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SAMMANFATTNING

Sjöodjuret är en helautomatisk, självuppladdande poolrobot gjord för att förhöja upplev-
elsen av poolen. Formen är inspirerad av vattenlevande djur och idén kom ursprungligen 
från tanken att förvandla en fiktiv varelse till en kommersiell produkt. Genom att jobba 
med en balans mellan individ och produktuttryck har jag försökt skapa en produkt som 
känns mer som en hjälpsam varelse än en städmaskin. Detta utan att göra avkall på an-
vändarens behov. Mitt syfte har varit att skapa en emotionell upplevelse av en “hardcore” 
industridesignprodukt.
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1. INLEDNING

Inför examensarbetet när jag satt och funderade över vad jag skulle hitta på verkade det 
omöjligt att komma på en produkt som inte redan är gjort flera gånger om. Jag hade precis 
genomfört ett projekt med en “Imaginary Friend” och tänkte att jag kanske skulle fortsätta 
på den banan, sätta fysisk form på något som inte finns. Ett Sjöodjur! Klart jag skulle göra 
ett sjöodjur! Frågan var bara var ett sjöodjur skulle vara till störst nytta.

Det blir allt vanligare att husägare bygger pool. Även om priset fortfarande är högt har 
poolen gått från att vara en lyx få förunnat till något uppnåeligt för en medelinkomst-
tagare. Under sommaren blir poolen en naturlig samlingsplats som erbjuder både svalka 
och avkoppling men också motion, lek och bus. Distributörerna är många och i broschy-
rerna och på hemsidorna möts man av bilder på lyckliga människor i kristallklart vatten. 
Det är den här drömmen man säljer och det är den drömmen som köps. Det många blir 
förvånade över är hur mycket underhåll en pool kräver. Vattnet är känsligt och för en 
normalstor pool får man räkna med att lägga ner två till tre timmars jobb i veckan. Med en 
poolrobot kan arbetsinsatsen minskas betydligt. Poolroboten scannar av poolen och räknar 
ut det mest effektiva sättet att gå över och rengöra botten och väggar.
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1.1 Projektbeskrivning

Det är inte alltid helt lätt att hitta renhållningsprodukterna på poolföretagens hemsidor. 
Dessa produkter är inget som passar in i drömmen man säljer, en dröm om lyx, lättja och 
varmt väder, men faktum är att man måste lägga en hel del tid på att ta hand om vattnet i 
sin pool. Vanligast är en kombination av antibakteriella kemikalier och poolens inbyggda 
filter samt manuell borttagning av avlagringar, löv och skräp. Det finns dock automatiska 
rengörare som underlättar arbetet, vissa kopplas till poolens utsug medan andra har egna 
filter och skräpbehållare. Gemensamma problem med dessa är dels den tunga vikten när 
man lyfter i och ur dem ur vattnet samt risken att skada produkten vid detta moment. 
Eftersom antingen en slang eller en elkabel slingrar sig i poolen är det inte lämpligt att 
vistas i vattnet under användandet av dessa produkter. Dessutom ligger det estetiska ut-
trycket i dessa produkter långt ifrån känslan av själva poolen. Med Sjöodjuret har jag haft 
för avsikt att skapa en poolrobot som passar in i drömmen. En uppladdningsbar poolro-
bot som sköter och laddar upp sig själv. Tanken på att ta itu med något kan oftast vara 
jobbigare än att verkligen göra det. Med Sjöodjuret slipper du den ”uppstarten” plus allt 
släpande och kånkande. Den tas inte upp utan bor i poolen och sköter städningen åt dig. 
Allt du ska behöva göra är att tömma behållaren då och då.

För att förmedla historien om sjöodjuret har jag valt att arbeta med hela upplevelsen, ge-
stalten såväl som rörelsen och interaktionen mellan människa och produkt. Jag vill skapa 
en emotionell upplevelse av en typisk industridesignprodukt. Genom att ge produkten 
”individstatus” vill jag skapa en relation mellan människa och produkt.

Sjöodjuret ska inte bara skapa en bättre poolmiljö för människan utan även vara miljövän-
lig i sig själv. Mekanisk rengöring av poolvattnet gör att mängden kemikalier kan minskas 
vilket ger ett bättre vatten och en mindre miljöpåverkan. Slutkonceptet har visualiserats i 
en modell skala 1:1
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2. AVGRÄNSNING

Jag kommer att fokusera på gestaltning, upplevelse av, samt interaktionen mellan poolroboten och 
användaren. De tekniska specifikationerna rörande drivenheter och liknande kommer jag endast att 
beröra på ett ytligt plan, mest för att få en verklig bas för arbetet. 
Modellen kommer vara sluten och poolrobotens insida samt dockningsstation kommer enbart att 
visualiseras i 2D.  Arbetet kommer att ligga på en konceptuell nivå. Jag kommer också avstå från 
att gå in på tillverkningsprocessen av produkten. 

Jag har varit i kontakt med WEDA, en svensk tillverkare av poolrobotar för professionellt bruk. 
De lät positiva till projekt av den här typen men då företagets VD, Klas Lange var bortrest under 
projektets första halva kunde inga beslut tas och senare gjorde mitt val av en mer konceptuell 
tekniklösning än de som finns i dagens produkter att jag beslutade att genomföra projektet på egen 
hand.
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3. AUTOMATISK POOLRENGÖRARE vs. POOLROBOT

Det finns två huvudgrupper av självgående poolrengörare på marknaden. Den första benämns som 
en automatisk poolrengörare och är en relativ enkel maskin som kopplas till och drivs av poolens 
eget cirkulationssystem. Denna typ av rengörare har ingen egen intelligens utan irrar runt i poolen 
lite på måfå.  De vanligaste varianterna fungerar med diafragmateknik och har en stor sugplatta 
vid munstycket vilket även gör det möjligt för dem att gå över vertikala ytor. Allt som oftast fast-
nar denna typ av ointelligenta apparat i en hörna av poolen och kan ihärdigt städa samma kvm i 
timtal, då krävs det att man manuellt flyttar runt den för att täcka upp hela poolen. Många av dessa 
saknar egna filter och det uppsugna skräpet samlas i poolens filter som då måste rengöras genom 
en s.k. backspolning.

Den andra gruppen kallas för poolrobotar, de jobbar med egna motorer och städar både botten, 
väggar och vattenlinje. De tar sig fram likt en pansarvagn på rullar med larvfötter och drivs med el 
genom en flytkabel. Rullarna är utbytbara och det är materialet i dessa som avgör vilket underlag 
de klarar av att städa. En poolrobot känner av poolens storlek och med hjälp av en mikroprocessor 
räknar den ut det mest effektiva sättet att gå över poolens alla ytor. Robotarna är tunga (runt 20 kg) 
och säljs därför oftast tillsammans med en vagn för att underlätta transporten mellan förvaring-
splats och pool. Alla poolrobotar är helt fristående från poolens eget system och har därför också 
egna filter som töms efter en städsession. Enklare varianter filtrerar bara bort löv och skräp medan 
andra med dubbla filter kan rena vattnet från mikropartiklar.  Detta gör att man sparar på poolens 
sandfilter och kan minska antalet backspolningar vilket spar både jobb och vatten. En annan posi-
tiv effekt av den mekaniska borttagningen av skräp och partiklar är att man kan minska klorför-
brukningen i poolen upp till 70 %.
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4. MARKNADSÖVERSIKT

Det finns hundratals poolrengörare ute på marknaden och flera stora tillverkare.
För att få en internationell överblick av vilka varianter av poolrengörare det finns och 
dess varumärken har jag letat på Internet för att hitta tillverkarnas egna hemsidor och 
onlinebutiker för att jämföra priser och få tips om märken. Jag har även intervjuat 
försäljare över telefon samt gjort besök i butiker specialiserade på pooler och pool-
produkter.

Det går att hitta rengörare avsedda för privatbruk i prisklasser från några tusenlappar 
till det tiodubbla. När man scannar igenom dagens utbud ser man en stark dominans av 
produkter med ett lekfullt uttryck med bulliga former och starka kulörer, detta oavsett 
kvalitet och prisklass. De flesta poolrobotar drivs fram av larvfötter på gummirullar och 
har en högt lagd tyngdpunkt vilket gör att de kan behöva hjälp då de arbetar på vertikala 
ytor. Därför är många av dessa utrustade med kraftiga luftfyllda handtag som fungerar 
balanserande. Robotar med starkare pump klarar att hålla sig uppe mot väggen enbart 
med hjälp av den vacumeffekt som uppstår vid insuget. 

När man tittar på rengörare för professionellt bruk som används vid rengöring av of-
fentliga simhallar och liknande har de ett mer tekniskt uttryck med mörkare färger. Ett 
undantag är dock WEDAs robotar som är genomgående gula och har en form som helt 
och hållet bygger på funktion.

WEDASWEEPY

PROFESSIONELLA

30 000 kr3 000 kr

PRIVATBRUK
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barnsligt uttryck

kvalitetbudget

exklusivt uttryck
5. POSITIONERING

Genom att placera in ett representativt urval av de 
produkter som idag finns på marknaden i ett 
positioneringsdiagram  var det lätt att se en avsaknad 
av kvalitetsprodukter med ett mer exklusivt uttryck. 

Avsaknad

  Positioneringen gjordes efter min subjektiva upplevelse av produkterna.1

1
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6. INTERVJUER

Intervjuerna gjordes främst för att få en bild av målgruppen och deras upplevelse av, och 
önskningar om poolen, den miljö som produkten kommer att befinna sig i. Detta för att 
kunna presentera en produkt som blir en del av upplevelsen. En produkt som ses som mer 
än bara en effektiv rengörare och uppenbart skiljer sig från dagens utbud samt överras-
kar kunden. Vidare användes intervjuerna för att ringa in problemområden med dagens 
produkter. Tre försäljare från konkurrerande svenska poolföretag intervjuades. Därefter 
utfördes en enkätundersökning direkt riktat till poolägarna. 

�.1 Poolförsäljare

Av intervjusvaren  framgick att den absolut vanligaste poolen i Sverige är en rektangulär 
markpool med liner, en poolduk i gummi, och mäter �*�m med en halvcirkelformad s.k. 
romersk trappa. Någon statistik på hur många pooler som finns i Sverige gick inte att få 
fram, men försäljningen och intresset ökar för varje år och poolen har gått från att vara en 
rikemansprodukt till att vara en möjlighet för en betydligt större grupp. Många ser också 
poolbygget som en investering då värdet på fastigheten ökar. Den tid som krävs för un-
derhåll av poolen beror till stor del på hur omgivningen ser ut, om det finns träd i närheten 
eller om poolen täcks över när den inte används, men försäljarna ansåg att en halvtimme i 
veckan var ungefär vad man kan förvänta sig att behöva lägga ner på underhåll. De tydli-
gaste trenderna man kunde se var, förutom ett ökat intresse, att man satsar mer på kvalitet, 
säkerhet och en ökad miljömedvetenhet hos kunderna. En miljöaspekt för att ha en poolro-
bot är att man sparar massa vatten. Då de har egna filter behöver man inte backspola mer 
än var �:e vecka jämfört med varje vecka utan mekanisk borttagning av skräp. Vid varje 
backspolning går det åt mellan 200-400 liter vatten. Några köper poolrobotar för att de 
har egen brunn eller vattenransonering på sommaren. En annan anledning är att man kan 
minska klorhalten i vattnet men den främsta verkar ändå vara att man är bekväm. 

På frågan om vad poolen betyder för deras kunder:

Folkpool  - “Många barnfamiljer kan inte bada som de 
brukade i sjöarna eftersom de är igenslammade av alger. 
Andra jobbar mycket och vill unna sig, men så finns ”

Poolmans  - “För hårt arbetande affärsmän som tar ett 
dopp på morgonen, då handlar det mer om motion och 
avslappning.”

Poolkungen  - ”Upplevelsen & Drömmen”

“Det är vi handlare som sätter trenderna när vi 
introducerar nya produkter”
                                Jessica  Forsberg, Folkpool

  Frågorna går att finna på sid. 112

2
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1.   Vilken typ av pool är vanligast? Markpool, övermarkpool?
2.   Hur är den vanligaste poolen utformad?
3.   Vilket material är vanligast?
�.   Statistik på hur vanligt det är med pool? Vilka är köparna? 
�.   Hur mycket tid får man räkna att lägga ner på underhåll?
�.   Kan man se några trender inom poolbranschen? 
�.   För och nackdelar med de automatiska pooldammsugarna. Vad        
      är det som avgör huruvida de fungerar på ett material?

 
�.       Miljöaspekter, är det något kunderna tänker på?
�.       Fångar poolrengörarna upp mikroorganismer som bakterier?
10.     Den främsta anledningen att köpa en poolrobot?
11.     Hur ofta bör man testa vattnet, vad testas, kan det göras digitalt?
12.     Vad tror du att poolen betyder för Era kunder?

klorhalten i vattnet men den främsta verkar ändå vara att man är bekväm. 
Under intervjuerna framkom också att många poolägare slarvar med vattentester, något 
som är viktigt att göra varje vecka för att hålla en bra ph-balans. Produkter, pooltäcken, 
poolduk och liknande skadas om vattnet blir för surt. Vanligast är att man testar på små 
stripps som sedan läses av mot en färgskala på burken, men det finns teknik att läsa av 
vattnet helt på digital väg. I dagsläget anses dock denna teknik för dyr för att använda i 
produkter för den privata marknaden.

Under projektet genomfördes intervjuer med tre svenska poolföretag - Poolkungen, Pool-
mans och Folkpool. Samtalen med Poolkungen och Poolmans fördes på telefon medan 
intervjun med Folkpools försäljare Jessica Forsberg ägde rum under ett besök i deras butik 
i Kungens Kurva. Frågorna som togs upp var:
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�.2 Poolägare

För att få kontakt med poolägarna nästlade jag, under pseudonymen “robosus”, in mig 
in på Sveriges poolforum. Inlägget lästes av 539 personer och jag fick 16 svar. Svaren 
visade på att uppgifterna från försäljarna angående poolens utformning storlek och mate-
rial stämde väl överens med poolägarnas, medan de skilde sig väsentligt på frågan om hur 
mycket tid som går åt för underhåll. Här svarade de flesta ägarna att de la ner ca 2 tim-
mar i veckan och det var också underhållet och allt pyssel runtomkring, samt att skötseln 
gjort det svårare att åka iväg en längre tid under poolsäsongen, som sågs som nackdelen 
med att vara poolägare. Flera hade också haft problem med att få kontroll över PH- vär-
det i vattnet. Tankarna kring miljö växlade, vissa var väl medvetna och ansträngde sig för 
att hålla kemikalienivån nere medan andra inte hade gett miljöaspekten någon som helst 
tanke. Alla var dock eniga om att förväntningarna förverkligats och flera ansåg sig ha blivit 
mer hemkära sen de skaffat pool. Vardagslyx, avkoppling, njutning, en privat oas och ett 
socialt tillhåll var beskrivningar som återkom på frågan vad poolen fått för betydelse. 
Ett annat ämne som nämndes flera gånger var prylar, här i positiv bemärkelse, det verkar 
finnas en entusiasm och nyfikenhet inför alla de produkter och tillbehör som finns på 
marknaden.

1.   Hur länge har du/Ni haft pool?
2.   Hur stor är poolen?
3.   Vilken typ av pool, markpool eller ovanmarkpool?
�.   Vad är det för material i poolen?
�.   Hur är poolen utformad? 
�.   Har dina förväntningar på poolen förverkligats, använder                            
      du den på samma sätt som du trott? 
�.   Under säsong, hur mycket tid lägger du ner på underhåll  
      av poolen?
8.   a) Hur rengör du poolen? 
      b) Har du någon gång testat en automatisk poolrengörare?
      c) Problem som uppstår vid underhåll av poolen?      
�.     Hur tänker du angående kemikalier och tanke på miljön?
10.   Det bästa med att ha en pool?
11.   Det sämsta med att ha en pool?
12.  Vad betyder poolen för dig / din familj? 

-   Vad betyder poolen för dig och din familj? 
-  ”Avkobling og glädje ( for pappa mere greior....)”
                 Bidda, medlem på poolforum.se 

På poolforum.se öppnade jag en forumtråd med följande 
frågor:
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7. REGLER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

De svenska bestämmelserna för privata pooler framgår av Boverkets regler  .
Bygglov är för närvarande inte nödvändigt, men man är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra 
drunkningsolyckor. Det gäller givetvis inte bara de egna familjemedlemmarna, man måste även ta 
hänsyn till att barn i närområdet av oförstånd kan utsätta sig för risker. Ett skydd kan bestå av ett 
staket alternativt ett godkänt poolskydd. 

Staket
Staketet ska för att godkännas som skydd ha en låsbar grind, vara minst 90 cm högt och enligt 
bestämmelserna får det inte gå att krypa under och inte heller vara “klättringsbart”.

Poolskydd
Det fins många typer av pooltäckning allt från en enkel folie som flyter på ytan och endast stoppar 
skräp och avdunstning till stabila konstruktioner som håller upp en hel skolklass. För att täcknin-
gen ska räknas som ett fullgott skydd krävs en variant som håller för människor och djur att gå på. 
Ett bra skydd bör ha en distans till vattenytan eftersom materialet sviktar då man beträder det, utan 
luft mellan vatten och täcke kan det bildas vattenfickor som är farliga för riktigt små barn.

3

  www.boverket.se,  2007:9 - om pooler och barnsäkerhet3
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8. SLUTSATSER AV RESEARCH

Den drömbild som visas upp i försäljarnas kataloger upplevs också av kunderna som är 
mycket nöjda med sina pooler. Dock tar underhållet en hel del tid i anspråk och sköter 
man rengöringen manuellt får man räkna med att lägga ner två timmar i veckan på under-
håll. De poolrobotar som finns på marknaden gör ett bra jobb men är tunga att lyfta i och 
ur vattnet och kräver en kärra för att köras fram. Även om man slipper själva dammsugn-
ingen blir det en uppstartningsprocess, något man måste ta itu med. Elkabeln utgör ibland 
problem då den inte dragits ut tillräckligt eller korsar robotens väg, därför väljer vissa att 
ändå stanna vid poolen under arbetet för att hålla ett vakande öga på roboten. Det estetiska 
uttrycket på dagens produkter är ligger nära en leksaks, vilket visserligen spelar väl med 
barnfamiljers användande av poolen, men blir väldigt motsägelsefullt då dessa produkter 
inte är lämpade att leka med. Boverkets regler om drunkningsskydd gör att många an-
vänder ett poolskydd när de inte är hemma vilket gör att sjöodjuret inte kan ha delar som 
riskerar att fastna i ett sådant täcke vid rengöring när skyddet ligger på.

DrömbildenTvå till tre timmars underhåll per vecka
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9. DEN STRESSADE LIVSNJUTAREN

Den stressade livsnjutaren är 
målgruppen för sjöodjuret. 
Det här är människor med 
god inkomst som värdesät-
ter sin egen tid högt. De 
jobbar mycket, men tar sig 
tid för upplevelser, resor och 
goda middagar med vänner. 
De satsar på kvalitet när de 
handlar. Barnen är utflugna, 
men kommer ofta och hälsar 
på. Poolen ser de som en 
plats för svalka, motion och 
avkoppling.
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10. STORYTELLING SOM DESIGNMETOD

I en designprocess kan storytelling användas som ett verktyg för att måla upp och sätta sig 
in i andra människors situation samt skapa scenarion som ligger till grund för produkten. 
Storyn finns med under hela processen och förmedlas genom produkten. Det skiljer sig 
från hur storytelling används inom marknadsföring där historien oftast appliceras på, och 
formas för att passa en redan befintlig produkt eller tjänst. Även om det ena är en efteråt-
gärd, en handling där historien lyfts fram för att skapa ett mervärde till varan, är avsikten 
att skapa något genuint och genomtänkt densamma. 

Eftersom vi lever i en stressad värld där vi tar emot mängder av information och buds-
kap varje dag krävs det någonting extra för att vi ska stanna upp och ta nya fakta eller en 
ny produkt till oss. Samtidigt har produkter och tjänster blivit så välutvecklade, en billig 
produkt kan ha samma funktioner som en dyr, att det är andra värden som avgör våra val. 
Här kan storytelling fungera som en trojansk häst. En väg in i vårt medvetande.

I det här arbetet har jag låtit historien om sjöodjuret ligga till grund för många av design-
besluten. Den har fungerat både som en avstämmare och som en inspirationskälla för att 
skapa känslan och upplevelsen av en individ i produkten. Genom att använda historien 
i formarbetet har den slutgiltiga gestalten också tagit ett kliv bort från det jag initialt 
föreställt mig. Historien har också fungerat som inspiration för hur hantering av och kom-
munikation mellan användare och produkt ska ske.

Sjöodjuret - snart i din pool



Susanne Bryngelsson, Thesis Project, Industrial Design Department, Konstfack University Collage of Arts, Crafts and Design 2008 1�

11. INSPIRATION OCH RELATERADE PRODUKTER

Eftersom avsikten med projektet var att skapa känslan av en individ som bor i poolen har 
den största inspirationen kommit från vattenlevande djur och då speciellt rockan som har en 
karaktäristisk nästan majestätisk form, men även från malar som i stora vatten utför samma 
arbete som sjöodjuret ska göra i poolen.
Jag har även tittat närmre på relaterande produkter i form av städmaskiner, robotgräsklippare 
och robotdammsugare. Här hittade jag ett helt annat formspråk än på poolrobotarna, mer 
vuxet och med starkare produktuttryck, något som passar min tilltänkta målgrupp bättre.
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12. SKISSFAS 1

Efter att ha definierat vad produkten skulle ha för värden och uttryck jobbade jag med att 
hitta en huvudform. Den skulle ha känslan av att höra hemma i vatten och samtidigt ge 
möjlighet till en lek mellan produkt och individtecken. Jag gjorde extrema skisser för att 
hitta frön till nya funktioner och sätt att interagera med produkten. 

Allt skissarbete utfördes på Post-it lappar som senare scannades in i datorn för vidare bearbetning. Detta för att 
kunna hålla isär och enkelt omstrukturera de olika idéerna
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Tema med armar som 
håller främre rullen 
för att komma bort 
från hjulkänslan.

Friheten i formen med 
denna teknik gjorde 
att skisserna drog åt 
det skulpturella hållet.

Välkänd teknik inom 
andra städprodukt-
sområden som ger 
ett mindre mekaniskt 
rörelsemönster. Dis-
karna för tankarna till 
gälar.

12.1 Formsök

För att se vad de olika rengöringsteknikerna gav för förutsättningar och möjligheter i ut-
tryck började jag med att fritt skissa efter tre tänkbara tekniker. Valet föll slutligen på en 
teknik med rotordiskar eftersom den skulle skapa ett önskat rörelsemönster, ge stor form-
frihet och ha ett nyhetsvärde, sammtidigt som tekniken skulle vara förtroendeingivande då 
den används inom andra liknande områden.

Rullar och 
larvfötter

Vatten-jet

Rotordiskar
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12.2 Kommunikation

Kommunikation är viktigt för att skapa en individkänsla och för möjlighet att förmedla en 
sinnesstämning och en egen vilja. Genom att först göra extrema skisser har jag senare hit-
tat vägar att uttrycka samma sak men i men betydligt mer nedtonad form. 
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Ampull som släpper ut färg i vattnet när påsen är full och det 
“trycker på.” 

12.3 Tömning

En vanlig poolrobot töms efter varje användningstillfälle. Då sjöodjuret sköter städningen 
själv kommer kommunikationen för behovet av tömning bli en viktig del i produkten. Jag 
har skissat på att på olika sätt göra det visuellt synbart antingen genom att låta formen 
påverkas av filterpåsens spänning eller genom att påverka hela vattnet, något som inte går 
att missa.

Formen spänns ut eller spricker upp och signalerar med en accentfärg då roboten måste tömmas
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Uttryck: Jag sköter ett jobb, jag är 
vänlig men låt mig vara.

MÅLINRIKTAD /FOKUSERAD

12.4 Uttryck

Balansen mellan produkt och individ har varit den stora utmaningen i projektet. Avsikten 
har hela tiden varit att få ett slutresultat som känns som en pålitlig produkt, men samti-
digt lämnar utrymme för och sätter igång den egna fantasin. Produkten ska kännas som 
en vänligt sinnad varelse, men samtidigt inte var för gullig och uppmuntra barn att leka 
med den. Genom att ge den en riktning där fokus ligger strax framför fronten får den ett 
arbetsfokuserat uttryck.

IN
D

IV
ID

PR
O

D
U

K
T

G
U

LL
IG

FA
R

LI
G

RIKTNING

REN – miljö, vatten, enkelhet

PÅLITLIG – vänlig, förtroendeingivande, kvalitet 

INDIVID – förmedla sinnesstämning, upplevelsen VÄ
RD

EO
RD
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Uttryck: Jag sköter ett jobb, jag är 
vänlig men låt mig vara.

12.5 Hantering

Vid upplyft för tömning av filterpåsen skulle ett lyft med tvåhandsgrepp ge en mer 
omfamnande och “gulli gull” känsla medan ett enhandsgrepp skulle vara mer praktiskt 
och ge starkare produktkänsla. Det mest praktiska skulle dock vara att slippa lyfta upp 
poolroboten genom att ta loss en kassett innehållande filterpåsarna när roboten sitter på 
laddningsstationen. Genom att låta handtag växa fram då roboten är full signalerar den 
tydligt att - Nu vill jag tömmas!

Upplyft Tömning utan lyft - behållare

Intergrerade handtag Handtag som fälls ut / växer fram

Tömning utan lyft - kassett
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Tester och variation på formen, undersidan med insug och poleringsdiskar.

Skissunderlag och det inledande volymtestet

15. SKISSFAS 2

Här gick jag in i 3D för att från en skiss göra ett volymtest i frigolit. Efter det fortsatte jag 
med en lermodell i skala 1:2 för att testa olika varianter på formen. Frigolitformen visade 
sig dock ha kvaliteter och blev den form jag hela tiden kom tillbaka till. Den fick följa 
med projektet ut. I leran började också arbetet med undersidan och detaljer. 
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13.1 Rotordiskar
Rotodiskarnas utseende, storlek och position har en stor betydelse för helheten och 
förståelsen för produkten. Därför har de har fått en väl tilltagen storlek och syns även från 
ovansidan. För att ge känslan av att huvudformen innehåller/ rymmer diskarna valde jag 
att placera dem lätt framskjutna från “vingarnas” centrum, vilket gav dem ett betydligt mer 
integrerat intryck än en centrerad placering. För att förtydliga diskarnas rörelse visas den 
polerande gummiytan som ett mönster som även tas upp på ovansidan av disken.

Mönsterbilder Framskjuten placering Centrerad placering Valen att arbeta vidare med
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13.2 Delningslinjer och uppdelning av ytor

För att få en uppfattning om hur olika ytuppdelningar och kontraster mellan dessa kommer att te sig 
i vatten, som ju faktisk är den miljö man kommer att uppleva produkten i, gjordes tester där ett “vat-
tenfilter” lades över skisserna. Här kom jag fram till att det behövs tydliga kontraster mellan ytorna 
för att de ska synas i vattnet.

FRONT
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BAKDEL
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13.3 Sjöodjuret - ett ljushuvud

Att arbeta med ljus i produkten har ingen praktisk effekt men fyller ändå en funktion i 
skapandet av individen. Då Sjöodjuret till stor del kommer att arbeta kvälls och nattetid 
när ingen badar blir ljuset en del av helhetsupplevelsen och en stämningsbyggare. Genom 
att låta frontens display fungera som ljuskälla kommer ljuset bana väg under arbetet och 
föra tankarna till en arbetares pannlampa. Med kroppen helt eller delvis upplyst skulle den 
föra tankarna till en självlysande varelse, som en eldfluga. Då målet var att ge ett fokuserat 
och målinriktat intryck valdes det första alternativet.
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13.4 Definition av koncept

Automatisk dockning med induktionsladdning
Rengöring och drivning med två stora poleringsdiskar
Minimerad höjd för att inte vara i vägen när den sitter i dockstationen, men väl tilltagen volym - vilket gör att den inte behöver tömmas så ofta
Ett stort och ett litet insug
Dubbla filterpåsar
Två ansikten - Fokuserat och bistert under arbete men glatt och vänligt i mötet med ägaren
Ett handtag som växer fram vid behov av tömning
En display i fronten som även fungerar som ljuskälla.

•
•
•
•
•
•
•
•

Aktivt läge, display fungerar som stämmning-
sljus. Målinriktat uttryck

För att kommunicera full påse: Handtaget till 
kassetten med filterpåsarna görs synlig och kan 
enkelt tas loss och tömmas.

Tittar upp och söker kontakt när något måste 
åtgärdas. Vänlig uppsyn.
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14. SLUTMODELL

Slutmodellen byggdes som en solid av sibatol i skala 1:1 Eftersom modellen till stor 
del handslipades fram valde jag att använda en lite mjukare sibatol. För att få en riktig 
delningslinje i toppkåpan gjordes två vacuumdragningar i pet-plast över huvudformen, ur 
dessa skars luckan och bakstycket ut.
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Detaljbeslut av det bakre partiet. Vacumdragen plastkåpa, för att få en riktig delningslinje vid 
luckan. 

14.1 Modellbygge

Jag beslutade tidigt att ta vissa detaljbeslut i slutmodellen. Därför har jag växlat mellan medier. 
När jag blivit osäker har jag gått tillbaka till lermodellen eller datorn för att testa olika alternativ.

För att få modellen så symetrisk som möjligt delades 
sibatolblocket i fyra delar vilket gav ett kryss att 
förhålla sig till
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14.2 Detaljbeslut – utsprut och jetstrålar

Eftersom jag valt att hålla toppytan så ren som möjligt påverkas uttrycket extra starkt 
av de detaljer som finns. För att testa olika hålbilder använde jag den typen av runda 
klistermärken man hittar i pappershandeln, det gav en bra bild av hur slutresultatet skulle 
bli. Bara genom att flytta på hålen så förändrades uttrycket på modellen från individ 
till produkt och intelligent till korkad. Jag valde att gå vidare med en hålbild med olika 
dimensioner där det finns en struktur i ostrukturen, likt fläckar på ett djur.

Individ Produkt Intelligent (topp) och korkad
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15. LOGOTYPE OCH FÄRGSÄTTNING

Eftersom produkten inte är brandad mot ett befintligt märke valde jag att lägga lite tid på 
att ta fram det egna konceptuella varumärket - POOLRAY. Ett namn som är lätt att ta till 
sig och komma ihåg då det anspelar på robotens rockaliknande form. Jag var ute efter en 
mer vuxen och exklusiv färgsättning jämfört med dagens produkter. Jag bestämde mig 
tidigt för att ha en mörk undersida och en ljus ovansida, dels som en omvänd flirt mot 
rockans färgsättning, men också för att få in den semiotiska tanken att smutsen sugs in av 
den mörka undersidan, filtreras och det rena vattnet sprutas ut i den ljusa ovansidan. För 
att få färgerna att kännas “levande” valde jag att gå ifrån den rent svart-vita skalan och 
blandade till en s.k. intelligent färg, ljus och “nedsmutsad” med mycket färgpigment i sig. 
Detta gör att den skiftar mycket i färg beroende på belysning. I dagsljus upplevs den som 
vit medan färgen tar en grön-blå nyans i vanlig rumsbelysning. Förhoppningen med en 
sådan färgsättning är, bortsett från att göra en unik produkt som är svårare att kopiera, att 
den ska ta upp poolens färger och smälta in i sin miljö.

POOLRAY
ROBOT CLEANER

POOLRAY
ROBOT CLEANER

TM

POOLRAY
ROBOT CLEANER

TM

TM

POOLRAY
ROBOT CLEANER

TM

POOLRAY
ROBOT CLEANER

POOLRAY
ROBOT CLEANER

TM

POOLRAY
ROBOT CLEANER

TM

TM

POOLRAY
ROBOT CLEANER

TM
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16. SLUTGILTIGT KONCEPT

JET-MUNSTYCKEN

RÖRELSESENSOR
UTSPRUT

LUCKA TILL 
FILTERKASSETT

DISPLAY

POLERINGSDISKAR 
MED INSUG

INSUG

KOPPLING TILL
DOCKSTATION

Storlek: 640 * 460 * 210mm



Susanne Bryngelsson, Thesis Project, Industrial Design Department, Konstfack University Collage of Arts, Crafts and Design 2008 3�

16.1 Dockstationen

POOLRAY känner själv av när den behöver laddas och tar sig då tillbaka till sin dock-
ningsstation. Laddningen sker via induktion. Stationen fungerar i två lägen: Ett normal-
läge där Poolray laddas under vattenytan och ett upphöjt läge som aktiveras då Poolray 
söker kontakt med sin ägare, ex för att förvarna om en kommande tömning eller dåliga 
vattenvärden. När Poolray behöver tömmas öppnas frontluckan automatiskt och visar 
handtaget till kassetten med filterpåsarna. Kassetten dras ur och töms, och sätts tillbaka 
med ett klick. 
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16.2 Funktioner

Om Poolray skulle hamna på rygg vänder den 
sig med hjälp av sina två jet-strålar i fronten

Tömning

Poolray tvättar  både botten och 
poolvägg. Här syns den i verklig 
skala i en standardpool 4 * 8 m

Rörelsesensorer både fram och 
bak gör att du inte kan smyga 
dig på Poolray. Så fort någon 
går ner i poolen smiter Poolray 
iväg till sin dockstation
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Under arbete använder Poolray 
displayen för att lysa upp sin väg och 
gör det till en upplevelse att se honom 
arbeta i mörkret

Utspruten, placerade likt fläckarna på 
ett djur

Den bakre rörelsesensorn Jetmunstycken i fronten

I öppningarna i delningslin-
jen skymtar filterkassettens 
starka färg fram

Flexibla välvda poleringsdiskar där hela den perforerade ytan fungerar som ett insug driver 
Poolray framåt och gör det möjligt att rengöra såväl konkava ytor som botten och poolväggar.

16.3 Detaljer

Lättanvänd kontrollpanel med stor 
“confirm”knapp till höger. Här kan du 
kolla vattenbalansen och välja mellan 
olika städprogram. Aktuell information 
visas i displayen.
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TACK TILL...

ID05 världens bästa klass.
Kåre Möller
Peter Ejvinsson
Jonas Dolk
Ulrica Bohné
Teo Enlund
Jessica Forsberg
Folkpool
Poolkungen
Poolmans
Simon Gate
Alla medlemar på poolforum
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