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Förord
Det här är mitt bidrag till den oändliga mängden av examensarbeten som ska leda till en examen 
på Luleå tekniska universitet. Detta arbete är på 20 poäng och gjordes september 2007 till februa-
ri 2008 under avdelningen för industriell design. Anledningen till att jag tog på mig det här projek-
tet var först och främst att det lät intressant och spännande men även för att få mer insikt hur det 
är att jobba med en industridesigner.

Det största erfarenheten jag tar med mig från projektet är ansvaret. Eftersom jag gjorde arbe-
tet själv behövde jag också ta besluten själv i projektet. Vilket gjorde att man verkligen behövde 
tänka igenom allt då man inte har någon annan att luta sig på om det blev fel. Utöver det har det 
varit intressant att få se hur en industridesigner arbete ser ut i ett projekt.

Utöver mig själv vill jag tacka Magnus de Brito för erbjudandet till examensarbetet och för att 
jag fått en mer inblick i hur det fungerar i verkliga världen. Även Patrik Roos och Anders Håkans-
son ska ha en klapp på ryggen för att hjälpt till att rapporten blev ett sådant mästerverk med sina 
återkopplingar.

Luleå tekniska universitet 2008-03-06 

Jonas Roos





Sammanfattning
Agapi är ett företag som bland annat säljer R.I.B båtar och tillbehör i sitt eget namn. Båtarna som 
Agapi har i sitt eget namn är mellan fem och nio meter och är idag endast utrustade med en styr-
pulpet. För att bredda sitt sortiment vill de ta fram en variant som har en packning och som man 
kan övernatta i. På uppdrag av Agapi har Formologi AB fått i uppdrag att ta fram en överdel med 
walkaround, soldäck, övernattningsmöjligheter och en fungerande packning som passar en familj 
på fyra personer. Kravet från Agapi är att överdelen ska byggas på Agapis befintliga båtmodell 
Agapi 900 och ha släktdrag med deras nya styrkonsol som är monterad på den nuvarande Agapi 
900 båten. 

Arbetsmetod som har används under projektet är systematisk problembehandling, samt tolkning 
av konceptuella idéskisser. Systematisk problembehandling går ut på att man först bestämmer 
problemet, sen undersöker problemet, och till sist löser problemet.

Resultatet är en R.I.B båt med walkaround till soldäcken på ena sidan av båten. Överdelen har lin-
jer och former som har släktdrag från styrkonsolen och en allmän känsla av fart, attityd och famil-
jevänlighet i helhet. Packningen innefattar spis, kylskåp, dishov med rinnande vatten och toalett 
- vilket är vad man behöver för att klara sig själv någon dag utan att gå in i en hamn. Utrymmet 
begränsade hur mycket och vad som kan användas i packningen. Placeringen av pentryt och ut-
formningen av dörren gör att man kan stå raklång när man lagar mat. Utformningen av dörren gör 
att man även kan ta sig lätt in och ut i hytten. Bra utnyttjandet av ytor i båten har resulterat i en 
luftig hytt. Resultatet av arbetet visas upp som renderade bilder från olika vyer.
     





Abstract    

Agapi is a company that sells R.I.B boats and accessories in their on name. The boats that Agapi 
promote in their own name are between five and nine meters and equipped with a console. To 
broaden their product range they want to develop a variant that has an equipment and overnight 
possibility. Formlogi AB has been commissioned by Agapi to develop a cabin with a walkaround, 
a sundeck, overnight possibility and a working equipment that suits a family of four. The cabin 
should be build on Agapi existing boat Agapi 900. Space was something that limited how much 
that can be used in the cabin. The cabin shall have resembled with the new consol that’s 
assemble on the present Agapi 900 boat.

The work method that was used during the project was systematic problem solving, and to inter-
pret conceptual sketches. Systematic problem solving is a method that first identifies the pro-
blems, then examine the problems, and finally solve them.

The result is a R.I.B boat with a walkaround to the sundeck on one of the sides of the boat. The 
final cabin have lines and forms that resemble to the existing consol and have a general feeling of 
speed, attitude and family friendly as whole. The equipment resulting in a stove, refrigerator, kit-
chen sink with running water and a toilet - which is needed to make it a couple of days on its own 
without go in to a harbor. Placing of the kitchenette and the design of the door makes it possible 
for a person to stand straight when cooking. The design of the door also makes it easier to enter 
and exit the cabin. Effective using of spaces in the boat has resulted in a flexible cabin. The result 
is presented in rendered pictures from different views.
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Inledning
1.1 Bakgrund

Agapi är belägen i Motor Town i Arlanda stad 
(bild 1). Agapi är uppdelat i Agapi marine AB 
och Agapi charter. Agapi marine har hand 
om båtar och tillbehör medans Agapi charter 
genomför olika charterresor ute i skärgården 
med R.I.B. båtar. Agapi har under eget märke 
ett sortiment med R.I.B. båtar från fem meter 
till nio meter. De säljer även R.I.B. båtar som 
är under fem meter men är då en del av 
märket Aquapro som är marknadsledande i 
Australien och Nya Zeeland. 

Formlogi AB är ett konsultföretag som 
jobbar med design, konstruktion och 
formbestämning. Hjärnan och hjärtat 
bakom företaget är Magnus de Brito. 
Magnus har en bakgrund som ingenjör 
och har jobbat med bland annat Porsche 
och Scania. Lars Gustavsson är industri-
designer på Formlogi AB och har under 
projektet varit med och tagit fram idéskis-
ser på överdelen. Formlogi AB har även 
designat styrpulpeten som sitter på Agapi 
900 (bild 2). 

Formlogi AB ska på uppdrag av Agapi ta 
fram en överdel med walkaround, sol-
däck, övernattningsmöjligheter och en 
fungerande packning. Packning är sådant 
som till exempel spis, kylskåp, toalett 
etc. Överdelen tas fram för att Agapi vill 
bredda sitt sortiment och få en större 
marknad för deras båtar. Allt ska byggas 
på Agapi 900 som är en befintlig modell 
som finns redan i deras sortiment. 

Bild 1. Agapi logotyp och märke

Bild 2. Agapi 900 med styrpulpet

1



1.2 Syfte

Syftet med projektet är att ta fram en hytt med övernattningsmöjligheter till Agapis befintliga 
båt Agapi 900. Båten ska bredda Agapis sortiment och göra att fler människor uppmärksammar 
företaget.

1.3 Mål

Målet med arbetet är att ta fram en överdel med övernattningsmöjligheter och en fungerande 
packning till Agapis modell Agapi 900. Det ska finnas ett soldäck i fören och en gång (walkaround) 
på vänstra sidan av båtens färdriktning. Det ska finnas en brunn för bena i hytten. En hyttdel ska 
gå från soldäckets slut tills hela brunnen är täckt. Det ska finnas släktdrag på hytten från den 
befintliga styrmodulen som utstrålar bland annat fart, modernt, sportighet och attityd. Hytten ska 
passa en familj på fyra personer. En 3-D modell och visualiseringar på interiören och exteriören 
ska tas fram som ska kunna användas vid olika tillfällen.

Parametrar som ska följas:

 - Soldäcket ska vara 2000 millimeter och börjar efter båtens lufttuber i fören.
 - Hyttens längd ska vara 2560 millimeter och börja efter soldäcket.
 - Gång (walkarounden) ska vara 200 millimeter bred.
 - Sittbrunnen ska vara 1410 millimeter lång, 450 millimeter bred och 350 millimeter djup.

1.4 Avgränsningar

Avgränsningarna är:

 - Projektet kräver ej någon hänsyn till tillverkningstekniker eller tillverkningskostnader.
 - Beräkningar ska ej tas fram för projektet. 
 - Det ska inte användas CAD- program för att ta fram konstruktionslösningar eller konstruk 
    tionsritningar. 
 - Soffa eller befintliga stolar ska inte ändras på. 
 - Det ska inte ändras något på det befintliga skrovets utseende.
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Teori
 

2.1 Designaspekter

Färg och form kan göra mycket för hur en människa uppfattar en produkt. I dagens samhälle är 
det viktigt att produktens färg och form uppfattas rätt för sin typ av målgrupp. Färg och form kan 
även tala om hur en produkt kan prestera.

2.1.1 Gestaltlagar

Människan fungerar så att den gärna söker och ser mönster i de intryck som tolkas varje dag. 
Detta görs undermedvetet och för att underlätta hanteringen av stora mängder information. 
Dessa mönster kan sammanfattas i gestaltlagar1.  Lagarna är:

Likhetslagen: Sådant som ser lika ut hör samman.

Närhetslagen: Det som är nära hör ihop.

Den goda kurvans lag: Saker utlagda på rad eller i ett vist mönster hör ihop, även om de är en del 
i ett större sammanhang.

Lagen om symmetri: Områden som avgränsas av symmetriska linjer bildar en enhet och hör ihop.

Slutenhetslagen: Man ser hellre hela enheten än öppna kurvor och linjer.

2.1.2 Ergonomi

Ergonomi står för läran om människan. Under 1950-talet tillkom termen ergonomi, vilket gör att 
ergonomi är en ung tvärvetenskap. Det som är utmärkande för ergonomi är att den kombinerar 
biologi, teknik och psykologi i analysen i samspelet mellan människan och arbetsredskapet2.

2.1.3 Antropometri

Antropometri är en vetenskap som studerar människans mått och då speciellt storlek och form 
hos kroppen och dess form. När man utformar en produkt eller den fysiska omgivningen på plats 
där människan vistas använder man tillämpad antropometri, vilket menas att man använder data 
från antropometrin. En population kan beskrivas med två mått, medelvärde och standardavvikel-
se. Detta för att de flesta av människokroppen dimensioner är statistiskt normalfördelad över en 
population. Alla dimensioner följer inte helt en normalfördelning. Kroppsvikt och muskelstyrka är 
två exempel som inte helt följer en normalfördelning, de har ofta en positiv skevhet. En normal-
fördelning är symmetrisk omkring sitt medelvärde. Detta menas att 50 procent av en population 
har ett värde som är lägre än medelvärdet3.

Kroppsmåtten mellan män och kvinnor är olika, det brukar man dela upp dem med begreppen 
kön och gender. Kön står för de rent ärftliga faktorerna medan gender står för egenskaper som 
kommer ifrån vårt kulturella sammanhang3. Det är inte bara skillnad på kroppen mellan män och 
kvinnor utan det finns en skillnad mellan olika raser, etniska grupper, industri länder och utveck-
lingsländer, varma och kalla klimat4 (bild 3).
2Nationalencyklopedin: Höganäs: Bra böcker; 1989 
1Danielsson, Mats. Teknisk psykologi. Stockholm: NoK; 2001

3Ericson, Mats. Arbete - människa - teknik.  Stockholm: Prevent; 2005 
4 Instutitionen för arbetsvetenskap, Arbetsplatsutformning: kurs ARA101/ ARA 109 Luleå tekniska universitet. Luleå 3



Stående arbete

Manuellt arbete bestäms efter vilken höjd över golvet arbetet utförs på. Om arbetshöjden är för 
hög kommer armarna för högt upp vilket utsätter skuldrans muskler för en belastning. En för hög 
arbetshöjd gör också att det blir svårare att utöva nedåtriktade krafter som till exempel att trycka 
på maskindelar med fingrarna. En arbetshöjd som är för låg gör att kroppen och huvudet måste 
böjas framåt, vilket ökar belastningen på musklerna i ryggen och nacken. Något som är viktigt är 
att skilja mellan arbetshöjden och arbetsytans höjd. Arbetshöjden kan vara betydligt högre än 
arbetsytan när verktyg eller annan utrustning används5.

Rekommendationer att följa för arbetshöjden:
 - Precisionsarbete: 50 - 100 mm över armbågshöjd
 - Lätt manuellt arbete: 50 - 100 mm under arbetshöjden
 - tungt arbete, speciellt om det krävs nedåtriktade krafter: 150 - 400 mm under armbågs  
    höjd
 
Sittande arbete

Sittande arbetsställningar ska det uppnås att svanken är upprätt, det vill säga att att inbuktningen 
av ländryggen är som den är vid stående. Detta bör åstadkommas utan att musklerna aktiveras5.

Rekommendationer att följa för en fysiologisk tillfredsställande sittning:
 - Vinkeln mellan sitsen och ryggstödet skall vara cirka 110 grader.
 - Ryggstödet skall följa ryggradens kurvatur.
 - Sitsen skall inte vara längre eller djupare än nödvändigt.
 - Ryggstödet skall finnas som avlastningsstöd vid vila, även om det inte används i arbete.
5Ericson, Mats. Arbete - människa - teknik.  Stockholm: Prevent; 2005

Bild 3. Skillnad på människokroppar mellan världsdelarna
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Gult:   Har ljusets natur, glättighet, ädelhet och präktigt (guld), vakenhet,   
  intellekt, visdom, snabbhet, klarhet, precision, logik,    
  kommunikation, falskhet, feghet, vansinne.    
Orange:  Livskraft, emotion, livlighet, jovilitet, vänskap, generositet, överflöd,  
  värme, glädje, aktivitet, våldsamhet, sinnelighet, glamour.  
Brunt:   Jordiskhet, tyngd, avstående, självförnekelse, trygghet.  
Rött:   Instinkt, hetta, sexualitet, manlighet, kraft, mod, kamplust,    
  revolution, grymhet (”om dina synder äro röda som blod”),   
  impulsivitet, rättframhet, allvar, värdighet.    
Rosa (skär):  Kvinnlighet, sötma, kärlek, sällskaplighet, mjukhet, moderlighet. 
Purpur:  Makt, rikedom.       
Violett (lila):  Vilja, makt, religon, sorg, mysterium, transcendens, hänryckning,   
  andlighet, genialitet, artisteri.      
Indigo:  Vision, målsättning, kontroll, orubblig, trygghet, visdom,    
  individualitet, mästerskap.      
Blått:   Oändligt, kvinnlighet, intuition, idealism, sanning, auktoritet, lugn,  
  koncentration, stabilitet, tradition, svalka, vemod, skugga.  
Turkos:  Reservation, urskillning, distans, skärpa, svalka, renhet, nykterhet,   
  måttlighet.        
Grönt:   Dröm, hopp,kärlek,ömhet,känslighet, lugn, vila, harmoni, balans,   
  ungdom, omogenhet, avundsjuka, naturligt, fruktbarhet,    
  konstnärlighet.        
Lime:   Yra, munterhet, lätthet, frihet, komik, fräckhet, respektlöshet,   
  barnslighet.        
Vitt:   Oskuld, renhet, kyla, oåtkomlighet.     
Grått:   Förgänglighet, dysterhet, neutralitet, utslätning, formalism.  
Svart:   Kaos, mystik, hat, synd, sorg, död, klokhet, avhållsamhet.

2.1.4 Färg

Alltmer har färg blivit mer betydelsefull för människan. Färg har alltid varit till stor betydelse men 
då har det mer varit naturens färger som har berättat om växlingarna mellan årstiderna, om ätliga 
och oätliga växter. Allt mer har människan fått ökad möjlighet att själv kontrollera sin färg vilket 
har gjort att kunskapen om färg blivit allt viktigare. Detta har företag insett och lägger mycket tid 
till att välja företagsfärg eller färgkombinationer som ska få betraktaren att associera till detta 
företag och dess produkt6.

Det finns en massa uttryck för färgbeskrivningar i ord som varma och kalla, söta och sura, lätta 
och tunga, friska och sjuka, vackra och fula. Uppfattningen av varmt och kallt har den största 
enigheten när det gäller färger. Rödheten och gulheten är kopplad till värme och orange medelku-
lören anses av många som den varmaste färgen. Medan blåheten och grönheten ses som de kalla 
färgerna. Här anses den turkosa medelkulören som den kallaste färgen. Känslan av kyla tycks öka i 
vissa färger om det är mer vithet i den medan de varmaste färgerna är tämligen kulörstarka6.

För många olika färger och även flera olika nyanser av samma färg kan ge ett rörligt intryck. App-
likationer med sådana färgvarianter kan till och med distrahera eller upplevas som stickande i 
ögonen7.

Färger har fått olika betydelser genom åren och det kan då vara viktigt att veta vad de står för. 
Nedanför finns olika betydelser för olika färger6:

7Gundersen, Asbjörn Kjernsmo, Dag Reinhardsen, Björn. Färglärans grunder.  Norrköping: Proteam; 1996
6Sisefsky, Jan. Om färg : uppfatta, förstå och använda färg. Västerås: ICA; 1995
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2.2 Mood board

Mood board används för att uttrycka en helhetskänsla på ett projektet. Det går ut på att man sät-
ter ihop olika bilder och objekt som inspirerar och som man vill att produkten reflektera. Mood 
board är mycket hjälpfulla i början av ett projekt då den kan användas som en guide för kunden 
att godkänna innan man går vidare med projektet8. 

2.3 Mjukvaruprogram

2.3.1 Studiotools

Studiotools är ett ytmodelleringsprogram som har utvecklats av Alias. Programmets vanligaste 
användningsområde är att modellera 3D modeller. Studiotools har ett brett användningsområde 
vilket gör att den passar bra till produktdesign. Områdena i studiotools är allt från skissning och 
modellering till animering och rendering. 

2.3.2 Image studio

Image studio är utvecklat av Alias och är ett renodlat renderingsprogram. En av fördelarna att ren-
dera med Image studio än i Studiotools är att bilderna blir mer fotorealistiska. Detta för att image 
studio använder sig av mental ray när den renderar. Mental ray är en typ av renderingsprocess 
och finns i vissa 3D-program. Image studio har även färdiga ljusuppsättningar vilket gör att det går 
fortare att sätta upp en ljusuppsättning för modellen. 

2.3.3 Photoshop

Photoshop är utvecklat av Adobe. Programmet används till bildredigering men också för att rita 
och rendera bilder med.

2.4 R.I.B. båtar

R.I.B är en förkortning för Rigid Inflatable Boat. En R.I.B. båt är i stort sätt en hybrid mellan en 
konventionell båt och en gummibåt. Konstruktionen är sådan att de har ett hårt skrov med 
flyttuber runt skrovet. Skrovet byggs vanligtvis i glasfiberarmerad plast, men kolfiberlaminat och 
aluminium kan förekomma också. Båtarna brukar bli lätta på grund av sin konstruktion vilket 
medför att de kan gå riktigt fort om man sätter på en kraftfull motor på den. Det finns både R.I.B. 
båtar med utombordare och inombordare. På grund av sin stabilitet i vattnet använder sig allt 
från Marinen, Kustbevakningen, Sjöräddningssällskapet, Räddningstjänsten, och Polisen av dessa.

8http://www.design-skills.org/mood_boards.html 2009-01-08
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Arbetsuppgift Arbetssteg Arbetsmoment

Använda
information

Behandla
problem

Dokumentera

Bestämma
problem

Undersöka
problem

Lösa problem

Formulera problem

Nivåbestämma problem

Avgränsa/uppdela problem

Uppdela problem

Analysera problem

Precisera problem

Söka problemlösningar

Bedömma/välja problemlösningar

Söka/formulera produktuppbyggnad

Figur 1. Systematisk problemlösning

9Hamrin, Åsa Nyberg, Malin Produktutformning, huvudkurs i produktutformning Luleå tekniska universitet. Luleå; 1993

Metod
3.1 Systematisk problemlösning

Systematisk problemlösning är en metod som används för att få ett bättre resultat i produktut-
vecklingsprocessen och designarbetet. Designproblem är till exempel ofta allt för komplexa för 
att kunna hanteras med enbart intuition. Som regel är det inte tillräckligt att enbart angripa ett 
problem fritt och intuitivt. För att uppnå ett lyckat resultat inom rimlig tid är det nödvändigt att 
tänka över tillvägagångssätt och de speciella knep som man kan använda (figur 1).
 
Vid problem kan följande arbetsuppgifter urskiljas:

      -    fastställande av utgångspunkten för problemets behandling.
      -    klarläggande av problemets sammansättning och grund för det kommande lösningsarbetet.
      -    sökning av alternativa lösningar samt val och beskrivning av relevant slutförslag.

För att kunna klara av arbetsuppgiften krävs en successiv tillförsel av information (upplysningar 
och kunskaper). För att problemets behandling och resultat skall bli kända krävs en successiv do-
kumentation vilken även tjänstgör som information åt andra.

Den överordnade arbetsuppgiften ”behandla problem” kan indelas i uppenbara delarbetsuppgif-
ter som kallas arbetssteg, vilket i sin tur kan uppdelas i arbetsmoment enligt figuren nedan.

Systematisk problemlösning och dess metoder är beskrivna mer i Hamrin och Nyberg pärm 
Produktutformning, huvudkurs i produktutformning9. Följande beskrivningar av metoder för lösa 
problem användes under projektet.
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3.1.1 Kriteriegruppering

Metoden innebär att kriterierna hänförs till grupper enligt nedanstående alternativ:
1) 
Nödvändiga 
Önskvärda
2) 
Nödvändiga
Önskvärda
Onödiga
3) 
Nödvändiga 
Önskvärda 
Onödiga
Icke önskvärda

3.1.2 Kriterieviktning

En viktfaktor räknas fram för kriterierna sedan de jämförts parvis. Nedanstående ordning och 
tabelluppställning användes:
a) Kriterierna tilldelas en bokstavbeteckning.
b) Kriterierna jämförs parvis varvid en uppställning enligt figuren underlättar arbetet.
     Om A är viktigare än B sätts 2 poäng i rutan A-B
     Om A och B är lika viktiga sätts 1 i rutan A-B
     Om B är viktigare än A sätts 0 i rutan A-B
c) Alla kriterier jämförs på detta sätt.
d) Addera lodrätt och sätt minustecken framför alla summor
e) Addera vågrätt med hänsyn till siffrornas tecken och korrektionsfaktorn.
     Korrektionsfaktorn består av en följd av de ojämna talen, d.v.s. 1, 2, 3 o.s.v.
f) Kontrollera att Spi =n2 där n = antalet kriterier.
    Om Korrektionsfaktorn istället består av jämna tal (2, 4, 6 o.s.v.) blir Spi =n(n-1)
g) Beräkna resp viktfaktor ki = Pi / Spi och kontrollera att Ski = 1.00

Figur 2. Kriterieviktning
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3.1.3 Katalogmetoden (litteraturmetoden)

Katalogmetoden/litteraturmetoden är den allra enklaste metoden för kreativt tänkande. Meto-
den bygger på att söka information genom att systematiskt undersöka hur andra personer lyckats 
lösa ett visst problem. De huvudsakliga informationskällorna som utnyttjas är:

 -  Produktkataloger
 -  Broschyrer
 -  Fackböcker
 -  Facktidskrifter
 -  Patentskrifter
 -  Företagsintern information

3.1.4 Brainstorming

Metoden används i en grupp på 5-15 personer med en ledare. Även individuellt kan man tillämpa 
brainstorming.  Idén med metoden är att producera så många idéer som möjligt och där kvantitet 
går före kvalitet. Detta för att sporra deltagarna att komma på fler idéer genom associationer med 
framtagna resultat. 

Grundreglerna för brainstorming är:

-  Kritik är inte tillåten
Man får inte kommentera idéerna varken med positiv eller negativ kritik. Alla idéer som finns i 
huvudet ska fram. Kritiska granskningen tar man upp senare.

-  Kvantitet eftersträvas
För att öka chanserna för att hitta några riktigt bra idéer så ska är det viktigt att ha många olika 
idéer.

-  Gå utanför det vanliga
Vilda idéer kan efter en viss modifikation ge en lösning på aktuella problemet. 

-  Kombinera idéer
Många idéer kan komma genom att kombinera och komplettera men även genom att lyssna på 
andras förslag och associera vidare på dem.

3.1.5 Kriteriebedömning

Metoden bedömer varje idé efter flera olika kriterier. Kriterierna som används bör vara av stor 
betydelse för den färdiga produkten. Kriterierna bedöms efter poäng. Kriteriet som bedöms viktig 
ges högre poäng. Varje lösning bedöms mot vart och ett av kriterierna och på poäng på följande 
sätt:

 3 = Lösningen uppfyller väl kriteriet 
 2 = Lösningen uppfyller tämligen väl kriteriet
 1 = Lösningen uppfyller i ringa grad kriteriet
 0 = Lösningen uppfyller ej kriteriet
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Summan av värdet räknas ut för varje lösning. Som acceptansnivå kan man till exempel använda: 
Summan = 0,75x max summavärde (3x antal kriterier).

3.1.6 Kriterieviktmetoden 

Denna metod använder olika kriterier för att bedöma lösningarna. Med kriterieviktning tar man 
dock även hänsyn till hur viktiga de utvalda funktionerna är i för hållande till varandra.

- Gör ett urval av funktioner som skall värderas mot idélösningar.

- Vikta kriterierna mot varandra och notera viktkoefficienterna. Summan av   
viktkoefficienterna skall bli ett (1,00)

- Bedömningspoäng:  
0 = lösningen uppfyller inte funktionen
1 = lösningen uppfyller funktionen dåligt 
2 = lösningen uppfyller funktionen tämligen väl 
3 = lösningen uppfyller funktionen bra

Figur 3. Kriteriebedömning

Multiplicera bedömningspoängen a) med viktkoefficienterna och notera poängen i b). Summera 
samtliga poäng under totalt. 
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2              3                 1                   0                  0                 2

0,20          0,30             0,20                0                 0               0,40        1,10

Figur 4. Kriterieviktmetoden
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Arbetsprocess
4.1 Kriterier

För få en bättre bild av vilka kriterier som behövs för projektet ställdes kriterier upp i en kriterie-
gruppering. Kriterierna ställdes upp på antingen nödvändiga eller önskvärdiga. De delades också 
upp mellan exteriör och interiör då det finns en skillnad mellan de områdena gällande vad de ska 
ha och vad de ska stå för. Kriterierna översattes till mer konkreta ord för att lättare förstå vad de 
står för. 

4.1.1 Exteriör

Nödvändiga      Översatt
 -  Medge runtgående    - Walkaround 
 -  Medge vindskydd    - Fönster som skyddar förare och passagerare
 -  Medge ingång    - Dörr till hytten
 -  Medge solning   - Soldäck i fören
 -  Medge handhållning   - Handtag som man kan hålla sig i 
 -  Medge befintligt formspråk  - Påminna om befintliga styrpulpeten
 -  Tilltala ögat     - Se bra ut
 -  Medge fartkänsla    - Undvika boxiga, robusta former
Önskvärda
 -  Medge färgval    - Ha något som bryter den vita plasten
 -  Medge uppgång    - lättare att komma upp på walkarounden
 -  Medge familjevänlig    - Undvika spetsiga kanter
 -  Medge solintag    - Fönster som släpper in ljus i hytten

4.1.2 Interiör

Nödvändiga      Översatt
 -  Medge matkylning    - Kylskåp
 -  Medge matuppvärmning   - Spis
 -  Medge sovning    - Sovplatser 
 -  Medge sittning    - Sittplatser
 -  Medge servering    - Bord
 -  Tilltala ögat     - Se bra ut

Önskvärda
 -  Medge tarmtömning   - Toalett
 -  Medge vattenpåfyllning   - Vattenkran
 -  Medge rening    - Diskho
 -  Minimera storlek    - Undvika ta upp plats i hytten
 -  Medge undanstuvning   - Förvaring
 -  Medge beredning    - Beredningsbänk
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4.2 Mood board

Mood board användes för att få en känsla som projektet skulle ha (bilaga 1). För att kunna få en 
visualiserad stämning användes några ledord för projektet. Eftersom det det bara skulle vara en 
känsla för hela projektet gjordes bara en mood board.

Ledord
- Attityd, kraftigt, äventyrligt, modernt, rena former
  sportigt och familjevänligt

4.3 Formanalys

Formanalys gjordes på tre ord som hade en stor roll i projektet. Detta gjordes för att få en defini-
tion på vad för typ av former de står för. 

Robust - Ser man på fordon som är byggda för att klara tuffa och oframkomliga platser samt har 
en utstrålning av robusthet och tuffhet så är de kantiga och boxiga till formerna. Men för att 
undvika att få dem se för statiska ut tar man in lite runda former i boxen vilket gör att den får in 
mer lugna former.

Fart - Ser på hur man har utformat produkter som ska utstråla snabbhet, fart och sportighet kan 
man studera olika fordon som är byggda för det. Man kan se att det är mycket strömlinjeformade 
former i sin helhet. För att få in en tuffare/hårdare attityd i produkten tas det in kantiga detaljer i 
produkten.

Kök - För att få ett modernt pentry i båten kan kök och köksredskap studeras. Genom att 
ta detaljer av saker som ses som modernt i köket kan man öka försäljningen.  Det är också 
viktigt att inte använda för mycket av de moderna formerna utan också använda traditionella 
gestaltningar som finns i båtlivet, eftersom det ska hålla sig i många år. Ska man analysera kök 
och köksprodukter i lätta drag är det mycket kantiga former där man har neutrala och ljusa 
färger för att bryta av och framföra en annan produktdel. Det används mycket rostfritt stål på 
köksprodukterna.

4.4 Katalogmetoden (litteraturmetoden)

För att få en idé om hur marknaden såg ut för R.I.B. båtar med walkaround på runt nio meter 
gjordes efterforskningar på internet, besök på båtmässa samt intervjuer med personer inom 
marknaden. Resultatet av efterforskningarna visade att det inte fanns båtar i denna klass med en 
walkaround. De båtar som hittades hade alla gångar (walkaround) på båda sidorna av hytten (bi-
laga 2). För att få lite mer idéer för överdelen och packning utökades sökområdet till R.I.B. båtar 
som inte riktigt passade in vad som söktes efter. Där fanns ett större utbud av båtar och dessa 
packningar användes även som inspiration i det fortsatta arbetet (bilaga 2).

Packningarna och inredningarna är ganska lika på båtarna och även stilen på pentryområdet i bå-
tarna ser liknande ut. Tittar man i olika båttillbehörskataloger ser man att det är ungefär samma 
produkter som säljs i affärerna, vilket gör att packningarna blir väldigt lika varandra. Som exempel 
finns det gasol-, sprit-, fotogen- och eldrivna kök men inte så många olika varianter på de olika 
alternativen. Detta räknat om man håller sig inom enlågiga eller tvålågiga kök. 
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5.

6.

7.

1.

2.

3.

4.

4.6 Brainstorming

Brainstormingen gjordes individuellt. För exteriören gjordes ett antal skissidéer. Dessa gick 
ut på att forma så många idéer som möjligt för senare kunna användas som underlag till 
konceptframtagningen (bilaga 6).

Bild 4. Styrpulpet bakifrån. 1. Distinkt upphöjning. 2. Brytning. 3. 
Båge för bena. 4. Fotstöd.

Bild 5. Styrpulpet framifrån. 5. Trubbiga hörn. 6. Inåtvinklat ryggstöd. 7. 
Infasning.

Det är utrymmet i båten som gör att de flesta pentrys ser likadana ut i hyttarna. Detta för att man 
inte kan placera pentryt vart som helt i hytten på grund av platsbrist. För kylar kan man välja mel-
lan modeller som är frontmatade eller toppmatade. Frontmatade kylskåp har en dörr på fram-
sidan av kylskåpet, toppmatade har öppningen på ovansidan. Något som vissa båtar har är att 
diskhon är under en lucka i bänkskivan (med kran i diskhon). Detta gör att man kan gömma undan 
diskhon och kranen och få en beredningsyta där. 

4.5 Formspråk på befintlig styrkonsol

För att få ett släktskap mellan hytten och den befintliga styrpulpeten studerades styrpulpetens 
former för att få fram vad som gör att den ser ut som den gör.  Mellan ratten och instrumenten 
finns en distinkt brytning som gör mycket för ovansidan (bild 4- nr. 2).  Den får ovansidan att 
inte se statisk ut samt att föraren får en bättre sittställning. Vid bena går det ner i en mjuk båge 
som ger mer utrymme för bena och ger även en mer inbjudande känsla för bena (bild 4- nr. 3). 
Lägst ner i bågen sitter ett fotstöd (bild 4- nr. 4). Utöver att fotstödet ger en bekvämare ställning 
för passagerarnas fötter ger den även styrpulpeten en stabilare känsla då styrpulpeten lutar lätt 
bakåt. På framsidan av styrpulpeten är kanterna trubbiga istället för runda, vilket gör att det blir 
ett mer aggressivt uttryck än vad det skulle göra om det var runda kanter (bild 5- nr. 5). Kanterna 
går upp längst fönstret vilket ger en symmetrisk känsla att de hör ihop.

Formen i fram är även den, som för benutrymmet, mjuk och inbjudande. Hela konsolen är böjd 
mot stolarna vilket ger en fartkänsla. En framhävande del är upphöjningen i mitten av styrpulpe-
ten där mätinstrumenten sitter (bild 4- nr. 1). Styrpulpeten är i helhet lite kantiga men med runda 
partier. Handtagen följer styrpulpetens mjuka former vid dess bak- och framdel. Framdelen av 
handtaget följer fönstrets form vilket gör även att de känns att de hör ihop. Handtagen används 
också som fäste för fönstret. Ryggstödet och sittplatsen i fram är vinklade inåt vilket gör att styr-
pulpeten inte ser ”boxig” ut och får en mer sportig känsla (bild 5- nr. 6). På sidan finns en infas-
ning som bryter det statiska på sidan (bild 5- nr. 7). Sammanfattat intrycket på styrpulpeten är att 
de kantiga formerna används för att få attityd och dem mjuka för att skapa ett inbjudande intryck. 
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Bild 6. Vald skissmodell

Inne i hytten gjordes också lösningsidéer på olika alternativ för packningar (bilaga 3). Även förva-
ringsidéer tänktes igenom. Idéerna användes för att testa och se om man hittade några problem 
samt om döda ytor kunde användas på ett bra sätt. Det som kom fram i idéarbetet var följande:

-  Undvik att sprida ut sakerna i hytten. Det är bättre att ha pentryt samlat på en plats. Detta          
   för att det tar upp mindre plats i hytten. 

-  Ytorna under sittplatserna är ytor som kan används för förvaring.

-  Genom att använda sig av walkaroundsidan för pentryt tas de trånga ytorna upp och sparar de    
   luftiga ytorna.
 
-  Sätta dörren efter sittbrunnen för att kunna gå in och ut på ett lätt sätt.

-  Ett så rörligt bord som möjligt för att lättare kunna röra sig i hytten och möjligen gå på toalett.

4.7 Konceptframställning - Hytt

Framtagningen av hytten började med att ta fram skisser på idéer på hur hytten kunde se ut. Av 
alla skisser valdes två skisser som passade in bäst i projektet. Från skisserna togs det fram fyra 
koncept i Studiotools. 

4.7.1 Mått på befintliga styrpulpeten och hytten

Arbetet började med att den befintliga båten mättes upp (bilaga 4). Även befintliga styrpulpeten 
mättes upp på viktiga mått (bilaga 5). Det togs fram en till parametrar till hytten utöver de som 
står i kapitel 1.3; 1500 millimeter mellan sittbrunnens golv och taket. Detta mått är taget från att 
95 procent av svenska folket har en sitthöjd på 970 millimeter och neråt (bilaga 12 nr. 8). Räknas 
höjden på benbrunnen på 350 millimeter får en sittande man en längd runt 1320 millimeter i hyt-
ten. Detta gör att det blir minst 180 millimeter mellan huvudet och hyttens tak för en stor den av 
den vuxna populationen.

4.7.2 Skisser

Under skisstadiet för överdelen deltog Lars Gustavs-
son, industridesigner på Formlogi AB, med idéer 
(bilaga 6).

Av skisserna valdes en skissmodell fram som skulle 
användas som inspiration under arbetet (bild 6). Skis-
serna valdes för att formerna passade bäst in i koncep-
tet fart och sportigt. 

4.7.3 Koncepter

Arbetet med att ta fram koncepten gjordes i studiotools. Detta för att slutprodukten skulle le-
vereras i en 3D-modell. Styrdelen på koncepten ändrades bara kosmetiskt för att det skulle vara 
ett eget arbete i sig att ta fram en ny styrdel. Därför användes bara vissa mått från den befintliga 
styrpulpeten (bilaga 5). 
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Bild 11. Hytt och Infasning 1 

Bild 7. Koncept 1

Bild 8. Profil på fönstret

Bild 9. Överdelens bakdel

Bild 10. koncept 2

Koncept 1
Hytten resulterade i en modell som formmäs-
sigt var väldigt lik skisserna (bild 6). På ena 
sidan finns ett fönster. På skissen finns anting-
en en ventilation till hytten eller en sittplats 
i fronten. Sittplatsen kommer man åt när en 
lucka fälls upp. Konceptet fick ventilationslös-
ningen den här modellen. Hytten blev statisk 
med sina raka väggar och platta tak.  

Fönstret fick en bakåtliggande form för en 
mer sportig fartkänsla (bild 8). Fönstret går 
bakåt på sidorna och får en omfamnade form 
runt föraren. Omfamningarna på sidorna av 
fönstret har en konkav form för att få en mjuk 
övergång till bakdelen av hytten. 

Bakdelen av överdelen fick en form som tolka-
des mot den befintliga styrkonsolen som har 
en karakteristisk kantig form med rund linje 
för benutrymmet (bild 9). För ett lite mjukare 
intryck fick dörren en rundare gestaltning. 
Handtagen togs från den befintliga styrkon-
solen. Istället för att ha dem på varsin sida 
av hyttdelen placerades de på varsin sida av 
dörren. Detta gör att man kan använda dem 
när man ska gå in och ut i hytten samt hålla sig 
i under båtens gång. 

Koncept 2      
På koncept 2 togs den statiska känslan bort 
genom att sätta en böj på taket (bild 10). 
Sidorna fick en infasning, vilket gav överdelen 
mer karaktär. En infasning finns även på den 
befintliga styrkonsolen vilket gör att det blir en 
koppling mellan dem. Hytten fick gå över ena 
flyttuben. Genom att göra det får man större 
rymd i hytten och även mer plats för instru-
menten som ratt, navigationsinstrument med 
mera. 

Första infasningen på sidorna blev för stora 
och behövde bli mindre då infasningen blev 
för dominant (bild 11). Övergången från taket 
till fronten av hytten var även för bullig. Det  
behövde bli en striktare övergång som passar 
det formspråk som den befintliga styrpulpeten 
har. Infasningens storlek ändrades och fronten 
blev striktare (bild 12). 
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Bild 12. Hytt och infasning

Bild 13. t.v. fönstrets sidoprofil t.h. fönstret framifrån

Bild 14. Bakdel på överdelen. En framhävande styrdel vid 
förarsidan. 

Bild 16. Fönsterlösning över walkarounden på Silver Condor 
730

Fönstret fick en lutning på sig som påminner 
om vinkeln på den befintliga styrkonsolen (bild 
13). För att undvika en boxig form på fönstret 
vinklades sidorna inåt. Ovansidan på fönstret 
fick även en böj för hjälpa till att ta bort den 
boxiga formen (bild 13). För att få en mer om-
famnande känsla som skyddar passagerarna 
från blåst och vattenstänk går fönstret lite 
bakåt på sidorna.

Hela bakdelen fick ett mycket distinkt form-
språk från befintliga styrpulpeten (bild 14). 
Styrdelen fick en tydlig del på bakdelen då den 
är integrerad i bakdelen. Mätinstrument sattes 
in på vänstra sidan av styrdelen. Den fick sam-
ma formspråk som den befintliga då den är 
en sådan utmärkande del på den existerande 
styrpulpeten. Handtagen sitter ute på sidorna 
istället för att sitta vid dörren. Detta för att 
fönstret inte ska sitta fast i någon list vilket gör 
att handtagen kan utnyttjas som fäste. Den 
lösningen används även på den existerande 
styrpulpeten. 

Koncept 3
Koncept tre är infasningarna kvar på sidorna 
och den robustare fronten på hytten som 
fanns på koncept 2. Infasningens form änd-
rades så att den följer hyttens kontur istället 
att följa flyttubens form (bild 15). Detta för 
att försöka framhäva hyttens former mer. Den 
här modellen fick ett bredare fönster som går 
ut över gången. Detta gör att fönstret skyddar 
personerna i bak mer från vind och vatten-
stänk. Även bakdelen fick ett mer harmoniskt 
utseende med en ännu mer tydlig styrdel.

Idén till fönstret kom från Silvers Condor 730 
som har en lösning där fönstret går över deras 
gångar (bild 16). Den delen som går över gång-
arna är konstruerade så att de är dörrar. Detta 
gör att man kan vika ner dörrarna och gå fram 
till fören av båten.

Bild 15. Koncept 3
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Bild 17. Profil av fönstret

Bild 18. Fönstret framifrån

Bild 19. Bakdel och styrdel. Fönster går över gången. Handtag 
som följer fönstret och överdelen.

Bild 20. Styrdelen följer taket på överdelen för att bland annat 
inte störa sikten för föraren

Utöver att fönstret fick en dörr över gången, 
så fick fönstret också en mer lutande vinkel för 
en mer sportig profil med mycket mer fart-
känsla i (bild 17). Omfamningen vid föraren 
gjordes även den lutande för att framhäva den 
sportiga profilen ännu mer. Fönsterdörren går 
bara ner till flyttuberna -  går de ända ner till 
golv kommer dörren inte att kunna öppnas. 
Fönsterdörren fick en lösning vilket gör att 
dörren öppnas mot bakdelen av båten. Detta 
för att man då kan åka med dörren öppen i 
högre hastigheter utan att luftmotståndet 
möjligtvis slår igen dörren och skadar någon. 
Även estetiska ser det bättre ut att ha dörr-
öppningen på det sättet. 

Eftersom dörren över gången ska kunna öpp-
nas utan att ta upp för mycket plats i gången 
behövde den vara så rak som möjligt. Att göra 
dörren omfamnade som den ser ut på förar-
sidan kunde inte lösas på något bra sätt då 
dörren då kommer att ta upp för mycket plats 
i gången. Att göra fönstret över gången helt 
rak ser heller inte bra ut eftersom resten av 
fönstret är böjt. Lösningen på problemet blev 
att dörren fick en lätt böjd form som följer 
formen från resten av fönstret. 

Mittpunkten av fönstret sattes vid mittpunk-
ten av överdelen (bild 18). Detta för att få den 
bästa symmetrin mellan fönstret, överdelen 
och båten. Sidorna på fönstret vinklas inåt och 
får en böj på översidan för att få bort en lådlik-
nad kantig form på fönstret (bild 18). På sidan 
har dörren fått en likadan kontur som sidan 
vid föraren (bild 17). 

Bakdelen av hytten fick en rund form istället 
för den mer kantigare varianten som de tidiga 
koncepten hade (bild 19). Den runda formen 
får en mer familjevänlig och inbjudande ka-
raktär i jämförelse med de kantiga koncepten. 
Dörren är placerad vid benbrunnen vilket gör 
att det blir lättare att komma in och ut i hyt-
ten. Även dörren går högt upp mot taket för 
att få en bättre in- och utpassage i hytten. 
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Bild. 21 Styrdel. Mjuk övergång från hytten till 
styrdelsmodulen

Om pentryt placeras vid dörren, som kom 
fram i brainstormingen, kan en person stå rak-
lång när dörren är öppen. Detta gör att det blir 
lättare att lagar mat. Styrdelsmodulen följer 
takets form istället för en rak linje (bild 20). 
Detta för att få en mer integrerad form med 
taket men även för att hålla nere kanter som 
kan störa sikten för föraren. 

Styrdelsmodulen fick en mjuk övergång till 
hyttöverdelen för att visuellt framhäva en 
känsla att de hör ihop och inte är två separata 
delar (bild 21). Som de andra koncepten fick 
styrdelsmodulen ärva de mest karakteristiska 
formerna som finns på den befintliga styrpul-
peten. Handtagen sitter på var sin sida av hyt-
ten och de återspeglar överdelens mjuka for-
mer och fönstrets lutning för att mer passa in 
i helheten av konceptet. Handtagen har även 
som uppgift att hålla upp fönstret. Mätinstru-
mentdelen sitter på högra sidan och har även 
den samma formspråk som den befintliga.

Koncept 4
koncept 4 är snarlik modellen från koncept 3 
(bild 22). Det som skiljer dem åt är styrdelen, 
handtagen och mätinstrumentdelen.

Styrdelen fick en design som det var mer atti-
tyd i. Det löstes med att göra sidorna raka och 
övergångarna kantigare (bild 23). Styrdelen 
följer takets form för att inte störa sikten för 
föraren. 

Då dörren går på utsidan av hytten fick lite av 
vänstra sidan av styrmodulen och lite av över-
delen på konsolen tas bort. Det gör att dörren 
kan åka mellan överdelen och styrkonsolen. 
För att inte styrkonsolen skulle bli för statisk 
och stel, men ändå inte ha runda kanter, kapa-
des kanterna bort där sidorna och överdelen 
möts (bild 23). För en bekvämare ställning för 
fötterna under båtfärden placerades dit ett 
fotstöd (bild 24).
                                             

Bild. 23 Styrdelen. Kantig övergång från hytten till 
styrdelsmodulen

Bild 22 Koncept 4
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Bild 25. Individuellt vinklade instrumentmätare Bild 24. Styrdel. Fotstöd för bekvämare ställnig 
för fötterna

Ett handtaget sattes på styrdelen (bild 24). Detta för att kunna hålla i sig under färd men också 
använda som hjälp när man går in och ut i hytten. Linjerna är ungefär som handtagen på sidorna 
men följer mer styrdelen och instrumentbrädans former istället för överdelen. Handtaget sattes 
på styrkonsolen för att framhäva styrkonsolen mer och ge den mer attityd. Att placera handtaget 
vid fönstret (som handtagen på sidorna) gör att förarens sikt störs. Mittenhandtaget har inte hel-
ler som uppgift att fungera som fäste för fönstret som handtagen på sidorna, och därför behöver 
den inte heller gå ända till fönstret.

Eftersom handtaget placerades där mätinstrumenten satt förut, fick mätinstrumenteten flytta 
från vänstra sidan på styrdelen till styrdelens högra sida. Mätinstrumenten vinklades mot föraren 
att få en mer personlig och utmanande attribut (bild 24). Utöver vinklingen fick mätinstruments-
delarna se ut som den gör på den befintliga styrkonsolen. 

4.7.4 Val av koncept

För att få fram vilket koncept som passar projektet bäst ställdes kriterierna i projektet mot varan-
dra (bilaga 7). Detta för att få fram vilken kriterier som är viktigare än den andra. De framtagna 
koncepten ställes mot kriterierna för att få fram vilket koncept som passar bäst in med kriteri-
erna. Koncept fyra blev det koncept som passade in bäst in i de uppställda kriterierna (bilaga 8).

4.7.5 Färgval

Hytten kommer tillverkas i samma vita kalla material som båtskrovet så behövs det någon färg 
som värmer upp det vita. Lösningen på det är att lägga ett teakdäck som har en varm brun färg. 
Att använda teak i båten utnyttjas mycket i båtbranschen då dess egenskaper passa bra där (bi-
laga 9).

 4.7.6 Solintag
För att få in ljus in i hytten är dörren in till hytten gjort i mörkt genomskinligt material. Detta är 
något som många, om inte alla båtar med hytt, använder sig av för att få in ljus i hytten.
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4.8 Konceptframställning - Pentry  

Det som kom fram av brainstormingen var att samla pentryt i en enhet. Samlar man allt i en en-
het gör det att man tar upp mindre plats i hytten. På grund av det begränsade utrymmet i hytten 
kan inte för stora produkter användas som tar upp onödigt med plats. I pentryt var det nödvän-
digt eller önskvärt att ta fram en spis, kylskåp, diskhon, vattenkran och en beredningsyta.
 
4.8.1 Drivmedel 

På marknaden fanns det fyra olika sätt man kunde driva en spis; fotogen, gasol, sprit (T-röd, Sinol, 
Origonol och Tenol) och el (bilaga 9). El räknades i projektet som att man använder en mikrovågs-
ugn som gick på batteri.

4.8.2 Val av drivmedel

Drivmedlen ställdes mot kriterierna:

- Priset 
Att driva en mikrovågsugn i någon dag skulle behöva många batterier vilket skulle göra att det inte 
skulle vara lönsamt. Det skulle även bli en större viktökning med batterier i båten vilket gör att 
bensinkostnaden skulle öka. Om man ska ladda batterierna behövs bensinkostnad också räknas in 
då motorena måste vara igång. En lösning skulle vara att ha en generator ombord men då får man 
räkna in kostnaderna på den också. 

- Säkerhet 
Hur farliga drivmedlet är.

- Funktionalitet
Hur effektiv drivmedlet är att använda.

- Av/påtändning
Hur lätt det är att tända och släcka drivmedlet.

- Utrymme
Hur mycket plats tar den upp i båten.

- Enkelhet i Handhavande
Hur lätt det är att använda drivmedlet.

Det drivmedel som passade bäst in i kriterierna blev sprit (T-röd, Sinol, Origonol och Tenol) (bilaga 
11). 
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Bild 26. Origo 2000 - spritkök

Bild 27. Origo 1500 - spritkök

Bild 28. Origo A100 - spritkök

bild 29. Omnia burkugn - 
alternativ till ugn

Bild 30. Origo A100 med elslinga 
- spritkök

Bild 31. Origo 2000 med elslinga 
- spritkök

4.8.3 Spritkök

Resultatet från kriteriebedömningen visade att spritkök 
uppfyllde projektets ställda krav bäst (bilaga 11). På svenska 
marknaden fanns det tre olika spritkök som passade för pro-
jektet, Origo 2000, Origo 1500, Origo A100 (bild 26, 27, 28).  
 
På grund av det trånga utrymmet i hytten gjordes bara ef-
terforskning på spisar som var enlågiga. Ugn fick inte plats i 
pentryt på grund av deras storlek. Ugn kunde också undvaras 
på grund av att det finns alternativ som Omnia burkugn, som 
kan göra allt från att baka bröd, pajer och gratänger (bild 29). 
Ytan som en dubbellågig spis eller en ugn tar upp kan bättre 
användas för andra funktioner, som till exempel sitt- och ligg-
platser. 

Något som visade sig intressant med spritköken, och framkom 
under diskussioner med personal på SeaSea i Stockholm var 
att det fanns spritkök som utöver spritdelen också har en els-
linga som man kan använda när man ligger i en hamn och har 
el inkopplat i båten. Då det tar en lite tid att värma upp mat 
med spritkök är alternativet med en elslinga en bra lösning 
när man ligger i en hamn och har tillgång till el. Brandrisken 
blir också mindre än om man bara har ett spritkök i båten. Av 
de tre spisarna som ansågs som potentiella val var det bara 
två av dem som hade elslinga (bild 30, 31).

Valet föll på Origo C100 av den anledningen att den är min-
dre och dess formspråk passar in mer i det moderna form-
språk som båten skulle ha. Origo C100 har också en inbyggd 
12 volts tändning vilket gör att man eliminerar tändare och 
tändstickor. Detta gör även att brandrisken i båten blir mindre. 
Placeringen av spritköket styrs ej av några speciella säkerhets-
regler. De enda rekommendationerna från Räddningsverket 
och försäkringsbolag för spritdriven spis i båt är att en brand-
släckare skall finnas i båten, det är ej tillåtet att fylla på sprit i 
båten, samt att minst ett fönster är öppet under tillagning för 
att få ut ångorna.

4.8.4 Kylskåp

Av de kylskåp som i dagsläget finns på båtmarknaden är stör-
re delen av dem eldrivna. Att ha ett eldrivet kylskåp gör att 
man måste lägga in extrabatterier i båten. Detta gör att båten 
blir lite tyngre, men också säkrare än att sätta in ett gasolkyl-
skåp. Det finns två olika varianter av kylskåp på marknaden, 
frontmatade och toppmatade. Toppmatade kylskåp kan hålla 
kylan bättre än frontmatade kylskåp, då kylan inte rinner ut 
när man öppnar dörren. 
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Bild 32. Isotherm Cruise 36 inbox 
- Kylskåp

Bild 33. Vitrifrigo BRK 35 - Kylskåp

Bild 34. Isotherm Cruise 36 - Kylskåp

Bild 35. Diskho

Det gör även att en toppmatad kyl dra lite mindre ström än en 
frontmatad. Frontmatade är dock lättare att packa in och ut 
produkter i.

Eftersom pentryt ska vara samlat och kompakt passar inte 
toppmatade kylskåp in i konceptet. Om spis och diskhov ska 
få plats måste kylen sättas på sidan av dem för att komma åt 
ovansidan, vilket gör att bänken blir längre och tar upp mer 
plats. Att försöka få ner en toppmatad kyl under sätena går 
inte då djupet på kylskåpen är för djupa. Med utgångspunkt 
från kylskåpens och spisens höjd samt konsumentverket 
rekommendationer på kökbänkshöjd på 90 centimeter be-
stämdes tre olika kylskåp som skulle passa in i kraven. De tre 
kylskåpen var Isotherm Cruise 36 inbox, Vitrifrigo BRK 35, och 
Isotherm Cruise 36 (bild 32, 33, 34).

Kompressorerna på kylskåpen är avtagningsbara vilket gör att 
man kan placera dem upp till en meter från själva kylskåpet. 
Detta gör också att man kan få ner djupet på kylskåpet, och 
kompresson kan placera där det finns plats. Av de tre kylskå-
pen valdes Isoterm Cruise 36 inbox på grund av att den har 
en ordentlig upphängningsanordning och, precis som spisen, 
passar in i det moderna och stilrena formspråk båten önskas 
ha (bilaga 9 och 10).

4.8.5 Diskho

Andra attribut som sågs mer som önskvärda än nödvändiga 
men som skulle passa in i pentryt var diskho, kran och en 
beredningsyta. Eftersom pentryts totala storlek skulle hål-
las nere kunde inte diskhon vara för stor. Diskhons tänkta 
användningsområde i båten är att kunna få tillgång till vatten 
vid matlagning, dricka samt för enklare diskning av husgeråd. 
Detta gör att diskhon inte behöver vara för stor. Storleken på 
pentryt har betydelse då man ska kunna använda hela pen-
tryområdet när man står raklång genom dörren utan att för 
mycket av pentryt går in i hytten. 

För att hålla nere storleken låg fokus på rektangulära former 
på diskhon istället för runda former. Detta för runda diskho-
arna tar upp mer plats på bredden än de rektangulära diskho-
arna för samma volym. Den minsta diskhon som hittades var 
en i rostfritt stål (bild 35).  
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Bild 36. Kran 1 Bild 37. Kran 2 Bild 38. Kran 3

4.8.6 Vattenkran

Eftersom det bara ska finnas kallt vatten undersöktes bara kranar med ett vred. Det fanns tre kra-
nar som bara hade ett vred på båtmarknaden (bild 36, 37, 38). Kran 1. (bild 36) valdes för att den 
ansågs var mest praktisk genom att den kunde vridas i alla håll. Dess formspråk samspelade också 
med de andra produkterna som har valts, genom att ha en kromad ytfinish och en ren men robust 
design. Alla de tre kranarna kunde rotera upp och ner men den valda kranen kunde också rotera 
åt sidorna.

4.8.7 Produktvariationer

Till de valda produkterna togs det fram tre olika varianter av pentrykoncept:

1). Spritköket med kylskåpet under spritköket. Det här är den enklaste varianten och använder 
bara de kriterier som var nödvändiga för projektet. Fördelen med den här varianten är att pentryt 
blir mindre. Nackdelen är att pentryt blir begränsat med att man måste hantera vattentunnor/
flaskor i båten. Minsta bredden varianten kan bli är 514 millimeter (bilaga 9). 

2). Spritköket med kylskåpet under spritköket och diskhon och kran på sidan av spritköket. För-
delen med den här varianten är att man få tillgång till vatten lätt och slipper hantera vattentun-
nor/flaskor i båten. Nackdelen med varianten är att den tar upp lite mer plats i båten än den 
första varianten. Minsta bredden på varianten är runt 590 millimeter (bilaga 9). Detta på grund av 
diskhoens avloppssystem.

3). Den här varianten är lik variant 2. Den enda skillnaden är att diskhon är under en lucka som är 
utskuren i bänkskivan. Eftersom den valda kranen kan rotera både upp och ner kan man placera 
kranen i diskhon. Fördelen med den är varianten är att man får en beredningsyta när luckan är 
stängd. Man får tillgång till vatten på ett lätt sätt och man slipper ha diskhon och kran framme 
hela tiden. Nackdelen är att den tar upp mer plats i hytten än första varianten och att man har 
lite sämre tillgång till kranen än i variant 2. Minsta bredden på den här varianten är samma som 
variant 2.

Lägsta höjden varianterna kan bli är 410 millimeter (bilaga 9).

4.8.8 Val av produktvariation

Varianterna ställdes mot några kriterier i en kriteriebedömning för att komma fram till vilken vari-
ant som passade bäst i hytten (bilaga 11). Kriterierna var:

- Funktionalitet
Har flesta av kriterierna från de nödvändiga och önskvärdiga kriterierna.

- Utrymme
Tar minst utrymme i hytten.
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Bild 39. Mått på pentrydel

9 http://www.konsumentverket.se (2007-11-13) 

- Lösningar
Har de smartaste lösningarna.

- Tilltalar ögat
Ser bäst ut.

Vinnaren av de tre varianterna var variant 3.

4.8.9 Utformning av pentry

Utformningen av pentrydelen togs fram efter tidigare idéer från brainstormingen, framtagna 
produkter och information om rekommenderade storlekar på kök9. Pentryt placerades på vänstra 
sidan av hytten, direkt efter ingången i hytten. Detta för att dörren på hytten är konstruerad så 
att man ska kunna stå raklång när man använder pentryt (bild 39). Pentryt är placerad på vänstra 
sidan av båtens färdriktning för att utnyttja de svårutnyttja ytorna under gången. Placeringen av 
produkterna sattes så att spisen kom på vänstra sidan och diskhon på högra sidan i pentryt. På 
grund av diskhons avloppsrör kan kylskåpet endast placeras under spisen. Diskhon placerades på 
högra sidan av pentryt för att lättare komma åt avloppsrören vid en eventuell skada eller repara-
tion. 

Diskhons avloppsrör och kylskåpet är de två faktorer som styrt hur kompakt pentryt kan bli. 
Eftersom målet är att få ett litet pentry så placeras kylskåpet längs med väggen. Diskhon och dess 
rör placeras så nära kylskåpet som möjligt. För att undvika att alstrade värme från spritköket/kast-
rullen förstör väggarna, placeras spritköket en bit ifrån väggarna. 

Pentryt får en kantig form på grund av att formerna på produkterna är rektangulära och att pen-
tryt ska vara så kompakt som möjligt. Materialet på pentryt blir detsamma som båten, vilket gör 
att den smälter in i hytten. För att få en brytning används en bänkskiva i teak men också för att 
trä ger en varmare känsla (bilaga 9). För att få bort att pentryt ska se ut som en låda går bänkski-
van ut en liten bit runt pentryt. En lucka i bänkskivan finns för att man ska komma åt diskhon och 
kranen. Kranen sitter på ena kortväggen i hoven och vinklas upp när den ska användas. 

Höjden från golvet till överdelen av pentryt bestämdes till 840 millimeter (bild 39). Med en re-
kommenderad höjd på 900 millimeter i ett kök i ett hus blir de 840 millimeterna en bra kompro-
miss9. Kompromissen gjordes för att få mera yta mellan taket och spisen så det inte blir trångt när 
en kastrull står på spisen. Detta mått är inte det ultimata i ergonomiska mått, men på grund av 
utrymmesbrist i hytten och att man inte står länge vid pentryt fungerar måtten som har satts.

840

350

490

1760

mm
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A.

B.

C.

1. 2.

Bild 41. Bordsskivor

Bild 42. Bordsstativ

Bild 40. Porta Potti. Toalettdelen och septiktank i ett

4.9 Övrig packning

4.9.1 Toalett

Toalett var också önskvärt att få in i båten. En lösning 
som vissa mindre befintliga båtmodeller har är att 
toaletten använder en bit av benbrunnen, som sedan 
kan täckas över med en kudde och används sedan 
som säte. Denna lösning användes även i det här 
projektet. 

Båtens konstruktion är sådan att den är uppbyggd av 
stålskenor som går längst båten. Det går även ske-
nor längst brunnens kortsidor och dessa begränsade 
även benbrunnens längd och bredd. Efter skenan går 
brunnen vidare, vilket gör att man kan skära ut ett hål 
efter skenan och sätta en toalett där. 

De finns två olika typer av varianter av toaletter på 
marknaden:

1). Den första varianten har en separat toalettdel och                      
septiktank. Septiktanken placeras någonstans i båten. 

2). Andra varianten har toalettdelen och septiktank 
monterad i ett. 

Valet av toalett föll på variant 2. Toaletten som valdes 
till båten var en toalett vid namn Porta Potti (bild 40). 
Den valdes då det är smidigast att ha en sådan toa-
lett i båten då man slipper montera en separat tak i 
båten. Denna variant kan även på enkelt sätt tas ut ur 
båten om man behöver använda utrymmet till något 
annat.

4.9.2 Bord

Att ha ett bord i båten var också en önskvärd kriterie. 
Efter undersökning av marknaden identifierades det 
tre bordsskivor som skulle passa in i hytten (bild 41). 
De tre bordsskivorna har olika lösningar som gör att 
de inte blir lika varandra.

Ena bordsskivan är en enkel bordsskiva med lister på 
kanterna som hindrar saker på bordet att åka i golvet 
(bild 41 A). Den andra varianten är en bordsskiva som 
är delad i tre delar och som kan vika ihop kanterna 
för att göra bordet mindre (bild 41 B). Den sista är en 
vanlig bordsskiva (bild 41 C).
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Ur brainstormingen framkom det att bordet skulle ha någon form av rotationsfunktion. Utifrån 
det identifierades två bordsstativ (bild 42). Ena bordsstativet har tre rotationsaxlar och sätts fast 
på ena sidan av benbrunnens vägg (bild 42 -1). Den andra är en vanlig stolpe som kan rotera 360 
grader. Den sitter fast i golvet i benbrunnen (bild 42 -2). 

Från de tre bordsskivorna och de två bordsstativen gjordes sex olika varianter.
Varianter: A - 1, A - 2, B - 1, B - 2, C - 1, C - 2.

4.9.3 Val av bordsvariant 

Valet av bord/bordsstativ föll på variant A - 1 på grund av de kriterier de ställdes mot (bilaga 11). 
Kriterierna var: 

- Pris
- Passar i storlek i hytten
- Funktionalitet
- Attraktiv
- Rotationsmöjligheter

4.9.4 Förvaring

Resultatet från brainstormingen visar att ytorna under sätena borde kunna utnyttjas bättre. Skåp 
i hytten valdes bort då dessa tar upp för stor plats i hytten och gör att känslan av rymlighet för-
svinner. Att ha förvaringsutrymme under sätena tar inte plats av hytten utan utnyttjar outnyttjad 
utrymmen. Öppningarna för förvaringarna blev placerade på ovansidan av sätena.

4.9.5 Dynor

Dynorna i hytten ska ge komfort när man sitter eller sover. Dynorna blev uppdelade på strategiska 
platser vilket gör att det blir lättare att komma åt förvaringarna och toaletten som är under dynor-
na. Runt insidan placerades små ryggkuddar som är lätta att stoppa undan och som kan användas 
som huvudkudde när man skall sova. Det behöver inte vara kuddar runt hela hytten, utan bara 
där det är tillräckligt högt i taket för att sitta så man kan vila ryggen mot något mjukt. Detta för att 
undvika att kuddarna tar upp mer plats i hytten än nödvändigt. 

Färg på dynorna och kuddarna ska vara en brytning mot det vita skrovet, pentrydelen, och kök-
sattributen som är kromat och i rostfritt stål. Eftersom Agapis logotyp och märke är i blått skulle 
även blått passa dynorna. Utöver att blåa färgen skapar lugn får den också en naturlig koppling till 
havet och himlen.

4.9.6 Sovplatser

Sovplatserna ska passa en familj på fyra personer, två vuxna och två barn. I fören får tre perso-
ner plats och längst ena sittraden får den fjärde personen plats (bild 43). Det störst problemet är 
bredden på båten (bilaga 4). Sovplatserna är räknade att två vuxna med en skulderbredd på 510 
millimeter och två personer som med skulderbredd på 410 millimeter får plats för att sova i hyt-
ten. Längden för personerna är räknade att två personer runt 1800 millimeter och två personer 
runt 1500 millimeter får plats. Skulderbredden på 510 millimeter är taget då 95 procent av svens-
ka manliga befolkningen ligger inom den storleken (bilaga 12). 
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Sittplatserna på ena långsidan har sittplatsen ett djup på runt 680 millimeter (bild 45). 95 
procentilen för länd- knäveck är på 530 millimeter för män och 540 millimeter för kvinnor (bilaga 
12). Detta gör att 95 procent av vuxna människorna i Sverige får en bekväm sittställning på den 
sidan. På andra sidan där pentryt finns uppnås ett djup på 440 millimeter (bild 45). Detta gör 
att denna sidan blir mer lämpad för barn att sitta på än en vuxen. Benbrunnens djup på 350 
millimeter är för kort för att en det ska bli en bra sittställning där låret och underbenet är i 90 
grader. Knäveckshöjden kan räknas runt 400 - 450 millimeter för en vuxen människa (bilaga 12). 
Om det läggs in en dyna som är runt 100 - 150 millimeter kan en bra sittställning uppnås.

Bild 43. Sovplaceringar i hytten för en familj på fyra personer

Bild 44. Sittplaceringar för en familg på fyra personer

Bild 45. Mått på sittplatserna

840

350

490

176

mm

350

680
660

Då 95 procent av svenska kvinnor har 425 millimeter valdes 410 millimeter som en skulderbredd 
för barna. Sovplatserna blir trånga men eftersom man bara ska bara vara ute några dagar med 
båten fungerar sovplatserna för en familj. 

4.9.7 Sittplatser

Sittplatserna får en familj på fyra plats. Runt brunnen finns det en långsida, kortsida och en sida 
som är lite kortare än långsidan som man kan sitta på. Långsidan har en längd på 1410 millimeter, 
kortsidan är 450 millimeter och den andra sidan är 820 millimeter. På långsidan får två personer 
med skulderbredd inom 95 procent av svenska män plats (bilaga 12). På kortsidan och andra lång-
sidan får en varsin person med en höftbredd inom 95 procentilen av svenska kvinnor plats (bilaga 
12). Måtten valdes då de var de största måtten på en vuxen människa.
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Bild 46. Framsidan av hytten

Resultat
5.1 Exteriören

Båten har en exteriör som utstrålar attityd och fart men ändå passar en familj och dess behov. 
Båten har en walkaround på vänster sida på överdelen som leder fram till ett soldäck i fören 
(bild 46). Hytten har en höjd på 1500 millimeter från sittbrunnens golv till taket för en behaglig 
sittställning i hytten. Detta gör också att hyttens tak inte stör föraren när han/hon sitter ner och 
kör. Dörren i hytten har ett mörkt genomskinligt material som kan släppa in ljus i hytten. Dörren 
öppnas åt höger och lägger sig mellan styrkonsolen och hytten. Dörren går högt upp på taket för 
lättare in- och utpassage i hytten. Den höga uppgången på taket gör att man kan stå raklång när 
man lagar mat vid pentryt som finns placerad vid ingången.

Styrkonsolen och överdelen är besläktad med den befintliga styrpulpeten som redan finns på 
marknaden. Styrdelen har fotstöd och en inböjning för benutrymmet för en behagligare sittställ-
ning (bild 47). Styrdelen är en fristående modul och är därmed inte ett med överdelen. Styrkon-
solen har en framhävande mätarinstrumentdel där de enskilda mätarna är vinklade mot föraren 
för att ge dem mer attityd (bild 48). Hela styrdelen har fått en robust attityd gentemot resten av 
överdelen, som har en mer sportig och familjevänlig attityd.
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Bild 47. Översikt på styrdel, dörr och baksidan av hytten Bild 48. Instrumentbrädan med vinklade mätare

Ett handtag på styrdelen gör att styrdelen får en mer framhävande del mot överdelen (bild 47). 
Handtaget kan användas till att hålla sig vid in-/utpassage från hytten eller för att hålla sig i under 
båtens färd. Handtagen på sidorna följer hyttens mjuka konturer men har kantig brytning på två 
ställen för att få bort runda övergångar och därmed ge helhetsbilden mer attityd. Handtagen på 
sidorna har också som uppgift att hålla fast fönstret. Mittenhandtaget och handtagen på sidorna 
fungerar i symbios och passar varandra i formväg. Fönstret har en lutande form för få mer fart och 
aerodynamisk sportkänsla. Ena sidan av fönstret har en omfamnad form som bland annat skyddar 
föraren från vind och vattenstänk under färd (bild 49). Över walkarounden går fönstret över till 
en dörr som kan öppnas och stängas och skyddar passagerarna i båten från vind och vattenstänk 
(bild 47, 49). Infasningarna på sidorna ger hytten en mer distinkt formkänsla efter hyttens kontur 
(bild 49).

Bild 49. Infasning på sidan och dörren över walkarounden
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5.2 Bilder exteriören
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Bild 50, 51, 52. Översikt exteriören, höger sida
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Bild 53, 54, 55. Översikt exteriören, vänster sida
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Bild 56, 57, 58, 59. Översikt av bakdelen av hytten



5.3 Interiören

Pentry och övernattningsmöjligheter i båten gör att man inte är i behov att lägga till vid en gäst-
hamn varje natt. Det gör att man har en större frihet att åka vart man vill. Sovplatserna i hytten är 
dimensionerad för en familj på fyra personer (bild 60). Sov- och sittytorna täcks med en bekväm 
madrass som ger god komfort när man sitter eller sover. Ryggkuddarna är uppdelade vilket gör 
att man kan använda den som huvudkuddar när man sover. Pentryt är i samma glasfibermaterial 
som skrovet och med en teakbräda ovanpå för få en brytning och ge en varmare känsla i hytten. 
Höjden mellan benbrunnens golv och överdel av pentryt är 84 centimeter vilket gör att man kan 
stå upp när man lagar mat.

Hytten är utrustad med produkter som gör att man kan övernatta i båten med bra komfort (bilaga 
9). Pentryt är utrustat med ett spritkök av modell Origo C100 som drivs med Tenol eller Origonol 
och har en elslinga som kan användas vid tillgång till elektricitet (för mer information om produk-
terna i hytten se bilaga 9). En diskho är placerad bredvid spisen och är gömd under träbänken 
(bild 61). Bänkskivan är utskuren runt diskhon vilket gör att man får en liten beredningsyta när 
luckan är stängd. Kranen sitter i diskhon och böjs in i när luckan är nedfälld (bild 62). Kylskåpet är 
ett Isoterm Cruise 36 inbox, ett kylskåp på 36 liter, och är placerad under diskhon och spisen (bild 
61, 62). På ena sidan av pentryt finns en dörr för förvaring och för att komma åt avloppsrör till 
diskhon. 

Bild 60. Översikt insidan av hytten
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Hytten har en modern, ljus finish med en känsla av båtliv och natur. Bänkskivan på pentryt är 
även den i teak. Pentryt är som många moderna kök ”kantig” i sin form. För att få bort lådkäns-
lan går bänkskivan ut en liten bit på sidorna (bild 61, 62). Spritköket har en elektrisk tändning för 
att undvika öppen hantering av eld i båten. Kylen, diskhon och spis är i rostfritt stål vilket ger en 
naturlig harmonisering mellan dem och också förmedlar ett formspråk som många moderna kök 
har idag. Dynorna har en mörkblå färg för att bryta med det vita och rostfria stålet som finns på 
produkterna. Agapis logotyp och märke är i blått vilket skapar ett samband mellan varumärke och 
produkt. Detta skapar också ett samspel mellan båtens insida, vattnet, himlen. Färgen ger även en 
lugnande effekt då den är blå. 

Toaletten, en Porta Potti finns placerad efter sittbrunnen mot fören i båten (bild 63). Porta Potti 
är en portabel toalett som har toalettdelen och septiktank i ett. Detta medför att man kan plocka 
ut toaletten och använda utrymmet till förvaring istället. En sittdyna täcker toaletten och gör att 
ytan kan användas som sittplats. Ett bord i teak finns i brunnen och kan användas som köksbord 
eller vardagsbord (bild 63). Bordet har små kanter på sidorna som hjälper till att saker på bordet 
inte åker i golvet. Bordsstativets två rotationsaxlar gör att man kan snurra bordet så pass mycket 
att det inte är i vägen när man går på toaletten (bild 63). Ena axeln sitter nere vid foten av stativet 
och den andra under bordet. Bordsbenet är i rostfritt stål som passar in i pentryts produkter.

Bild 63. Roterande bordet och toaletten

Bild 61. Pentryt. Beredningsyta nerfälld
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Bild 62. Pentryt. Beredningsyta och kran uppfällda.



Bild 64. Sovplatser uppdelade I hytten
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För att kunna stuva undan saker i hytten finns det förvaring under dynorna, vilket gör att ingen yta 
i hytten påverkas negativt och håller kvar luftigheten i hytten. Dynorna är uppdelad på strategiska 
platser vilket gör att det blir lättare att komma åt förvaringarna och toaletten. Det finns sängplat-
ser för en familj på fyra (bild 64). Det får plats med tre personer i fören och en i singensäng som 
är på ena sidan av brunnen. I fören får en person med en längd på runt 1800 millimeter och två 
stycken på runt 1500 millimeter plats. I singelsängen får en person runt 1800 millimeter plats.



5.4 Bilder interiör

Bild 65, 66, 67. Översikt pentry Bild 68, 69, 70. Översikt insidan av hytten
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Diskussion
Eftersom det inte finns så många R.I.B. båtar med walkaround på marknaden kan den här båten 
fylla en del i av detta segment. Eftersom den sticker ut lite i design mot de varianter som redan 
finns, med bara en gång och mer utrymme i hytten, kan den nog väcka uppmärksamhet på mark-
naden. Som det har sett ut de senaste åren har båtförsäljning ökat varje år - detta som en följd av 
de senaste årens globala högkonjunktur. Trots de senaste årens höga bensinpriser har försäljning-
en av båtar generellt fortsatt att ökat. Enligt min åsikt är det bara en kraftig lågkonjunktur som 
kan vända på denna trend. Det gör att man kanske inte lägger sina pengar på en båt utan håller i 
dem lite mer.

Agapi skulle först lansera bilder på båten under båtmässan i Stockholm under november 2007. 
Lanseringen sköts upp då Agapi insåg att intresset för Agapi 900 med en överdel fick ett för stort 
intresse när de berättade för kunderna om den nya modellen,  vilket skapade problem i och med  
att Agapi 900 med endast styrpulpet lanserades precis och de var rädda att den då skulle tappa i 
försäljning. 

Agapi har rättigheterna att sälja båten i Norden, Spanien och Argentina. Det kinesiska bolaget 
som framställer båten har rättigheterna att sälja båten i resten av världen. Ska man se på båten 
med lite mer kritiska ögon så passar båtens packning mer det nordiska klimatet än klimatet på de 
sydliga breddgraderna. I de sydliga breddgraderna dricks det mer vatten på flaska och det finns 
inte samma behov för tillagning av mat under tak. Detta gör att en diskhon med rinnande vatten 
och ett spritkök inte är vad man är ute efter. Det kan lösas med att ta bort diskhon och spritköket 
och sätta in ett större kylskåp i ”pentryt”. En variant utan någon packning och bara med dynor 
skulle kunna säljas som en billigare variant för att öka försäljningen. Då kan man sälja packning-
arna som extra tillbehör till båten.

Båten är anpassad för privatpersoner istället för företag/myndigheter som många R.I.B. båtar  
idag används av. Båten kan ses som en kompromiss mellan fart och utrymme och riktar sig mot en 
bred åldersmålgrupp med en stabil ekonomi. Åldersmässigt passar båten alla åldersgrupper och 
det är egentligen bara dåliga leder och ryggar som stoppar vem som kan använda den. Båtmodel-
len i detta arbete är anpassad för en familj på fyra personer, men passar lika bra för en ensam 
person eller ett par.

Något som ytterligare kommer tas fram till båten är ett kapellösning. Ett kapell till båten gör att 
man kommer kunna utnyttja hela båten mer även vid dåligt väder.
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Ett vidare arbete har gjorts efter examensarbetet tid var över. Detta arbete gjordes genom Agapi 
och inte genom Formlogi. Grundformerna är kvar på hytten men vissa saker har lagts till eller 
ändrats på hytten. En av de stora sakerna som har ändrat hytten är att de ville ha in två stycken 
till jockeystolar. Detta medförde att hela hytten flyttats 300 millimeter mot fören. Det medförde 
också att soldäcket blev kortare. Pentryt och bordet har tagits bort och blir möjligtvis tillval 
senare. Toaletten efter gången är kvar men har blivit kortare. Det togs även ett beslut att fönstret 
inte skulle hållas upp av handtag vilket gjorde att handtagen på sidorna försvann. Två väggar 
placerades på varsin sida av hytten för at ge mer omfamnade känsla för passagerarna. Ett handtag 
på hyttdörren sattes dit för att kunna öppna dörren lätt och för att kunna hålla sig i under färden. 
Dörren in till hytten breddades för bättre passage in i hytten. Det sattes till en sittplats i fören på 
hytten, handtag på hyttaket och mer fönster på hytten. En targabåge för kapellösning togs också 
fram. Kapellet har en lösning vilket bara de fyra jockeystolarna får tak och väggar runt sig. 

Vidare arbete  
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Bild 71. Bilder på vidare arbete av båten
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3           2            3            3            3            3             3             3            2            3

0,42     0,36     0,28       0,42       0,42     0,16      0,12        0,28      0,02       0,09    2,57

0,42     0,24     0,28      0,42      0,42       0,08      0,12       0,14      0,01      0,03      2,16

0,42    0,24      0,42      0,42       0,42     0,24      0,12       0,28       0,03     0,09       2,26

0,42    0,24      0,42       0,42      0,42      0,24       0,18      0,42      0,02      0,09      2,87
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Produktinformation
Spritkök 

Spritkök kan drivas med T-röd, Sinol, Origonol och Tenol. Vid användning av T-röd och Sinol är 
osning från spisen ofta ett stort problem.  Jämförelse med till exempel gasspis är det svårare att få 
upp värmen med dessa drivmedel. Origonol och Tenol är bättre drivmedel till spritköken och har 
egenskapen att inte osa mycket eller ingenting alls. Med Origonol och Tenol får man även mycket 
varmare låga än med T-röd och Sinol. Spritkök är mycket säkert att använda i jämförelse med 
gasol och fotogen samt lätta att sköta och installera.

Gasolkök

Gasol är ett bra drivmedel som man får en varm låga med. Det negativa med gasol, speciellt i 
båtar, är installationen och underhållning av installationen. Eftersom gasol är tyngre än luft lägger 
sig gasen efter marken och om det inte finns någon ventilation som kan föra bort gasen kan det 
antända med bara en lite gnista. Därför finns säkerhetsregler som säger att gasolflaskan måste stå 
i ett skyddat utrymme som är ventilerat utåt vilket eventuellt läckage kan rinna ut från båten.

Fotogenkök

Fotogen är ett drivmedel man får en bra värme med. Lätt att installera, men spisarna måste 
värmas upp innan man börja använda den. Problemet med fotogenkök är att det kan bli en lång 
eldlåga om den används fel eller om en packning går sönder.

Batteri

Problemet med produkter som är inkopplade till batteri är att det behövs många batterier, vilket 
gör att båten får extravikt och men även tar upp plats.  Exempel på batteridriven produkt är till 
exempel mikrovågsugn.

Teak

Teak, Tectona grandis, är ett träd som har sitt ursprung från Indien men har förts in i Indonesien. 
Man avverkar trädet med en metod som heter ringbarkning vilket menas att man tar bort all 
bark i en ring runt en trädstam vilket gör att inte någon näring når ner till rötterna som leder till 
att trädet dör. Efter ringbarkningen väntar man i två år innan man avverkar den. Träet blir mörkt 
rödbrunt, hårt, tungt, elastiskt och oljehaltigt, med stor motståndskraft mot väta och angrepp 
vilket passar bra till möbler och inredningsdetaljer för både ute och innebruk.
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Origo C100 är en inbyggnadskök för fast nedfälld montering 
i bänkskiva. Trycklöst spritkök, det säkraste sättet att laga mat 
ombord. Utrymmessnålt, ger mer arbetsyta i pentryt. Enkelt 
att rengöra med släta ytor. Inbyggd 12 volts tändning. Steglös 
effektreglering upp till ca 2000 W. Rymd bränslebehållare: 1,2 lit. 
Max. brinntid cirka 4,5 tim./ brännare. Kokar 1 lit. vatten på ca: 
6-8 min. Bränsle rödbränsle; Tenol eller Origonol. Elslinga. Längd: 
270mm, Djup: 365mm, Höjd: 160mm. 

Isotherm CR36 Inbox är en exklusiv kylskåpsserie med dörr i 
rostfritt, helt slät med ett integrerat dörrlås på framsidan. Även 
interiören har detaljer i rostfritt. CR 36 Inbox är ett inbyggnadsskåp 
speciellt anpassad att monteras där traditionella kylskåp ej passar 
- på flybridge, i kabinen eller som extra dryckeskyl i pentryt. Den 
avlyftbara Danfoss kompressorn kan monteras separat. Längd: 
455mm, Djup: 715mm/550mm, Höjd: 250mm.

Diskhoven är i rostfritt stål med falsade kanter för bästa tätning. 
Komplett med bottensil och propp samt 32mm slanganslutning. 
Längd: 320mm, Djup: 170mm, Höjd: 150mm.

Pentrykran är i förkromad mässing. Bredd: 90mm.

Porta Potti är en portabel toalett med friskvattenspolning och 
gastät uppsamlingstank. Den övre delen fylls med spolvatten. I 
den undre delen (uppsamlingstank) tillsätter man saneringsvätska. 
Spolning sker med handpump. Längd: 340mm, Djup: 380mm, 
Höjd: 310mm.

Bordsskiva  är i 12 mm teakfanér med massiva kantlister.  Längd: 
700mm, Djup: 420mm, tjock: 190mm.

Bordstativ Monteras i sittbrunnen. Avtagbart från fästplattan. 
Har tre rotationsmöjligheter, runt vertikalt ben, runt sig själv och 
till nedfälld position. Anodiserad aluminium och rostfritt stål. Mått 
exkl. bordsskiva i utfälld position: höjd 635 mm djup 330 mm.  
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Figurena är definition av antropometriska måtten som anges i tabellen på andra sidan.

Ericson, Mats. Arbete - människa - teknik.  Stockholm: Prevent; 2005 

Antropometri - mått
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Tabellen är på antropometriska mått i mm för svenska vuxna. Datan anges som 5:e, 50:e och 95:e procentilen och standardavvikelse. Datan 
publicerades 1968 - 69. Mått 19 och 23 för kvinnor har modifierats från Pheasants tabell.

Ericson, Mats. Arbete - människa - teknik.  Stockholm: Prevent; 2005 
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