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Förord

Efter ett 20 veckor långt examensarbete vid Silva är avslutningen på min utbildning  
och jag kan nu ta ut en tekniskmagister examen inom industriell design. Projektet har 
inneburit en möjlighet att få tillämpa bredden av min förvärvda kunskap. Jag har fått en 
god inblick i hur behov, teknik, design och företag flätas ihop i önskemål och krav på 
utveckling av befintliga och nya produkter. 

Jag vill tacka Silva Sweden AB för möjligheten att arbeta med detta projekt. Ett speciellt 
tack till min handledare på företaget, Knut Nord - för ditt stöd, engagemang och tro på 
produkten. Även resten av projektgruppen runt detta examensarbete vill jag tacka, Kurt-
Åke Wallberg, Jan-Erik Jansson och Bertil Rydergren - det har varit inspirerande, 
pådrivande och intressant att ha er knutna till mitt arbete. Vill även rikta några ord till 
utvecklingsavdelningen vid Silva för er vänlighet och era blygsamma försök till att bota 
fobier. Förutom dessa personer har detta resultat inte varit mjöligt utan alla de hängivna 
orienterare som bidragit med åsikter, kunskap och kontakter. Mitt sista tack går till 
Anders Berglund, min handledare vid Luleå tekniska universitet för den hjälp och det 
stöd jag fått.

Stockholm 22-10-04

Sofia Hällgren

FÖRORD
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Sammanfattning

Examensarbetet som i denna rapport beskrivs är avslutande moment för en 
tekniskmagisterexamen inom industriell design. Här presenteras tillvägagångssättet för 
projektet “Utveckling av en tumkompass anpassad för barn.”. 

Silva Sweden AB gav i uppdrag att ta fram en ny tumkompass för skolverksamhet. 
Orientering uppfattas av många barn som svårt och krångligt. För att höja intresset och 
göra det enklare vill man ge lärare och elever en tumkompass som är anpassad efter hur 
barn använder den. Traditionellt används handkompasser i undervisningen. Dessa 
kompasser uppfyller inte de speciella krav barn ställer, de är för stora, komplicerade 
och svåra att förstå. Det alternativ av tumkompasser som kan erbjudas är även de för 
stora, samt för dyra och därmed inte aktuella för skolor och andra nybörjarverksamheter.  
Projektet kom även att innefatta utveckling av en instruktion och en kompassväska. 
Instruktionen ska på ett pedagogiskt och intressant sätt beskriva hur kompassen används 
när kartan passas mot norr. Förväntning och behov av en kompassväska är att den ska 
erbjuda en strukturerad och användbar förvaring av en klassuppsättning av kompasser. 
För att ge ett mervärde till produkten och skapa ett intresse hos konsumenten ska den 
ge ett uttryck av att vara sportig, modern och av god kvalité.

Arbetet resulterade i en smidig ergonomisk och droppformad tumkompass given 
namnet, Kompis. En nybörjares krav är en kompass som är liten och enkel att änvända. 
Denna kompass är betydligt mindre än andra och helt utan rörliga delar vilket gör den 
mycket lätt att använda. Att ge den en form så att kompassen kan användas på både 
vänster och höger hand är något helt nytt. Detta ger stora fördelar både ergonomiskt och 
ekonomiskt. Tillhörande instruktion har givits utgångspunkten “övning ger färdighet”. 
En karta med enkla illustrativa bilder beskriver med ett fåtal ord handlingen att passa 
kartan mot norr. Kompassväskan i vilken 28 kompasser och tillhörande instruktioner 
kan sammlas är en mjuk väska. Den  medger ordning och ett enkelt sätt att förvara 
utrustningen. 

SAMMANFATTNING
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Abstract
The master thesis described in this report is the final element for an master degree in 
Industrial Design at Luleå university of technology. In the following pages the work of 
the project “Kompis - a thumb compass developed for children, will be presented.

The commission given by Silva Sweden AB is to develop a thumb compass for school 
children. Orienteering is for many children a difficult and hard task. By developing a 
thumb compass for young school children orienteering can be made easier and more 
fun. Schools all over the country use base plate compasses. These compasses are big 
and unnecessarily complicated for children to use. One alternative is thumb compasses, 
the problem with them is that they are also big and much too expensive for schools to 
use. Except for the thumb compass the project will include development of an instruction 
and a compass case. In a simple and interesting way the instruction will describe how 
the compass is used. The needs and expectations on a compass case are that it should 
offer a structured way to handle up to 30 compasses. The case may give an additional 
value for the compass by visualizing a sporty and modern product with god quality. 

The result of this 20 weeks long work has given a slim, ergonomic and a teardrop 
formed compass given the Swedish name, Kompis. A beginner’s demand on a compass 
is that it should be small and simple to use as an aid for orienteering. Kompis is a 
compass that is much smaller than other compasses and simple to use as it doesn’t have 
any movable parts. The compass is designed to be used on both left and right hand; this 
gives big advantages in both ergonomic and economical perspective. The instruction is 
based on simple, illustrative images that present the actions needed. The compass case 
that can hold up to 28 compasses and instructions is a soft bag that provides a structured 
and easy to use storage for the equipment.

ABSTRACT
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Silva startade sin tillverkning av den första vätskefyllda orienteringskompassen i slutet 
på 1930-talet. Idag verkar Silva inom design, utveckling, tillverkning och försäljning av 
magnetiska och elektroniska kompasser, marinelektronik samt outdoor utrustning. 
Företaget har nu stora marknadsandelar i både Europa och USA. 

Silva vill främja intresset för ett aktivt friluftsliv. Bland annat är de med och skapa ett 
intresse för naturen hos barn genom att stödja skogs- och orienteringsaktiviteter i 
skolan. 

1.2 Syfte

Det finns ett behov att skapa ett större intresse för orientering, vilket skulle ge sporten 
en möjlighet att växa. Genom att ta med kompassen tidigt i undervisningen kan man 
göra orientering roligt, enkelt och samtidigt ge en anknytning till hur tävlingsorientering 
går till. Kompasserna är tyvärr både svåra att förstå och hantera för barn, de uppfyller 
inte de speciella krav och önskemål som nybörjare ställer. Det förändrade tankesättet 
kring metodiken, att ta in kompassen tidigare i undervisningen av orientering, har blivit 
extra aktuell och fått en stark röst genom Skogsäventyret som startades år 2004.

“Skogsäventyret är Svenska Orienteringsförbundet och Sveaskogs stora skolsatsning 
för elever i årskurs 4. Skogsäventyret är ett verktyg [utbildningsmaterial och övningar] 
för lärare att enkelt och effektivt arbeta med skogs- och orienteringskunskap i skolan. 
Syftet med Skogsäventyret är att ge eleverna en positiv bild av orientering och etablera 
ett intresse för att vistas i skogen.” 1

1.3 Mål

Målet med detta projekt är att ta fram en tumkompass speciellt anpassad för barn i 
åldern 8 till 12 år. Den ska vara ergonomiskt riktig för mindre händer, lätt att använda 
och förstå. Tumkompassen ska även vara kostnadseffektiv och samtidigt äga den kvalité 
som Silva är kända för. I projektets slut ska följande presenteras.
- Fullständigt tillverkningsunderlag och en prototyp.
- Instruktion.
- Designförslag på förpackning/förvaring av en klassuppsättning kompasser.
Arbetet ska drivas som ett projekt inom Silva. Dvs. arbetet ska följa Silvas redan 
fastställda projektmodell, vilket kommer att påverka rapportering, dokumentation och 
godkännanden.

1 http://www.skogsäventyret.se, 2004

INLEDNING
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2 Avgränsningar

Projektet ska utföras under 20 veckors arbete på Silva Sweden AB, Sollentuna.
Redan kända principer och metoder för kompasshus och nålupphängning ska 
användas, då detta är Silvas adelsmärke.
Inget materialval ska göras. Detta är inte relevant då det i dag inte finns något 
problem eller önskemål till förändring.
Produktionsanpassning ska göras med hänsyn till Silvas produktionsavdelning i 
Sollentuna samt redan kända samarbetspartners.

AVGRÄNSNINGAR

-

-

-
-
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3 Metod
3.1 Designmetodik

Den designmetodik som i detta arbete följs är systematisk problembehandling, vilket 
finns utförligt beskrivet i Kompendium för produktutveckling2. Denna metod innebär 
att produktutveckling och formgivning angrips på ett metodiskt och strukturerat sätt. 
Genom att ta steg för steg i bestämd ordning skapas trygghet i projektet och goda 
förutsättningar för ett lyckat resultat.

Tillvägagångssättet kan beskrivas i fyra arbetssteg; klarlägga, undersöka och lösa 
problemet samt värdera lösningen. I varje steg finns flertalet metoder att tillämpa. I 
detta projekt har metoder valts allt efter hand utifrån hur den aktuella situationen sett 
ut.

3.1.1 Klarlägga problemet

Syftet med att klarlägga problemet är att på ett tydligt sätt beskriva arbetets grund. 
Detta är mycket viktigt då man har möjligheten att minimera risken för missuppfattningar 
och feltolkning av uppdraget. En metod att tillämpa i detta steg är en så kallad 
tillståndsbestämning. Syftet är att uttrycka situationen i tre stycken; aktuell situation, 
önskvärd situation och avvikelse. Med detta verktyg blir du hjälpt till att tydligt se 
avvikelsen mellan aktuell och önskvärd situation, med andra ord det problemlösningen 
ska hantera. Samtidigt undviks en lösningshämmande formulering.

3.1.2 Undersöka problemet

Med en noggrann undersökning av problemet kan krav och önskemål på produkten 
klarläggas. Till grund för detta steg ligger största delen av informationsinsamlingen. 
Arbetet kan resultera i att tidigare problemformuleringar korrigeras eller kompletteras, 
vilket ger styrka till att ringa in problemet. Här läggs grunden för fortsatt lösningararbete 
och är därför ett mycket viktigt steg.

I detta projekt har tre olika metoder tillämpats i detta arbetssteg. Först har bristanalys 
eller funktionsuppdelning använts för att skapa en lista med kriterier på funktioner, krav 
och önskemål på produkten. För att i ett senare skede värdera de lösningsförslag som 
tagits fram rangordnas kriterierna inbördes med hjälp av en så kallad kriterieviktning. 

En bristanalys kan jämföras med en utvärdering av produkten och användarens situation, 
den aktuella problemsituationen. Med denna analys identifieras önskemål samt 
önskvärda och inte önskvärda egenskaper hos produkten. Insamlad fakta sammanställs 
i en förteckning över önskvärda förbättringar. En bristanalys är fördelaktig att använda 
vid konkreta situationer, där redan existerande produkter kan ligga till utgångspunkt för 
en diskussion. Att identifiera och utvärdera en aktuell problemsituation görs lämpligast 
i grupp där en öppen diskussion kan föras. En analysmetod av denna sort är relativt 
enkel att använda då de flesta människor tilltalas av att finna fel och problem hos olika 
produkter och situationer.

I en funktionsuppdelning kategoriseras krav respektive önskemål hos produkten i tre 
funktionsgrupper; huvudfunktion, delfunktion och stödfunktion. Krav och önskemål 
uttrycks med hjälp av ett verb och ett substantiv för att ge en lösningsneutral och 

METOD

2 Hamrin Åsa & Nyberg Malin, Produkt utformning: huvudkurs i produktutformning, 
  Kompendium, Högskolan i Luleå (Luleå 1993) 



10

målande beskrivning av det önskade resultatet, ex. medge rörlighet. Huvudfunktionen 
beskriver vad produkten i första hand ska utföra. Vilket innebär att det endast krävs ett 
uttryck för denna funktion. Genom att titta närmare och dela upp huvudfunktionen 
skapas delfunktioner. Dessa ger en klar och väl beskriven bild av huvdfunktionen. 
Stödfunktioner bidrar i sin tur med ett mervärde för produkten. De är funktioner som 
stödjer eller underlättar användning, aktivitet eller tillverkning utan att vara nödvändig 
för huvudfunktionen.

3.1.3 Lösa problemet

I detta steg får kreativiteten flöda fritt. Ett stort antal idéer för lösningsförslag på både 
total- och delproblem söks. Till hjälp under den kreativa processen kan många olika 
metoder tas som stöd. Lösningssteget arbetas ofta igenom ett antal gånger, då idéer 
förändras, utvecklas och förbättras. En klassisk metod är sk. brainstorming. Den utförs 
i grupp eller individuellt, fyra regler finns att följa under lösningsarbetet. Kritik är inte 
tillåtet, kvantitet eftersträvas, gå utanför det vanliga och kombinera idéer. På detta sätt 
får man ett stort antal idéer, allt från redan kända till de mest fantasifulla lösningarna. 
Som komplement till brainstorming har det i detta projekt valts att under lösningsarbetet 
även använda sig av Osborns idésporrar. Genom att se på redan framtagna idéer med 
olika frågeställningar fås en naturlig vidareutveckling. Vad händer med idéen om man; 
förstorar, förminskar, ersätter, omplacerar, kombinerar eller vänder delar eller helheten. 

3.1.4 Värdera lösningen

Det systematiska tillvägagångsättet sträcker sig även över hur lösningsförslagen 
värderas och bedöms. Avsikten är att ge en rättvis bedömning där känslomässigt 
grundade åsikter ställs åt sidan. Valda metoder för detta arbete är kriterieviktning och  
kriterieviktsmetoden.

Kriterieviktning är en metod vars resultat visar på de framtagna kriteriernas inbördes 
betydelse för den optimala produkten. Kriterierna jämförs systematiskt mot varandra 
och poängsätts. Det viktigaste kriteriet får i slutänden högst poängsumma, viktfaktor, 
och är därmed den viktigaste egenskapen för produkten. Med denna viktning som grund 
tar man i nästa steg hänsyn till hur viktiga funktionerna är i förhållande till varandra. Se 
bilaga 2, sida 1 för detaljerad förklaring. 

I kriterieviktsmetoden bedöms lösningskoncepten utifrån hur väl de uppfyller de ställda 
kriterierna. Med en poängskala från 0 till 3, där 0 poäng innebär att lösningsförslaget 
inte alls uppfyller ställt kriterie, når det bäst lämpade lösningsförslaget högst poäng. Se 
Bilaga 2, sida 1 för detaljerad förklaring.

3.2 Utvärdering

3.2.1 Modellbyggnad

Ett mycket betydelsefullt redskap för design och konstruktionsuppgifter är 
modellbyggnad. Olika steg i utvecklingsarbetet bör kompletteras med olika sorters 
modeller, för att kunna bedöma arbetet på ett korrekt sätt. Med hjälp av en funktionsmodell 
kan t.ex. idéer och lösningsförslag testas och utvärderas på ett snabbt och smidigt sätt 
tidigt i arbetet. En sådan modell behöver inte vara lik den önskade slutprodukten så till 
vida materialval och tillverkningssätt. Viktigt är dock att funktioner och propotioner 

METOD
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helt efterliknar lösningsförslagets koncept för att en funktionsanalys ska vara möjlig. I 
slutskedet av arbetet används fördelaktligt en eller ett fåtal prototyper för att utvärdera 
och bedömma det slutgilitga lösningsförslaget. En prototyp är till funktion, utseende 
och material lik det önskade resultatet. Tillverkningsmetod skiljer vanligtvis en prototyp 
från en skarp produkt, då en prototyp inte tillverkas i serier.

3.2.2 Användartester

Användartester och marknadsundersökningar är ett effektiv hjälpmedel för att utvärdera 
och bedömma hur väl produkten uppfyller de krav och önskemål som målgruppen 
ställer. Med hjälp av en prototyp kan produktens egenskaper utvärderas i dess rätta 
miljö. Till en början är det viktigt att skaffa sig en övergripande bild av vad som ska 
utvärderas för att på ett korrektsätt kunna avgränsa, fokusera och formulera 
undersökningen. För att ge bra förutsättningar bör undersökningens inriktning och 
huvudsakliga målsättning och syfte vara väl specificerade. Tester och undersökningar 
kan bedrivas genom t.ex. intervjuer och obeservationer. En observation innebär att ett 
beteende studeras, vilket kan användas för att kartlägga konsumentens beteende i 
samband med utveckling av nya produkter3. Vilken kan vara öppen eller dold. I en 
situation där en ny produkt ska utvärderas lämpar sig en öppen och systematisk 
observation. Där konsumenten är medveten om studien och där ett känt, definierat 
beteende betraktas.

METOD

3 Lars Christensen (2001)  Marknadsundersökning - en handbok
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4 Teori
 4.1 Orientering

Det finns två olika typer av kompasser som används inom sporten orientering, 
tumkompass och handkompass (bild 4.1 och 4.2). Av Sveriges tävlingsorienterare i 
juniorklass använder 92 % tumkompasser.3 Metodiken skiljer sig väsentligt mellan de 
två olika kompasserna. Tumkompassen används alltid i kombination med kartan, vilken  
man håller i samma hand. Kompassen används främst till att passa kartan mot norr, men 
även till att ta ut kompassriktning med. Dess utformning medger en snabb avläsning. 
Handkompassen å andra sidan kan användas utan direktkontakt med kartan. Karta och 
kompass hålls i olika händer. Metodiken för handkompassen kallas 1-2-3 metoden. 
Som består av momenten 1 lägga kompassen i önskad färdriktning, 2 vrida kompasshuset 
mot norr, 3 passa kartan mot norr. Det är handkompasser som i dag används i skolans 
undervisning.

4.2 Skogsäventyret

Skogsäventyret som bedrivs av Sveriges orienteringsförbund vill nå ut med en “ny 
metodik” för orientering i skolorna. Denna metodik är i sig inte ny eller revolutionerande, 
inom orienteringskretsar har den funnits ett antal år. Dock har den inte nått ut och fått 
det fotfäste man önskat. Metodik som i rapporten benämns “den nya metodiken” kallas 
även rött-mot-rött. Den beskriver på ett enkelt och pedagogiskt sätt hur kartan riktas in 
mot norr. Rött-mott-rött innebär att man högst upp på kartan ritar ett kraftigt rött streck. 
Barnen lär sig därefter att passa in kartan mot norr genom att vrida sig så att kompassnålens 
röda del pekar mot den röda linjen. Sedan orienterar barnen genom att läsa av 
kartan och kompassen används endast som ett passivt hjälpmedel. Detta till skillnad 
från dagens tillvägagångssätt där handkompasser och 1-2-3-metoden används. Vilken 
innebär att kompassen används aktivt, till att ta ut kompassriktning. Inom orientering 
kommer inte momentet att gena och använda sig av kompassriktning in förän tidigast 
vid 12 års ålder. Den väsentliga skillnaden mellan metodikerna är att antalet moment 
reduceras och att kompassen blir endast ett kompliment till kartan. En stor skillnad är 
även att den nya metodiken beskrivs på ett mer pedagogiskt och enkelt sätt med färger 
och lätta ord, rött-mot-rött.

3 http://www.orientering.se/varmland/files/%7B04101A35-F97C-4898-844F-053AA7242DE0%7D.pdf (2004-08-30) Sida 5(5)

TEORI

Bild 4.1 Tumkompass Bild 4.2 Handkompass
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TEORI

4.3 Ergonomi

Ergonomi är läran om samspelet mellan människan och hennes arbetsmiljö. Just i detta 
arbete handlar det om hur kompassen utformas på ett sådant sätt att den kan användas 
på ett naturligt och bekvämt sätt. Ergonomi, såsom konstruktion och tillverkning har 
stor betydelse för produktens design och bör tas hänsyn till tidigt i produktutvecklings-
processen.4 En produkt som används av handen bör utformas på ett sådant sätt att den 
inte skaver eller känns obekväm att använda för att betecknas ergonomisk. Det är viktigt 
att den inte bidrar till statisk belastning eller att det är risk för skada sig på den. 

Under utvecklingsarbetet bör hänsyn tas till skillnaden mellan användarna. Det är 
viktigt för värdet av produkten att den är ergonomisktanpassad för den absoluta 
majoriteten av målgruppen. Användaren bör tillåtas hantera produkten på det sätt hon 
själv finner naturligt och bekvämt. Det är fördelaktigt att anpassa proukten till användaren 
och inte tvärt om. Produkten bör vara flexibel, såtillvida att den bland annat med fördel 
kan användas av både människor med små och stora händer. Genom ett ergonomiskt 
tankesätt kan upplevelsen av en produkt bli mycket positiv.

4.4 Antropometri

Antropometri är läran om människokroppens måttförhållanden. För att få riktlinjer och 
en generell uppfattning av storleken på barns händer för den aktuella målgruppen kan 
antropometriskt data ligga till grund. Det minskar risken för felbedömning, vilket kan 
ge nya krav och begränsningar senare i arbetet. I dag tillgängliga data baseras på studier 
från 1970-talet gjorda i USA och Storbritannien. Detta medför att inhämtande data inte 
helt överensstämmer med svenska kroppsmått. Andra faktorer som kan bidra till en viss 
felmarginal är skillnad mellan kön, åldersgrupper och återkommande storlekscykler 
hos befolkningen. Först med detta i åtanke kan informationen bli värdefull.5

4 Löfgren Bo, Design och produktutveckling (Stockholm, 2002)
5 Norris Beverley, Childata, (London 1995)
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5 Genomförande
5.1 Problembestämning

5.1.1 Problembeskrivning

För att göra orientering mer intressant för barn vill man göra användningen av kompassen 
enklare och därmed kunna ta in den tidigare i nybörjarverksamheten. Skogsäventyret 
går i spetsen och gör en stor satsning för att nå ut med bland annat detta till skolor med 
barn i mellanstadieålder runt om i Sverige. I och med detta ställs nya krav och önskemål 
på kompasser anpassade för skolan. I dag använder endast ett mindre antal skolor 
kompasser i de lägre åldrarna. De kompasser som används i skolorna är handkompasser 
vars 1-2-3-metodik uppfattas vara svår av både elever och lärare. För att göra orientering 
med kompass mer önskas en naturlig och enklare tumkompass. En tumkompass stödjer 
“den nya metodiken” då den är en mycket bra norrvisare samtidigt vill man ge barnen 
koppling mellan deras orientering och tävlingsorientering. Anledningen till att inte 
tumkompasser används är att de är alldeles för stora för barn att använda och dyra för 
skolor att investera i.

I kölvattnet av en ny skolkompass finns behovet av en lämplig förvaring och förpackning 
för en klassuppsättning. Den väska som idag används för kompasser behöver, enligt 
Silva själva, ett nytt utseende då den kan beskrivas som anonym och tråkig. Vidare 
kräver även en ny skolkompass en tillhörande instruktion riktad mot den aktuella 
målgruppen.

5.1.2 Målformulering

Kompass En liten, smidig och ergonomiskt riktig tumkompass ska utvecklas. 
Anpassad för barn mellan 8 till 12 år. Den ska vara enkel att förstå 
och använda, kostnadseffektiv och samtidigt äga den kvalité som i 
dag är förknippad med varumärket Silva.

Förpackning/
förvaring

En kompassväska för en klassuppsättning av kompasser ska formges. 
Den ska på ett intresseväckande sätt, vara tilltalande, användbar och 
utstråla varunamnet Silva.

Instruktion En instruktion som beskriver metodiken på ett enkelt, klart och tydligt 
sätt ska tas fram. Illustrerad och skriven för barn.

5.2 Informationsinsamling

Informationsinsamlingen är uppdelad och kan 
beskrivas i områden vilka ger förutsättningar för och 
påverkar den slutgiltiga produkten (bild 5.1). 

Till grund för projektet ligger förändringen av 
metodiken och det faktum att skolbarnens speciella 
krav på en kompass uppmärksammats. Detta leder 
till att nya behov i form av egenskaper hos en kompass 
kan identifieras och listas. Marknaden utgör en viktig 
komponent i produktutvecklingen. Hur marknaden 
ser ut, vem köparen är och vilka försäljningskanaler          Bild 5.1 Informationsinsamlingens       

        struktur.

GENOMFÖRANDE
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som används, ger ramar och möjligheter för projektet och produkten. Andra likvärdiga 
produkter som finns på marknaden i dag ligger som informationskälla för redan 
beprövade metoder och tillvägagångssätt, med både dess bra och dåliga egenskaper. 
Silva i sin tur är möjligheten för denna produkt med sitt varunamn, kunskap och tillver
kningsmöjligheter.

Störst informationskälla för metodik och behov är användaren själv. De som ska lära sig 
konsten att orientera, erfarna orienterare och de som undervisar orientering. 
Informationsinsamlingen har därför skett främst genom diskussioner och observationer. 
Ungdomsledare, orienterare och nybörjare från föreningslivet samt idrottslärare på 
mellanstadiet har tillfrågats som ämneskunniga. Bland de tillfrågade har en jämn 
fördelning av orienterare och lekmän hållits för att få en så nyanserad bild som möjligt. 
Totalt har ett 30-tal personer kontaktats, intervjuer som kan beskrivas som öppna 
diskussioner har främst gjorts per telefon. Till grund för samtalen har ett enkelt 
frågeformulär funnits, uppdelat i bakgrundsfakta, metodik, egenskaper hos kompassen, 
förvaring och ledord (Bilaga 1). Observationer har skett inom klubbverksamhet där 
nybörjare har studerats. Sammanlagt har tre klubbar besökts. På grund av att 
informationsinsamlingen har genomförts under april månad har inga studier i skolklasser 
varit möjliga, då den absoluta majoriteten av skolor har orienteringsundervisningen 
under höstterminen. Den litteratur och fakta som har varit av intresse för projektet är 
undervisningsmaterialet för Skogsäventyret6 samt antropometriskt data, människans 
kroppsmått.

5.2.1 Metodik

I diskussion med de personer som intervjuats och observerats har en nyanserad bild av 
metodiken givits, hur den används och uppfattas. Det finns inte någon gemensam linje 
inom orienteringsundervisningen varken i skolor eller klubbverksamheter. 
Tillvägagångssätten beror på idrottslärarnas och ledarnas personliga åsikter. Många 
använder aldrig kompass medan andra ser det som ett viktigt och intressant hjälpmedel. 
Anledningen till att många väljer bort kompassen är att den anses vara krånglig och 
svår. Reaktionerna till att man vill göra det enklare och mer naturligt att ta in kompassen 
i skolan och för nybörjare i orienteringsklubbar är genomgående positiv. Att därmed ta 
in kompassen som endast norrvisare, och inte använda den till att ta ut riktning, faller 
sig naturligt för de allra flesta. Barn mellan åtta och tolv år lär man inte i att ta ut en 
kompassriktning. Svårast för barnen när de ska lära sig kompassen är att förstå hur man 
ska vrida sig, kompassen och kartan för att få det rätt. Detta har visat sig bli enklare när 
barnen får använda tumkompass. Det blir då naturligt att karta och kompass är ett och 
vrids tillsammans. En tumkompass gör även orientering enklare att förstå. 1-2-3-
metoden som används för handkompasser är väldigt krångligt och svårt för barn. 

5.2.2 Behov

Det absolut största problemet för barn är att tumkompasser är alldeles för stora. De är 
svåra att och klumpiga att hålla i. Ofta vill barnen hålla tumkompassen med hela handen 
och inte låta den bara vara fäst på tummen. Problemet har uppmärksammats vid alla 
observationerna samt nämnts under alla intervjuer. Bland orienterarna är det viktigt att 
finna “kartkänslan”. Kompassen ska vara ett hjälpmedel medan fokus ska ligga på 
kartan. Det kan förstärkas med att kompassen känns naturlig att hålla i och att den inte 
skymmer kartbilden. Önskemål som att känna kartan med tummen har kommit upp vid 
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några tillfällen. Det är även viktigt att en kompass ska kännas “riktig”. Att funktion och 
utseende har en professionell utstrålning och till viss mån är lik mer avancerade 
kompasser. Som en av idrottslärarna uttryckte det: 
“En riktig produkt är roligare att använda och mer värdefull för skolan att köpa in”. 
Konkreta diskussioner om kompasshuset har visat att ett mindre kompasshus är önskvärt. 
Många gånger har detta nämnts som lösning till att göra kompassen mindre och 
smidigare. För att göra kompassen lätter att hantera har även tankar om att lägga huset 
så nära tummen som möjligt kommit fram. Detta skulle kunna ge en bättre kontakt med 
kompasshuset och även göra det enklare att lägga det nära kartområdet. Ett problem är 
nämligen att fokuspunkterna, kartbild och nål, hamnar för långt ifrån varandra. Ett 
kompasshus placerat nära tummen skulle även bidra till att så lite som möjligt av 
kartbilden skymms.

Diskussionerna runt nålens kvalité är entydig. Det finns inte behov av en avancerad nål. 
(I kapitel 5.2.4.1 beskrivs de olika teknikerna för nålen närmare.) De entydiga åsikterna 
kommer bland annat från att det är känt att den mer avancerade nålen innebär en betydlig 
högre kostnad. Nålen behöver heller inte vara särskilt snabb då orientering på denna 
nivå går relativt långsamt. Under observationer har det visat sig att en bred kompassnål 
är tydligare och lättare att läsa av. Det är väldigt viktigt att kompassen är tydlig och 
pedagogisk. Många kompasser i dag är onödigt svåra då de har funktioner såsom linjer 
och vridbara hus som inte barnen använder sig av. En allmän uppfattning främst inom 
skolan är att kompassen är svår och krånglig att förstå. Genomgående önskar många ett 
fast kompasshus för att ta bort ett av de krångligaste momenten. Det vridbara huset och 
gradskivan tar mycket av uppmärksamheten för barnen.

En viktig fråga är hur kompassen ska göras funktionell. Önskemål finns om att få en 
kompass som liknar de mer avancerade tumkompasserna för att inte behöva lära sig 
många olika modeller och olika tillvägagångssätt. För att göra kompassen mer funktionell 
och användbar under en längre tid finns det önskemål om att mer avancerad orientering 
ska kunna utföras, dvs. ta ut kompassriktning. Åsikter om detta kommer främst från de 
aktiva orienterarna. För en säker riktning krävs det att man kan lägga linjen på kompassen 
parallellt med färdlinjen. En lång linje på kompassen gör detta lättare och misstagen 
mindre. Samtidigt läggs det in funderingar över att den täcker stor del av kartbilden. För 
att hålla kvar riktningen och lätt kunna avläsa den är det önskvärt att ha en väl markerad 
kant. En spets på kompassen visade sig vara väldigt användbar för nybörjaren. För ofta 
ska man peka och förklara på kartbilden. 

5.2.2.1 Höger eller vänster hand

En tumkompass är i dag utformad på ett sånt sätt att den endast kan användas på höger 
eller på vänster hand. Många orienterare är vana att hålla kartan i vänster hand och 
handkompassen i höger hand. 90% av tävlingsorienterarna, som använder tumkompass, 
låter kartan ligga kvar i vänster hand och flyttar över kompassen i samma hand. Väldigt 
få av de sålda tumkompasserna är högerställda. Att tumkompasserna endast är utformad 
för en hand betyder i förlängningen att två modeller av samma kompass måste tillverkas. 
Produktion, lagerhållning och försäljning blir krångligt och dyrt.

Diskussionen kring i vilken hand man ska hålla kompass och karta i är mycket aktuell 
och het. Många av dem som tillfrågats under projektets gång har uppmärksammat att 
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när barn själva får välja lägger de ofta karta och kompass i höger hand. Detta kan bero 
på att de flesta barn är just högerhänta. Finmotoriken är betydligt mer välutvecklad i 
den hand barnet skriver med, samtidigt är den även mycket stabilare. Kartan och 
kompassen blir därför lättare att hantera i höger hand. Eftersom att flertalet av 
tävlingsorienterarna använder vänster hand har många barn fått lära sig använda sin 
vänstra hand. Detta har i sig inte skapat några problem. Fördelar med att använda sin 
vänstra hand, den “passiva”, är att man instinktivt använder sin högra hand för att hålla 
bort kvistar och ta emot sig när man faller. Karta och kompass kan bli onödigt mycket 
utsatta. 

5.2.2.2 Antropometriskt data

Vid formgivning av en tumkompass är statiska mått för tummen väsentliga. Uppgifter 
som för detta arbete inte bedöms som relevanta är rörelseförmåga och rörelsegränser 
för tummen. Detta för att greppet mellan tumme och pekfinger ligger som grund för 
arbetet och det är inte relevant att ifrågasätta eller utvärdera. Tummens längd och största 
diameter ger information om hur kompassen bör utformas för bra ergonomi och ger 
möjlighet till storleksbedömning av kompassen i ett barns hand. Då kompassen bör 
kunna användas av personer med större händer är endast det minsta tummåtten av 
intresse. Som riktningsvärden har därmed medelmåtten hos åttaåringarna valts. Detta 
ger möjlighet till en väl anpassad produkt för största delen av målgruppen.

Medelvärden för längd och diameter är hämtade från textsamlingen Childata.7 

1 - Diameter: 15,4 mm
2 - Längd: 47 mm
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7 Norris Beverley, Childata, Static Anhropometry: Hand. datasheet 71, (London 1995)
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5.2.3 Marknad

Användare av den nya tumkompassen kommer att vara barn mellan 8 och 12 år, vilka 
har sin första kontakt med kompasser. Köpare är skolor, orienteringsklubbar eller 
föräldrar. Den primära målgruppen för kompassen är till att börja med skolan. Delvis 
för att denna grupp är Skogsäventyrets målgrupp samt att det är den största gruppen av 
de tre ovan nämnda. Distributionskanaler mot skolan är leverantörer av idrottsutrustning. 
Till skolor sker försäljningen i huvudsak i klassuppsättningar. I dag har Silva en 
kompasslåda för 24 handkompasser (bild 5.3). 

Kompasslådan uppskattas av idrottslärarna för att det är enkelt att hantera kompasserna. 
Silva önskar göra förvaringen mer intressant och tilltalande, samtidigt se över antalet 
kompasser för en klassuppsättning. I samtal med användarna har diskussionen gått 
kring önskemål om en praktisk och lätthanterlig förvaring som gör det lätt att hålla 
ordning och reda på kompasserna. Förvaringen bör även vara lätt att ta med sig. Oftast 
bärs inte lådan någon längre sträcka men det kan finnas tillfällen då man vill packa ner 
den i en ryggsäck. Som nämnts innehåller lådan idag 24 kompasser. Detta har visat sig 
i intervjuerna med lärare vara på gränsen till för få. Klasserna har sedan 90-talet blivit 
allt större. Samtidigt är skillnaden mellan antal elever i olika klasser relativt stor, från 
ungefär 20 till upp mot 30 elever. De flesta av dem som har tillfrågats, åtta av tolv, 
skulle önska en   med 26 till 28 kompasser. Vid några av tillfällena fanns önskemål om 
30 stycken kompasser. I dag måste ofta komplettering av kompasser göras inom några 
år för att de försvinner eller går sönder. Att köpa in enstaka kompasser är kostsamt när 
priset blir väsentligt högre för en kompass i jämförelse med styckepriset i en 
flerförpackning. Att från början ha extra kompasser skulle förutom lönsamhet för skolan 
även ge läraren möjlighet att använda en kompass när hon eller han undervisar. 

Alla som tillfrågats under informationsinsamlingen anser att de viktigaste egenskaperna 
hos en ny skolkompass är ergonomi och pris. Båda två anses lika viktiga och går hand 
i hand vid både inköp och tillverkning. Kompassen måste vara väl anpassad och 
funktionell för små barnhänder och priset måste ligga på en rimlig nivå för att göra det 
möjligt för skolan att investera. God kvalité på kompasshuset ansågs inte som en av de 
viktigare egenskaperna, dvs. att inga bubblor bildas i kompasshuset. Detta kan bero på 
att de som känner till varumärket Silva förväntar sig en hög kvalité “på köpet”. 

GENOMFÖRANDE
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5.2.3.1 Kompasser

För att ge en uppfattning om vilka sorts kompasser det finns på marknaden presenteras 
tre kompasser som på olika sätt är relevanta för detta projekt. Silva 6 JET (bild 5.4) en 
tumkompass som många tävlingsorienterare använder, Silva Field 11 (bild 5.5) vars 
tillverkningssätt är intressant och Moscow kompassen (bild 5.6) som idag är en av två 
konkurrenter till den nya skolkompassen.

En tumkompass med detta utseende är i dag 
vanligast bland tävlingsorienterare. Speciellt 
för den här kompassen är att den har en snabb 
och stabil nål. Den är inte känslig för 
skakningar och ställer sig snabbt mot norr. 
Kompassen kan läsas av medan man springer. 
Det höga priset kommer i samband med den 
avancerade nålupphängningen. Andra 
egenskaper som denna tumkompass har är en 
riktningslinje med skala och en centimeterslinjal 
på motstående sida. Friktionsytor finns mellan 
tumme, kompass  och karta. Kompassen fästs 
på tummen med hjälp av tumband. 

Silva Field 11 är en mindre avancerad kompass 
framtagen för alla former av friluftsliv på land 
och till sjöss. Den har ett kompasshus och en 
inbyggd visselpipa. Speciellt för denna 
kompass är de billiga tillverknings-
kostnaderna. Den bidragande orsaken är att 
kompassen består av relativt få delar, 
monteringen blir då snabb och smidig. Vidare 
är valet av kompassnål väsentligt. Dess 
tillverkning är automatiserad och därmed 
kommer lägre kostnader. Den här produkten 
har legat som grund hos Silva vid diskussioner 
kring den nya skolkompassen. 

Moscow 11 XL är en av två konkurrenter till 
en ny skolkompass. Dess styckepris ligger på 
250 kronor. Den är ergonomiskt utformad för 
att passa mindre händer. Genom att montera 
kompassen på olika sätt kan den anpassas för 
vänster eller höger hand. Linjalen kan vändas 
upp och ner, kapseln är löstagbar och bandet 
kan träs om. Kompasshuset är vridbart och 
äger en gradskala.
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Detta kan sammanfattas i att funktion och användning av den nya skolkompassen bör 
påminna om 6 JET kompassen, en nybörjarorienterares nästa kompass kommer med 
stor sannolikhet vara av samma utförande som denna. Samtidigt ska tankar om 
tillverkningssätt finnas med genom hela arbetet. Field 11 visar på en billig och effektiv 
tillverkningsmetod som kan användas. Sedan ska produkten ute på marknaden kunna 
konkurrera med Moscow kompassen. För att vinna konkurrensfördelar till den nya 
kompassen kan pris, funktionallitet och kvalité förbättras.

5.2.4 Silva

Informationsinsamligen om företaget har skett genom intervjuer och öppna diskussioner 
med anställda. Till stor del är fakta insamlat vid produktionsavdelningen. 

5.2.4.1 Tillverkning

I dag är Silva världsledande inom kompasstillverkning. Redan vid starten 1930-talet 
revolutionerades kompassen med det första vätskefyllda kompasshuset. Detta gjorde att 
kompassnålen blev stadigare och mer exakt. Man kan beskriva kompasshuset i fyra 
samverkande delar. Vätska, kapsel, kompassnål och grafik. Ett påtagligt problem för 
användaren har förut varit bubblor i kompasshuset, vilka bildas vid temperatur- eller 
tryckförändringar. Avgörande för detta är kapselns storlek, materialtjocklek och 
fyllningsmetod. T.ex. ett tjockt och litet kompasshus blir stumt och kan inte följa med i 
volymförändringarna hos vätskan som sker vid olika temperaturer och tryck. Silva har 
nått långt när det gäller denna problematik. Med företagets krav på kvalité och höga 
standard är det i dag inte acceptabelt med bubblor i kompasshuset. 

Tillverkning och montering av kompasshus och linjal kan man generalisera till två olika 
tillvägagångssätt. Ett av sätten är där kapseln tillverkas, monteras och fylls för sig, 
sedan eftermonteras på linjalen. De flesta kompassmodellerna tillverkas så idag. Genom 
automatiserad tillverkning dras kostnaden ner, dock kräver det en eftermontering där 
flertalet moment måste göras. Antalet moment blir relativt många då denna typ av 
kompasshus har rörliga delar. (Se handkompass i kapitel 4.1.) Det andra tillvägagångssättet 
är att montera och försluta kapsel direkt på linjalen. Silvas tumkompasser och modeller 
som Field 11 tillverkas på detta sätt. 

Kompassnålen finns i dag i två olika utföranden (bild 5.7 och 5.8). En bred nål med en 
mindre magnet i centrum och en smal nål som i sig är magnetisk. Prisskillnaden är stor 
mellan dessa två. Den breda nålen är mycket stabilare och snabbare, men dyrare då 
tillverkning och montering är ett hantverk. Den smalare nålen är betydligt billigare då 
tillverkningen har automatiseras, men den är inte lika snabb och mer känslig för 
skakning, t.ex. när man springer. Den dyrare nålen används i tävlingskompasser, för 
dess oslagbara snabbhet. Kompasser framtagna för friluftsaktiviteter innehåller den 
smala nålen för att den är kostnadseffektiv och uppfyller samtidigt kriterierna för dessa 
aktiviteter väl. Den smala nålen är också ett väldigt bra alternativ för en ny 
skolkompass.
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Grafiken, såsom grader, riktningslinjer och skalor varierar mellan kompassmodellerna. 
Variationen beror på olika funktioner och målgrupper. Två olika tryckmetoder används, 
tampongtryck och varmprägling. Vid tampongtryck läggs färgen på ytan av plasten. 
Detta används bland annat till nål- och graderingstryck. Tampongtryck kan ses som 
mindre slitstarkt, men klarar de påfrestningar det utsätts för på ovansidan av kompassen. 
Varmprägling är ett värmetryck. Färgen smälts in i plasten och blir därmed betydligt 
slitstarkare. Detta tryck används främst till undersidan av linjalkompassen, där riktlinjer, 
skala och logotyp finns.
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Bild 5.7 Bred kompassnål, 
endast magnetisk i mitten.

Bild 5.8 Smal kompassnål, helt 
magnetisk.
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5.2.4.2 Företagsidentitet

Silva utvecklar och tillverkar produkter för den aktiva friluftsmänniskan. Företagets 
målsättning är att vara världsledande inom orientering och fritidsnavigation. Med hjälp 
av kvalité, design, innovation och användarvänlighet vill Silva nå en stark position på 
marknaden. Produkter som är förhållandevis nya i sortimentet våren 2004 är ADC, 
vindmätare (bild 5.9), NOMAD, digital kompass (bild 5.10) och NX2, 
navigeringsinstrument (bild 5.11). En äldre modell av NX2 instrumentet är STAR (bild 
5.12) som nu är en utgående modell.

Silvas formspråk är runt och mjukt, samtidigt relativt återhållsamt och strikt. Under 
åren har produkterna fått just lite mjukare former, vilket man tydligt kan se vid jämförelse 
mellan NX2 och STAR instrumenten. Det nya instrumentet har givits något konvexa 
former på både sidor och glas. Knapparnas utformning och grafik har gett mjukare och 
renare utseende på det nya NX2 instrumentet. Kulören har förändrats från svart till en 
ljusgrå nyans. Andra produkter i plast har rena former och ett eller två olika material i 
sina höljen. Både ADC och Nomad, bild 5.9 och 5.10, har greppytor i ett gummimaterial 
som är färgade i en mörkare grå nyans. Logotypen är många gånger placerad centralt 
och väl synlig, ofta i kombination med produktnamnet. Silvas logotyp är kantig och 
typsnitten som kombineras med den sanseriffer. De traditionella kompasserna, hand- 
och tumkompasser, har inte någon utpräglad formgivning. Tumkompassens form har 
kommit från dess funktionallitet och inga förändringar har skett genom åren. Från USA-

Bild 5.9 ADC, Atmospheric Data Center. 
Funktioner: mätning av vind, temperatur, höjd, 
lufttryck.

Bild 5.10 NOMAD, digital kompass.

Bild 5.11 NX2, digitalt mätinstrument för vind, 
strömmar och hastighet för båtar.

Bild 5.12 STAR, digitalt mätinstrument för vind, 
strömmar och hastighet för båtar.
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marknaden har en ny modellserie av handkompasser kommit (bild 5.13). Formen och 
utförandet skiljer sig väsentligt från de traditionella kompasserna med en organisk form, 
ny placering och utförande på kompasshuset. Den har dock inte fått någon genomslagskraft 
på europamarknaden.

5.3 Problemundersökning

Arbetet har delats upp och bedrivits i tre olika delar med utgångspunkt från de mål som 
projektet ska uppnå, kompass, förvaring och instruktion. Informationen som samlats in 
har ställts mot varje problem för sig. I slutresultatet ska de tre delarna kopplas samman 
och presenteras som en helhet. 

5.3.1 Tumkompass

Den nya metodiken ligger till grund för vilka funktioner som kompassen bör äga. Det 
innebär att antalet moment reduceras och därmed bör även kompassen skalas av. 
Kompassen måste först och främst medge ett enhandsgrepp. När man sedan passar 
kartan krävs endast ett kompasshus med en nål som visar på norr. Att ta bort moment 
och funktioner på kompassen gör den enklare att förstå. Även tillverkningskostnaderna 
minskas, då antalet ingående delar blir färre.

I dag måste alla tumkompasser tillverkas i två olika modeller, en för vänster och en för 
höger hand. Detta betyder att kostnaderna ökar vad det gäller tillverkning, montering, 
lagerhållning och försäljning. En tumkompass formgiven för att passa båda händerna är 
inte endast till en ekonomisk fördel utan även till en ergonomisk fördel. Med möjligheten 
att använda den hand som för individen passar bäst ges frihet och orienteringen känns 
mer naturlig. 

Vid observationer framgick det tydligt att det är svårt för barn att ställa nålen parallellt 
med meridianerna. Oftast hamnar kartan mer eller mindre snett. Skulle kompasshuset 
läggas uppe på handen skulle detta bli ännu svårare. Kompasshusets placering har 
därmed begränsats till att det måste ligga på kartan. Dvs. kompasshuset kan inte placeras 
på handen. 

När informationsinsamlingen har bedrivits genom diskussion och observation, har bra 
respektive dåliga egenskaper och önskemål kommit fram. Dessa kan sammanfattas och 
uttryckas i fyra delområden. Ergonomi, metodik, kostnad och kvalité är de olika områden 

Bild 5.13 Eclipse
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som i dag utgör problem eller innehar möjlighet till förbättring.
 
5.3.1.1 Funktionsuppdelning

Med den bristanalys som informationsinsamlingen gett har de krav och önskemål som 
ställs på produkten sammanfattats och uttrycks med hjälp av kriterier beskrivna med ett 
verb och substantiv. Krav, absoluta måsten för produkten, markeras med ett k och feta 
bokstäver, önskemål med ett ö. De kriterier som tillåter har kan närmare specificeras 
med hjälp av funktionsgränser. Prioritet har satts utifrån hur kriteriet påverkar fortsatt 
arbete, genom design eller detaljkonstruktion.

Delområden Krav/önskemål Funktionsgräns Prioritet
Ergonomi k

ö
ö
ö
ö
ö

Passa tumme
Medge rörlighet
Kännas naturlig
Vara enkel att hantera
Medge kartkänsla
Tillåta större händer

Barn 8 - 12 år
Knogleden fri

Design
Design
Design
Design
Design
Design

Metodik k
ö
ö
ö

Stödja metodik
Förtydliga metodik
Medge säker orientering
Påminna om 
tävlingskompass

Design
Design
Design
Design

Kostnad k
k

Passa båda händerna
Vara kostnadseffektiv

Design
Konstruktion

Kvalité k
ö
ö
ö
ö

Vara “bubbelfri”
Motstå påfrestning
Äga noggrannhet
Motstå temperatur
Vara underhållsfri

Dropp test 2m.
2-3° (fr. magnetiskt nord)
-20° till +30°

Konstruktion 
Konstruktion
Konstruktion
Konstruktion
Konstruktion

 
5.3.2 Förvaring

5.3.2.1 Tillståndsbestämning

Genom att ta fram en tillståndsbestämning klargörs de förväntade förändringarna av 
kompasslådan genom att visa på avvikelse mellan aktuell situation och önskad 
situation. 

Aktuell situation: I dag finns det en tråkig och anonym väska som rymmer 24 
handkompasser. 

Önskad situation: En tilltalande, intressant förvaring som uttrycker Silva och 
rymmer 28 kompasser av den nya modellen.

Avvikelse: Väskan ska rymma ytterligare fyra kompasser och vara anpassad 
för den nya modellen. Den ska där till äga ett formgivet, 
funktionellt yttre och inre.
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5.3.2.2 Funktionsuppdelning

Huvudfunktion: Medge förpackning/förvaring 28 kompasser av ny modell.
Delfunktion: Medge skydd

Tåla stötar
Tåla utomhusmiljö
Vara bärbar

Stödfunktioner: Vara lätt
Erbjuda ordning
Uttrycka Silva
Erhålla förvaringsmöjlighet
Uttrycka innehåll
Vara flexibel

Max 2 kg.
Sportig, kvalité och enkel.

Karta, instruktion, cd-skiva

Passa både tum- och hand-
kompasser.

5.3.3 Instruktion

Kunskap om metodiken ligger främst till grund för vidare arbete med instruktionsmaterialet. 
Det är vikigt att göra instruktionen för kompassen så enkel och tydlig som möjligt för 
att ge en positiv bild av vad orientering innebär. Instruktionen ska rikta sig mot 
nybörjaren som använder skolkompassen. Användaren förutsätts aldrig använt kompass, 
men kan läsa och förstå kartan. Första steget är odiskutabelt; hur man greppar karta och 
kompass i samma hand. Greppet är inte självklart för den som inte orienterar, varken för 
barn eller vuxna. Nästa moment är att passa in kartan så att den är riktad mot norr. 
Beskrivningen bör förmedla både hur man vrider kartan rätt samt innebörden av 
handlingen, norr mot norr. Efter att ha lärt sig detta är man klar att gå ut i skogen. För 
att göra instruktionen så enkel och pedagogisk som möjligt bör momenten beskrivas i 
så få steg som möjligt. Momenten bör presenteras med stora, tydliga illustrationer för 
att göra det intressant och lätt för barn. Detta skulle innebära att textmassan i så stor 
utsträckning som möjligt minimeras. Instruktionen bör även vara interaktiv, “Övning 
ger färdighet”. Användaren bör få möjlighet att praktisera de moment som beskrivs 
utan att ha en egen karta tillhands. Från Silvas sida är det även ett önskemål att exponera 
instruktionen på baksidan av en singelförpackning och att samma instruktion ska kunna 
användas i upp till åtta olika länder. 

5.3.3.1 Funktionsuppdelning

Huvudfunktion: Beskriva metodik

Delfunktion: Inneha 6 språk 
Vara illustrativ
Minimera text

SV, ENG, F, ITL, 
ES, D 

Stödfunktioner: Anpassad för barn
Rymmas på singelförpackning 
Medge övning
Vara enkel
Tilltala novis

8 – 12 år
105 x 185 mm.
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5.4 Från idé till prototyp

5.4.3 Tumkompass

5.4.3.1 Idéverksamhet

För en kreativ brainstorming kallades en grupp samman för att ta fram idéförslag till 
kompassen och kompassväskan. Gruppen bestod av fyra designingenjörer samt en 
mellanstadielärare. Det aktuella projektet visade sig vara svårt att ha en “brainstorming” 
kring. Detta för att som icke orienterare är det svårt att sätta sig in i en handling man 
inte utfört eller utför själv. Då man inte är bekant med de olika funktionerna hos en 
tumkompass och metodiken i orientering. Denna brainstorming gav endast ett fåtal 
konkreta förslag och idéer, men hjälpte väsentligt i arbetet med tankar och diskussion 
kring ämnet. Vidare arbete under idéverksamheten bedrevs genom brainstorming på 
egen hand, diskussion och association till befintliga kompasser och generella drag hos 
förslag från brainstormingen. 

Ett av de mest betydelsefulla kraven på kompassen är att den ska vara anpassad för både 
vänster och höger hand. I dag finns det inte någon sådan lösning i Silvas sortiment. 
Moscow kompassen (kapitel 5.2.3.1) är en av två kompasser på marknaden som av 
samma detaljer kan monteras på två olika sätt. Genom att linjalen kan vändas upp och 
ner, kapseln är löstagbar och bandet kan träs om. De lösa delarna ökar antalet plastdetaljer 
och antalet steg vid montering, kompassen blir på så vis dyrare. Därför anses inte som 
ett alternativ för den nya skolkompassen. Ett annat alternativ för att göra kompassen 
anpassad för både vänster och höger hand är att den går att vända upp och ner utan 
behov av ommontering (bild 5.14).

Till denna lösning krävs en dubbelupphängd nål, för att nålen ska kunna röra sig i de 
båda lägena. Detta skulle omedelbart dra upp tillverkningskostnaderna väsentligt då det 
är ett precisionsarbete och det krävs handpåläggning vid montering.

Kompasshusets placering och fäste mot tummen har inte givits några begränsningar i 
början av projektet. Den kriterie som ger riktlinjer och begränsningar är att kompassen 
ska utformas som en tumkompass. Dvs. kompass och karta ska hållas i samma hand. 
Det finns möjlighet att placera kompassen uppe på tumme och hand. Under 
informationsinsamlingen visade det sig då vara svårt för barn att hålla fokus på både 
karta och kompass. När avståndet blir större mellan karta och kompass är det svårare att 
uppfatta helheten. Kompasshuset kan placeras runt hela tummen (bild 5.15). De fyra 
ljusare ringarna visar de placeringar där kompasshuset skulle riskera att skymma 
kartbilden. 

Bild 5.14 Skiss på vändbar kompass med dubbelupphängd nål.
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Resultatet från de olika brainstormingtillfällena kan enkelt och intuitivt kategoriseras.
Dessa kan beskrivas i fyra olika koncept, Droppe, Romb, Banan och Pil.

Droppe
Genom att tänka minimalistiskt har 
funktionsytan för tummen gjorts liten och 
symmetrisk

Romb
Med detta koncept önskades att frångå de 
symmetriska formerna. Detta medger i 
förlängningen en relativt stor yta för tummen 
mot kompassen, samtidigt som det finns bra 
kontakt med kartan.

Bild 5.15 Placering av kompasshus

GENOMFÖRANDE

Bild 5.16 Droppe

Bild 5.17 Romb



28

Banan
Konceptförslaget Banan kom fram som koncept 
efter diskussion kring symmetri och hur den 
formges för att passa båda händerna.

Pil
Med inriktning på riktningslinjer, användbarhet för 
bägge händerna. Variationerna blev många, och 
kan sammanfattas med denna skiss.

En känslig och viktig fråga är huruvida en riktningslinje bör finnas på kompassen eller 
inte. För den valda målgruppen är det inte aktuellt att använda kompassens riktningslinje. 
Många orienteringsledare önskar dock att en riktningslinje skulle finnas så att kompassen 
får ett större användningsområde. Generellt kan man säga att de barn och ungdomar 
som kommer till det stadium där de lär sig att ta ut en riktning ägnar sig åt tävlingsorienting. 
De kommer sannolikt inom en snar framtid behöva/vilja ha en kompass med snabbare 
och stabilare nål. Vilket innebär att de kommer att köpa en mer avancerad kompass. För 
den aktuella målgruppen, barn 8 till 12 år, finns det inget behov av en riktningslinje. En 
annan aspekt är hur man praktiskt skulle utforma en kompass med riktningslinje som 
passar både vänster och höger hand. För att en riktningslinje ska vara användbar måste 
den ligga utanför kompasshuset. Om inte är det svårt att lägga linjen efter den aktuella 
sträckan utan att skymma kartbilden. Slutsatsen är att en riktningslinje gör kompassen 
betydligt större.
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5.4.3.2 Vidareutveckling

För val av koncept att arbeta vidare med användes en sk. kriteriviktsmetod (Bilaga 2). 
Som underlag värderades endast de designrelaterade kraven och önskemålen mot 
varandra. Koncepten har inte nått konstruktionsnivå och kan därmed inte bedömmas 
utifrån konstruktionskrav och önskemål. De viktade kriterierna fick följande 
rangordning:

Funktioner: Viktfaktor:
Passa båda händer
Passa tumme
Stödja metodik
Förtydliga metodik
Vara enkel att hantera
Kännas naturlig
Medge rörlighet
Medge säker orientering
Medge kartkänsla
Tillåta större händer
Påminna om tävlingskompass

0,16
0,14
0,13
0,12
0,12
0,11
0,07
0,05
0,05
0,03
0,02

Lägst poäng fick konceptförslaget Pil. Denna är dock det enda konceptet med väl 
definierad riktningslinje anpassad för både vänster och höger hand, men är betydligt 
större än de andra. Den kant som följer hela tummen känns både i vägen och gör det 
svårt att röra tummen. Samtidigt skulle det finnas en uppenbar skaderisk om man skulle 
ramla. Konceptförslaget Banan, vilken fick en tredje plats, äger en odefinierad funktion. 
Ytor som inte är funktionellt använda gör även denna onödigt stor. Intrycket av dess 
form som helhet är behagligt då den är rund och mjuk, den känns intressant att leka 
med. För vidare arbete valdes Droppe och Romb, dessa två var ett naturligt val. De äger 
väl definierade funktioner, är enkla och på ett lätt sätt anpassad för både vänster och 
höger hand. Båda modellerna valdes till att vidareutvecklas då kunskapen om hur de 
fungerar i praktiken inte var tillräcklig. Vidare utvecklingsarbete gick genom stegen 
skisser, funktionsmodell, nya skisser och prototyper. Mellan varje steg finns 
utvärderingar, utprovningar och diskussioner med projektgruppen vid Silva. Vilka 
innebar förändringar, insikter och konstateranden över modellerna.

Rombens form var den som förändrades mest från första skiss till prototyp. De viktigaste 
iakttagelserna gjordes med hjälp av funktionsmodellen i papp. Det fanns risk för att 
göra sig illa på de utstickande uddarna om man ramlade och föll olyckligt. Innan 
prototypen tillverkades rundades uddarna av och placerades innanför kompasshusets 
diameter. 
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Droppen fick i princip bibehålla sin utformning. Formen förändrades till att bli rundare 
och bulligare, för att ge ett mjukt och lekfullt uttryck.

På båda koncepten placerades hålen för bandet tätare och närmare kompasshuset i 
jämförelse med de traditionella tumkompasserna. Detta bidrog till att kompassen kan 
göras kortare och mer kompakt. Prototyperna anpassades till 10 mm breda band, att 
jämföras med de idag 15 mm breda banden. Bägge koncepten passar både höger och 
vänster hand. Totalt fyra prototyper tillverkades för hand, två av vardera modell. På 
prov gavs en av av vardera modell en annorlunda nål. Detta i syfte att se om en pil med 
väl definierad riktning gav något mervärde. På bild 5.22 visas romben med den 
“pekande” pilen och bild 5.25 visar droppen med den traditionella nålen. 

5.4.3.3 Utvärdering

Studien, “Kom Kompis”, är en marknadsundersökning av prototyperna Romb och 
Droppe. Syftet är att undersöka hur de olika prototyperna uppfattas vad gäller utformning, 
funktion och metodik av barn mellan 8 och 12 år. En jämförelse mellan prototyperna 
och redan kända/använda kompasser ställs upp med avseende på utformning kontra 
funktion. Målet för studien är att göra en situationsstudie på vilken modell av kompass 
som bäst passar barn. Förutsättningarna är att barn mellan 8 och 12 år får under ett eller 
flera träningspass använda prototyperna. Under och efter träning sker observation och 
en diskussion med både barn, föräldrar och ungdomsledare. Tillvägagångssättet är 
semistrukturerat vilket betyder att både observationen och diskussionen utförs med stöd 
av en lista bestående av öppna frågor.8  Som grund för denna observation och diskussion 
togs ett antal stödområden och punkter fram. Metodik/förståelse, ergonomi, bandet och 
pris/antal, se Bilaga 3.

Orienteringsklubben, Älvsby IF:s yngre ungdomar var de första att prova prototyperna. 
De var i åldern 10 till 13 år och fick under tre tillfällen orientera med kompasserna, både 
Romb och Droppe, med och utan pekande pil. Emma, den av ungdomarna som inte var 
van att använda kompass, hade inte några större problem. Storleken i jämförelse med 
handen var bra och bägge kompasserna satt på ett bra sätt som inte skymde kartbilden. 
De ungdomar som tidigare hade erfarenhet av kompass och som börjat lära sig att ta ut 
kompassriktning hade problem med att hantera kompassen. När en riktninglinje 
saknades kändes den bland annat inte naturlig att hålla i samma hand som kartan. Även 
nålen uppfattades vinglig då den inte är särskilt snabb och har tendens att fastna. Ett 
problem med kompassen var vid några tillfällen tumbandet. Öglan hade en tendens att 
bli större och större och kompassen satt allt lösare. En av ledarna påpekade att han anser 
det vara viktigt med en stabil kompass som sitter relativt hårt på tummen vilket ger en 
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Bild 5.23 - 25 Konceptförslaget Drope från skiss till prototyp.
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trygghetskänsla åt orienteraren. De olika utformningarna på nålarna sågs inte ha någon 
inbördes skillnad. Den pekande pilen fungerade bra men gav inte kompassen något 
mervärde.

Grete och Elias 10 respektive 8 år gamla från OK Älvsjö-Örby i Stockholm, fick använda 
de två olika prototyperna Romb och Droppe med traditionell nål. Det var  första gången 
för dem båda att använda tumkompass och greppet var inte självklart. Ett vanligt misstag 
visar sig vara att vända kompasshuset 180 grader fel, dvs. utåt från dig själv sett (bild 
5.28). Elias hade små händer, kompassen blev något större för honom än för de andra 
som provat den. Men han upplevde den inte för stor eller otymplig. Han höll kompassen 
på höger tumme och kartan med bägge händer. När han pekade och beskrev sin väg 
använde han många gånger kompasshusets yttre form. När väl tumbandet var spänd 
ordentligt satt kompassen bra genom hela orienteringsrundan. Gretes till synes enda 
problem med kompassen var just tumbandet som ville lossna. När klubben gör inköp av 
kompasser till sina nybörjare köper de dem styckevis och som mest 10 stycken åt 
gången. 

Bild 5.28 Ett misstag, kompassen ligger 180 grader 
fel i handen.

Bild 5.29 Elias 8 år. 
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Bild 5.26 Orientering med Älvsjö-Örby Bild 5.27 Elias koncentrerar sig på sin              
orientering.
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Jag fick även möjlighet att besöka en av Stockholms största orienteringsklubbar, OK 
Ravinen. Under ett träningspass kunde tre ungdomar mellan 10 och 14 år använda 
prototyperna. Det var väldigt tydligt att dessa kompasser skapar förvirring och osäkerhet 
för de som tidigare lärt sig använda kompassriktning. Detta då prototyperna helt saknar 
riktningslinje. Men det gick ändå bra att använda dem. Det var positivt att den var liten, 
lätt och inte skymde kartbilden. Positivt från ledarna var att kompassen är enkel och 
neutral. För att den inte ska förvirra eller stjäla all uppmärksamhet när den används med 
karta. Det uppmärksammades inte heller denna gång någon skillnad rent funktionellt 
mellan Romb och Droppe. Rent utseendemässigt uppskattades Droppen av både 
ungdomar och ledare för att den har en tydligare och enklare form.

Under denna studie kunde inte Romb och Droppe särskiljas. Rombens kurvor gav inte 
något mervärde i att vara lättare att hålla fast och bli stadigare mot kartan. Allmänt var 
de som provat kompassen positivare inställda till Droppen. Den ansågs vara liten, gullig 
och enkel. Inte heller den pekande nålen gav kompassen något mervärde. De barn som 
provade orientera med dessa nålar var positiva, den ökade inte förståelsen men förvirrade 
heller inte. När inte den pekande nålen ger något mervärde är det negativt att frångå den 
traditionella nålen. Den är inarbetad och alla barn kommer förr eller senare att stöta på 
den. På dessa grunder valdes Droppen med traditionella nålen till att vidareutveckla.

Tillverkningskostnaderna för den nya skolkompassen kan hållas nere genom att använda 
detaljer som redan finns i produktion. Det finns två alternativ för val av tillverkningsmetod. 
Alternativ 1 (bild 5.30) innebär att en färdig kapsel monteras och limmas fast på en 
ihålig kompassplatta. Alternativ 2 (bild 5.31) innebär att kapsellocket monteras direkt 
på kompassplattan varefter kapseln fylls. I båda alternativtet skulle det vara aktuellt att 
använda sig av detaljer från Field 11, då skolkompassen givits samma kapseldiameter. 
Marknaden för kompasser och särskilt en specialformad kompass inte är stor och inte 
förväntas överstiga 10 000 st/år är det inte aktuellt att automatisera tillverknings-
förfarandet. Alternativ 2 är det mest kostnadseffektiva tillverkningsmetoden då det 
innehåller ett mindre antal monteringssteg. Detta alternativ gör även plattan stabilare 
och mer hållbar, kransen runt kapseln i alternativ 1 är mycket brottkänslig samt att lim 
påverkar plasten negativt. Vid fyllning av kapseln utgör inte heller kompassplattans 
form några problem. 

Under utvecklingsfasen har tankar kring att färga kompassen funnits, att bryta den klara 
plasten med en färg. På detta sätt kan kompassen ges ett intressant uttryck och definierade 

Bild 5.30 Tillverkningsalternativ 1. Bild 5.31 Tillverkningsalternativ 2.
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kanter. Med den valda tillverkningsmetoden, alternativ 2, är det dock oförenligt. För att 
inte skymma kartbilden och försvåra orienteringen behöver kapseln och dess botten 
vara klar och ofärgad. Då plattan valts att tillverkas i ett stycke skulle det kräva dubbel 
formsprutning. Ett sådant förfarande ger inte någon högre precision, kanten mellan de 
två olika massorna blir inte rak. Med den kvalité som ställs på produkten är det inte ett 
alternativ att använda denna metod, samtidigt som en dubbel formsprutning ger en 
högre kostnad. Önskan om att ge kompassen ett intressantare uttryck och definerade 
kanter kan uppnås med hjälp av strukturförändring i kompassens yta. Med en gnistad 
yta förändras plastens genomskinlighet och kanterna framträder tydligare, samt uttrycker 
greppvänlighet. 

Orientering är starkt förknippad med tre färger: kompassnålens röda och vita färg samt 
ute i skogen stöter vi även på kontroller, som är vita och orange. Alla har vi sett dem och 
alla skulle vi beskriva en skärm på samma sätt. De skärmar som används av skolorna är 
till största del sålda av Silva, vilket har gått många av oss förbi. Det vita och orange är 
väl inarbetade färger och en möjlighet att ta till vara på. Genom att ta in samma orange 
nyans i färgvalet på tumbandet på kompassen skapas en helhet och association med 
redan kända detaljer inom orientering. Tumbandet byts även ut mot ett band med 
tjockare och styvare kvalité. Det medför att spännet fylls ut och bandet inte lossnar 
spontant.

GENOMFÖRANDE
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5.4.4 Kompassväska

5.4.4.1 Idéverksamhet

Inspiration och association för väskan hämtades från många olika håll, från ryggsäckar, 
lunchlådor, necessärer, äggkartonger och portfolios.

Med dessa produkter i åtanke togs otaliga skisser fram, ett axplock kan ses i Bilaga 4.  
Sammanfattningsvis kan de presenteras i tre koncept, Äggkartong, Portfolio och 
Lunchlåda. 

GENOMFÖRANDE

Bild 5.32 - 36 Inspirationsbilder till idéverksamheten 
för kompassväska.
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GENOMFÖRANDE

I konceptet Äggkartong sticks kompasserna ner i ett skumgummiliknade material. 
Den har propotionerna av en äggkartong och eventuellt liknande snäppfästen.

Konceptet Portfolio är baserat på en gammal dokumentportfölj. Ett blixtlås löper 
längs hela kanten, på vardera sida sticks kompasserna ner i fickor av resårband.
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5.4.4.2 Utvärdering

Med hjälp av en kriterieviktning viktas de funktioner som tidigare tagits fram. Se Bilaga 
5 sida 1, för fullständig redovisning av viktningen.

Funktioner: Viktfaktor:
Medge förpackning/förvaring
Medge skydd
Erbjuda ordning
Vara tilltalande
Vara bärbar
Uttrycka Silva
Vara lätt
Tåla stötar
Tåla utomhusmiljö
Passa olika modeller
Innehålla instruktion 

0,17
0,12
0,11
0,10
0,10
0,09
0,09
0,08
0,07
0,06
0,01

De tre koncepten ställdes mot varandra med utgångspunkt från dessa kriterier och 
önskemål med hjälp av en sk. kriterieviktsmetod, se Bilaga 5 sida 2. Med den här 
metoden bedöms koncepten utifrån hur väl de uppfyller funktionerna på ett relativt 
objektivt sätt. 

Till nackdel för Äggkartongen och Lunchlådan är att de inte uppfyller önskemålet om 
att kunna passa olika modeller och kunna innehålla instruktioner. Konceptet Portfolio 
fick flest poäng då den erbjuder en flexibel lösning. Med mindre förändringar kan den 
anpassas för olika kompassmodeller och den erbjuder även annan förvaringsmöjlighet, 

Lunchlådan öppnas på mitten genom att vicka ut sidorna. 
Lådan ligger stadigt öppen på två av de plana ytorna.

GENOMFÖRANDE
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för t.ex. kartor och instruktioner. Vidareutveckling av konceptet portfolio gjordes med 
hjälp av ytterligare brainstorming och associationer till befintliga produkter som 
ryggsäckar, necessärer och dokumentportföljer. (Bild 5.37 - 41)

Vidare diskuterades denna lösning med Silvas avdelningschefer. De var positiva till 
lösningsförslaget då den kan användas till flera modeller och har ett modernt, sportigt 
utseende. I dag är kompassväskorna ett akut problem för Silva då deras nuvarande 
kompassväska börjat ta slut, därför beslutades det även att gå vidare i arbetet med 
portfolion och utvidga examensarbetets gränser. Från att endast presentera designkoncept 
till att i samarbete med min handledare, Knut Nord, ta fram detaljritningar och göra 
materialval, för att sedan genom Silvas underleverantörer kunna beställa en prototyp. 
Under diskussionen bestämdes att kompassväskan ska rymma 28 kompasser. Andra 
synpunkter är bland annat att det är viktigt att väskan är lätt att använda, plocka i och ur 
kompasserna och kunna användas på fler olika sätt. En mer flexibel och lättanvänd 
funktion skulle kunna vara breda resårband, under 

Bild 5.37 - 41 Idéskisser till kompassväska.

GENOMFÖRANDE
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vilka man kan skjuta in kompassen både uppifrån och underifrån. Beroende på väskans 
storlek bör handtag eller axelrem övervägas. 

Handkompassen Ranger 3 är den största modellen som säljs i denna typ av flerpack. 
Utifrån denna kan minsta volym bestämmas. Diskussionen gick kring att lägga 
kompasserna plant på båda sidor av portfolion. Med 28 kompasser uppdelade på fyra 
rader á sju kompasser uppskatts det krävas en volym på 403 x 223 x 25 mm. Då detta i 
högsta grad är en utomhusprodukt känns denna volym otymplig och fel i propotionerna. 
Den blir svår att t.ex. rymma i en ryggsäck eller träningsväska. Andra alternativ på 
placering är att ställa kompasserna i en skumgummiplatta. Rakt nerstuckna tar de upp 
en volym på 270 x 223 x 55 mm. Denna känns mer lätthanterlig och har bättre propotioner. 
Den “boxigare” formen symboliserar förvaring på ett bättre sätt. Se bild 5.42 - 43 för 
jämförelse mellan propotionerna.    

Bild 5.42 Kompassväska med 28 liggande kompasser. 
Skala 1:10

Bild 5.43 Kompassväska med 28 stående kompasser. 
Skala 1:10

GENOMFÖRANDE
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5.4.5 Instruktion

5.4.5.1 Idéverksamhet

För att visa på hur man passar kartan på rätt sätt delades instruktionen in i tre 
delmoment:
1 – beskriva hur man greppar karta och kompass.
2 – beskriva vad man ska göra.
3 – beskriva vad handlingen inneburit.

GENOMFÖRANDE

Bild 5.44 - 45  Beskrivning av hur man greppar karta och kompass.

1. Karta och kompass greppas i samma hand, valfritt höger eller vänster.

Bild 5.46 - 48  Beskrivning av vad man ska göra.

2. Genom att vrida på kroppen passas kartan mot norr.

3. Handlingen innebär att nålen ligger parallellt med meridianerna och dess röda del      
    pekar mot norr/rött.

Bild 5.49 - 51  Beskrivning vad handlingen inneburit.
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Till instruktionen har bilderna valts att presenteras illustrativt. På detta sätt ges ett renare 
intryck då de blir mindre detaljrika. Samtidigt, enligt min åsikt, blir man mer intresserad 
av att prova själv och se hur det ser ut i verkligheten. Med hjälp av illustrationerna kan 
texten minimeras, då handlingen inte behöver beskrivas i ord. Att passa in kartan mot 
norr innebär att nålens norr pekar mot norr. Fraserna Rött-mot-rött och Norr-mot-norr 
beskriver bägge detta scenario. För denna instruktion har Norr-mot-norr valts som 
rubrik av den anledningen att det inte är en specifik metodik som behöver accepteras. 
Se Bilaga 6 för tidiga ideér och förslag.

Under arbetets gång påbörjar Silva ett arbete med att se över företagets alla olika 
produktsförpackningar, i vilka singelförpackningar för kompasser ingår. Detta påverkar 
instruktionen på så sätt att det inte längre är ett kriterie att inrymma denna på den gamla 
singelförpackningen. Inget nytt kriterie ställs för storleken då förpackningen kan 
förväntas vara mer dynamisk än den gamla.

Delmomenten 1, 2 och 3 kan istället för att delas upp beskrivas i en bildsekvens. (Bild 
5.52) Detta ger en bättre helhet till det fakta instruktionen ska förmedla, samtidigt som 
det blir lättare för människan att uppfatta handlingen. Illustrationerna kan läsas  på ett 
naturligt och snabbt sätt.

Bild 5.52 Handlingen “passa kartan” illustrerad i en bildsekvens.

GENOMFÖRANDE
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6 Resultat
6.1 Tumkompass

Härmed vill jag presentera den nya tumkompassen Kompis, anpassad för barn mellan 
8 till 12 år.

Kompassens styrka är att den är ergonomiskt anpassad för barn och ger ett enkelt 
intryck. Genom att fokusera på det viktigaste och bort se från extra funktioner såsom 
skala och vridbart hus är kompassen lätt att förstå. Det gäller att hålla det enkelt och inte 
krångla till det för barnen. Att kompassen är formgiven för att passa både vänster och 
höger hand är något nytt för en tumkompass. Detta ger stora fördelar både ergonomiskt 
och ekonomiskt. I slutänden kan denna kompass ges ett mycket konkurrenskraftigt pris. 
Tillverkningsmetoden är kostnadseffektiv då standarddelar kan användas och 
monteringsmomenten minimeras. Med den valda metoden har kvalitén av slutprodukten 
höjts då den inte längre är särskillt temperaturkänslig. Detta har uppnåtts med hjälp av 
utformningen, då det har givits möjlighet att minska tjockleken på kompasshusets 
botten. Kompassen är liten och relativt anspråkslös, tillverkad i en helt klar och 
genomskinlig plast som förstärker detta intryck. Ovanytan av kompassen har givits en 
blästrad ytstruktur vilken markerar dess form och samtidigt ges kompassen en 
greppvänlig yta.  

RESULTAT

Bild 6.1 Kompassen Kompis, rendering från programmet Alias studio tools.
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För att anpassa kompassens storlek till en barnhand har kompasshuset gjorts mindre i 
diameter och placerats närmare tummen, i jämförelse med Silvas 6 JET kompass (bild 
6.2 och 6.3). Tumkompassen Kompis är betydligt mindre än andra tumkompasser och 
mer än hälften så stor i jämförelse med traditionella handkompasser. Tumbandet är 
även det smalare och dess infästningspunkter ligger närmare varandra. Bandet har en 
något styvare kvalité än ett vanligt resårband för att sitta fast ordentligt. Den orangea 
färgen ger återknytning till andra detaljer inom orientering, t.ex. skärmarna. Logotypen 
är endast tryckt på bandet av den anledning att det är billig och enkelt att byta logotyp 
till den amerikanska marknaden. 

RESULTAT

57

38

79

Ovan: Bild 6.2 Kompis, skala 1:1
T.hö: Bild 6.3 6 JET, skala 1:1

95

Uppsatt mål för arbetet med kompassen var  
att ta fram fullständigt tillverkningsunderlag 
och en prototyp. Tillverkningsunderlaget 
skapades i solid-modelleringsprogrammet 
I-deas från vilket en 3D-modell och 
kompletterande ritningar hämtats (Bilaga 7). 
En prototyp tillverkades för hand och med 
hjälp av standarddelar (bild 6.4).

Bild 6.4 Prototyp
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6.2  Kompassväska

Kompassväskan som rymmer 28 kompasser är anpassad för 3 olika modeller av både 
handkompass och tumkompass. I dess lock finns ett fack av elastiskt meshtyg för kartor 
eller instruktioner. Från Silvas sida kan facket utnyttjas för ex. en eller flera cd-skivor 
med utbildningsmaterial eller säljmaterial för tillhörande produkter. Runt väskan går en 
dragkedja med två löpare, så att den kan öppnas snabbt och smidigt. Väskan kan enkelt 
tas under armen eller bäras i handtaget på framsidan. Ilägget är gjort i ett 
skumgummiliknade material med två rader á 14 hål.

Kompassen Kompis är betydligt mindre än 
den största kompassen som väskan ska 
rymma. 28 kompasser av Kompis rymms 
därmed i halva väskan. Ilägget tillverkas i 
två delar så att halva enkelt kan bytas ut 
mot elev- och lärarmaterial t.ex. 
instruktioner. (Bild 6.6)

RESULTAT

Bild 6.5 Kompassväska med Ranger 3 kompasser.

Bild 6.6 Kompassväska fylld med kompassen 
Kompis.
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Det formspråk som eftersträvats för att uttrycka Silva är sportighet, enkelhet och kvalité. 
Produkten har hållits enkel och ren. De grå nyanserna och det slittåliga materialet ger 
ett intryck av en sportig bruksprodukt och går i linje med Silvas övriga sortiment. 
Kvalité uttrycks förutom i färg och material även i form. Formbeständighet är viktigt 
för både intryck av produkten och vid paketering. Väskan bör sys på ett sådant sätt att 
kanterna håller upp väskans form.

Att byta kompassväska från den gamla svarta plastlådan till denna mjuka, mörkgrå 
väska ger produkten ett intressantare uttryck och en känsla av att vara “up to date”.  
Utöver detta innebär bytet av kompassväska en kostnadsreducering på ungefär 50%. I 
dag har Silva gått ut med en offertförfrågan och kommer vid tidpunkten för redovisningen 
av detta examensarbete få en prototyp. I Bilaga 8 finns underlaget för offertförfrågan.

RESULTAT
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6.3 Instruktion

Instruktionen har gjorts enkel och schematisk. Ett viktigt element är kartbilden för att 
skapa ett verkligt scenario för användaren. Instruktionen ger möjlighet att öva på att 
passa kartan på en gång. “Övning ger färdighet”. Texten har minimerats genom att 
beskriva handlingen med tydliga bilder. Samtidigt som det är ett enkelt sätt att ge en 
förklaring, är den också anpassad för att användas i flera olika länder. (Bild 6.7)

För att ytterligare förstärka 
nålens riktning när kartan 
är passad rätt har en symbol 
lagts in, uppe till höger. 
Den förstärker hur 
meridianer och kompass-
nålen är parallella. 

Formatet är 95 * 200 mm, 
dvs. 1/3 liggande A4.

RESULTAT

Bild 6.7 Instruktion till kompassen Kompis
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7 Diskussion

Arbetet med detta projekt har varit mycket spännande och lärorikt. Att få möjligheten 
att utveckla produkter som i slutänden ska gå i tillverkning har varit mycket inspirerande. 
Arbetet har utförst på plats hos Silva. Det har gett klara fördelar, kommunikationen har 
varit mycket bra och jag har fått löpande respons på det arbeta utförts. Detta tror jag är 
en starkt bidragande orsak till att resultatet håller en bra kvalité. 

För den nya skolkompassen finns i dag fullständigt tillverkningsunderlag. Ett slutgiligt 
beslut för produktion har inte tagits ännu, men Silva har för avsikt att lansera kompassen 
inför nästa säsong. Nyckelordet för detta projekt har varit att hålla det enkelt och inte 
krångla till produkten eller arbetet.

Under mitt arbete förändrades målet för kompassväskan från designförslag till prototyp. 
Det var mycket kul att få möjligheten att gå vidare och utveckla väskan. Merarbetet 
passade bra in i planeringen. Arbetet med kompassväskan resulterade i en offertförfrågan 
och prototypframtagning. I skrivandets stund kan inte en bedömning av hur väskan 
känns, fungerar och vilket intryck den ger göras då inga prototyper ännu blivit klara.
Kompassväskan är gjord efter den största kompassmodellen som den ska innehålla. 
Detta gör väskan något stor för den mycket mindre kompassen Kompis, vilken skulle 
rymmas i en hälften så stor väska. Enligt min mening skulle en mindre modell av samma 
väska vara bättre för den här produkten. Det skulle göra väskan mycket användbar, 
liten, enkel och smidig. Jag tror att användarna skulle tilltalas betydligt mer av produkten. 
I dag säljs kompassväskan endast i ett litet antal, vilket gör att det inte är ekonomiskt 
hållbart att använda sig av många olika modeller, detta är något jag tycker man ska se 
över och väga ekonomiskt mot praktiskt. 

Det arbete som kvarstår med instruktionen är att göra den tryckklar. En kartbild inköpt 
för tryck saknas. Valet av kartbild bör tänkas igenom för att ge skolor en pedagogisk 
behållning. För ett mervärde av instruktionen kan baksidan utnyttjas till att trycka ett 
enklare undervisningmaterial. Genom att presentera kartfärger och tecken med anknyt-
ning till kartan på framsidan kan instruktionen fungera som undervisningmaterial.

DISKUSSION
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BILAGA 1

Frågeformulär för telefonintervjuer

Namn:
Telefonnummer:
Kontakt igen: JA / NEJ

Grundfakta

I vilken årskurs börjar ni med orientering? Karta respektive kompass?
Hur stora är era klasser?
Vilken sorts kompass använder ni:  Handkompass  Tumkompass
Vilken metodik:    1-2-3   Norrvisare

Metodik

Hur lär ni ut denna metodik som används?
Vad är lättast respektive svårast för barnen lära sig med karta och kompass?

Behov/egenskaper

Bra respektive dåliga egenskaper med befintlig kompass.
Använder ni skala? 
Med vilken hand använder barnen kompassen? 

Förvaring/förpackning

Lämpligt antal för en klassuppsättning.
Lämplig utformning och egenskaper.

Ledord

Vid inköp av kompasser vad är för dig den viktigaste egenskapen?

· Pris
· Funktionell/ergonomi
· Kvalité – på nålen, hållbarhet.



Värdering av kompassen
Tillvägagångssätt för kriterieviktning

BILAGA 2

1(3)
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A B C D E F + Pi ki
A -0 1

B - 3
C - 5

D - 7
E - 9

F - 11
1,0Vart kriterie tilldelas en bokstav.

Kriterierna jämförs parvis.
Är kriterie A viktigare än B sätts 2 poäng i runtan AB
Är kriterie A och B lika viktiga sätts 1 poäng i runtan AB
Är kriterie B viktigare än A sätts 0 poäng i runtan AB

Summering
1. Varje kolumn summeras ner till de ljusgrå cellerna och får ett negativt värde.
2. Varje rad summeras i Pi - kolumen, med hänsyn till de negativa talen och 
korrigeringfaktorerna.
3. Viktfaktorn för vardera kriterie beräknas med formeln: ki = Pi /   Pi 

Summering 1 visar på hur många poäng kriteriet förlorat mot andra kriterier. 
Korrigeringsfaktorn tar hänsyn till kriteriets placering i tabellen. Dvs. hur många 
gånger kriteriet vägts mot andra kriterier.

∑

Tillvägagångssätt för kriterieviktningsmetoden

A B C D E F
Viktfaktor, ki 

Koncept 1
∑

Koncept 2
∑

Funktioner

Koncepten betygsätts utifrån hur väl de uppfyller de olika kriterierna. Betygskalan 
0 - 3; 0 = uppfyller inte kriteriet 3 = uppfyller kriteriet väl. Betyget skrivs in i de 
ljusgrå cellerna och multipliceras med viktfaktorn ner till de vita cellerna. De vita 
celler summeras därefter och resulterar i konceptets slutbetyg.



A B C D E F G H I J K + Pi Ki

A 0 0 1 1 2 0 1 2 0 0 0 1 8 0,07
B 0 1 2 2 1 2 2 0 0 0 3 13 0,11

C -2 2 2 1 2 2 1 1 1 5 15 0,12
D -5 1 0 1 2 0 0 0 7 6 0,05

E -7 0 0 2 0 0 0 9 4 0,03
F -2 2 2 1 1 0 11 15 0,12

G -8 1 0 0 0 13 6 0,05
H -13 0 0 0 15 2 0,02

I -2 1 1 17 17 0,14
J -3 0 19 16 0,13

K -2 21 19 0,16
121 1,0

Värdering av kompassen
Kriterieviktning

BILAGA 2

A Medge rörlighet
B Kännas naturlig
C Vara enkel att hantera
D Medge kartkänsla
E Tillåta större händer
F Förtydliga metodik
G Medge säker orientering
H Påminna om tävlingskompass
I Passa tumme
J Stödja metodik
K Passa båda händer

Summa:
K
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2(3)



3(3)
BILAGA 2

A B C D E F G H I J K
Viktfaktor 0,07 0,11 0,12 0,05 0,03 0,12 0,05 0,02 0,14 0,13 0,16

Droppe 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3
0,21 0,33 0,36 0,15 0,09 0,36 0,10 0,04 0,42 0,39 0,48 2,93

Romb 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3
0,21 0,22 0,36 0,15 0,09 0,36 0,10 0,04 0,42 0,39 0,48 2,82

Banan 1 1 2 0 3 2 2 0 1 3 3
0,07 0,11 0,24 0,00 0,09 0,24 0,10 0,00 0,14 0,39 0,48 1,86

Pil 1 2 0 1 2 1 3 1 0 1 3
0,07 0,22 0,00 0,05 0,06 0,12 0,15 0,02 0,00 0,13 0,48 1,30

Funktioner

Värdering av kompassen
Kriterieviktsmetoden

A Medge rörlighet
B Kännas naturlig
C Vara enkel att hantera
D Medge kartkänsla
E Tillåta större händer
F Förtydliga metodik
G Medge säker orientering
H Påminna om tävlingskompass
I Passa tumme
J Stödja metodik
K Passa båda händer



BILAGA 3

Utvärdering av kompassen
En marknadsundersökning av prototyperna Romb och Droppe. Till underlag för frågor 
och observation låg följande struktur.

Metodik/förståelse

Funktionen som endast norrvisare.
Nålens utformning

Ergonomi

Storlek mot handen
Stadigt grepp mot kartan?
Vickar den, rör den sig?
Är den svår att hantera?

Bandet

Måste den justeras?
Rätt bredd och styvhet?

Pris/antal

Antal i en klassuppsättning? 24/26/30
Acceptabel prisbild? Singel 100-200 kr. Flerpack 4000 kr.



BILAGA 4

Skisser, kompassväska
1(2)



BILAGA 4

Skisser, kompassväska
2(2)



BILAGA 5

1(2)

A B C D E F G H I J K + Pi Ki

A 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 21 0,17
B -2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 3 15 0,12

C -4 1 1 1 1 1 1 2 1 5 10 0,08
D -4 1 0 0 0 0 2 2 7 8 0,07

E -5 1 1 1 1 2 2 9 12 0,10
F -6 1 1 1 2 1 11 11 0,09

G -6 2 1 2 2 13 14 0,11
H -8 1 2 2 15 12 0,10

I -9 2 1 17 11 0,09
J -18 0 19 1 0,01

K -14 21 7 0,06
122 1,0

Värdering av kompassväskan
Kriterieviktning

A Medge förpackning/förvaring
B Medge skydd
C Tåla stötar
D Tåla utomhusmiljö
E Vara bärbar
F Vara lätt
G Erbjuda ordning
H Vara tilltalande
I Uttrycka Silva
J Erhålla förvaringsmöjlighet
K Passa olika modeller
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Värdering av kompassväskan
Kriterieviktningsmetoden

A B C D E F G H I J K
Viktfaktor 0,17 0,12 0,08 0,07 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09 0,01 0,06
Lunchlåda 3 3 3 3 3 2 3 3 2 0 0

0,51 0,36 0,24 0,21 0,30 0,18 0,33 0,30 0,18 0,00 0,00 2,61
Äggkartong 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0

0,51 0,36 0,24 0,21 0,30 0,27 0,33 0,30 0,27 0,00 0,00 2,79
Portfolio 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3

0,51 0,36 0,16 0,21 0,30 0,27 0,33 0,30 0,27 0,03 0,18 2,92

A Medge förpackning/förvaring
B Medge skydd
C Tåla stötar
D Tåla utomhusmiljö
E Vara bärbar
F Vara lätt
G Erbjuda ordning
H Vara tilltalande
I Uttrycka Silva
J Innehålla instruktion
K Passa olika modeller

2(2)
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