoppning är att formge en för målgruppen tilltalande och lämplig 
produkt och att resultatet i framtiden kommer att ingå i Rollytechs sortiment. 
 

                                                 
1 Entreprenör 2, 2007 
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1.4 Målsättning 
Larmsystemet är i nuläget huvudsakligen avsett för den marina miljön. Förutom en 
korrekt utformning för miljön bör höljet formas så att det är lätthanterligt samt sticker ut 
på marknaden. Examensarbetets mål är att gå från idé till prototyp med hjälp av skisser, 
fysiska modeller och CAD-/CAID-program. Ett delmål är att under båtmässan i 
november 2007 och mars 2008 kunna visa upp en prototyp för allmänheten. Efter 
avslutat examensarbete är målet att resultatet ska utmynna i en färdig produkt med 
möjlighet för serietillverkning. 
Dokumentation om arbetets gång ska vara lätt att följa för att få en förståelse för hur 
formgivningsprocessen fortskridit. Rapporten ska delges Rollytech samt institutionen för 
Arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. En muntlig presentation av arbetet 
kommer även att hållas vid institutionen.  

1.5 Projektgruppen 
Projektgruppen består av två industriell design-studenter vid institutionen för 
Arbetsvetenskap (LTU).   
Jerry Lindblom forskningsingenjör vid EISLAB/Systemteknik är inledningsvis handledare 
för projektet men Niklas Jernelöv, konstruktör på Rollytech, får snart en handledande roll 
då Jerry inte längre arbetar kvar på Luleå tekniska universitet. Josef Forslund 
Universitetsadjunkt på Arbetsvetenskap har bistått vid modellbyggnation och rapid 
prototyping (utskrift i 3D-skrivaren). Handledare samt examinator för examensarbetet är 
Lars Sundström, Universitetsadjunkt vid institutionen för Arbetsvetenskap. 

1.6 Avgränsningar 
Projektgruppens roll är enbart att formge det yttre höljet. Rollytech har inte uppvisat 
någon fast designprofil som bör efterföljas. Möjlighet till att påverka larmets funktion 
(elektronik samt programmering) eller pris för färdig produkt ges ej. Dock finns möjlighet 
att inverka på material- och tillverkningskostnad för höljet då ett preliminärt materialval 
ingår i examensarbetet. Vidare val överlämnas till företag och därav även slutgiltigt pris 
för produkten.  
De ingående komponenternas dimensioner är givna och kommer att vara en 
begränsande faktor i produktutvecklingen.  
En snar deadline för formgivning av produkten kommer att begränsa de tidiga stadierna 
(idéverksamhet, motivering till val etc.) av arbetet.  

1.7 Dokumentation 
Dokumentation av projektet sker fortlöpande i form av veckobrev till handledare i slutet 
av varje arbetsvecka. Projektrapporten kompletteras löpande under arbetets gång. 
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Ganttschemat uppdateras även det kontinuerligt. Projektdeltagarna har tillgång till en 
server där all dokumentation kring projektet finns tillgänglig. 

1.8 Sekretess 
Inget material får publiceras utan Rollytechs medgivande. Information får ej heller 
distribueras eller överlämnas till annan part som kan medföra att Rollytech tappar 
marknadsandelar eller att företaget på något sätt skadas. 
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22  TTeeoorrii  
2.1 Larmsystemets funktion 
Pierre Sundberg, projektanställd hos Rollytech och stationerad på EISLAB, har arbetat 
med bland annat mjukvaran i den centrala webbservern som blir larmsystemets ansikte 
utåt. Samtliga larmsystem kopplas upp mot en server och GPS-positionen för båten, 
skotern eller andra fordon som har en fast strömkälla kan följas på Internet.  Vid ett 
inbrott larmas användaren via SMS eller e-post. Funktioner såsom tända belysning, 
koppla bort larmet, avläsa bränslenivån, vattennivån och aktivera vattenpumpen kan 
styras via dator eller mobiltelefon.2 
Radiofyren kontrollerar med huvudenheten om fordonet håller sig inom en given radie. 
Skulle fordonet lämna området går larmet och användaren får ett SMS alternativt ett e-
postmeddelande. Huvudenheten är ständigt uppkopplad mot GPS och ändras 
positionen meddelas användaren om detta med hjälp av GPRS då antingen via SMS 
eller e-post. Möjlighet för att larmet ska skicka ett SMS till larmtjänsten finns också, men 
då krävs det att larmtjänsten stöder SMS. Under färd med fordonet får användaren 
information om bland annat bränslenivå, vattennivå, GPS mottagning och position på 
displayenheten. 

2.2 Konkurrentanalys  
Genom en konkurrentanalys kan den egna verksamheten och dess enskilda produkter 
jämföras med andra aktörer som riktar sig till samma eller närliggande kundsegment på 
marknaden. Konkurrenter behöver inte nödvändigtvis erbjuda kunden en likartad 
produkt, de kan även tillhandahålla kunden med en produkt eller tjänst som 
tillfredsställer samma behov hos denne. En bilförsäljare bör exempelvis inte enbart oroa 
sig för att en kund väljer att vända sig till andra bilförsäljare vid inköp. Förutom dessa 
finns även konkurrens från kollektivtrafik, moped- och cykelförsäljare och andra som 
erbjuder transportmöjligheter. 3, 4 

2.3 Kundnöjdhet och produktens anatomi 
En produkt är allt som kan tillfredställa ett behov. Kundnöjdhet uppnås genom att 
uppfylla kundens krav och behov. För att en konsument ska finna en produkt intressant 
krävs det att den upplevda nyttan överstiger den upplevda uppoffringen. Det vill säga att 
de upplevda fördelarna att införskaffa en produkt måste vara så pass påtagliga att 
kunden anser att det är värt pengar och mödan. Således kan även ett högt emotionellt 
produktvärde leda till inköp.  
 
                                                 
2 Entreprenör 2, 2007 
3 Baxter, 1995 
4 Sundström, 2005 
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Grundläggande funktioner (”måsten”) är faktorer som kunden kräver att en produkt ska 
uppfylla. Utan dessa finns det ingen produkt. Prestationsfaktorer (”mer är bättre”) 
uppfyller behov hos kunden. Spänningsfaktorer och ”delighters” (tillfredställare) är 
funktioner utöver det vanliga som skänker mervärde åt en produkt. Kan innebära 
funktioner som kunden själv inte haft i åtanke. Delighters tenderar dock att tappa sitt 
värde på grund av att de allt eftersom blir förväntade av kunden.5 
 

 
 

fig.1, kundnöjdhet = uppfyllandet av kundens krav och behov 
 

 
Kärnprodukten utgör det konkreta behov en produkt ska fylla.6 Den verkliga produkten 
är den faktiska och fysiska produkten i sig. Den verkliga produkten kan även utgöra det 
som kunden förväntar sig och räknar som standard trots att det inte är absolut 
nödvändigt för att en produkt ska vara funktionsduglig. Kvalitet, utformning och 
varumärke är sådant som kan räknas som den verkliga produkten och som differentierar 
en produkt från en annan. Den utökade produkten är faktorer som ej krävs för att en 
produkt ska fungera. Dessa faktorer tillför mervärde, exempel på detta kan vara 
garantier eller service,7 se figur 2. 

 
 
 

                                                 
5 Jobber, 2006 
6 Kotler, 1996 
7 Czinkota & Ronkainen, 1998 



 
 

                                                                                                                                                                                                          Teori | 19 

 
fig.2, produktens anatomi 

2.4 Kommunikation 

2.4.1 Radiosignaler 
En radiosignal kan skicka information i form av musik, konversationer, bilder och annan 
data. En radiolänk utgörs av en sändare och en mottagare. Kommunikationsradio 
innefattar två enheter, vilka har varsin sändare och mottagare. Stor del av all trådlös 
utrustning kommunicerar genom radiovågor, andra tekniker kan vara IR och laser. 
Exempel på situationer/produkter då radiovågor tillämpas är radiosändningar över AM 
och FM-band, TV-sändningar, bärbara telefoner, mobiler och GPS-mottagare. 
En radiosignal kan gå genom väggar, men dämpningen av radiovågen är mycket större 
genom vissa material än i fri luft (exempel: vägg i metall; genomsläpp 0-10%).8 

2.4.2 Navstar GPS 
Navigation Satellite Timing And Ranging Global Positioning System, allmänt känt som 
GPS är för tillfället det enda användbara satellitnavigeringssystemet. Utvecklingen av 
GPS påbörjades redan under 70-talet av amerikanska försvarsdepartementet med stod 
inte färdigt att användas förrän i maj 1994. Med hjälp av 30 satelliter kan alla med en 
GPS-mottagare bestämma sin position (longitud, latitud och altitud) sånär som på +/- 15 
meter.  
För att bestämma positionen med GPS används så kallad triangulering från ett antal 
satelliter. Det vill säga varje satellit skickar ut information om exakt tid, datum, identitet 
(vilken satellit som sänder) och var satelliten befinner sig vid varje fastställd tidpunkt. Då 
informationen från satelliten färdas med ljusets hastighet går det att räkna ut hur långt  
 
 

                                                 
8 Blomqvist, 1986 
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det är till de olika satelliterna. Det krävs signaler från 3 satelliter för att räkna ut latitud 
och longitud samt en fjärde satellit för att räkna ut altituden.9 

2.4.3 Galileo 
Är den europeiska versionen av GPS och är tänkt vara fullt utbyggt under 2010, detta på 
uppdrag av EU. Galileo fungerar på ett likadant sätt som GPS, och är även tänkt att vara 
fullt kompatibelt med de andra systemen såsom GPS och Glonass. I praktiken innebär 
det att GPS-mottagare kommer att kunna användas för att ta emot även Galileo-
signaler. Till skillnad från GPS kommer Galileo ha möjlighet att positionsbestämma med 
meterprecision. 
När GPS utvecklades lades en funktion in, känd som SA (Selective Availability) som har 
i uppgift att störa ut signalen och försämra noggrannheten till +/- 100 meter istället 
för +/- 15 meter. Den 2:a maj 2000 avaktiverades dock denna funktion men USA har 
noga påpekat att man genom en knapptryckning kan aktivera den igen. 
Galileo kommer inte ha någon liknande funktion, snarare det motsatta. Skulle något fel 
inträffa som sänker noggrannheten kommer en varningssignal skickas ut till alla 
mottagare.10 

2.4.4 Global System for Mobile communications (GSM) 
Groupe Spécial Mobile eller GSM bildades 1982 som en konstellation av de nordiska 
och holländska teleoperatörerna. Syftet var att utveckla teknik som skulle vara 
gemensam för de mobila telefonisystemen i Europa. Ditintills hade länder konstruerat 
egna system som exempelvis nordiska mobilsystemet NMT.  
De första kommersiella tjänsterna baserad på GSM-teknik startade 1991. Från början 
var GSM en europeisk standard, men då tekniken sedan baserades på utomeuropeisk 
teknik bytte initialförkortningen betydelse till Global System for Mobile communications.  
GSM representerar andra generationens mobiltelefoni (2G) och har ersatt NMT. 
Tekniken används i både Europa och Amerika i sammanlagt ett hundratal länder.11   

2.4.5 General Packet Radio Service (GPRS) 
General Packet Radio Service eller kort GPRS är en standard för att skicka och ta emot 
data över GSM-nätverk. Med GPRS menas att data kan skickas och tas emot med en 
hastighet mellan 30 och 100 kilobit/sekund. Tanken är att mobiltelefonen eller liknande 
handhållna produkter ständigt kan vara uppkopplade mot Internet eftersom data eller 
”paket” bara skickas vid behov. Användaren betalar bara för överförd datamängd.12 

                                                 
9 Hofmann-Wellenhof, 1994 
10 Directorate-General energy and  transport 
11 Redl, Weber & Oliphant, 1995 
12 Bates, 2002 
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2.5 IP-klassning 
IP-klassen är en märkning som sitter på elektriska artiklar. Den anger graden av skydd 
mot åtkomst av strömförande delar och hur vattenresistent produkten är. 
IP-klassen bestäms med hjälp av listan i figur 3.13 

 
 Första Siffran  Andra Siffran 
0 Inget skydd 0 Inget skydd 

1 Petskyddad mot föremål 
större än 50 mm 1 Skyddad mot droppande vatten 

2 Petskyddad mot föremål 
större än 12 mm 2 

Skyddad mot droppande vatten. 
Apparaten får ej luta mer än max 
15° från normalvinkeln 

3 Petskyddad mot föremål 
större än 2,5 mm 3 Skyddad mot strilande vatten. Max 

vinkel 60° 

4 Petskyddad mot föremål 
större än 1 mm 4 Skyddad mot strilande vatten från 

alla vinklar 

5 Dammskyddad 5 Skyddad mot spolande vatten från 
munstycke 

6 Dammtät 6 Skyddad mot kraftig överspolning 
av vatten (munstycke, sjö o.s.v.) 

  7 Kan nedsänkas tillfälligt i vatten 
utan att ta skada 

  8 Lämpad för långvarig nedsänkning 
i vatten 

 
fig.3, tabell över IP-klassning 

2.6 Material och tillverkningsmetoder 
Plaster delas in i termoplaster och härdplaster. En termoplast definieras av dess 
egenskap att kunna formas på nytt efter att den upphettats. Möjlighet till omformning 
eller återvinning finns inte hos en härdplast som efter att den härdat (hårdnar under 
inverkan av en härdare) inte kan omformas. Härdplaster kan inte smältas och 
sönderdelas istället vid uppvärmning. Termoelaster är en relativt ny grupp av material 
som egenskapsmässigt ligger mellan plaster och elaster.14 Elaster eller gummimaterial 
kännetecknas av sin förmåga till stor elastisk återfjädring. I rumstemperatur har 
termoelaster liknande egenskaper som ett gummimaterial. Vid förhöjd temperatur 
mjuknar materialet och kan bearbetas som traditionella termoplaster. Termoelaster är  
                                                 
13 SP Sveriges tekniska forskningsinstitut 
14 Strömvall, 2002 
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ofta enklare och därför billigare att bearbeta till detaljer än gummi. En termoelast är dock 
mer värmekänsliga än ett gummimaterial. 
 

 
fig.4, översikt polymera material 

 

2.6.1 Polykarbonat, PC 
Polykarbonat är en termoplast med mycket brett temperaturområde. PC klarar av 
temperaturer från -140˚ till 135˚ C. Materialets kommersiella namn är bland annat lexan 
eller makrolon. Användningsområdet sträcker sig från vandaliseringssäkra fönsterrutor 
och skyddshjälmar till glasögonlinser och filmkassetter. 

2.6.2 Akrylnitrilbutadienstyrenplast, ABS 
ABS är den termoplast som vanligen används vid tillverkning av kåpor till maskiner och 
elektrisk utrustning men används även till bilinredningar, leksaker och skyddshjälmar. 
ABS är en sampolymer av akrylnitril, som gör materialet kemikalieresistens, butadien, 
som ger slagseghet, och styren, som tillför hårdhet, glans och styvhet.  

2.6.3 ABS/PC 
Genom att blanda ABS och PC kan man kombinera de två plasternas goda egenskaper 
och resultatet blir ett material som är styvare och hårdare än ABS samt mer lättformat 
än PC-plast. Lite av polykarbonatens värmetålighet går dock förlorad i processen.  

2.6.4 Polyeten, PE 
Polyeten är en billig termoplast med goda materialegenskaper som låg 
fuktgenomtränglighet, låg sprödningstemperatur och lätt bearbetning. Exempel på 
nackdelar med materialet kan vara låg styvhet och styrka. PE används bland annat till 
avloppsrör, behållare, leksaker, plastpåsar och som ytbeläggning på kartong. 

2.6.5 Polymetylmetakrylat (PMMA) 
Polymetylmetakrylat, mer känt som plexiglas, är en hård och nötningsbeständig 
termoplast. Plexiglaset har en hög ytglans och används bland annat i flygplansfönster, 
glasögonlinser, skyltar och badrumsinredning. 
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2.6.6 Acetalplast, POM 
Acetalplast är en ogenomskinlig termoplast som ofta ersätter metall som 
maskinkomponent. Exempel på brister kan vara att materialet angrips av syror med lågt 
pH-värde och är heller inte resistent mot oxidationsmedel som salpetersyra. Plasten 
används bland annat till kugghjul, bensinpumpar till bilar, vattenmätare och skruvar15.  

2.6.7 Aluminium 
Aluminium är en lättmetall och den andra mest använda metallen efter järn. Goda 
egenskaper är låg vikt, hög hållfasthet och lätt bearbetning. Främsta 
användningsområde för metallen är inom exempelvis transport, byggnad och 
förpackning. I övrigt nyttjas den även till bland annat elektrisk och mekanisk industri, 
kontors- och hushållsutrustning.16 

2.6.8 Formsprutning 
Formsprutning är den vanligaste metoden för serietillverkning av termoplastdetaljer. 
Mald plast pressas in i en uppvärm cylinder där plasten smälts ner och värms upp till 
mellan 175° och 300° C (beroende på material). Därefter pressas massan med högt 
tryck (350 – 1400 bar) in i formen med hjälp av en kolv eller skruvmatare. Väl inne i 
formen kyls smältan snabbt och stelnar. Det tar mellan 1- 30 sekunder/detalj beroende 
på form och storlek. Formarna är väldigt dyra, i storleksordningen 1 miljon sek. 
Formsprutning kräver därför mycket stora serier.  

2.6.9 Varmformning och vakuumformning 
Skivor eller folier av termoplast värms över materialets mjukningstemperatur och dras 
eller pressas sedan med hjälp av, till exempel, tryckluft eller vakuum mot en enkelform. 
Med denna metod kan man göra stora detaljer men framförallt är formarna billiga. 

2.6.10 Formblåsning 
Två formhalvor sluts kring en strängsprutad slang (sprutblåsning) eller ihålig förform 
(sträckblåsning) som blåses upp med tryckluft mot formväggarna. Plasten svalnar och 
stelnar varefter formen öppnas och produkten kan plockas ut. 

2.6.11 Strängsprutning/extrudering 
Plast eller metall värms upp och pressas genom en öppning eller ett munstycke. Detaljer 
som har strängsprutats har alltid samma genomskärningsyta längs hela längden. 17 
 
 
 
 

                                                 
15 Strömvall, 2002 
16 Thundal, 1991 
17 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004 
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2.6.12 Inkapsling/ingjutning 
För att skydda el-komponenter från fukt är det möjligt att kapsla in dessa med material 
som exempelvis silikon. Silikon täcker ett brett spektra av hårdhet, varför somliga kallas 
silikongummi och andra silikonplast. Silikoner (SI) har utmärkt värmebeständighet (250˚ 
C), god flexibilitet (ner till 90˚ C) samt låg vatten absorption. Materialets utmärkta el-
isoleringsegenskap är konstant över stora temperaturspann. Hållfastheten och 
nötningsbeständigheten är dock bristande hos silikonet. Utöver elektrisk inkapsling 
används silikonmaterial även till packningar och O-ringar. Epoxiplaster (EP) räknas till 
härdplaster och har i ohärdat tillstånd en sirapslik konsistens. Härdat är materialet stelt 
men kan göras elastiskt genom inblandning av gummi. Epoxi är ett mycket 
dimensionsstabilt material som liksom silikon kan användas vid inkapsling av el-
komponenter. Förmåga till vidhäftning vid andra material medför användning i lim, lack 
och ytbeläggningar 18, se bilaga 2.  

2.7 Modellbyggnad 
Att konstruera en modell under utvecklingsprocessen är ett enkelt och lukrativt sätt att 
åskådliggöra dess tänkta form och bilda en realistisk storleksuppfattning. En modell kan 
även fungera som ett hjälpmedel för att, redan i ett tidigt stadium, finna brister som kan 
åtgärdas innan en kostsam serieproduktion påbörjas.  
Det finns olika typer av modeller som kräver varierad mängd arbetsinsats och är mer 
eller mindre funktionella. Vilken typ av modell som konstrueras beror på syftet med 
modellbyggnationen. Vanliga modellmaterial är kartong, formskum, industrilera, trä, 
gips, plast (termoplaster) och halvfabrikat (rör, plåt, profiler etc.) 
Modelltyper: 
 

Skissmodell 
 Komplement till 2D-skisser 
 Tas fram snabbt  
 Visuellt hjälpmedel (få känsla för form, storlek etc.) 
 Testa olika principlösningar  

 
Mock-up 
 Enkel modell i enkelt material 
 Används ofta vid arbetsstudier  
 Testa idéer om räckvidd, sikt etc. 

 
 
 
 

                                                 
18 Strömvall, 2002 
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Funktionsmodell 
 Testa funktioner (hållfasthet, vikt, ergonomi etc.) 
 Utseendet spelar ingen roll,  
 Olika typer av material kan användas 

 
Påsiktsmodell 
 Modell som visar utseende och form  
 Ska se autentisk ut 

 
 Behöver inte fungera  
 Kan användas som hjälpmedel vid presentationer,  
 Kan byggas i många olika material 

 
Prototyp 
 En modell som ser ut och fungerar som den tilltänkta produkten 
 Samma funktion, komponenter, material, vikt som produkten 
 Syftet är att hitta brister i konstruktionen innan en eventuell serietillverkning 19 

 

2.8 CAD/CAID 
CAD står för Computer Aided Design eller Computer Assisted Drafting där den 
förstnämnda är den vanligast förekommande benämningen. Tekniken nyttjas i synnerhet 
inom konstruktion och arkitektur och begreppet innefattar framtagandet av ritningar och 
digitalt produktionsunderlag. Datorbaserade konstruktioner har till stor del ersatt tidigare 
pappersritningar. Andra användningsområden för CAD är visualisering, animering och 
utförande av tester (hållfasthet, mekaniska) på produkter i tredimensionell miljö. 
Gemensamt för alla CAD-program är arbete med solidmodeller med hög precision vad 
gäller måttsättning.20 

Computer Aided Industrial Design eller kort, CAID, är likt CAD en teknik för att framställa 
3D-modeller. Till skillnad från CAD arbetar man i CAID med ytmodeller. Dessa måttsätts 
inte med samma noggrannhet som CAD-modeller och är därför inte lämpligt som 
produktionsunderlag. CAID är ett mycket praktiskt verktyg i 
produktframtagningsprocessen då man med enkla medel kan framställa 
verklighetstroget presentationsmaterial i form av bilder och animeringar.21 
 
 
                                                 
19 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004 
20 Maher, Simoff & Cicognani, 2002 
21 Bates, 2002 
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Specification) eller STEP (STandard for Exchange of Product model data). Om modellen 
ska användas till exempelvis rapid prototyping kan bland annat STL-
format(stereolitografi) användas. 22 
 

fig.6, Alias StudioTools 13.0 

 

Alias StudioTools och Autodesk Maya är 
välkända CAID-program som kan användas 
för att skapa fotorealistiska produktbilder 
och animationer. Det är även möjligt att 
skapa animeringar i CAD-program såsom 
NX.  
För att klippa ihop och redigera animationer 
används andra hjälpmedel i form av 
videoredigeringsprogram. Adobe Premiere 
Pro är ett vanligt förekommande program 
för detta ändamål. 

2.9 Rapid prototyping 
Det finns flera sätt att ta fram fysiska modeller med hjälp av CAD-material. Det kan vara 
fördelaktigt att under utvecklingsarbetet skriva ut en prototyp av den tänkta produkten i 
en 3D-skrivare. Att skriva ut tredimensionellt tillhör en kategori av tekniken rapid 
prototyping. Metoden går ut på att omvandla en datoriserad 3D-modell till ett fysiskt 
objekt, i bästa fall en fullt funktionerande prototyp. 3D-skrivare bygger vanligtvis upp ett 
objekt genom en additiv process, det vill säga att modellen byggs upp lager för lager. I 
dag finns tre dominerande tekniker för att skriva ut tredimensionellt. Den första är  
                                                 
22 Pipes, 2007 

CAD är ett ovärderligt verktyg för konstruktörer 
världen över. Catia, Unigraphics NX, 
Solidworks och PTC Pro Engineer är exempel 
på CAD-system som flitigt används inom 
exempelvis bilindustrin och annan industri som 
innefattar utvecklingsarbete och produktions-
förberedande aktiviteter.  
För att överföra tredimensionella modeller 
mellan program finns ett flertal så kallade 
mellanlagringsformat. Vilken format som bör 
användas beror på syftet med 
modellexporteringen. För informations-
överföring mellan olika CAD/CAID- program 
används ofta IGES(Initial Graphics Exchange  

 
fig.5, UGS NX 4.0 



 
 

                                                                                                                                                                                                          Teori | 27 

 
baserad på plast som härdas i varm vätska. De övriga två medför nyttjandet av 
termoplast respektive stärkelse- eller gipspulver. ABS-plast är ett exempel på en  
termoplast som kan användas vid 3D-utskrifter. FDM (Fused Deposition Modeling) är en 
teknik som även används inom traditionell rapid prototyping. Metoden bygger på att ett 
munstycke lagervis sprutar ut smält polymer (plast) över skrivarens arbetsyta. En 
stödstruktur skapas på samma sätt i samband med utskriften. Den är nödvändig för att 
modellen ska vara stabil i alla skeden av utskriften. När modellen är färdig avlägsnas 
stödstrukturen. Vissa material kan brytas bort för hand medan andra tvättas bort i 
lösningsmedel.  
Det finns skrivare som är mer eller mindre exakta. Toleranserna varierar beroende på 
vilken skrivare som används, men noggrannheten påverkas även av skrivarriktningen. 
En 3D-skrivares precision anges i lagertjocklek (z-led) och x- och y-riktningens 
upplösning anges i dpi (dots per inch). 
En maskin för rapid prototyping kan vanligtvis färdigställa en modell inom loppet av 
några timmar. Utskriftshastigheten är förvisso beroende av vilken typ av maskin som 
används, modellernas storlek samt antalet modeller som produceras samtidigt. 23 

                                                 
23 Jones, 1997 
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33  MMeettoodd  
3.1 Systematisk problembehandling 
Utformningsproblem inom produktutvecklingsprocessen är ofta alltför komplexa för att 
kunna bedömas utan nyttjandet av en metod. När en problembehandling utförs finns det 
ett antal betydelsefulla komponenter och faktorer som inverkar på processen. De 
faktorer som kan påverka och därför bör tas i beaktning utgörs av människan, 
processen, omgivningen, hjälpmedel samt resultat. En metodisk och strukturerad 
process underlättar och leder till ett bättre och tydligare resultat. Problemen klarläggs 
och fastställs utifrån en problembeskrivning. Därefter analyseras och preciseras de 
bestämda problemen för att kunna användas som underlag till idéverksamheten. Utifrån 
alternativa lösningar ger den systematiska arbetsgången slutligen en välmotiverad 
lösning till tidigare uppställda problem. 

3.2 Informationsinsamling 
En viss mängd information krävs för att möjliggöra en problemlösning, likväl är ofta 
mängden information ofullständig i ett begynnande projektstadium. Fokus bör ligga på 
att finna rätt information för att avgränsa sökningen och finna det mest fördelaktiga 
arbetsunderlaget. Insamling av data är inte bara ett startskede av 
produktframtagningsprocessen utan bör fortgå igenom hela processen. Vanligen kan 
information som ska samlas in kategoriseras som: allmäninformation om problemet, 
användarinformation, marknadsinformation och produktionsinformation. 
De metoder som används vid datainsamling är väl kända och flitigt använda, inte minst 
inom produktframtagning. Vilken metod som bör nyttjas bestäms utifrån vilken typ av 
information som söks. Kunskap och information om ett ämne fås genom 
litteratursökning, intervjuer, undersökningar och databaser. Litteratursökning kan ge en 
informativ och objektiv aspekt av problemet medan intervjuer kan tillhandahålla 
personliga åsikter. Insamlad fakta bör alltid granskas kritiskt för att garantera nyttjandet 
av säkra källor.   
Vilken slags information som söks varierar med problemet. Insamlad data nyttjas efter 
gallring och analys för att skapa en grund åt den kreativa verksamheten.24 

3.3 Problembestämning 
För att precisera vilka funktioner den tänkta produkten ska besitta samt hur dessa kan 
uppfyllas är det en förutsättning att dessförinnan undersöka och fastställa det aktuella 
problemet. 
 
 
 
 
 

                                                 
24 Hamrin & Nyberg, 2006 
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3.3.1 Problemformulering genom abstraktion 
Abstraktion innebär att tänka bort vissa egenskaper hos exempelvis en produkt och 
därigenom synliggöra andra. Genom en abstraktion är det möjligt att konkretisera och 
peka ut problemet. De krav som ställs på den färdiga produkten förenklas successivt för 
att avslutningsvis sammanfattas i en mening som på ett generellt sätt uttrycker befintligt 
problem. 

3.4 Problemundersökning 

3.4.2 Funktionsuppdelning och kriterieviktning 
En funktion utgörs av en uppgift en produkt skall uppfylla eller en egenskap den ska 
besitta. En funktion bör därav definieras oberoende av tekniska lösningar. För att 
bedöma olika funktioner kan en metod som kallas kriterieviktning nyttjas. Som namnet 
avslöjar så värderas funktionerna (kriterierna) parvis mot varandra för att bestämma 
vilken av de två som har högst prioritet. De framstående fördelarna med metoden är att 
hänsyn tas till hur viktiga funktioner är i förhållande till varandra samt att den möjliggör 
en objektiv bedömning av fastställda funktioner.25 

3.4.3 Systematisk problembehandling 
Pahl och Beitz har tillsammans tagit fram en systematisk metod för problembehandling. 
Metoden innehåller vissa givna delmoment där det första steget är en kriterielista även 
kallad kravspecifikation. Målsättningar och omständigheter måste omformuleras i 
kriterier, det vill säga krav och önskemål på lösningen. Krav utgörs av de kriterier som 
under alla omständigheter måste uppfyllas. De kriterier som skall uppfyllas om så är 
möjligt benämns som önskemål. En kombination mellan ett krav och ett önskemål kan 
kallas ett gränskrav eller ett behov. Kriterierna anges siffermässigt(0-2), detta för att 
tydliggöra kriteriernas väsentlighet och sålunda med lätthet kunna användas som 
beslutsunderlag även vid senare granskning. En kravspecifikation utgår ifrån en 
beskrivning av vilka egenskaper som lösningen ska inneha. För att på ett systematiskt 
sätt kontrollera vilka egenskaper som är aktuella utnyttjas en checklista. Listan är till för 
att ge en uppfattning av vilka egenskaper den färdiga produkten kan tänkas ha. En 
checklista minimerar även risken att förbise några egenskaper. Då kriterierna 
sammanställts ordnas de genom att ange en huvuduppgift samt delsystem. Kriterierna 
dokumenteras därefter för att kontinuerligt korrigeras allt eftersom begränsningar prövas 
och konstruktionsarbetet fortskrider.26 
 
 
 
 
                                                 
25 Johannesson, Persson & Pettersson, 2004 
26 Pahl & Beitz 1995 
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3.4.4 Uppställning av funktionsträd 
För att översätta insamlad rådata till existerande behov och slutligen önskemål och krav 
på produkten ska följande punkter, enligt Ulrich och Eppinger27, beaktas: 

 Uttryck behoven i form av vad produkten ska göra, inte hur det ska bli utfört 
 Översätt till behov med samma detaljrikedom som i rådata 
 Använd positiva fraser 
 Undvik orden måste och ska 

 
De krav som ställs på en produkt är funktioner som denna måste uppfylla. Önskemålen 
är funktioner som möter ett behov men som produkten inte nödvändigtvis måste inneha. 
Dessa önskvärda funktioner rangordnas i ett funktionsträd. Huvudfunktioner 
sönderdelas i flera delfunktioner. Kostnadsrelaterade önskemål tas vanligtvis inte med i 
detta skede då de väger så tungt att det ensamt måste viktas mot färdiga 
lösningsförslag. 

3.5 Problemlösning 
När aktuella problem och delproblem fastställts genom problembestämning fortföljer 
arbetet med att lösa uppställda problem. Inledningsvis skall problemlösningar sökas för 
att sedan bedömas och därefter väljas. Problemlösningsprocessen kan utföras enskilt 
eller i grupp. Det huvudsakliga syftet är att generera idéer och uppslag och successivt 
vidareutveckla dessa tills endast en praktiskt genomförbar lösning till problemet 
kvarstår. Vanligtvis genomförs denna fas i upprepade omgångar då en preliminär 
omgång samt en förädlande och slutlig omgång ofta omnämns. Den preliminära 
omgången ger ofullständiga idéer och ofta framkommer nya problem medan den slutliga 
omgången genererar intressanta förslag som utvärderas inför det fortsatta 
utvecklingsarbetet. 
Det finns en uppsjö av problemlösningsmetoder som kan nyttjas som hjälpmedel under 
lösningsarbetet. Dessa tekniker är tänkta att stimulera det kreativa tänkandet men 
garanterar inte något resultat. Metoderna kräver ofta noggrannhet, erfarenhet och god 
analytisk förmåga.28  

3.5.1 Brainstorming 
Brainstorming är en vedertagen metod att finna lösningar till problem inom 
produktutvecklingsprocessen. Metoden kan tillämpas individuellt men används vanligtvis 
i grupper på 5-15 personer, däribland en ledare som övervakar förfarandet. Denne ser 
till att kritik inte förekommer och lämpligen även att idéer antecknas eller skissas. 
Ledaren kan också ha i uppgift att få igång deltagarnas tankeverksamhet och hjälpa 
dessa att tänka utanför kontrollerande ramar. Syftet med en brainstormingsession är  
                                                 
27 Ulrich & Eppinger, 2004 
28 Hamrin & Nyberg, 2006 
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att generera så många lösningar som möjligt till ett bestämt problem. Kvantitet är alltså 
viktigare än kvalitet. Samtliga deltagare ska få utrymme att ge förslag på lösningar, 
bygga vidare på andras idéer eller kombinera dessa så att helt nya uppslag kan 
tillkomma. 
Negativ brainstorming bygger på samma principer som traditionell brainstorming men i 
motsats till denna uppmuntras kritik. Detta kräver i sin tur ett objekt eller förslag som kan 
granskas.29 

3.5.2 Djupintervju/Gruppdiskussion 
Djupgående face to face-intervjuer är en kvalitativ metod som ger möjlighet att skapa en 
ingående förståelse för den utfrågades tankesätt. Intervjuer ger den utfrågade frihet att 
formulera svar i egna ord under den tid som krävs.30  En gruppdiskussion ger möjlighet 
till samma frihet förutsatt att alla gruppmedlemmar får samma utrymme i resonemanget. 
I bästa fall leder gruppens stimulans och dynamik till nya insikter.  
Det är ofta lättare att ha åsikter om vad en produkt saknar eller borde ha för funktion än 
att utan riktlinjer hitta en helt fristående lösning på problemet.  

3.5.3 Katalogmetoden 
Katalogmetoden även kallad litteraturmetoden är ett av de enklaste sätten att hitta 
inspiration till den kreativa tankeverksamheten. Metoden syftar på att söka information i 
produktkataloger, broschyrer, fackböcker etc. och systematiskt granska hur andra valt 
att lösa aktuella problem.  

3.5.4 Osborns idésporrar 
Osborns utarbetade frågor, även kallade idésporrar, kan gagna det individuella 
skapandet likväl som metoden kan nyttjas för att få fart på en avstannande 
brainstormingsession. Idésporrarna är väldigt generella frågor som används på redan 
framtaget material. Dessa frågeställningar innefattar allt ifrån att förstora och förminska 
till bearbeta och ersätta. För att inte skapa förvirring och oreda är det är viktigt att endast 
tillämpa en fråga åt gången.  

3.5.5 Ytterlighetstänkande 
Likt många andra problemlösningsmetoder är ytterlighetstänkande ett sätt att släppa de 
tankemässiga hämningarna och genom ytterl ighetsformuleringar stimulera 
tankeverksamheten. Exempel på ytterlighetsformuleringar kan vara: enklaste respektive 
mest komplicerade lösningen, billigaste respektive dyraste lösningen samt vildaste 
respektive mest konventionella lösningen.  

                                                 
29 Goldenberg & Mazursky, 2002 
30 Sowrey, 1988 
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3.5.6 Idéassociation 
Denna metod stimulerar fantasin och lämpar sig för grupparbete så väl som individuell 
idéverksamhet. Metoden går ut på att försöka associera till sina egna eller andras idéer. 
Utgångspunkten är en symbol av något slag som kan förknippas med det aktuella 
problemet. Den eller de symboler som framkommer efter att man studerat den första 
symbolen bör antecknas. Detta händelseförlopp upprepas tills konkreta idéer börjar ta 
form. 

3.5.7 Morfologisk analys 
En morfologisk analys berör en produkts fysiska egenskaper och kan användas för att 
finna ett antal optimerade totallösningsförslag. Dellösningar som framkommit under den 
kreativa idéverksamheten sammanställs i en morfologisk matris och kombineras till 
totallösningar som i sin tur kan utvärderas. Genom att kombinera lösningsförslag på 
delproblem kan man så komma fram till fullständiga produktförslag. Förslag som inte 
motsvarar kravspecifikationen eller av annan anledning inte är genomförbar sållas bort 
från den fortsatta urvalsprocessen.31 

3.6 Bedömning och val av koncept 
Genom kreativt arbete tas ett antal lösningsförslag fram och ett grovt urval av dessa är 
nödvändigt. Många alternativ ökar kravet på en rättvis bedömning. Utrymme för 
subjektivitet och personliga åsikter utan motivering finns ej. Varje idé måste bedömas 
innan de förkastas annars frångås det i övrigt systematiska arbetssättet. 
Genom en eller flera bedömningsmetoder gallras några lösningar ut för vidareutveckling 
och modifiering. Med hjälp av en merittabell kan framtagna koncept betygsättas utifrån 
hur väl de uppfyller önskvärda funktioner som fastställts under problemundersökningen. 
Betygen består av siffror där 1 motsvarar det sämsta värdet och 5 innebär att konceptet 
till fullo uppfyller funktionen. Konceptens betyg multipliceras sedan med funktionens vikt, 
vilket resulterar i en delmerit. Delmeriter summeras till en slutgiltig poäng som talar hur 
väl konceptet lever upp till totala förväntningar.    

                                                 
31 Sowrey, 1988 
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44  GGeennoommfföörraannddee    
4.1 Informationsinsamling  
För att insamla erforderlig fakta nyttjades litteratur, Internetsidor, enkäter och andra 
undersökningsmetoder. Det egna ämnesområdet behärskades men många olika 
aspekter måste beaktas för att produktens utformning skall anses som optimerad. Det 
var betydande att erhålla tillförlitlig information inom relevanta problemområden där 
projektgruppens kunskap var begränsad. Det primära var därav att finna fakta om 
elektronik, tillverkningsmetoder och övriga funktionaliteter vilket samlades från litteratur 
och utomstående fackmän. 

4.1.1 Ro Rollytech AB 
 

 
fig.7, utanför Rollytechs lokaler i Öjebyn 

 
 

Ett studiebesök gjordes under projektets början på Rollytechs fabrik i Öjebyn utanför 
Piteå. Där träffades projektgruppen med Roland Öhrvall och Niklas Jernelöv. Önskvärda 
material och tillverkningsmetoder diskuterades bland annat. Här föreslogs att höljena 
antingen kunde formsprutas i plast eller tillverkas av strängpressat aluminium. En 
rundvandring i fabriken gjordes där montering av rullskidor, tillverkning av skoterskidor, 
lackning av skåpluckor med mera förekom. Niklas Jernelöv fick ta över positionen som 
handledare. Då Niklas främst hade andra arbetssysslor ville han begränsa kontakten till 
enbart nödvändig kommunikation. 
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4.1.2 Rollytechs formspråk 

 
fig.8, Rollytechs logotyp 

 
Rollytech är delaktiga i tillverkningen av flera olika produkter som är helt oberoende av 
varandra. Det kan vara på grund av detta som företaget inte har någon fast designmall 
eller tydligt formspråk att identifieras med. Produkter som utgör Rollytechs sortiment kan 
möjligtvis kännas igen genom att de besitter företagets logotyp. 
Det finns inte någon annan produkt i Rollytechs sortiment som har någon större likhet 
med det larmsystem som tagits fram. Ett krav från företaget var dock att produkten i 
slutändan skulle ha ett utseende som passade in i en marin instrumentering. 

4.1.3 Marknads- och Konkurrentanalys 
En konkurrentanalys genomfördes för att få kännedom om den marknad som Rollytech 
gör inträde på och hur konkurrensläget såg ut. Det är angeläget att avgöra vad som 
krävs för att differentiera produkten på marknaden.  
I detta fall är det upp till produktutvecklaren att fastställa en form som ska tilltala och 
skapa mervärde. Larmsystemets funktion är genom tidigare framtagen mjuk- och 
hårdvara bestämd. 
En avsevärd mängd larm med varierande funktion går att hitta på marknaden. Största 
konkurrent är C-pod (Pilotfish), en relativt ny produkt med en prisbelönad design som 
dessutom har liknande funktion som Rollytechs larmsystem.  BoatSecurity BG600 
(Defa) och redKnows (Safegruppen) är andra larmsystem som även de har liknande 
funktion, men ingen särskilt tilltalande utformning.  
En enhet som kan liknas vid radiofyren, som ingår i Rollytechs larmsystem, finns inte 
hos något av de övriga larmen. Om möjligt bör detta användas som konkurrensmedel. 
Då det finns ett stort utbud av likvärda produkter bör man resonera kring vad larmet kan 
erbjuda kunden utöver en genomarbetad form och om det är möjligt att vidga 
målgruppen. 
En fullständig konkurrensanalys återfinns i bilaga 3. 

4.1.4 Trender och inspiration 
Ett önskemål som uppdragsgivaren hade redan från början var att deras produkt skulle 
vara diskret. En uppenbar trend som gäller just nu är mörka produkter med kromade 
detaljer, se bilaga 4. Formtrenden som man kan se på dagens/morgondagens produkter 
är mjuka och enkla former.  
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fig.9, exempel på interiör i en ny båt 

För att få inspiration och undersöka 
vilka trender som är gällande 
besöktes närliggande butiker med 
marina artiklar. Butiksbesöken gav 
en viss prisöversikt samt en bild av 
hur inredningen och instrumente-
ring i en modern båt ser ut. Internet, 
tidningar och produktblad från 
tillverkare av annan utrustning så 
som ekolod och plottrar 
genomsöktes. 

 
Även andra närliggande produkter 
studerades för att hitta nya trender och 
inspirationskällor bland annat, 
fjärrkontroller, mobiltelefoner och 
bilnycklar. Av inspirationsinhämtandet 
framkom det att ett minimalistiskt 
koncept med enkla former bör 
eftersträvas. 

 
fig.10, broschyrer och produktkataloger 

4.1.5 Enkätundersökning 
Med syfte att fastställa den allmänna uppfattningen om ett båtskydd i form av ett larm 
genomfördes en enkätundersökning. Utifrån den litterära undersökningen 
sammanställdes ett utkast av ett frågeformulär som redan under sommarmånaderna 
diskuterades och omarbetades. Årstiden antogs vara den lämpligaste på året för att 
komma i kontakt med båtägare. En förundersökning utfördes således i butik med marina 
artiklar i Luleå. Gensvaret var dock bristande och en annan angreppsvinkel söktes.  
En mer kvalitativ undersökning utfördes genom ett frågeformulär i pappersform som 
delades ut till, av projektgruppen, kända båtägare (bilaga 5). Båtägare och båtsällskap i 
Luleå-, Göteborg- och Stockholmsregionen tillfrågades genom en webbaserad enkät 
med samma utformning som den i pappersform.  Responsen från dessa två 
undersökningar var tillräcklig för att ge kännedom om det rådande läget.  
Målet med undersökningen var att, styrkt av annan insamlad fakta, fastställa hur ett larm 
skulle användas och hur den potentiella köparen kan se ut. Information om vad som är 
viktigt för detta kundsegment samt vilka produktegenskaper och liknande produkter som 
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föredras söktes också. Av enkäten framkommer att enkätrespondenterna främst utgörs 
av män med en medelålder mellan 40 och 50 år. Ett larm anses vara det andra bästa 
alternativet på skydd till det marina fordonet där en mänsklig vakt är förstahandsvalet. 
Ett larm skulle därav kunna vara ett gott komplement för ökad säkerhet. De flesta kan 
tänka sig att betala cirka 3000 sek för ett larm vilket innebär att den tänkta produkten 
skulle placeras i ett premiumskikt av marknaden då priset förväntas ligga omkring 10 
000 sek. Få av de tillfrågade har fått sin båt stulen men de flesta tror dock att deras båt 
är stöldbegärlig vilket tyder på att det finns ett upplevt behov. De flesta förvarar båten 
utomhus även vintertid och skulle lämna ett larm kvar i båten, vilket medför att 
larmsystemet måste klara av de påfrestningar som detta kan innebära. 
Fjärrkontrollen bör främst vara vattentät och lätt att förstå. Att den sedan helst är liten 
och med stora knappar innebär att knapparna förstoras samtidigt som storleken 
begränsas i största möjliga utsträckning utan att funktion eller tänkt formutryck påverkas.  
Funktionen är givetvis fortfarande den mest avgörande variabeln vid beslut om inköp av 
marin utrustning, men utseendet har ändå betydelse och kan påverka enligt 
enkätrespondenterna. 
Vad gäller varumärken och produkter som anses ha ett tilltalande yttre nämns bland 
annat Samsung, Sony Ericsson, Apple, Bang & Olufsen, Garmin och Hummingbird.  

 
 

fig.11, exempel på produkter som enkätrespondenterna föredrog utseendemässigt 
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4.2 Problembestämning 
Huvudproblemet består av att med hjälp av systematisk problembehandling formge ett 
skyddande hölje åt en ny produkt som ska ge ett fullgott skydd av fordon, i första hand 
båtar. Ett sekundärt problem är att höljet ska vara formmässigt lämplig för marin miljö 
och anpassas efter de yttre påfrestningar denna omgivning kan medföra. Största 
problem ligger i att göra enheterna vattenresistenta, minimera storleken samtidigt som 
formen ska vara tilltalande och ge önskat intryck. 
Ytterligare ett problem är att skapa konstruktionsunderlag i form av ritningar och CAD-
modeller. 

4.2.1 Problemundersökning 
För att inte förbise någon, för utvecklingsprocessen, väsentlig faktor analyserades 
problemet med hjälp av ett antal frågor, se bilaga 6. Detta skapade underlag för 
kravspecifikationen, bilaga 7, som är en förteckning av de krav och önskemål som 
produkten förväntas uppfylla. Produkten måste uppfylla listade krav medan det måste 
finnas goda skäl till att ta med ett önskemål vidare i beräkning eller realisering. 
Projektgruppen beslutar om vilka av önskemålen som i sammanhanget utgör 
betydelsefulla funktioner. Efter diskussion utfördes därefter nödvändiga kompletteringar 
vad gällde det område som projektgruppen hade möjlighet att påverka. För att bekräfta 
vilka av produktens funktioner som var de viktigaste vägdes de mot varandra enligt 
kriterieviktmetoden för att sedan organiseras i ett funktionsträd, se bilaga 9. 
Utifrån funktionsträdet kunde sedan varje koncept viktas vilket resulterade i en siffra 
över konceptets potential att vidareutvecklas.  

4.2.2 Problemformulering 
Med hjälp av en abstraktion formulerades en mening som sammanfattar och yttrar 
huvudproblemet, se bilaga 8. 
 

”Utformning av tåliga enheter vilka inrymmer komponenter med givna mått, som 
genom en enkel och säker funktion skall hjälpa användaren att skydda sitt fordon”  
 

4.3 Problemlösning 
Med insamlad data som grund inleds utformningsarbetet. Lösningsförslag till funna 
problem ska hittas genom kreativt stimulerande metoder. 
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4.3.1 Tidig idéverksamhet 
 

 
fig.12 och 13, skisser från den tidiga idéverksamheten 

 
 
I samband med brainstormingsessioner skissades ett flertal idéer fram. I detta skede 
togs ingen hänsyn till några formbegränsningar. Dimensioner på ingående komponenter 
inväntades fortfarande från uppdragsgivaren, vilket motarbetade ett mer detaljerat 
utformningsarbete. En fördel var att färg och form kunde nyttjas förutsättningslöst vilket 
är tydligt i skisserna. Genom att utgå ifrån geometriska grundformer skapades nya 
former. Under detta tidiga skede av utvecklingsarbetet lades ingen vikt på vad som var 
praktiskt genomförbart med avseende på ingående komponenter.   
 

 
fig.14, grundformer 

 
En fjärrkontroll med tillhörande kretskort hade lånats projektgruppen och det var i och 
med detta logiskt att börja fundera kring formen på denna. Arbetet kring fjärrkontrollens 
och displayenhetens form ligger i fokus då dessa enheter kommer att placeras synligt till 
skillnad från huvudenheten och radiofyren. 
Grundtanken kring fjärrkontrollens utseende var att genom färg och form göra den synlig 
om den skulle tappas i vatten. Helst skulle fjärrkontrollen vara vattentät och formmässigt 
anpassad för dess ändamål. 
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fig.15 och 16, skisser från det fördjupade utvecklingsarbetet 
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4.3.2 Fördjupat utvecklingsarbete 
I nästkommande skede tog en mer praktiskt och teknisk tankeverksamhet kring 
lösningsförslagen vid. Förslag skapades utifrån nulägesbeskrivningens begränsningar 
och kretskortet till fjärrkontrollen mättes med skjutmått för att få en storleksbegränsning 
på skisserna. Begränsningar som att höljet måste inrymma kretskorten samt vara möjligt 
att tillverka för en rimlig kostnad måste beaktas för att grov gallringen inte ska vara 
missvisande.  
Många idéer som uppkom under föregående fas ströks. Då tryckknappar och lysdioder 
är fastlödda på kretskorten är det problematiskt att flytta dessa. Från en objektiv 
infallsvinkel begränsades så formgivningen av flertalet komponenters fasta placering. 
Det fortsatta kreativa arbetet fokuserades i och med detta på att få samtliga enheters 
yttre att väcka intresse utan att flytta ingående delar och fortsättningsvis ändå begränsa 
storleken. Att göra enheterna större för att få en mer tilltalande form var inte försvarbart 
då kretskorten i sig redan var stora.  
För att åskådliggöra lösningsförslag och försäkra att endast optimerade totallösningarna 
kvalificerar sig vidare till det fortsatta utvecklingsarbetet utfördes bland annat en 
morfologisk analys, se bilaga 10. 

4.3.3 Konceptgenerering 
Ett lätt sätt att åskådliggöra former och se brister 
hos lösningsförslag är att skapa en snabb 
skissmodell av koncepten. Industrilera användes 
för att visualisera koncept. Lera är fördelaktig på 
det sätt att man lätt kan göra förändringar i 
formen. Lermodellerna formades på en stomme 
av trä som hade samma dimension som 
kretskorten. I det skedet var kretskortens mått allt 
som fanns som riktlinje. Leran var alltså ett bra 
sätt att få en uppfattning om vilken ungefärlig 
storlek enheterna skulle komma att ha. Några 
former skapades även i polyurethanskum. Det var 
dock svårt att utvärdera formen då lerans 
brunröda färg och skummets gula färg är svåra att 
förbise.   

fig.17, urethanskum och lera 
 
Ett beslut att inte ge form åt fler koncept i lera togs då många av lösningsförslagen 
innehöll räta vinklar och leran är svårarbetad i det avseendet. Kanter blir lätt kladdiga 
och modellerna ger ett otympligt och tungt intryck. 
Med färg och andra medel kan en skummodell få ett verklighetstroget utseende, det 
kräver dock mycket arbete. Istället för att skapa fysiska modeller av varje lösningsförslag  
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modellerades koncepten upp i Alias StudioTools där det är lätt att ändra form och färg. 
Nackdelen med datormodeller är att det är svårt att bilda sig en uppfattning om den 
verkliga storleken.  
Ett önskemål från Rollytech var att radiofyren skulle optimeras för montering i brygga 
(förborrat hål) eller y-bom. En cylinderform skulle underlätta montering samt minimera 
storleken. Då den yttre formen redan var mer eller mindre bestämd modellerades inte 
något lösningsförslag på denna enhet. Fokus låg istället på att fastställa en form för de 
resterande enheterna. 
Målet var att hitta ett gemensamt formspråk för hela larmsystemet. 
Konceptgenereringen gjordes trots detta på varje enhet för sig. Detta för att hitta ett 
optimerat utseende för alla enheter som senare kunde kombineras och bearbetas för att 
skapa ett gemensamt uttryck. 
CAID-modellerna, totalt 18 modeller (6 av varje enhet), presenterades för Rollytech. 
Samtliga koncept visas i bilaga 11.  
 
Uppdragsgivaren föredrog följande koncept: 
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fig.18, huvudenhet koncept 1, 4 och 6 



 
 

                                                                                                                                                                                                          Genomförande | 45 

 
fig.19, displayenhet koncept 1 och 5 
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fig.20, fjärrkontroll koncept 1 och 6 
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4.3.4 Val av koncept 
Fjärrkontrollskoncept 6 gav en något missvisande bild. Formen gjorde sig bra i ett tunt 
format men för att kretskortet skulle rymmas måste tjockleken ökas, vilket medför att 
det slimmade formintrycket ”förstörs”. Mycket tid spenderades på att få fjärrkontrollen 
intressant och spännande, men det framkom snart att en okomplicerad form var att 
föredra då fjärrkontrollen skulle bli så pass liten. Risken i att överarbeta fjärrkontrollen 
låg i att den antingen skulle bli rörig eller att detaljer skulle bli så små att de inte var 
märkbara. Ett minimalistiskt yttre ger intryck av enkelhet och tydliggör användning.  
Utifrån viktningen av önskvärda funktioner kunde varje koncept bedömas och få en 
slutgiltig summa för hur väl lösningsförslaget motsvarade funna önskemål. Val av 
koncept gjordes utifrån dessa summor. Då fjärrkontrollens koncept 6 i verkligheten blev 
mycket tjockare. Valdes koncept 1 för vidareutveckling. Koncept 1 av displayenheten 
gallrades bort på grund av att kretskortets rektangulära form medförde att enhetens 
dimensioner måste ökas för att inrymma detta. Koncept 6 av huvudenheten skulle bli 
skrymmande vid försök att gömma undan denna på ett trångt utrymme. På grund av den 
rundade formen skulle storleken behöva ökas för att få plats med 2 kretskort monterade 
på varandra. Koncept 1 föredrogs av projektgruppen medan koncept 4 var det som 
uppdragsgivaren tyckte bäst om. Koncept 4 var dock missvisande tunn och skulle i 
verkligheten bli tjockare. Konceptets tunnhet inklusive den mörkare nyansen kan ha 
påverkat beslut av koncept då enheten är tänkt att gömmas undan. 

4.3.5 Vidareutveckling av koncept 
De koncept som valdes ut för fortsatt bearbetning med hänsyn till uppdragsgivarens 
önskemål, viktning av koncept samt projektgruppens personliga val var: 
Koncept 1 av fjärrkontrollen och koncept 5 av displayenheten. Ett beslut togs att 
kombinera huvudenhetens koncept 1 och 4 för att finna den bästa lösningen. 
Då det är lättare att identifiera problem och brister hos redan existerande produkter 
visades urvalet upp för utomstående designstudenter som genom diskussioner och 
intervjuer gav sin objektiva åsikt och fick skissa fritt på uppvisade koncept. Många 
förslag på hur funktionella lösningar kunde kombineras och idéer kring formförbättringar 
erhölls (bilaga 12). 
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fig.21, uppslag från diskussion 

 
Kretskort till huvudenhet och displayenhet lånades från EISLAB och mättes med 
skjutmått för att få en mer rättvisande bild av höljets volym. Kretskort till radiofyren 
saknades fortfarande vilket sköt upp mer ingående arbete kring denna enhet.  
Den exteriöra utvecklingen bestod av att hitta en konkret form till höljena vars volym 
måste inrymma kända komponenter, passa avsedd miljö samt tilltala andvändaren. 
Fastsättning av kretskorten och skyddet för displayfönstret med mera utgör den interiör 
utveckling. 
Formen på displayfönstret är ingen större förändring men kan ändå påverka enhetens 
helhetsintryck. Displayen som är monterad på kretskortet är endast 61x16 mm och 
därför söktes en form på fönstret som inte skulle inkräkta på den redan lilla displayen. 
 

 
fig.22, formförslag till displayfönstret 

 
De vidareutvecklade koncepten av huvudenheten, displayenheten och fjärrkontrollen 
modellerades upp i StudioTools och skickades till Rollytech för utlåtande. 
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4.4 Konstruktionsarbete 

4.4.1 Avgörande faktorer för utformning och funktion 

 
fig.23, fjärrkontrollens kretskort i den nuvarande fjärrkontrollen 

 
Fjärrkontroll 

 Kretskortet ska kunna ligga mot plastkanter, helst på samma ställe som tidigare 
 Det ska finnas två styrpinnar med samma dimension och placering som tidigare 
 Placeringen av batteriet (12 V, MN-21-typ) måste vara på samma ställe 
 Placeringen av dem genomskinliga biten för lysdioden måste vara på samma 

ställe som tidigare 
 Placering av centrum för tryckknapparna måste vara på samma ställe som 

tidigare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fig.24, knapp- och diodplacering fjärrkontroll 
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Huvudenhet 

 Höljet ska ha en knapp för on/off. Det ska vara en tvålägesknapp med två åtskilda 
ändlägen 

 Höljet ska ha en knapp för att kunna lära huvudenheten att känna igen andra 
radiosändande enheter (fjärrkontroller och radiofyrar). En lysdiod i direkt 
anslutning till knappen ska också finnas. Knappen ska vara en tryckknapp som 
inte fastnar i nerläge 

 Det kommer att vara en mängd kablar ut från höljet. De flesta av dessa ska 
buntas ihop och dras genom samma kabelhål. Kabelbunten ska kunna 
förmonteras med kontakter i båda ändar och därför måste designen av höljet 
förmodligen ha en delning för att möjliggöra montering 

 Det ska finnas två stycken kontakter monterade i höljets vägg. Den ena är 
antennkontakten för GPRS och den andra är antennkontakten för GPS 

 Kretskortet ska skruvas fast i höljet och hänsyn måste tas till de skruvhål som 
finns i kretskorten, gällande placering och dimension på skruvtorn 

 Enheten ska kunna skruvas fast både horisontellt, vertikalt stående på kortsida 
och vertikalt ståendes på långsida   

 
Displayenhet 

 Ett genomskinligt material måste användas direkt ovanför displaykomponenten 
 Den tvåfärgade lysdioden måste synas utifrån. 
 Anslutning mellan displayen och huvudenheten är en kabelbunt om 12 kablar, i 

nuläget en flatkabel men eventuellt blir det byte till en rundkabel istället på grund 
av att man måste ha en skärm mot elektriska störningar. Precis som designen av 
huvudenheten måste man i denna design ta hänsyn till kabelanslutningen för att 
höljet ska kunna monteras 

 De sex kablarna till knapparna måste även de tas med i designen. Antingen går 
dessa sex i samma kabelhål som kabelbunten för anslutningen mellan displayen 
och huvudenheten, eller så går de i ett eget separat hål. En annan variant är att 
man har en sexledareskontakt eller tre tvåledareskontakter på höljet, för att 
ansluta knapparnas kablar till med motsvarande kontakter 

 
Radiofyr 

 Nuvarande kretskort med antenn ska användas 
 Antennen måste ligga utanpå om materialet till höljet är metall 
 Minst ett 12-voltsbatteri av typ MN-21 ska kunna anslutas på kortsidan 
 Enheten är tänkt att vara så liten som möjligt 
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4.4.2 CAD 
CAD-arbetet påbörjades utifrån uppmätta mått på kretskorten och kunde i efterhand 
justeras efter de exakta dimensioner som erhölls från Rollytech. Samtliga delar har 
modellerats så ”processriktiga” som möjligt, det vill säga att de utformats för eventuell 
tillverkning och montering. Utöver utrymme för kända komponenter har enheternas 
storlek begränsats. Tjockleken på många av enheterna visade sig vara lämplig trots att 
förhoppningen var att minska denna ytterligare. Då enheterna ska vara vattentäta har 
antalet delningar och hål där fukt kan tränga in noga avvägts.  
Unigraphics NX 4 användes till modelleringsarbetet då programmet var det som 
projektgruppen ansåg sig ha mest kunskap inom. Programmet användes även för att 
konstruera ritningar med exakt måttsättning. Modeller och ritningar är tänkta att fungera 
som produktionsunderlag.  
Slutlig form på radiofyrens innandöme bestämdes under CAD-modelleringens gång. 
Mindre justeringar av formen på displayenheten gjordes också. En alternativ lösning till 
displayfönstrets placering söktes då displaykomponenten inte var centrerat på 
kretskortet och därav inte kunde centreras i höljet utan att storleken ökades. 

4.4.3 Rapid prototyping 
3D-skrivaren på institutionen för Arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitet kommer 
från tillverkaren Stratasys och skapar modeller i ABS-plast. CAD-modellerna 
exporterades som STL-filer och fördes över till 3D-skrivarens programvara. Det tog cirka 
en och en halv timme att skriva ut fjärrkontrollens tre delar (utan knappar). Prototypen 
sprutspacklades och slipades innan den sprutmålades och lackades. 
 

 
            fig.25, 3D-skrivare           fig.26, 3D-utskrift av fjärrkontrollen i ABS-plast  
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4.4.4 Utvärdering/analys av prototyp 
Brister i den tänkta konstruktionen framkom av 3D-utskriften. Batteriluckan som tidigare 
satt på fjärrkontrollens ovansida (framsida) flyttades till undersidan (baksidan) för att 
gömmas undan mer. När batteriluckan öppnades på ovansidan låg kretskortet stabilt 
kvar på avsedda klackar i fjärrkontrollshöljet och batteriet kunde placeras utan att 
förändra kortets läge.  
När batteriluckan sedan flyttades till 
baksidan medförde detta att batteriet inte 
kunde placeras utan att kretskortet lossnade 
från klackarna, vilket gjorde det svårt att 
montera batteriet. Detta löstes enkelt genom 
en extra uppsättning pinnar(1) (från 
ovansidan av höljet) som stabiliserar 
kretskortets position. Prototypen visade 
också att de runda knapparna kunde rotera i 
fjärrkontrollshöljets hål, vilket inte var 
önskvärt. 

fig.27, ovansida fjärrkontroll 

4.4.5 Färgval 

 
fig.28, en diskret gråskala användes vid färgsättning 

 
I enlighet med uppdragsgivarens önskemål valdes koncept med diskreta färger. Ett 
larmsystem med neutrala färger bör inte vara lika iögonfallande och lämpar sig även 
bättre för den ämnade miljön. En gemensam färgsättning för samtliga enheter 
eftersträvades för att skapa ett genomgående intryck och samhörighet.  
En mörkare, närmast svart, nyans valdes till de enheter som ska placeras på mer 
krävande platser och utsättas för värre påfrestningar (huvudenhet och radiofyr). 
Huvudenheten ska kunna placeras där användaren föredrar och därför används 
lämpligen en mörk nyans på denna enhet. Fjärrkontrollen upplevdes som mer ”exklusiv” 
i en mörkare nyans som inte associeras med grå plast. Displayenheten får en ljus färg 
för att passa in i den övrigt ljusa båtmiljön. Då displayfönstret inte gick att centrera utan 
att göra displayenheten större placerades en mörk yta kring displayfönstret för att ge ett 
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intryck av centrering. Ytan får samma mörka nyans som fjärrkontrollen och 
huvudenheten. Ljusa kanter runt knapparna gör att de syns bättre på den annars mörka 
ytan. För att göra fjärrkontrollen intressant skulle den förses med en gradient yta eller en 
ljus linje runtom den övre kanten på modellen. Fjärrkontrollen upplevdes som större i 
datormodellerna än den i verkligen var. I och med den mindre storleken ansågs en linje 
eller nyansskillnad inte nödvändigt. Att använda få färger ger ett propert intryck och 
underlättar även vid målning.  

4.4.6 Förslag på material och tillverkningsmetod 
Formsprutning är den mest använda metoden för framställning av delar i termoplast, det 
är möjligt att tillverka små och mycket komplexa former. Det används bland annat för att 
producera höljen till maskiner och elektronisk utrustning.  
Att formspruta larmsystemets delar bör vara den lämpligaste tillverkningsmetoden.  
Formarna är dyra vilket medför att lönsamhet uppnås först när större serier produceras.  
De flesta termoplaster kan formsprutas, förslagsvis kan ABS eller polykarbonat med 
fördel användas. Båda har bra materialegenskaper så som låg vattenabsorption, lämplig 
användningstemperatur och relativt låg kostnad. 
Det är möjligt att göra huvudenheten och radiofyren i metall (exempelvis aluminium) 
men antennen på radiofyren skulle då behöva sticka ut genom höljet för att signalen inte 
ska avskärmas. Detta medför dock ytterligare ett hål vart fukt kan komma in. 
Displayfönstrets transparenta skydd kan göras av makrolon(PC) eller plexiglas(PMMA). 
Plexiglas är ett billigare alternativ till PC-plast. Andra fördelar med plexi är att det är 
hårdare och av den orsaken mer reptåligt. Materialvalet är preliminärt och baserar 
endast på teoretiska grunder. Inget praktiskt test eller hållfasthetsberäkningar har 
utförts.32 

                                                 
32 Avdelning för materialteknik, Luleå tekniska universitet, Lennart Wallström (2007-11-29) 
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4.5 Animering 
Förhoppningen var att visa upp en prototyp av larmsystemet på båtmässan i november, 
men Rollytech ville istället sträva efter att visa upp en modell på mässan under 
marsmånad 2008. En produktanimering sammanställdes som presentationsmaterial för 
båtmässan i november. Animeringen skapades i StudioTools och redigering gjordes i 
Adobe Premiere Pro. Den färdiga animeringen skickades till uppdragsgivaren för 
godkännande och fritt nyttjande. 
 

  
fig.29, bild från animeringsarbetet i Alias StudioTools
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55  RReessuullttaatt  
Formgivning innebär inte enbart att hitta ett tilltalande utseende, tanke måste även 
ägnas åt funktionen. Stor del av projekttiden gick ut på att göra höljet till enheterna 
möjliga att använda i praktiken. Det säkraste sättet att fastställa en form är att göra en 
prototyp av varje enhet.  Problem framgår med all säkerhet av en fysisk modell, vilket 
tydligt visades i 3D-utskriften av fjärrkontrollen. Det skulle innebära en betydande 
kostnad att skriva ut prototyper på alla av larmsystemets enheter, därför genomfördes 
endast en utskrift trots att det genom CAD-modellerna var möjligt att skriva ut hela 
larmet. De slutgiltiga koncepten modellerades enligt bestämda dimensioner upp i 
StudioTools och färgsattes utifrån föreslaget färgval. 

5.1 Formgivning 

5.1.1 Huvudenhet 

 
fig.30, slutgiltig huvudenhet 

 
En rektangulär form som överensstämmer med kretskortets dimensioner valdes till 
huvudenhetens hölje. Räta vinklar och okomplicerade ytor minimerar död yta innanför 
höljet och enheten behöver inte bli obefogat skrymmande då den är tänkt att gömmas 
undan. 
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Kanterna har en tilltagen rundning för att formen inte ska bli för vass. Den ljusa 
halvcirkeln tillsammans med den inramande kanten förstärker det rundade intrycket utan 
att behöva förändra formen. En mörk färgsättning används för att enheten ska kunna  
monteras i motorrum eller liknande utan att smuts blir allt för synligt. Släta ytor är lätta 
att torka av och underlättar rengöring. 
Som erfordrat innehar enheten två knappar och i samband med en av dessa hittas en 
diod. Knapparna har symboler för att visa dess funktion. Symbolerna ska kunna tydas 
oavsett i vilken riktning enheten monteras. De mörka knapparna är lätta att se då de 
omgivs av den ljusa ytan. Ljusa detaljer hittas även kring kabelhål och antennuttag.  
 

 
fig.31, kabelhål och antennuttag på huvudenheten 
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5.1.2 Displayenhet 
Displayenheten formgavs utifrån grundkravet att tillåta integrering i fordonets 
instrumentpanel. Displayfönstrets och diodens placering har inte ändrats, men för att 
skapa ett intryck av att displayfönstret är centrerat ramades detta in med en, på 
enheten, centrerad yta. Den inramande ytan är samma mörka nyans som använts till 
huvudenheten, detta för att skapa samhörighet mellan enheterna trots att de inte 
kommer att förekomma i närhet av varandra. Likt huvudenheten pryds displayenheten 
av ljusa detaljer i form av ytterkant, knappkant och knappsymboler. 
Kabelhålet har gjorts så litet som möjligt och kabeln är tänkt att gå ut i underkant på 
displayenheten.  
 

 
fig.32, slutgiltig displayenhet 
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5.1.3 Fjärrkontroll 
Tryckknappar samt diodens position har enligt krav inte ändrats. Till skillnad från de 
andra enheterna har fjärrkontrollen separata knappar för av- och påslagning och 
symboler har anpassat därefter. De två övriga knapparna har generella symboler då 
användaren själv väljer vilka funktioner som styrs genom dessa. Fjärrkontrollen uttrycker 
enkelhet i form och färgsättning. Enkelhet ser exklusivt ut och minimerar 
missuppfattningar. 
 

 
fig.33, slutgiltig fjärrkontroll 
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5.1.4 Radiofyr 
Radiofyrens storlek har minimerats och avgränsats till den cylinderform som önskats. 
Likt fjärrkontrollen har radiofyrens form och färgsättning hållits enkel. Samma 
färgschema som övriga enheterna har använts. 
En tvålägesknapp för av- och påslagning har placerats på en av cylinderns kortsidor. 
Samma symbol som hittas på huvudenheten och displayenhetens knapp, med samma 
funktion, har använts. Delningslinjer har minimerats på enheten. En delningslinje var 
dock oundviklig och hittas i samband med batteriluckan. Radioantennen är omsluten av 
höljet, vilket påverkar val av material, men underlättar vid formgivningsarbetet.  
 

 
fig.34, slutgiltig radiofyr 
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5.2 Konstruktion 
Samtliga enheters kretskort ska kunna fästas i höljet för att minimera risken för skador 
på kretskorten. I displayenheten och huvudenhetens kretskort återfinns skruvhål medan 
de mindre kretskorten, till fjärrkontrollen och radiofyren, helt saknar hål för skruvar. 

5.2.1 Huvudenheten 
I huvudenheten ska två kretskort monteras 
ovanpå varandra med ett visst avstånd. 
Plastdistanser sitter monterade i kretskortets 
skruvhål. Distanserna skruvas fast i 
underdelens skruvtorn. 
För att kretskortet skulle fixeras byggdes ett 
fäste för kretskortet i form av klackar(fig.36:3) 
som kretskortet vilar mot. På ovansidan av 
huvudenheten sitter två knappar en för av- och 
påslagning och en för att identifiera andra 
radiosändare. En diod sitter i närheten av 
identifieringsknappen. Diodens uppgift är att 
indikera när kontakt med andra enheter 
upprättats. 

 
fig.35, sprängskiss huvudenhet 

 

 
fig.36, huvudenhet underdel 

I höljet underdel finns förutom fyra 
klackar även åtta skruvtorn, varav fyra är 
för montering av kretskort(fig.36:2) och 
de resterande för fästning av 
överdel(fig.36:1). På underdelens yttre 
långsidor sitter även fyra stycken fästen 
för montering(fig.36:4) av enhet i 
fordonet. Enheten kan monteras både 
vertikalt och horisontellt. Huvudenhetens 
knappar kommer likt displayenhetens 
och radiofyrens att vara elektriska och 
har därav inte tagits i beaktning under 
konstruktionsarbetet. 
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5.2.2 Fjärrkontroll 
Fjärrkontrollen var den enhet som sedan tidigare 
hade bäst lämpat hölje och monteringsmöjlighet 
för kretskort. Knapparnas form och storlek har 
maximerats utifrån given placering av 
knappcentrum. 
 
Placering av delningslinje på samtliga enheter ska 
förenkla montering av ingående komponenter 
samt att på bästa möjliga sätt tillåta åtkomst av 
kretskorten vid reparation och liknande ingrepp.  

 
fig.37, fjärrkontrollens ovansida 

 

 
fig.38, knappkonstruktion 

Vid analys av tillverkad prototyp 
uppmärksammades att knapparna kunde 
rotera vilket inte skulle fungera med 
avseende på de knapparnas symboler. 
Genom en halvmåneformad kant runt 
knapparna och på insidan av höljet låser 
möjlig rotation av knapparna  

5.2.3 Radiofyr 
Delning av enheterna medför att en lösning 
till hur dessa ska vara hopmonterade måste 
hittas. Huvudenheten och radiofyren kommer 
till största del vara utsatt för väta och därför 
är det av stor vikt att de är resistenta mot 
vatten. Kretskortet skjuts in i höljet genom 
den öppning som blir då batteriluckan 
avlägsnas. Delarna är gängade och 
batteriluckan skruvas fast för att hålla undan  

 
fig.39, radiofyr och tillhörande batterilucka 

fukt. På grund av kretskortets utstickande komponenter visade det sig vara svårt att 
konstruera ett fäste för kretskortet inne i cylinder. Kretskortet läggs således på plats och 
kopplas in varpå cylindern fylls med silikon eller epoxi. På så sätt stabiliseras 
kretskortets läge samtidigt som skyddet mot väta ökar avsevärt. Vid alla delningar 
kommer packningar användas för att ytterligare skydda mot fukt. 



 
 

                                                                                                                                                                                                          Resultat | 62 

 

5.2.4 Displayenhet 
Displayenhetens framsida innehar fem 
klackar(fig. 40:2) för at hålla kretskortet 
på plats. På höger sida om kretskortet har 
plats lämnats för de kablar som måste 
dras från kortet.  
Av de åtta skruvtorn som pryder insidan 
av displayhöljet, är de fyra inre(fig.40:3) 
för att fixera kretskortet och de fyra 
yttre(fig.40:1) för att hålla ihop höljets 
fram- och baksida.  
 

fig.40, framsida displayenhetens hölje 

 
fig.41, sprängskiss displayenhet 

För att ge extra skydd åt displayen placeras 
en plastskiva, av förslagsvis plexiglas, 
framför displayfönstret. Plastskivan läggs i 
en nedsänkning som är 1mm djupt och hålls 
sedan på plats av övriga komponenter efter 
att dessa monterats i höljet.  För att 
garantera täthet mot väta har kabelhålet 
gjorts så små som möjligt. 
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5.3 Prototyp 
 

 
 

 
fig.42, 43, 44, prototyp i ABS-plast
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5.4 Animation 
 

 
fig.45, stillbild från färdig animering 

 
 
Det fanns inte möjlighet att färdigställa prototyper av samtliga enheter att uppvisa under 
båtmässan i slutet av året, därför beslutades att en kort och beskrivande animation 
skulle skapas.  
Animeringen är en ren presentationsanimering för att visa upp larmsystemets olika 
delar. Det är tänkt att den korta filmen ska kunna vara igång under en mässa och är 
konstruerad så att den kan upprepas. Larmsystemets fyra enheter cirkulerar vart 
eftersom fram till kameran för att rotera kring sin egen axel. 
Längst ner i bild syns en blå textrad för placering av Rollytechs logotyp och enhetens 
namn. Vid visning av varje enhet framträder en generellt förklarande text om 
larmsystemet i en transparent textruta. Det är meningen att den kortfattade texten ska 
väcka intresse för produkten hos den som tittar, snarare än förklara larmets alla 
funktioner. 
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66  DDiisskkuussssiioonn  
Att skapa en produkt som tilltalar den tänkta målgruppen kräver större 
marknadsundersökning och eventuellt en referensgrupp som produkten kan testas på, 
för att hitta dolda behov eller brister i utformning och funktion. Dessutom måste 
ekonomiska aspekter tas i beräkning. Förhoppningarna är att vårt projekt ska ge en 
grund för det fortsatta arbetet kring produkten. För vår del har det varit viktigt att 
begränsa arbetet till den faktiska 20-veckorsperioden.  

6.1 Metod 
Innan vi påbörjade projektet hade vi ingen klar uppfattning om vilken utformning och 
funktion ett marintlarm förväntas ha. Vår tankeverksamhet har därav inte varit särskilt 
begränsad av förbestämda uppfattningar och subjektiva föreställningar.  
Under projektets gång har vi ofta varit tvungna att utforska områden vi inte haft kunskap 
inom. Det har varit problem att få handledning främst beroende på att vi inte vetat till 
vem vi borde rikta våra frågor. Information har insamlats från facklitteratur och därav har 
vi inte kunnat förutsätta att insamlad fakta kunnat tillämpas på vårt problem.  
Eftersom att larmsystemets utvecklare inte längre var inblandade i projektet fanns inte 
kunskap om larmets konstruktion och förståelse för ingående el-komponenter. Detta 
innebar en förlust för oss då vi gärna hade velat tillgå denna kunskap för att underlätta 
vårt arbete. Med handledning från EISLAB/Systemteknik vid LTU hade projektet inte 
behövt stagnera vid något tillfälle. Lars Sundström, handledare vid Arbetsvetenskap, har 
funnits tillgänglig men vi har vid flera tillfällen varit i behov av kunnande inom andra 
specifika ämnesområden. Vårt arbete har försvårats utan ett kontinuerligt 
informationsflöde. 
Vi har haft svårigheter att avgöra arbetets exakta begränsningar och kanske är det på 
grund av det som vi vid flera tillfällen varit tvungna att ge oss i kast med ämnen vi saknat 
kunskap inom. 
 
Uppdraget bestod av att formge höljen som skulle skydda larmsystemets elektronik. 
Vilken form vi ville att enheterna skulle ha fastställdes relativt snabbt, även om mindre 
förändringar gjorts under projektets gång för att vidhålla eftersträvat formintryck. Den 
mesta tiden har lagts på fundering kring hur höljena ska konstrueras och 
ritningsframställning. Uppgifter på exakta mått till ingående el-komponenter fick vi sent, 
men det skapade turligt nog inte några större problem. 
 
Projektet har varit en utmaning och vår förmåga att lösa problem har vid flera tillfällen 
prövats. Att kunna bolla idéer och funderingar mellan varandra har varit oumbärligt. 
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6.2 Resultat 
Vi tycker att vi behärskar de arbetsmetoder vi lärt oss under vår utbildning och vi är 
nöjda med det resultat vi kommit fram till med dessa som hjälpmedel. Från början hade 
vi tänkt oss en mer iögonfallande form och färgsättning, men då uppdragsgivaren 
föredrog en mer diskret framtoning gjordes val utifrån detta. Vi tycker att vi har hittat en 
bra kompromiss vad gäller enheter som inrymmer kända komponenter och en tilltalande 
form.  
 
Vi ville i ett tidigt skede att det skulle finnas möjligheten att fästa fjärrkontrollen i en 
nyckelring men då detta störde det tänkta formintrycket valde vi att inte ta med det i 
några CAD-modeller eller ritningar.  
Larmsystem som lånats oss från EISLAB hämtades från universitetet av 
uppdragsgivaren, vilket innebar att några manuella mätningar inte längre kunde 
genomföra. Vilka kablar som skall användas från huvudenheten och vilka mått GPS- 
och GPRS-antennerna har fick vi aldrig svar på. Av den anledningen måste 
huvudenhetens CAD-modeller kompletteras med kabelhål och antennuttag med 
korrekta dimensioner.  
Endast fjärrkontrollens knappar har modellerats upp då resterande enheter använder 
elektriska knappar som troligt måste beställas.  
Förslagsvis kan de ljusa knappsymbolerna på samtliga enheter göras transparenta med 
möjlighet för ljusgenomsläpp från ljuskälla för att bli mer synliga i mörker.  
 
Det är svårt att veta hur pass vattentäta enheterna är baserat endast på datormodeller. 
Formen måste testas för att bestämma IP-klass. Om det varit möjligt hade vi helt 
undvikit delningslinjer men vi har i alla fall strävat efter att minimera dessa förutsatt att 
kretskorten går att montera på det sätt vi avsett. För att hindra fuktgenomträngning 
krävs efterarbete i form av packningar, inkapsling eller liknande. Hållfasthetsberäkningar 
på den tänkta konstruktionen har inte genomförts inom projektets ramar. 
 
Displayenheten är formgiven utifrån de instruktioner som fanns att hitta i beskrivningen 
av examensarbetet, det vill säga en display som integreras i båtens instrumentbräda. 
Genomförda undersökningar tyder dock på att flertalet föredrar en extern display som 
kan monteras var helst man önskar. Målet var att skapa en prototyp av varje enhet men 
av ekonomiska skäl och tidsbegränsning skapades endast fjärrkontrollen.  
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6.3 Framtid 
Ekonomiska beräkningar, hållfasthetsanalyser och tester för att bestämma IP-klass bör 
genomföras på provexemplar av produkten. Om Rollytech väljer att tillverka en testserie 
kan larmsystemet provas i bruk av målgruppen. Förhoppningarna är att systemet kan 
uppvisas på båtmässa under början av 2008 och motta ett positivt gensvar. 
 
Larmsystemet har en begränsad målgrupp, speciellt med den höga prissättningen (cirka 
10 000 sek). Det finns billigare larmsystem på marknaden med liknande funktion och det 
kan därav vara svårt att motivera ett mycket högre pris. Av examensarbetets 
enkätundersökning och genom samtal med båtägare framgår det att en majoritet är 
beredd att betala cirka 3000 sek för ett larm till sin båt.  
I början av projektet var det tal om möjligheter till att utöka användningsområdet för 
larmsystemet. Förslag på utvecklingsmöjlighet fanns genom att använda ingående 
komponenter för att hjälpa demenspatienter. Om systemets el-komponenter har 
potential för utveckling inom andra områden skulle detta hjälpa att vidga målgruppen. 
Genom examensarbetet framtagna höljen skulle med största sannolikhet inte kunna 
användas för annat ändamål och en ny produktutvecklingsprocess måste inledas.  
 
Även om vi i detta projekt valde bort möjligheten att fästa fjärrkontrollen vid en 
nyckelring kan det tillföra produkten mervärde.  Delighters (förhöjare) för produkten kan 
utgöras av en flytande fjärrkontroll som kan hålla en eventuell nyckelknippa flytande. Vid 
inköp av ett larmsystem ska konsumenten helst kunna välja om han/hon föredrar en 
extern eller intern display för att inte gå miste om kunden. 
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Produkten är uppdelad i fyra delar; en huvudenhet, en fjärrkontroll, en display samt en 
radiofyr. Eftersom larmet ska användas i marin miljö är det önskvärt att samtliga enheter 
är utformade med detta i åtanke.  
 
Huvudenheten är uppbyggd av två stycken kretskort som är monterade på varandra och 
till dessa kopplas ett antal kablar som bland annat går till display, sensorer och båtens 
strömförsörjning. Denna enhet är tänkt att inte vara synlig utifrån, när den väl är 
monterad i båten. På enheten ska det finnas två knappar, en av/på-knapp 
(tvålägesknapp) samt en knapp (tryckknapp som ej fastnar i bottenläge) för att lära 
huvudenheten att känna igen andra radiosändande enheter (fjärrkontroller och 
radiofyrar). Det är möjligt att ändra placeringen av knapparna. En diod ska finnas i direkt 
anslutning till knappen som ansluter enheter. En delningslinje måste finnas. Två 
kontakter ska finnas monterade på höljets vägg. Den ena är antennkontakten för GPRS 
och den andra antennkontakten för GPS. Kretskortet ska skruvas fast i höljet och 
hänsyn måste tas till skruvhål i kretskort. Huvudenheten ska kunna monteras både 
horisontellt, vertikalt stående på kortsidan och vertikalt ståendes på långsidan. 
 
Displayfönstret är monterat på ett separat kretskort. På detta kretskort finns en tvåfärgad 
lysdiod som kan lysa med både grönt och rött sken. Skenet från dioden ska vara synligt 
från utsidan av båten. Till displayens kretskort ansluts även tre stycken tryckknappar, 
som används för att styra innehållet på displayen. Displayenheten är tänkta för 
panelmontage och hänsyn designmässigt bör tas till hur marina instrumentpaneler 
allmänt ser ut. Anslutningen mellan displayen och huvudenheten är en kabelbunt om 12 
kablar, i nuläget en bandkabel men eventuellt byte till rundkabel på grund av att man 
måste ha en skärm mot elektriska störningar. Likt huvudenheten måste hänsyn tas till 
denna kabelanslutning för att montering ska vara möjligt. De sex kablarna till knapparna 
måste även de tas med i formgivningen. Antingen går dessa sex i samma kabelhål som 
kabelbunten för anslutningen mellan displayen och huvudenheten eller så går de i ett 
separat hål. En annan variant är att ha en sexledareskontakt eller tre 
tvåledareskontakter på höljet för att ansluta knapparnas kablar till med motsvarande 
kontakter. 
 
Två enheter skickar ut radiosignaler till huvudenheten av dessa är den ena en radiofyr 
som enbart skickar ut en krypterad radiosignal med ett visst tidsintervall. Denna enhet är 
tänkt att vara så liten som möjligt. Eftersom Rollytech även tillverkar båtbryggor så vill 
de förbereda dem för dessa radiofyrar och det enklaste torde vara att borra ett hål i 
bryggan, vilket ger att den yttre formen gärna får vara cylindrisk. Det nuvarande 
kretskortet med antenn ska användas i radiofyren. Minst ett 12-volts batteri av typ MN-
21 ska kunna anslutas på kortsidan. Om möjligt ska de färdiga metallkontaktblecken 
användas för batteriet, i annat fall måste en egen lösning tas fram. Eventuellt ska det  
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finnas en av/på-knapp (tvålägesknapp). En annan variant är en magnetbrytare där 
radiofyren är avstängd om magneten är ditsatt och igång om magneten är borta.  
 
Den andra enheten som skickar signaler till huvudenheten är en fjärrkontroll med fyra 
knappar (tryckknappar som ej fastnar i nerläge) och en likadan tvåfärgad diod som finns 
på displayens kretskort. En av-knapp och en på-knapp samt två knappar för att styra 
övriga funktioner som kan varieras beroende på vad som kopplas till systemets 
reläingångar. I nuläget används ett standardiserad fjärrkontrollshölje som finns färdig att 
beställa (Elfa). I fjärrkontrollen ska styrpinnar för exakt placering av kretskortet finnas. 
Motsvarande hål för pinnarna finns i kretskortet. I kontrollen måste finnas plats för ett 
12-volts batteri av MN-21-typ. Plastkanter som kretskortet kan ligga på ska finnas i 
kontrollen. Placering av batteri och centrum på tryckknappar samt diod ska vara som 
befintlig fjärrkontroll. 
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Termoplaster 
Material + - Användningsområde Bearbetning 

PE 

God slagseghet och 
kemikalieresistens 
Billig 
Låg fuktgenomsläpplighet 
Tunna filmer är transparenta 
Utmärkta elektriska 
egenskaper 
Låg sprödningstemperatur (ner 
till -100˚ C) 
Lättbearbetad 

Låg styvhet och 
styrka 
Begränsad 
värmetålighet 
Dålig UV-
beständighet 
Brännbar 
Hög 
gasgenomsläpplighet 
Mycket svårlimmad 

Kallvattenrör, avlopp, 
telefonkabelisolering, 
behållare, flaskor, 
hushållsartiklar, 
leksaker, plastpåsar, 
beläggning på 
papper etc. 

Formsprutning, 
varmformning, 
formblåsning, 
strängsprutning, 
rotationsgjutning, kan 
svetsas, folieras, präglas 
och vakuummetalliseras 

ABS 

Gynnsam kombination av 
syvhet, formbeständighet (upp 
till 100˚ C) och ythårdhet 
Slagseghet, även vid låga 
temperaturer 
God kemikalieresistens 
Lättbearbetad 
Låg skevning och 
formkrypning 
Billig 
Mycket god ytfinish 
Lätt att limma och svetsa 

Känsligt för 
ociderande ämnen 
Känsliga för UV-ljus 
Dålig 
utmattningshållfasthet 
Hög rökutveckling 
Dåliga 
lageregenskaper 
 

Kåpor till maskiner 
och elektriska 
apparater, 
bilinredning, möbler, 
VVS-armatur, 
skyddshjälmar, 
lerksaker, 
hushållsartiklar etc. 

Formsprutning, 
varmformning, 
formblåsning, 
strängsprutning, kan 
präglas, 
vakuummetalliseras, 
elektroplätteras, svetsas 
och limmas 
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PMMA 

Hård och 
nötningsbeständig 
God 
dimensionsstabilitet 
Unika optiska 
egenskaper 
Glasklara med låg 
ljusabsorbation 
Hög styvhet 
Låg vattenabsorption 

Dålig resistens mot 
lösningsmedel 
Angrips av ketoner, estrar, 
fenoler, aromater och 
halogenerade kolväten 
Moderat värmetålighet (max. 
anv. temp ~55˚ C) 
Anvisningskänslig 
Dålig utmattningshållfasthet 

Skyltar, badrumsinredning, 
takfönsterkupoler, 
reflektorer, optik 
(glasögonlinser), 
bindemedelskomponent i 
lacker och lim, fönsterglas i 
flygplan, baklyktor till bilar 
etc. 

Formsprutning, 
varmsprutning, 
strängsprutning, kan 
limmas och 
vakuummetalliseras 

POM 

God kemikalieresistens 
mot organiska 
lösningsmedel, 
drivmedel och 
mineraloljor 
Låg vattenabsorption 
Bra draghållfasthet 
Hög 
temperaturbeständighet 
Väderbeständighet 
Resistens mot 
varmvatten och alkalier 
Dimensionsstabil 

Ej resistent mot 
oxidationsmedel som 
salpetersyra 
Koppar verkar katalytiskt på 
spaltningen av formaldehyd 
Angrips av syror som har pH 
under 4 
Angrips av UV-strålning 
Svår att limma 

Kugghjul, glidlager, 
fläktpropellrar, 
bensinpumpar i bilar, 
handtag, skruv, 
vattenmätare, 
hushållsmaskiner, 
apparater i 
livsmedelindustrin, 
finmekaniska detaljer etc. 

Formsprutning, 
strängsprutning, 
formblåsning, kan 
präglas, 
vakuummetalliseras, 
elektropläteras, 
svetsas, svår att 
limma 
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PC 

God slaghållfasthet  
God elasticitet 
Låg vattenabsorption 
God vattenbeständighet 
God kemisk resistens mot 
oorganiska och många 
organiska syror vid måttliga 
koncentrationer 
God kemisk resistens mot 
många animaliska, vegetabiliska 
och mineraliska fetter och oljor 
samt mättade alifatiska kolväten 
och alkoholer (utom metanol) 

Utmattning vid dynamisk 
belastning 
Angrips av starka syror, 
klorerande kolväten och andra 
lösningsmedel, alkalier och 
ammoniakgas, sprickbildning 
kan förorsakas av aromatiska 
kolväten, klorerade kolväten, 
ketoner och estrar vid 
belastning, ömtåligt för varmt 
vatten (60˚ C) som kan 
hydrolysera PC, sväller i 
aceton och bensin  

Pumphjul, propellrar, 
skyddshjälmar, 
vandaliseringssäkra 
fönsterrutor, och glas till 
utomhusarmaturer, cd-
skivor, skyddsglas till 
billyktor, filmkassetter, 
hårtorkar, kontaktlinser, 
glasögonlinser, reläer etc. 

Formsprutning, 
formblåsning, 
strängsprutning, 
kan präglas, 
folieras, limmas 
och svetsas 
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Härdplaster och Gummin 
 

Material + - Användningsområde Bearbetning 

Silikongummi, 
Q 

Utmärkt värme och kyle 
resistent 
Utmärkt UV- och 
ozonresistent 
Utmärkta el- isolerande 
egenskaper som håller sig 
konstanta över stora 
temperaturområden 

Högt pris 
Dålig rivhållfasthet 
Hög relaxtion 
Tål mineraloljor och 
alifatiska oljor 
mindre bra 
Sväller i aromatiska 
lösningsmedel 

Kabelisolering, 
packningar, 
gjutformar, 
tätningsmassa 

Kan vulkaniseras i 
rumstemperatur och 
atmosfärtryck, form- och 
strängsprutas, kan gjutas 

Epoxi, EP 

Mycket beständigt mot syror 
och baser 
God resistens mot solljus, 
väder och vind 
Utomordentlig vidhäftning till 
andra material 
Dimensionsstabil 
Låg efterkrypning och 
värmeutvidgning 
Styv och hård 
Nötningsbeständig 

Dålig resistens mot 
alkohol och vissa 
lösningsmedel 
Härdning vid förhöjd 
temperatur 

Färger, lacker, 
gjutharts, laminat, 
inkapsling av el-
komnonenter, 
industriformgods, 
lim, ytbeläggning av 
metall 

Gjutning, formpressning, 
laminatpressning, kan 
elektropläteras och 
bearbetas skärande 
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BBiillaaggaa  44..  IInnssppiirraattiioonn  ((11//11))  
 
 

 



  
 



  
 

 
1. Ålder  
Medelålder: 44.2 år  
Yngst : 26 år  
Äldst : 63 år 

 

   
2. Kön 
Man  87.9 % (29) 
Kvinna  12.2 % (4) 
Totalt  100 % (33) 
  
3. Hur mycket är Du beredd att betala för en båt?  

 
 

Lägst: 80 000 kr 
Medel: 214 786 kr 
Högst: 1 500 000 kr  

   
4a. Vilket är bästa sättet att skydda en båt? (1 är sämst och 4 är bäst)  

 1 (Sämst) 2 3 4 (Bäst)  
Båtvakt  2.87 
Larm  2.85 
Videobevakning  2.36 
Båtlås  1.92 
4b. Övrigt   

 Spårningssystem  
 Inhägnat område  
 Folk bryr sig inte om ljudet  
   

5. Hur mycket är Du beredd att betala för ett båtlarm?  
Lägst: 1500 kr 
Medel: 3074 kr 
Högst: 10 000kr 

 
 

   
6. Tror Du att Din båt är stöldbegärlig?  
Ja  55.5 % (18) 
Nej  44.4 % (15) 
Totalt  100 % (33) 

 
 
 
 

 

BBiillaaggaa  55..  SSaammmmaannssttäällllnniinngg aavv eennkkäättssvvaarr ((11//33)) 



  
 

BBiillaaggaa  55..  SSaammmmaannssttäällllnniinngg  aavv  eennkkäättssvvaarr ((22//33)) 
7. Har Din båt någonsin blivit stulen/försök till stöld?  
Ja  6 % (2) 
Nej  94 % (31) 
Totalt  100 % (33) 
   
8. Hur förvarar Du Din båt under vintern?  
Varmgarage  18.2 % (6) 
Kallgarage  18.2 % (6) 
Utomhus  63.6 % (21) 
Totalt  100 % (33) 
   
9. Skulle Du ha kvar Ditt larm i båten under vintern?  
Ja  75.6 % (25) 
Nej  24.4 % (8) 
Totalt  100 % (33) 
   
10. Är det viktigt att larmet är löstagbart?  
Ja  54.5 % (18) 
Nej  45.5 % (15) 
Totalt  100 % (33) 
   
11. Är det viktigt att ett larm kan monteras på egen hand?  
Ja  93.9 % (31) 
Nej  6.1 % (2) 
Totalt  100 % (33) 
  
12. Är det viktigt att ett larm är lätt att använda?  
Ja  100 % (33) 
Nej  0 % (0) 
Totalt  100 % (33) 
   
13. Föredrar Du en extern display (likt en plotter eller ett ekolod) eller en display som kan 
integreras/monteras i instrumentbrädan (som en bilstereo)?  

Integreras  24.2 % (8) 
Extern  54.5 % (18) 
Vet ej  21.2 % (7) 
Totalt  100 % (33) 
   



  
 

BBiillaaggaa  55..  SSaammmmaannssttäällllnniinngg  aavv  eennkkäättssvvaarr ((33//33)) 
14a. Vad är viktigast på en fjärrkontroll?  
 1 (Minst viktigt) 2 3 4 (Viktigast)  
Liten  2.17 
Lätt att förstå  3.15 
Stora knappar  1.79 
Vattentät  3.37 
14b.Övrigt   

 Bra räckvidd 
Bekräftelse att larmet är påslaget  

   
15. Hur viktigt är utseendet då Du ska köpa båtutrustning (larm, GPS etc.)?  
5 (Mycket 
viktigt)  9.1 % (3) 

4  15.2 % (5) 
3  42.4 % (14) 
2  30.3 % (10) 
1 (Oviktigt)  3 % (1) 
Totalt  100 % (33) 
   
16. Nämn en eller flera produkter Du anser har ett tilltalande utseende (inte 
nödvändigtvis marina artiklar)?  

Yamahaskotrar Nokia P990 utan lucka  
Ej kantig Mac-produkter Mobiltelefoner  
Samsung Bang & Olufsen Garmin  
Ericsson telefoner Fällknivens knivar Ford mondeo, Porche 911  
iPod Keycod GPS  
Matt skärm Sony Ericsson Hummingbird ekolod  
Mercedesbilar Garmin Nuvi Linn HiFi  
   
17. Finns det någonting övrigt Du vill tillägga?  
Ersätta skyddet i bryggan 
med en GPS position i 
stället? 

Den ska vara 
användarvänlig 

Larmet ska kunna varna om olika 
händelser i båten   

Fjärrkontrollen får gärna 
flyta så den håller uppe en 
nyckelknippa 

Bra Pris och kunna 
meddela till mobilen var 
som händer i/med båten. 

Larmet ska kunna skicka SMS till 
telefonen så man vet vad som sker.  

Använda displayen som en 
plotter? 

Vet ej om jag skulle köpa 
larm även om de fanns 
billiga i bra utförande 

LCD-display som en telefon 
 

 



  
 



 

   

 
1. Var ligger det egentliga problemet? 

Problemet utgörs av att genom systematiskt problembehandlig utforma en ny 
produkt som ska ge ett skydd för båtar. Det största problemet är att optimera 
storleken på skyddet då dess komponenter såsom dioder, knappar och kretskort 
redan är förbestämda. Samt att utformningen ska vara tilltalade och nyskapande. 
Verkningsmiljön är i många fall extrem därför är det av stor vikt att produkten är tålig 
för yttre påfrestningar såsom fukt och stötar.  
 

2. Vilka önskemål och förväntningar ingår? (uttalade, dolda) 
Användaren ska själv kunna bestämma placering av skyddets olika delar 
Skyddet ska sticka ut bland konkurrenter på marknaden 
Innehålla ”delighters” 
Högkvalitativ 
Gedigen 
Tvättbar-vattenresistent 

 
3. Vilka uppgifter ska produkten klara?  

Meddela användaren om båtens position via Display, Internet och SMS 
Inrymma och skydda ingående komponenter 
Tåla rörelse, stötar 
Bibehålla uppkopplingen till de olika delarna 
Meddela användaren om eventuella uppkopplingsproblem (GPS, GPRS etc.) 
Ge användaren möjlighet att uppgradera larmet med nya komponenter såsom 
rörelsedetektor. Glaskrosslarm etc. 
Tillåta varierande montering 
Klara temperaturskillnader, max +40° min -40° 
Motstå fukt 

 
4. Vilka egenskaper måste produkten inneha?  

Pålitlighet 
Användarvänlighet 
Användarsäkerhet 
Hållfasthet, prisvärd 
Visa tydliga data 
Motsvara kundbehov 
Tilltalande 
Passa i en marin miljö 
 
 
 

BBiillaaggaa  66..  PPrroobblleemmuunnddeerrssöökknniinngg ((11//22)) 



 

   

5. Existerar det i uppgiften förfixerade förhållanden? (politiska, riktlinjer från företag, 
leverantörer etc.) Vilka vägar står öppna för utveckling? 
Ytterligare funktioner – tillbehör 
Andra användningsområden så som inom äldreomsorgen 
Möjlighet att välj typ av display vid inköpstillfälle, färgval 
Brand extension - Varumärkesförlängning 
Kostnadseffektivisera (tillverkning) 
Förpackning och exponering i butik 

 
6. Vilka egenskaper får produkten inte ha? 

Opålitlig funktion 
Svår att använda 
Farlig för användare 
Otymplig - skrymmande 
För dyr för målgrupp 
Ömtålig 

 
7. Finns liknande produkter/lösningar? (få grepp om aktuellt teknikläge) 

Båtlås 
Båtvakt 
Videobevakning 
Liknande båtlarm med GSM och GPS-funktion 

 
8. Finns standardkrav (lagkrav) normer som påverkar? 

IP-klassning 
EMC-märkning 
CE-märkning 

 
9. Finns krav/önskemål angående ändringsmöjligheter rörande prestanda och utseende? 

(tex. Förbereda gjutna delar för en kommande motor, utbytbara skal) 
Använda annan typ av strömkälla? Byte av kabeltyp? Medför eventuella förändringar 
i utformning och konstruktion. 

 
10. Tekniska trender, utvecklingsbara vägar, designtrender? 

Det finns produkter på marknaden med liknande funktion inom rimlig prisnivå och 
nya sofistikerade produkter uppkommer ständigt. För att ha en chans att hävda sig 
krävs att man kan erbjuda unika och kvalitativa produkter med bra livslängd. 

  BBiillaaggaa  66..  PPrroobblleemmuunnddeerrssöökknniinngg ((22//22))  
  



 

   

 
 

Gemensamma Krav Önskemål 
 Gediget utseende Tilltalande utseende 

 Ge skydd för ingående 
komponenter 

Utformning anpassad efter 
marininstrumentering 

 Fukttålig, IP-klass Användarvänlig, lätt att förstå 

 Tåla viss skakning/påfrestning Enkel och billig att tillverka 

 Tåla temperaturskillnader (C˚) 
max 40, min -40  

Miljövänlig och 
återvinningsbar 

 Motstå korrosion Tydligt, konsekvent formspråk 

 Isolerande material, ej riskera 
överhettning 

Anpassa geometri för enkel 
tillverkning 

 Använda förbestämda 
komponenter 

Förpackning anpassad efter 
exponering, lagring och 
transport 

 Målgruppsanpassad 
formgivning 

Förpackning som skyddar 
produkten 

 Motiverad och funktionell 
formgivning 

Lätt att rengöra 

 Delning för att möjliggöra 
montering av kretskort och 
andra komponenter 

 

 
 

BBiillaaggaa  77..  KKrraavvssppeecciiffiikkaattiioonn ((11//44)) 



 

   

 

 
Radiofyr Krav Önskemål 

 Geometri som tillåter batteri av 
typ MN-21. Diameter 10mm och 
längd 28mm 

Cylinderformad för att 
underlätta montering i 
brygga 

 Geometri som tillåter kretskort 
med måtten 50,9x11,8x2mm 

Enkel montering 

 Så liten som möjligt Knapp för av/på-slagning 
alternativt magnetbrytare 

 Vattenresistent  

  BBiillaaggaa  77..  KKrraavvssppeecciiffiikkaattiioonn ((22//44))  

Displayenhet Krav Önskemål 
 Inrymma 1 diod samt 3 knappar Möjliggöra panelmontage 

 Diod skall vara synlig utifrån Displayfönstret extra 
skyddat från slitage 

 Anslutning från display till 
huvudenhet, en kabelbunt om 
12 kablar (bandkabel). 
Kabelhålets storlek 15x1mm 

Samtliga kablar leds ut 
genom ett kabelhål 

 Geometri som tillåter kretskort 
med måtten 117,9x48x11mm 

Minimera störande 
reflektioner (solljus) 

 Visa ett displayfönster på 
61x16mm för användaren 

Enkel montering 

 Monteringsmöjlighet Vattenresistent 

 Fästanordningen ska minst bära 
upp enhetens vikt 

 

 Tålig mot UV-strålning  

 Hänsyn tas till skruvhål på 
kretskort 

 

   



 

   

 
Huvudenhet Krav Önskemål 

 Monteringsmöjlighet;  vertikalt 
och horisontellt. 

Kablar lättillgänglig för 
användaren 

 En tvålägesknapp för av/på-
slagning 

Samtliga kablar leds ut 
genom ett kabelhål 

 En knapp för att känna igen 
andra radiosändare. Tryckknapp 
som inte fastnar i ändläge 

Enkel montering 

 Diod i direkt anslutning till 
ovanstående knapp 

Vattenresistent 

 2 kontakter monterade i höljets 
vägg. En antenn för GPRS och 
en antenn för GPS 

 

 Hänsyn tas till skruvhål på 
kretskort 

 

 Fästanordningen ska minst bära 
upp enhetens vikt 

 

 Geometri som tillåter 2 kretskort 
monterade ovanpå varandra,  
med största mått 85,5x31,6mm 

 

 Anslutning från huvudenhet till 
display, en kabelbunt om 12 
kablar (bandkabel). Kabelhålets 
storlek 15x1mm 

 

 

  BBiillaaggaa  77..  KKrraavvssppeecciiffiikkaattiioonn ((33//44))  



 

   

 

Fjärrkontroll Krav Önskemål 
 Inrymma 1 diod samt 4 

knappar 
Flytförmåga 

 ”Ikoner” på knappar Synas under vatten 

 Utformningen möjliggör byte 
av batteri 

Så liten som möjligt 

 Geometri som tillåter batteri av 
typ MN-21. Diameter 10mm 
och längd 28mm  

Möjlighet att fästas på 
nyckelknippa 

 Geometri som tillåter kretskort 
med måtten 55,9x33,5x1 mm 

Vattenresistent 

  Styrpinnar för kretskort 

  BBiillaaggaa  77..  KKrraavvssppeecciiffiikkaattiioonn ((44//44))  



 

   

 
1. Funktionsberoende krav 

 
Fjärrkontroll Display Huvudenhet Radiofyr 

Inrymma 
kretskort med 

givna 
dimensioner  

Inrymma kretskort 
med givna 

dimensioner 

Inrymma kretskort 
med givna 

dimensioner 

Inrymma kretskort 
med givna 

dimensioner 

Inrymma given 
strömkälla 

Möjlighet att visa 
data i 

displayfönster 
med givna 

dimensioner 

Innesluta kabelhål 
med givna mått 

Inrymma given 
strömkälla 

Innesluta 4 st 
knappar 

Innesluta kabelhål 
med givna mått 

Innesluta visst 
antal knappar och 

1 diod 
Innesluta en knapp 

Innesluta diod 
Innesluta 3 st 
knappar och 1 

diod 

Innesluta GPS-
antenn och 

GPRS-antenn 

Fastsättningsmöjlig
heter, hålla för 

minst enhetens vikt 

Tåla fukt 
 

Fastsättningsmöjli
gheter, hålla för 
minst enhetens 

vikt 

Fastsättningsmöjli
gheter, hålla för 
minst enhetens 

vikt 

Tåla fukt 
 

Tåla 
temperaturskillna

der 
Tåla fukt 

 
Tåla fukt 

 
Tåla 

temperaturskillnade
r 

Tåla skakningar 
Tåla 

temperaturskillnad
er 

Tåla 
temperaturskillnad

er 
Tåla skakningar 

Enkel och säker 
användning Tåla skakningar  

Tåla skakningar 
Enkel och säker 

användning 

 Enkel och säker 
användning 

Enkel och säker 
användning  

BBiillaaggaa  88..  AAbbssttrraakkttiioonn ((11//22)) 



 

   

 
 
2. Omformning av kvantitativa kravpunkter till kvalitativa 
 

Gemensamma krav 
Inrymma kretskort av bestämd typ 
Inrymma visst antal komponenter 
Tåla yttre påfrestningar 
Enkel och säker användning 

 
3. Formulera lösningsneutrala termer 

Inrymma komponenter 
Tålig 
Enkel och säker 

 
4. Slutlig problemformulering 

 
”Utformning av tåliga enheter vilka inrymmer komponenter med givna mått, 
som genom en enkel och säker funktion skall hjälpa användaren att 
skydda sitt fordon” 

 
 
 
 

 

BBiillaaggaa  88..  AAbbssttrraakkttiioonn ((22//22)) 



 

   

 
Huvudfunktioner

 Funktionalitet Utformning Intryck Användar- 
vänlig Material ∑ Vikt 

Funktionalitet 1 2 2 1 1 7 0.28 

Utformning 0 1 2 1 1 5 0.20 

Intryck 0 0 1 1 0 2 0.08 

Användar-
vänlig 1 1 1 1 1 5 0.20 

Material 1 1 2 1 1 6 0.24 

      25 1 

BB
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(( 11 // 88 ))  



 

   

BBiillaaggaa  99..  VViikkttnniinngg ((22//88))  
Delfunktioner 
 

 
Underlätta 
rengöring 

Motstå yttre 
påfrestningar ∑ Vikt 

Underlätta 
rengöring 1 0 1 0.25 

Motstå yttre 
påfrestningar 2 1 3  

0.75 

   4 1 

 
 
 

 
Kvalitets- 

känsla Pålitlighet ∑ Vikt 

Kvalitets- 
känsla 1 2 3 0.75 

Pålitlighet 0 1 1 0.25 

   4 1 



 

   

 
 

 Enkelt 
formspråk 

Utnyttja givet 
utrymme 

Minimera 
storlek 

Tilltala 
målgrupp 

Anpassad för 
avsedd miljö ∑ Vikt 

Enkelt 
formspråk 1 1 0 0 1 3 0.12 

Utnyttja givet 
utrymme 1 1 1 0 2 5 0.20 

Minimera 
storlek 2 1 1 0 1 5 0.20 

Tilltala 
målgrupp 2 2 2 1 2 9 0.36 

Anpassad för 
avsedd miljö 1 0 1 0 1 3 0.12 

BB
ii ll aa gg aa   99 ..   VV ii kk tt nn ii nn gg

 

      25 1 

(( 33 // 88 ))  



 

   

BBiillaaggaa  99..  VViikkttnniinngg (4/8)
 
 

 Beskrivande 
symboler 

Optimerade 
knappar 

Enkel och 
tydlig 

disposition 
∑ Vikt 

Beskrivande 
symboler 1 2 2 5 0.56 

Optimerade 
knappar 0 1 0 1 0.11 

Enkel och 
tydlig 

disposition 
0 2 1 3 0.33 

    9 1 

 
 

 Tillverknings- 
metod 

Material- 
egenskaper ∑ Vikt 

Tillverknings- 
metod 1 0 1 0.25 

Material- 
egenskaper 2 1 3 0.75 

   4 1 



 

   

BBiillaaggaa  99..  VViikkttnniinngg  ((55//88))  
Funktionsträd 
 
 
Kostnad är en funktion som  
väger så pass tungt att den  
ensam måste viktas mot det  
färdiga konceptet för att inte  
medföra ett missvisande  
resultat. 



 

   

BBiillaaggaa  99..  VViikkttnniinngg  ((66//88))  
Merittabell 
 
Huvudenhet 
  Koncept 1 Koncept 4 Koncept 6 
Delfunktion Vikt Betyg Delmerit Betyg Delmerit Betyg Delmerit 
Underlätta rengöring 0.07 4 0.28 3 0.21 5 0.35 

Motstå yttre 
påfrestningar 0.21 3 0.63 3 0.63 2 0.42 

Enkelt formspråk 0.024 5 0.12 5 0.12 3 0.072 
Utnyttja givet 

utrymme 0.04 4 0.16 5 0.20 2 0.08 

Tilltala målgrupp 0.072 5 0.36 2 0.144 3 0.216 
Anpassad för 
avsedd miljö 0.024 3 0.072 4 0.096 1 0.024 

Minimera storlek 0.04 3 0.12 4 0.16 1 0.04 

Kvalitetskänsla 0.06 4 0.24 2 0.12 2 0.12 

Pålitlighet 0.02 4 0.08 3 0.06 1 0.02 
Beskrivande 

symboler 0.112 -  -  -  

Optimerade knappar 0.022 5 0.11 3 0.066 5 0.11 
Enkel och tydlig 

disposition 0.066 5 0.33 4 0.264 5 0.33 

Tillverkningsmetod 0.06 -  -  -  

Materialegenskaper 0.18 -  -  -  

 1.0  2.5  2.07  1.78 
 



 

   

 
 
Displayenhet 
  Koncept 1 Koncept 5 
Delfunktion Vikt Betyg Delmerit Betyg Delmerit 
Underlätta rengöring 0.07 3 0.21 4 0.28 
Motstå yttre 
påfrestningar 0.21 3 0.63 3 0.63 

Enkelt formspråk 0.024 2 0.048 4 0.096 

Utnyttja givet utrymme 0.04 4 0.16 2 0.08 

Tilltala målgrupp 0.072 2 0.144 4 0.288 
Anpassad för avsedd 
miljö 0.024 2 0.048 4 0.096 

Minimera storlek 0.04 1 0.04 5 0.20 

Kvalitetskänsla 0.06 3 0.18 3 0.18 

Pålitlighet 0.02 4 0.08 4 0.08 

Beskrivande symboler 0.112 -  -  

Optimerade knappar 0.022 2 0.044 2 0.044 
Enkel och tydlig 
disposition 0.066 2 0.132 3 0.198 

Tillverkningsmetod 0.06 -  -  

Materialegenskaper 0.18 -  -  

 1.0  1.716  2.172 
 

BBiillaaggaa  99..  VViikkttnniinngg ((77//88)) 



 

   

 
 
Fjärrkontroll 
  Koncept 1 Koncept 6 

Delfunktion Vikt Betyg Delmerit Betyg Delmerit 

Underlätta rengöring 0.07 3 0.21 4 0.28 
Motstå yttre 

påfrestningar 0.21 4 0.84 4 0.84 

Enkelt formspråk 0.024 4 0.096 5 0.120 

Utnyttja givet utrymme 0.04 2 0.08 2 0.08 

Tilltala målgrupp 0.072 3 0.216 4 0.288 
Anpassad för avsedd 

miljö 0.024 4 0.096 4 0.096 

Minimera storlek 0.04 4 0.16 4 0.16 

Kvalitetskänsla 0.06 3 0.18 3 0.18 

Pålitlighet 0.02 3 0.06 4 0.08 

Beskrivande symboler 0.112 -  -  

Optimerade knappar 0.022 3 0.066 3 0.066 
Enkel och tydlig 

disposition 0.066 5 0.33 5 0.33 

Tillverkningsmetod 0.06 -  -  

Materialegenskaper 0.18 -  -  

 1.0  2.334  2.52 
 
 

BBiillaaggaa  99..  VViikkttnniinngg ((88//88)) 



 

   

Delproblem Dellösningsförslag 

Förslutning 
radiofyr 

 

 

 

 

 
Gängad förslutning, 
kretskortet får skjutas in i 
höljet 

Delningslinje på mitten som övriga 
enheter för att underlätta montering 
av kretskort 

Kretskortet monteras i ett 
magasin för att sedan placeras i 
höljet 

Displayfönstret
  

 

 
Centrerat displayfönster, 
enheten dimensioner 
måste ökas 

Kretskortet centrerat, 
vänsterplacerat displayfönster   

BB
ii ll aa gg aa   11 00 ..   MM

oo rr ff oo ll oo gg ii ss kk   aa nn aa ll yy ss
 

 

  

 

(( 11 // 22 ))  

 



 

   

 

Batterilucka fjärrkontroll 

 

 
 

 

 

 

 

 Batterilucka på sidan  Batterilucka på 
framsidan (ovansidan)  

Batterilucka på baksidan 
(undersidan) 

Fastsättning för 
nyckelring 

  

BB
ii ll aa gg aa   11 00 ..   MM

oo rr ff oo ll oo gg ii ss kk   aa nn aa ll yy ss
 

 I hörnet som på en 
mobiltelefon 

Nyckelfästning liggande Nyckelfästning stående 

    

(( 22 // 22 ))  



 

   

 

 

BBiillaaggaa  1111..  KKoonncceeppttggeenneerreerriinngg  ((11//33))  
Huvudenhet  



 

   

 

BBiillaaggaa  1111..  KKoonncceeppttggeenneerreerriinngg  ((22//33))  
Displayenhet  



 

   

 

 

BBiillaaggaa  1111..  KKoonncceeppttggeenneerreerriinngg  ((33//33))  
Fjärrkontroll  



 

   

 



 

   

 
 Genomgående design 
 Plan baksida på display så den ligger mot instrumenteringen 
 Färger är kul 
 Olika färg på fjärrkontrollens knappar 
 Ha med displayens gröna färg någonstans på de andra enheterna 
 Färgskillnad på knapparna, ev. bara olika nyanser. Vitt, grått, gråare, svart 
 Lysande knappar (Lampa under knappar, kanske grön som matchar displayens 

färg) 
 Samma form eller färg. 
 Funktionell huvudenhet viktigare än samhörighet med andra enheter 
 Så liten huvudenhet som möjligt. Minimera ”döda” utrymmen vid montering 
 Display så liten som möjligt, men tydlig. (Samma på alla delar) 
 Knappar som ej ligger i linje på display, så länge de ej tar extra utrymmet från 

displayen 
 Knapparna tar över på display 
 Ytan runt displayfönstret är bra. Intryck av att displayen är större 
 Många instrument på instrumentpanelen påverkar utformningen av displayen och 

huruvida man bör ha symmetri i knapplacering etc. 
 Displayfönstret får inte kännas trängt av knapparna och vice versa 
 Kanske knapparna på display kan sitta som en triangel 
 Gillar den runda, den var rolig 
 Delarna bör vara enhetliga 
 Mycket död yta på huvudenheten, men beroende på material gör det kanske inte 

så mycket 
 Fyrkantiga var sämst 
 Stör sig inte på att det fanns tom yta på displayen 
 Skär sig med kantigheten och rundheten på den halvmåneformade displayen 
 Inte kär men gillade den runda 
 Huvudenheten ska vara lätt att placera 
 Enhetlig på så sätt att man ser att delarna hör ihop (är av samma system) 
 Huvudenheten är bättre att ha tråkigt och svart (ev. en logga) 
 Båtdesign är teknisk och funktionell och inte nödvändigtvig ”snygg” 
 Bra överlag att det inte är stora saker i båtar pga. Små utrymmen 
 Bra att knappar på fjärrkontrollen sitter högt, någonstans att hålla 
 Knappljud som indikerar att man tryckt (fjärrkontroll) spec. bra om man t.ex har 

handskar

BBiillaaggaa  1122..  GGrruuppppddiisskkuussssiioonn ((11//22)) 



 

   

 
 Många instrument på en instrumentpanel. Men man vill ändå att de är samspelta 
 Displayen kan liva upp formen med knapplacering när man ändå bara har 3 

knappar 
 Symmetri är trist (displayen!) 
 ”Händer mer” på fjärrkontrollen med yta kring knapparna, fokus på knapparna?  
 Den andra fjärren känns mer som ett legoblock 
 Trevligare med rund diod  
 Upplevs som mer vattentät om knapparna inte är separata, bara en upphöjd yta 
 Upphöjda symboler 
 Den rundare displayen trevligare 
 Den ”hammarformade” ser ut som kassan på ICA eller display på en våg 
 Den rundare displayen kunde ha omvänd form, vettigare att montera, rengöra etc. 
 Rund huvudenhet ser ut som en äggklocka, platt och fyrkantig huvudenhet som 

ett äldre tv-spel och den sista ser ut som en våg (även mac-inspirerad) 
 Den vågliknande, mac-inspirerade huvudenheten bäst. Formen borde avsmalna 

uppåt som de andra två koncepten 
 Tycker fortfarande att fjärren ska ha avsmalnande botten 
 Den runda huvudenheten ser mest ut som en sändare, de andra två mer lik ett 

proppskåp 
 Trevligt med markering runt knapparna så det händer lite mer 

 
 

 

  BBiillaaggaa  1122..  GGrruuppppddiisskkuussssiioonn ((22//22)) 



 

   

 
BBiillaaggaa  1133..  SSlluuttggiillttiiggaa  kkoonncceepptt ((11//11)) 



 

   



 

   

Displayenhet - ovansida BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 11 // 11 00 ))

 



 

   

Displayenhet - undersida BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 22 // 11 00 ))

 



 

   

Huvudenhet - Ovansida BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 33 // 11 00 ))

 



 

   

Huvudenhet - undersida BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 44 // 11 00 ))

 



 

   

Fjärrkontroll - Undersida BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 55 // 11 00 ))

 



 

   

Fjärrkontroll - Ovansida BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 66 // 11 00 ))

 



 

   

Fjärrkontroll - batterilucka BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 77 // 11 00 ))

 



 

   

Fjärrkontroll - knapp BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 88 // 11 00 ))

 



 

   

Radiofyr - batterilucka BB
ii ll aa gg aa   11 44 ..   RR

ii tt nn ii nn gg aa rr  

 

(( 99 // 11 00 ))

 
 



 

   

Radiofyr 

 

BBiillaaggaa  1144..  RRiittnniinnggaarr  ((1100//1100)) 
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