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Denna rapport är resultatet av ett examensarbete på civilingenjörsutbildningen Teknisk 
design vid Luleå Tekniska Universitet. Projektet som varit inriktat mot elitsimmare har 
utförts mot en privat intressent vid namn Ola Wallberg, med målsättningen att ta 
konceptet till verklighet. 
Vi vill börja med att tacka projektets ägare Ola Wallberg som har visat stort förtroende 
till oss genom arbetets gång och ställt upp med sitt engagemang och intresse. Vidare vill 
vi tacka de personer som ställt upp på intervjuer, workshops och diskussioner under 
arbetets gång. Tack till Josef Forslund och Lennart Wallström som bidragit med sina 
specialkunskaper. 
Slutligen ett stort tack till vår handledare Åsa Wikberg-Nilsson för goda råd och snabb 
feedback. 
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Den här rapporten beskriver ett delprojekt som behandlar konceptuell utveckling av 
ett träningshjälpmedel för elitsimmare. Arbetet är utfört som ett examensprojekt 
för utbildningen Teknisk design vid Luleå tekniska universitet hösten 2010,våren 
2011. Delprojektet är en del av ett större projekt, kallat Trainerkoll, som består av 
tre stycken delprojekt; konceptframtagning, teknik och elektronik samt 
marknadsanalys. Den del av projektet vi arbetat med är det förstnämnda; 
konceptutveckling. Detta projekt genomförs först och avses ligga till grund för de 
övriga två delprojekten. ”Trainerkoll” startades av projektägaren och innovatören 
Ola Wallberg, med målsättning att utveckla en ny produkt, vilken så småningom är 
tänkt att ligga till grund för ett nytt företag. 
 
Målgruppen sträcker sig från tidigt satsande elitsimmare till äldre aktiva i den så 
kallade mastersserien. Det innebär en bred målgrupp, trots inriktningen mot 
elitsimmare, eftersom de individer som ingår i målgruppen är väldigt disparata. 
 
Idén som låg till grunden för utvecklingsarbetet var att förbättra 
tidtagningsmöjligheten, avläsa hjärtfrekvens, laktatmätning och samtidigt göra det 
möjligt att kommunicera med simmaren under pågående träning. Vidare är dagens 
situation sådan att en stor del av både tränarens och simmarens fokus går till att 
räkna armtag, längder eller hålla reda på tider, när fokus egentligen borde vara på att 
utveckla simningen. Utöver en förstudie med informationsinsamling kring dessa 
aspekter ingår i huvudprojektet ett grundkoncept där en handdator för 
kommunikation samt en webbtjänst för efteranalys av insamlad data ingår. 
 
Vårt konceptutvecklingsprojekt inleddes med en analyserande fas där information 
samlades in genom undersökning av nuläget, konkurrerande produkter samt 
befintliga närliggande tekniker och produkter. Vidare gjordes intervjuer med 
simtränare, studiebesök på Eriksdalsbadet i Stockholm samt det fysiologiska 
testcentret Winternet i Boden. Denna fas gav idéer kring behov och preferenser 
vilket är en viktig grund inför det fortsatta arbetet. Bland annat framstod tydligt ett 
behov av att förbättra tidtagningssystemet vid träning, och även ett behov av bättre 
redskap för pulsmätning. Att få en mer kontinuerlig uppdatering av tid och puls 
skulle också vara önskvärt, eftersom denna information skulle medföra en viktig del 
i analysen av träningen. Som stöd för inriktningen mot användaren i det kreativa 
arbetet skapades en persona, en fiktiv karaktär byggd på målgruppens åsikter, samt 
en visuell moodboard för inspiration för den tänkta känslan produkten skulle 
uttrycka. 
 
Fem konkreta koncept utvecklades och resulterade efter vidare utveckling i tre 
produkter för placering på simmaren.  Dessa tre produkter är avsedda att fungera 
tillsammans med grundkonceptet; handdator med mikrofon och webbtjänst. De tre 
produktkoncepten består av en öronsnäcka, ett armband samt ett vristband. 
 
Med hjälp av handdatorn kan tränaren få information om simmarens puls, armtag, 
bentag, tider med mera. Tränaren kan när som helst kommunicera med någon av 



simmarna i träningsgruppen genom öronsnäckan simmaren bär i örat. 
 
Ett arm/vristband i silikongummi utvecklades för att åstadkomma en följsam och 
smidig passform som fungerar bra i mediet. Bandet stör inte känslan vid simning på 
grund av sin placering och storlek.  Accelerometern sköter funktioner som varvtid, 
reaktionstid och frekvens. På armbandet visas den för målgruppen väsentliga 
informationen på displayen medan annan information skickas till handdatorn via 
bluetooth teknik. Ett smidigt sätt att utföra pulsbaserad träning möjliggörs genom 
förenklad feedback i form av en lampa. Fotbandet är identiskt med armbandet med 
undantag för display och ljusindikator. 
 
Öronsnäckan gör det möjligt att mäta pulsen i örat och samtidigt få feedback från 
tränaren via hörseln. Öronsnäckan är utformad för att passa i örat med en 
minimeras storlek och en funktion som underlättar att snäckan sitter. 
Kommunikationen mellan tränare och simmare sker med hjälp av bluetoothteknik. 
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This abstract describes a subproject which main target is to develop a training device 
for elite swimmers. The work is  a masters thesis at the Master programme in 
Industrial Design Engineering at Luleå University, carried out from fall 2010 to 
spring 2011. The sub-project is part of a larger project, named Trainerkoll, and is 
one part of three sub-projects, marketing, engineering/electronics development, 
and concept development.  
Our part of the project; concept development, will be the preparatory work and base 
for the other two sub-project. "Trainerkoll" was started by the project owner and 
innovator Ola Wallberg, with the aim of developing a new product which was 
supposed to eventually be the start of a new company.  
The target group range from early youth elite swimmers to more active in the so-
called Masters Series. It involves a wide range of users, despite the focus on elite 
swimmers. 
 
The idea that formed the basis for this development was to improve the possibility 
to measure time, heart rate, lactate and also making it possible to communicate with 
the swimmer during a swim session. At the current situation focus is at counting 
the arms frequency, number of lengths, or keep track of the times, when the focus 
really should be on the technique of swimming.  
In addition to this products included in the main project, a handheld device for 
communication, and a Web service for active analysis of the collected data are 
included.  
 
Our project started with the analytical phase in which the information was collected 
by analyze the current situation by benchmarking competing products, existing 
surrounding technologies and related products. Interviews were made with 
swimming coaches during a visit at Eriksdalsbadet in Stockholm, and we also visited 
the physiological test center Winternet in Boden. 
This phase resulted in ideas regarding the needs and preferences, and was an 
important basis for further development.  
Among other things, we found a clearly demand to improve the timing system 
during training, and also a need for better heart rate measuring tools. To get a more 
continuous updating of time and heart rate would also be desirable, since this 
information would be an important component to improve the techniques behind 
swimming. 
To focus the development towards the user during the creative process we created a 
persona, whom is a fictional character based mainly on the target group's views. We 
also created a visual mood board for inspiration according to the intended feeling 
the products was suppose to express. 
 
Five concepts were developed that finally led to a concept of three products to be 
worn by the swimmer. These three concepts where designed to work together with 
the basic concept; the handheld computer with a microphone, and a web service. 
The concept of these three products consists of an earpiece, a bracelet and a ankle 
strap.  
 
 



With the help of this product, the swim coach will be able to get information about 
swim's heart rate, arm/leg frequency, time, etc. .. The coach will also be able to 
communicate with any of the swimmers in the training group, by the product attach 
in swimmer’s ear.  
 
The result is one armband and one ankle band made of silicone rubber to ensure a 
smooth and seamless fit that works well in the environment of water. The band 
does not interfere with the feeling of swimming because of its location and size. The 
accelerometer handles functions such as lap time, reaction time, and frequency. On 
the wrist strap only the essential information at the moment are shown to the 
swimmer on the screen while other information is sent to the coach by using 
Bluetooth technology. 
An easy way to use heart rate based training is made possible through simplified 
feedback in the form of a indicator with light.  
The ankles band is identical to the wristband with the exception of the display and 
indicator.  
 
The earpiece makes it possible to measure the heart rate through your earlobe while 
getting feedback from the coach through the hearing. The earpiece is designed with 
a minimized size and a function that eases that it stays in the ear.  The 
communication between coach and swimmer is possible by Bluetooth technology. 
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Den här rapporten beskriver ett delprojekt som behandlar konceptuell utveckling av ett 
träningsredskap för simmare. Arbetet är utfört som ett examensprojekt för 
utbildningen Teknisk design vid Luleå tekniska universitet hösten 2010- våren 2011. 
Detta inledande kapitel avser att ge inblick i utgångspunkter och relevant information 
för projektets fortsättning. Det omfattar vår argumentering för att utföra detta projekt 
samt vad som avsetts att åstadkommas med arbetet.  
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Detta examensarbete ingår i ett större projekt där syftet är att utforma ett konceptuellt 
hjälpmedel för att effektivisera elitsimmarens träning. Utgångspunkten i det stora 
projektet är att erbjuda mätning av puls, mjölksyra, tidtagning, antalet arm- och bentag 
och erlagda bassänglängder. 
Konceptet är tänkt att omfatta en handdator för tränaren, datainsamlande delar på 
simmaren, och en webbsida där insamlad data presenteras och kan analyseras efter 
träningen (figur 1). 
Huvudprojektet går under projektnamnet ”Trainerkoll” och är uppdelat i tre stycken 
examensarbeten inom underkategorierna; konceptframtagning, teknik och elektronik 
samt marknadsanalys. Fokus i detta examensprojekt är utrustningen som kommer att 
sitta på simmaren och omfattar därmed konceptframtagningsdelen. Detta projekt avses 
att användas som utgångspunkt för de övriga två delprojekten.   
 
I projektet ”Trainerkoll” är visionen att vara en del i strävan mot utveckling, förbättring 
och nya rekord genom att omvandla insikt, förståelse och teknisk kompetens till ett 
effektivt stöd för tränare och tränande, och därigenom möjliggöra en mer givande och 
roligare träningsutveckling. 
 
 

 
Figur 1. Projektet Trainerkoll uppdelat på tre områden.   
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Trainerkolls värderingar/ledord är att:  
- inte göra teknik till hinder 
- vara lyssnande 
- vara reagerande 
- vara skapande 
- agera mötande 
- vara roliga 
- vara snygga 
 
Projektägaren Ola Wallberg är själv simmare på mastersnivå i Bollnäs simsällskap (BSS) 
med en vision av att starta ett företag kring produkten för att sälja in till simklubbar 
och badhus.  
Han driver idag projektet utanför sitt vanliga jobb. 
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Syftet med arbetet är att genom systematisk designmetodik utveckla ett konceptuellt 
hjälpmedel för elitsimmare som förbättrar och förenklar deras träningsform. Med detta 
avses en utveckling av ett koncept där antalet redskap för simmaren minimeras genom 
att flytta befintlig teknik från flera stationära hjälpmedel till ett portabelt redskap som 
fästs på simmaren. Den konceptuella produkten ska medge ett tävlingslikt användande 
med tanke på kvalitet och precision utan att hindra utövarens rörelseförmåga och 
smidighet.  
 
Målet är att efter avslutat examensarbete ha en konceptuell produkt som kan 
presenteras och kommuniceras med hjälp av datorrenderingar, fysisk mock-up samt en 
examensrapport.  
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Projektets avgränsningar är att djupare teknisk analys kommer att hanteras av gruppen 
för det senare tekniska delprojektet, i detta examensarbete ges endast konceptuella 
tekniska lösningsförslag. Eftersom arbetet ligger på konceptnivå kommer heller inga 
konstruktionsritningar utföras. Någon ekonomisk analys kommer heller inte vara 
väsentlig då den i detta skede inte skulle ge en realistisk grund, däremot är ekonomisk 
och tillverkningsteknisk hänsyn styrande under utvecklingen. I detta projekt ingår 
heller inte utveckling av mjukvara till produkten, det kommer att hanteras av gruppen 
för teknisk/elektronisk utveckling senare under projektet Trainerkoll.  
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I nulägesbeskrivningen förklaras grunden i hur simsporten bedrivs och dess hjälpmedel. 
Vikten av konkret tydlig information på en detaljerad nivå beskrivs. Kapitlet ämnar ge 
en inblick i uppkomsten av projektet. 
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Simsporten är en sport som kräver väldigt mycket tid och engagemang av utövaren för 
att denna/denne ska kunna befinna sig på elitnivå. Redan som ungdom är det många 
som tränar flera gånger i veckan, om som juniorer så mycket som två gånger om dagen. 
Precis som i många andra idrotter handlar det om att finslipa teknik och detaljer för att 
hitta en optimal prestationsnivå. Till sin hjälp har man en uppsjö av redskap, beroende 
på träningsform och syfte.  
Några exempel på de vanligaste redskapen är tidtagarur, pulsmätare, fenor och dolmar. 
Men simningen utvecklas just nu mer än någonsin och mer avancerade instrument som 
längdräknare, armtagsräknare och Mp3-spelare för undervattensbruk kommersialiseras 
för tillfället på marknaden. I dagsläget är det fortfarande vanligast att simmaren räknar 
antalet armtag och längder manuellt. 
 
Inom simningen anses både uthållighet och en hög mjölksyretröskel viktigt. Inom 
fysiologin kallas dessa för aerob och anaerob träning och förklaras som träning med eller 
utan syre, se teori avsnitt. För att kontrollera träningen på ett optimalt sätt regleras 
simmarens ansträngningsnivå med en pulsklocka. Beroende på träningsform används 
en procentsats. Som sätts i förhållande till utövarens maxpuls, för att hitta den 
optimala nivån för bästa resultat. 
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Det finns flera aktörer på marknaden idag vars områden tangeras i detta projekt. Nedan 
följer några av de områden som kommer att behandlas under projektet.  
 
Pulsklockor och pulsmätare 
Pulsmätare och pulsklockor är vanligt på marknaden idag. De flesta är dock anpassade 
för annan sport än simning, löpning eller cykling. Det vanligaste utförandet är att den 
del som registrerar pulsen sitter på ett band som placeras runt bröstet, strax under 
hjärtat. Till detta finns den del som visar den registrerade pulsen, denna fästes runt 
handleden, (figur 2). Det finns en hel uppsjö av olika märken och nivåerna av avancerad 
teknik varierar från att enbart mäta puls till att mäta puls, procent av maxpulsen, 
genomsnittspuls och beräkna tempo, hastighet och distans i realtid samt registrera din 
väg med hjälp av GPS, (figur 4). 
Det finns även pulsmätare i form av bara ett bälte, som fästs runt bröstkorgen, där 
information kan lagras för att sedan analyseras, (figur 5). Vill inte utövaren ha någon 
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utrustning på under pågående simning finns en pulsmätare som hålls mot bröstkorgen 
och mäter av då simmaren precis avslutat ett lopp. 
Ytterligare ett sätt att mäta puls är att använda en produkt som registrerar pulsen via 
fingret eller på öronsnibben (Figur 3). 
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Mätning av antalet varv 
För att i dagsläget beräkna hur många varv som avlagts i bassängen räknar oftast 
simmaren varven manuellt. De hjälpmedel som finns förutom någon form av kultavlor, 
vilket inte är vanligen förekommande på en högre nivå, är en typ av klocka som fästs på 
armen. En variant finns där utövaren själv trycker på klockan vid vändning och på så vis 
registrerar ett varv. En helt automatisk lösning finns även där klockan själv beräknar 
hur långt utövaren simmat med hjälp av rörelsesensorer, (figur 6).  En annan lösning är 
en produkt som fästs på bassängkanten och som simmaren sen kan registrera varv med 
genom att aktivera med ett tryck vid varje vändning, (figur 7). 

!
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 5. Suunto Memory belt 
(www.suunto.com/) 

Figur 2. Suunto T3C Black 
Polished (www.suunto.com/) 

Figur 6. Pool mate 
(www.swimovate.com/) 

Figur 4. Polar Team Pro 
(www.polar.fi/) 

Figur 3. Itami FiTrainer 
(www.the-gadgeteer.com/) 

Figur 7. Finis Lap Track 
 (www.finisinc.com/) 
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Mätning av antalet armtag 
För att få hjälp att beräkna armfrekvensen finns idag en typ av klocka som fästs på 
armen och som automatiskt beräknar antalet armtag med hjälp av rörelsesensor. 
 
Klockor för tidtagning 
Tidtagningsur finns i en mängd olika varianter. Den enklaste har enbart start- och 
stoppfunktion medan de mer avancerade även erbjuder deltider samt möjliggör att 
spara dessa. De senare nämnda klockorna har även funktioner som möjliggör enkel 
uträkning av puls och armtag, (Figur 8 och 9). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 

 
För att enkelt ta reda på tempo och mäta varvtid används tempoklockor. Dessa  
placeras vanligen vid bassängkanten, (figur 10 och 11). 
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Figur 8. Ultrak 410- Simple 
Event Timer Stopwatch 
(www.swimoutlet.com/) 

Figur 9. Accusplit Pro 
Survivor Stopwatch 
(www.accusplit.com/) 

Figur 10. 31in Electric Pace 
Clock (www.swimoutlet.com/) 

Figur 11. Colorado Time Systems Pace 
Clock Pro Wireless 
(www.swimoutlet.com/) 
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Mp-3 spelare 
Idag tillverkas mp3-spelare avsedda för att användas för vattensport. Dessa fästs oftast 
i glasögonens band och har någon form av hörlur som förs in i hörselgången, (figur 12 
och 13). Ett alternativ till att använda hörlurar är en produkt som placeras på käkbenet 
och med hjälp av tekniken ”bone conduction” som överför ljudet till örat med hjälp av 
vibrationer, (figur 14). 
 
 
 

  !!
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Figur 14. TheSwiMP3.1G 
(www.finisinc.com/) 

Figur 12. LZR Racer 
Aquabeat 
(www.newlaunches.com/) 

Figur 13. German 
Hammacher Schlemmer  
(www.mp4nation.net/) 
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I detta kapitel presenteras den teori i form av fakta och kunskap som inhämtats för att 
kunna genomföra projektet. Inledningsvis presenteras simsporten för att ge en insikt i 
området kring produkten. Människans fysiologiska möjligheter och begränsningar 
beskrivs sedan för att visa vikten av att ha koll på sin kropp under träning. I projekt 
behövdes även en del teknik utforskas och testas. En kort beskrivning av den teknik 
som krävs för att utföra relevanta mätningar finns därför förklarat samt det material 
som undersökts. Vid utformningen av en produkt finns mycket designteori som är 
viktig att beakta, i ett avsnitt om detta beskrivs den lära som projektet haft användning 
för.  
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Simning har en lång historia och har varit med som OS-gren sedan de första olympiska 
spelen i Aten 1896. Idag har man flera olika internationella mästerskap, World Cup, 
EM, VM och OS. Runt om i Sverige anordnas varje år närmare 600 simtävlingar som 
svenska ungdomar, juniorer och seniorer deltar i. Internationellt och nationellt tävlas 
det i de fyra simsätten - fjärilsim, ryggsim, bröstsim och frisim samt i det femte, medley, 
som består av alla fyra simsätten i tidigare nämnd ordning. Distanserna som simmas är 
mellan 50-1500 meter i långbana medan 25 meter också finns som tävlingsdistans i 
kortbana. Förutom de individuella distanserna tävlar man i lag (4-mannalag) i frisim 
och medley på distanser mellan 25-200 meter. Dessa grenar är individuella, sedan kan 
man tävla i lagkapp också och då finns det 4*50m, 4*100m 4*200m frisim respektive 
4*50m, 4*100m medley. Man tävlar i både 25 meters bana och 50 meters bana. 
(www.simforbundet.se/) 
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Precis som andra sporter på elitnivå finns för simning stadgar och 
tävlingsbestämmelser, dessa kan ses i bilaga 1. Dessa säger att vid start gäller följande 
regler. Starten i frisim, bröstsim och individuell medley ska ske med huvudhopp. Detta 
innebär att simmarna ska ta plats på startpallarna med en fot på startpallens främre 
kant och på signal dyka i. För ryggsim och medleylagkapp sker starterna från vattnet 
med båda händerna om starthandtagen som följs av en avspark. 
Vid vändning och målgång ska någon del av kroppen beröra väggen, vid frisim och 
ryggsim. För bröstsim och fjärilssim ska handisättning göras med båda händerna 
samtidigt. I alla lopp måste simmaren vid vändning beröra tävlingsbassängens 
vändningssida. 
Vid frisim, ryggsim och fjärilssim är det tillåtet för simmaren att vara helt under vattnet 
under vändning, vid målgång och 15 meter efter start. Sedan måste vattenytan brytas. 
Vid bröstsim får simmaren endast ta ett armtag vid start och vändning och får då 
befinna sig under ytan. 



!

"!

Vid medley, som består av fri-, bröst-, fjärils- och ryggsim, gäller de regler som är i 
enlighet med respektive simsätt.  
Gällande tidtagning så ska resultatet anges i hundradelar av en sekund när automatisk 
utrustning används och då manuell tid noteras. Målbedömning och tidtagning ska ske 
med två decimaler. Tider på elektrisk resultattavla ska endast anges med hundradelar av 
en sekund.  
 
Minst följande funktioner är väsentliga för automatisk utrustning: 
Resultattavla för åskådare. 
Växlingskontrollutrustning på hundradel. 
Automatisk längdräkning. 
Avläsning av mellantider. 
Minnesfunktion. 
Rättelse vid felaktig isättning (målgång/vändning). 
Möjlighet till automatisk övergång till batteridrift. 
 
Den person som startar igång tävlingen (startern) ska ha en mikrofon för muntliga 
kommandon. Varje simmare ska kunna höra starterns kommando och signal likvärdigt 
och samtidigt. 
De automatiska målplattorna som används ska ha en storlek på 2,4*0,9 m då banans 
bredd är 2,5 m. Då banan har en annan bredd än 2,5 m ska plattan max ha ett mått som 
är 0,15 m multiplicerat med ett mått som är smalare än banans bredd . Tjockleken på 
plattorna får maximalt vara 0.01m.   
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Ordet aero betyder syre och aerob kan därmed översättas till syresatt träning. Anaerob 
träning är då motsatsen och innebär icke syresatt träning. Det innebär kort att 
musklerna jobbar så fort att blodet inte hinner syresätta musklerna. 
 
Vid aerob träning stärker man kroppens hjärta och lungor samtidigt som man 
förbränner fett och får en bättre uthållighet. Exempel på aerob träning är 
långdistanslöpning där man en längre period utsätts för träning men som inte är lika 
intensiv. (www.dietinfo.nu/) 
 
Vid anaerob träning kör man max vad kroppen klarar av under en kortare period. 
Precis som för aerob träning stärker man kroppens hjärta, lungor och förbränner fett. 
Skillnaden är att efterförbränningen höjs och man bygger även muskler. Intervallöpning 
är ett bra exempel på anaerob träning men de flesta sporter kan relatera till denna typ 
utav träning. Träningsformen benämns ofta som mjölksyreträning. Mjölksyra är 
namnet på den biprodukt som bildas under träning. (www.dietinfo.nu/) 
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Pulsen är ett mått på hur mycket kroppen måste arbeta och hur mycket syre som går åt 
vid en viss ansträngning och mäts i antal hjärtslag per minut. Pulsen kan användas för 
att bestämma arbetsintensitet, energiförbrukning, konditionsförbättring mm.  
Vid varje hjärtslag pumpas en viss mängd syrerikt blod ut. Beroende på hur mycket blod 
som pumpas ut vid varje slag, hur mycket syre varje gram blod innehåller samt hur väl 
det utnyttjas i muskeln så avgörs hjärtats frekvens. Eftersom ett visst arbete kräver en 
viss mängd syre så kommer hjärtat att slå med lägre frekvens vid samma arbete, ju 
bättre aerobt tränad kroppen är. 
 
Puls kan mätas på olika sätt och på olika ställen på kroppen. Mäts pulsen för hand 
mäter man oftast vid handleden eller på halsen. Två fingrar hålls emot under 15 
sekunder medan antalet slag räknas. Antalet multipliceras sedan med fyra för att få 
antalet slag per minut. Med en pulsmätare kan puls mätas på örsnibben, fingertoppen, i 
ljumsken, handleden, ovansidan på foten, vid fotknölen och vid hjärtat. 
 
Vilopuls är den puls som innehas på morgonen vid uppvaknandet eller när man har 
vilat och är riktigt avkopplad. Ett av de bästa måtten på hur god kondition någon har är 
just vilopulsen. Har man en normal kondition bör vilopulsen ligga på omkring 60 
(genomsnittet i Sverige är ca 70-75). För en bra kondition så bör ens vilopuls ligga på 
runt 50. Tävlingsidrottare, t.ex. löpare, orienterare, längdskidåkare, kan ha en vilopuls 
på 30-40. (www.pulsklocka.nu/) 
 
Maxpuls är den maximala puls som kan uppnås vid ansträngning. Maxpulsen är 
genetiskt betingad och har stor individuell spridning, samt att den sjunker med högre 
ålder. Maxpulsen säger ingenting om hur någon mår fysiskt och vilken kapacitet någon 
innehar, men är viktig att känna till för att kunna välja lämpliga intensitetsnivåer på 
träningspassen. Det går att ta reda på den exakta maxpulsen någon har genom att göra 
ett maxpulstest på någon av landets testkliniker. En enkel formel för att få ett 
ungefärligt värde är; 210 – (0,5 * ålder) eller den mer vanliga; 220 – ålder. 
(www.pulsklocka.nu/) 
 
Träningspuls är helt enkelt den aktuella puls som innehas under träning. 
Träningspulsen varierar en hel del beroende på vilken typ av träning som bedrivs (aerob 
anaerob), hur långt passet är samt den tränandes fysiska status. (www.pulsklocka.nu/) 
 
Den pulsnivå där kroppen kan omsätta lika mycket mjölksyra som produceras kallas för 
mjölksyratröskel eller laktattröskel. Mjölksyra benämns som laktat även om detta ej 
är fullständigt korrekt då mjölksyra är laktat som bundit till sig en väteatom. För att 
höja sin mjölksyratröskel bör man träna precis under, över eller på sin tröskelnivå. En 
förbättrad kondition innebär att tröskeln då mjölksyra börjar produceras höjs och ett 
arbete kan utföras under längre tid. Med aerob träning förbättras förmågan att 
transportera bort mjölksyran. Olika studier visar att laktattröskeln tenderar att ligga 
kring laktatkoncentrationen 4 mmol/liter, det finns dock individuella skillnader med 
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variationer mellan 2-6 mmol/liter. Då laktattröskeln ska användas vid träning är det 
därför viktigt att denna mäts upp för varje utövare. Detta kan göras med ett test som 
kan utföras på någon av landets testkliniker. (www.pulsklocka.nu/) 
 
Som elitidrottare är pulsbaserad träning ett viktigt verktyg. Hjärtfrekvens samt 
mjölksyrabildning vid en given belastning/hastighet är de enda objektiva och praktiskt 
mätbara referenser som kan fås på prestationsförmåga, figur 15. Genom att analysera 
mjölksyrakoncentration i blodet i relation till puls och uteffekt/hastighet är det möjligt 
att få en bild av hur kroppen reagerar på fysisk belastning. (www.aktivitus.se/) 
 
  

 
Figur 15. Exempel på skillnader mellan olika individer, observera att dessa kan ha 
samma maximala syreupptag men helt olika prestationsförmåga och uthållighet i 
verkligheten beroende på laktatkoncentration i blodet (www.aktivitus.se/). 
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Fysiologiska tester utfördes på testcentrum Winternet i Boden för att få en djupare 
kunskap om hur laktat eller som det även kallas mjölksyra påverkas under träning. 
Stycket förklarar hur ett tröskeltest för laktatmätning fungerar. Vid ett sådant test fås 
ett faktiskt värde på laktatnivån medan borgskalan kan användas för att ge ett 
uppskattat värde. 
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Vid ett laktattröskeltest avser man att utröna vid vilken hjärtfrekvens (slag/minut) och 
hastighet som utövarens laktatproduktion överträffar förmågan att omsätta eller 
transportera bort bildad laktat, det vill säga den högsta konstanta hastighet som kan 
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hållas utan att laktatet hastigt ackumuleras i blodet. Laktat kan enbart mätas från ett 
blodprov och kräver således att testpersonen sticks och lämnar blod i samband med ett 
test. 
Då ett laktattröskeltest utförs ska utövaren helst uträtta den typ av aktivitet som 
personen vanligen tränar. Testproceduren är dock i regel densamma oberoende av 
vilken belastningsform som förekommer. Nedan följer en beskrivning på ett 
laktattröskeltest utfört på löpband. 
• En intervju med testpersonen om dennes prestations- och träningsbakgrund 

som löpare. Därefter bestäms fem testhastigheter från låg till hög relativ 
hastighet. Av dessa bör två hastigheter resultera i laktathalter under 4 
mmol/liter, en hastighet på cirka 4 mmol/liter och en till två hastigheter i högre 
laktatvärden än 4 mmol/liter. 

• Uppvärmning på löpbandet. 
• Testpersonen får löpa på den första testhastigheten i 4 minuter. 

Hjärtfrekvensen mäts här kontinuerligt och testpersonen får skatta sin 
ansträngning med hjälp av Borgskalan, mellan 3:e och 4:e minuten. 

• Bandet stannas i 30 sekunder medan det första blodprovet tas. 
• Testet fortsätter omedelbart därefter på nästa testhastighet. 
• Proceduren upprepas på alla fem hastigheter. 
• Efter avlutat test ska nedjoggning möjliggöras på valfri hastighet. 
 
(Nilsson, J. 1998) 
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Borgskalan är en skala för att uppskatta upplevd fysisk ansträngning. Skalan går från 6 
till 20 och är tänkt att vara proportionell med pulsen så att till exempel 8 på skalan 
innebär en puls på 80. Detta betyder att skalan bör vara individuell men en allmänt 
accepterad finns och används för att få en uppskattning på ansträngningsgraden.  
(www. konditionsträning.se/) Skalan ses i bilaga 2. 
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Teknikavsnittet i teorin omfattar den teknik som gruppens delprojekt tangerat under 
arbetets gång. Informationen är grundlig och ämnar ge en inblick i relevanta tekniker. 
Under utvecklingsstadiet dök namn på teknik så som RFID (”elektroniks streckkod”), 
GPS (Positioneringssystem) och laserbrytare (rörelseregistrering) upp, men de valdes 
bort till fördel för bättre lösningar. 
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En sensor skickar ut ljus mot huden och mäter hur mycket som absorberas. Mängden 
blod i det upplysta området varierar i takt med andning och hjärtats puls. Kortfattat 
beskrivs detta så att ljus (ofta infrarött och vanligt rött) med två olika våglängder 
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belyser exempelvis ett finger eller en örsnibb. Det reflekterande eller genomträngande 
ljusets intensitet mäts med hjälp av en fotodiod. Intensiteten i det mottagna ljuset 
varierar med mängden syre i det hemoglobin som pumpas ut i fingret, detta utnyttjas 
för att bestämma blodets puls då mer syre i blodet ger en mörkare färg på blodet. 
(Norén, L., Casselgren, J., Jannok, N. 2003) 
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EKG-baserad pulsmätning innebär att pulsen mäts via en registrering av de elektriska 
impulser som styr hjärtats slag. Hjärtmuskelns sammandragning alstrar svaga 
elektriska spänningar som kan registreras med elektroder som fästs på kroppens hud. 
(www.ne.se/) 
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En accelerometer är en typ av sensor som känner av lägesförändringar den utsätts för, 
allt från större rörelser till små vibrationer. I princip kan accelerationen bestämmas 
genom upprepade bestämningar av läget som en funktion av tiden.  
Principen är att accelerometerns hölje är fast förankrat i det föremål vars vibration man 
vill mäta, medan en tyngd i dess inre inte är fäst i höljet (en kula i en låda eller föraren i 
en bil) . På grund av tyngdens tröghet kommer tryck/dragkrafter och/eller 
lägesförskjutningar att uppstå mellan tyngden och höljet, vilka omvandlas till elektriska 
signaler.  
 
Utvecklingen av accelerometrar går snabbt framåt och under senare år har de har blivit 
både billigare och mindre (figur 16), vilket har medfört att de har börjat dyka upp i allt 
fler produkter. Idag finns accelerometrar i mängder av produkter, allt från spelkonsoler 
till mobiltelefoner och krockkuddar. Det finns allt från enklare varianter som mäter i en 
dimension till de mer avancerade som kan mäta i alla tre dimensioner X,Y,Z. Bilden ger 
en uppfattning om storleken på en accelerometer och vanligtvis väger de inte mer än 1 
gram. (www.dimensionengineering.com/) 
För att få ännu precisare värden kan en gyrometer användas som komplement eller som 
ersättare för accelerometern. En gyrometer är sensor som känner av rotationer och 
ännu fler riktningar än en accelerometer. (www.assembla.com/) 
 

 
Figur 16.  Accelerometer (www.cellulari.tecnocino.it/) 
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Bluetooth är namnet på en digital radiofrekvensteknologi (RF) för överföring av röst 
och data över korta distanser.  
Teknologin används för trådlös kommunikation mellan olika Bluetooth utrustade 
enheter. Med Bluetooth kan du ansluta din dator eller handdator till andra datorer, 
mobiltelefoner, modem, kameror, skrivare, tangentbord, mus, handsfree-hörlurar, 
högtalare, mikrofon, m.m. Fördelen med denna teknologi är att man snabbt och enkelt 
kan ansluta olika Bluetooth utrustade enheter till varandra utan att behöva använda 
några sladdar. Bluetooth är en relativ billig teknologi som dessutom har låg 
strömförbrukning. Varje Bluetoothenhet (PC, mobiltelefon, skrivare etc.) är utrustad 
med ett Bluetooth chip. Detta chip är en kombinerad sändare och mottagare som dels 
lyssnar efter andra Bluetooth chip, och dels sänder ut sin identitet till andra Bluetooth 
chip. En förbindelse etableras mellan två enheter så fort deras chip får kontakt med 
varandra. Detta innebär i praktiken att de ihopkopplade enheterna förblir ihopkopplade 
så länge de är inom räckhåll för varandra och påslagna. 
 
Räckvidden för en Bluetooth utrustad enhet betecknas med Class. På marknaden finns 
idag Class1 enheter med en räckvidd på minst 100 meter, samt Class2 enheter som har 
en räckvidd på minst 10 meter. För mobiltelefoner räcker oftast Class2 enheter, medan 
PC-moduler helst ska ha en räckvidd på 100 meter eller mer (Class1). 
(www.datacomshop.com/) För exempel på en headset utrustad med bluetooth se figur 
17.  
 

 
Figur 17. Headset med inbyggd bluetooth. 
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Avsnittet behandlar material de två typer av material projektet kommit i närmare 
kontakt med. I ett tidigt skede under konceptutvecklingen var även det syntetiska 
gummimaterialet neopren aktuellt. En stor anledning till detta var att materialet ofta 
används inom just vattenaktiviteter och idrottsutövande p.g.a. dess flexibilitet och 
egenskaper.  
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Plast är samlingsnamnet på en stor grupp syntetiska eller halvsyntetiska material. Plast 
används inom allt från produkter till förpackningar och består av en eller flera 
polymerer med en eller flera tillsatser.  Struktur och sammansättning modifieras med 
hjälp av tillsatser för att förändras plastens egenskaper. Alla plaster kan i något steg i 
tillverkningen göras flytande eller plastiska. Efter denna bearbetning blir plasterna 
styva. Plast delas upp i två huvudgrupper, termo- och härdplaster. Termoplaster 
mjuknar vid uppvärmning och kan då omformas. Produkter av termoplast kan därmed 
återvinnas och efter nedsmältning användas för tillverkning av nya produkter. 
Härdplasterna kan inte återanvändas; de är mycket styva men också spröda. 
(www.ne.se/) 
!
Silikon är en samlad benämning på vissa oorganiska polymerer, även kallade 
polysiloxaner, vilka innehåller kisel. Silikon ingår i olika material, från silikonolja och 
silikonfett till silikongummi och silikonplast. (www.ne.se/) 
Beroende på vilken behandling och vilken tillsats som görs, kan man skapa olika 
kvaliteter av silikongummi med olika egenskaper för olika användningsområden. 
I sin grundform är silikongummi neutralt i färg, men kan färgas in i regnbågens alla 
färger - från transparent till klara färger. Sett till dess egenskaper är silikonet mycket 
motståndskraftigt mot UV, kyla, värme, ozon och strålning. Materialet finns i många 
kvaliteter som är lämpade för användning i livsmedels- och medicinska sammanhang. 
Det har god flexibilitet, kan både tänjas och komprimeras och bevarar sina mekaniska 
egenskaper över ett stort temperaturområde. Silikon kan göras elektriskt isolerande 
eller elektriskt ledande. Silikon är i sig själv ingen grogrund för bakterier eller svamp och 
passar därför bra till badhusmiljöer. Se bilaga 3 för fullständig information. 
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I stora drag är användarorienterad produktutveckling en designfilosofi och en process 
där behov, önskningar och begränsningar hos slutanvändaren av en produkt ges stor 
uppmärksamhet i varje skede av designprocessen.  
Den användarorienterade produktutvecklingsprocessen har en klar uttalad målsättning 
– att uppnå bästa möjliga överensstämmelse mellan produkter/produktsystem och de 
förmågor, krav och önskemål de människor har som skall använda dem. 
Utgångspunkten i användarorienterad design är att produkter skall utvecklas och 
utformas så att de anpassas till användarens förutsättningar och förmågor, värderingar, 
vanor och beteende och inte enbart till de tekniska möjligheterna. (Wikström, 2002)  
Inom design används begreppet användarerfarenhet (User experience), i betydelsen av 
användarens uppfattning och förståelse för en produkt, en tjänst eller ett system 
(Sleeswijk-Visser, 2009). Norman (2005) definierar användarerfarenhet som fokus på 
hur begrepp som funktionalitet och attraktivitet upplevs av de personer som använder 
produkten, tjänsten eller systemet. Både Norman (2005) och Jordan (2000) menar att 
begreppen bör inkludera en förståelse och empati för interaktionen som avgörande för 
att en lösning ska uppfattas som tillfredsställande. Enligt Mitchell (1993) har ett för 
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stort fokus lagts vid estetiskt tillfredsställande lösningar som varken uppvisar förståelse 
för användaren eller interaktionen. 
Fulton Suri (2003) påtalar vikten av att tänka på att användarupplevelsen inte existerar 
i ett vakuum, utan i en dynamisk kontext där människor, plats och föremål interagerar. 
Genom att inkludera individer med förståelse för interaktioner och kontext i 
utvecklingsprocessen ökar möjligheten därmed för ett bra resultat. Sleeswijk Visser 
(2009) menar att design är ett område vars uppgift är att engagera sig i människors 
upplevelser av en situation.  
Inom design är begreppet attraktivitet centralt, målet med design är att resultatet av en 
designprocess ska innehålla inte enbart funktionella fördelar eller lösa uppenbara 
problem, utan även vara attraktivt i meningen uppfylla känslomässiga och symboliska 
värden (Jordan, 2000). Attraktivitet definieras utifrån fyra principer (Jordan, 2000); 

! Fysiologiskt värde refererar till uppfyllelse av fysiologiska behov som exempelvis 
ergonomisk anpassning till den mänskliga kroppens begränsningar i längd, vikt, 
styrka etc.  

! Socialt värde avser uppfyllelse av individers sociala behov, här kan det handla om 
hur lösningen ska uppfattas av målgruppen, hur den kan bidra till att stärka 
socialt värde bland användarna, det vill säga en förståelse för värderingar, behov 
och preferenser bland elitsimmare 

! Psykologiskt värde behandlar användbarhet, vilket här kan tolkas till hur väl 
lösningen tillfredsställer utveckling och stimulans eller hur väl tekniken 
fungerar för att individer ska kunna utföra simning och träning 
tillfredsställande. 

! Symboliskt värde handlar om hur en positiv inställning kan uppnås, det kan här 
avse exempelvis hur lösningen kan medverka till en bättre träningsutveckling 
och därmed en positiv inställning till produkten. 
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Människor använder karaktärer som mentala verktyg för att hantera en komplex 
verklighet. Ett litet barn som råkar springa in en stol och bli sårad kan bli arg på den och 
kalla den "elak." Elakhet är barnets sätt att förklara uppträdande (eller kanske snarare 
bristen på uppträdande) av stolen, ett uppträdande som annars är svårt att förstå. För 
ett barn har även enkla artefakter karaktär. 
Tilldelningen av karaktär åt en produkt kan baseras på olika aspekter av produkten. 
Rundade former och varma färger tyder på att produkten har en varm, vänlig och 
skyddande karaktär. Vi människor tenderar att anta ett samband mellan enbart 
utseendet på produkten och dess karaktär, precis som vi ofta är anmärkningsvärt 
snabba på att göra antaganden om en person är generös eller snål, snäll eller elak, 
intelligent eller dum, etc. enbart på grundval av ansiktsdragen. Motivet för detta är att 
utseende ibland visar viktig information om inre struktur och hur produkten kommer 
att uppföra sig. (Janlert & Stolterman, 1997) 
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Människor sägs uppfatta helheter bättre än delar, det vill säga att delar ofta sätts 
samman till en helhet för att göra dem begripliga för människan. De föremål som av en 
människa upplevs som en helhet, har en gestalt. Ju mer utpräglad helheten är desto 
enklare är det för människan att urskilja den från andra föremål. En tydlig gestalt gör 
det lättare att komma ihåg ett föremål. En gestalt består oftast av flera skilda element 
som tillsammans bildar en helhet (Monö, R., 1997).  
Ett exempel på detta är bilden nedan, figur 18, där det vita fältet mellan de svarta 
cirklarna bildar en triangel.  

 
Figur 18. Gestalt av en triangel  
(www.sixrevisions.com/) 
 
Då en produktgestalt tar form i ett designarbete är det viktigt att den utformas så att 
den uttrycker något till användaren, exempelvis anpassning till människans behov, 
funktioner, hantering och karaktärsdrag (Monö, R., 1997). Gestaltlagarna beskriver de 
faktorer som anses nödvändiga för att människan ska uppfatta en gestalt: 

1. Ytfaktorn – som yttrar sig i att vi upplever gestalten tydligare ju mindre det 
slutna området är.  

 2. Närhetsfaktorn – ju närmare desto tydligare gestalt.  
 3. Likhetsfaktorn – figurer med gemensamma egenskaper formar gestalter.  

4. Symmetrifaktorn – gör att människans gestaltupplevelse blir tydligare ju mer 
symmetriskt ett slutet område är.  
5. Den goda kurvans faktor – det arrangemang som medför den minsta 
förändringen av eller avbrott i raka eller jämnt krökta linjer formar en gestalt. 
6. Den gemensamma rörelsen hos olika element gör att de framstår som en 
gestalt. 
7. Erfarenhetsfaktorn – som kräver att människan iakttar förhållanden på det 
sätt erfarenheten lärt oss. 

 
Människan har en tendens att urskilja det enkla. Detta är en viktig princip i 
designarbetet. (Monö, R., 1997). 
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Färgsättning används för att göra formgivningen mer visuellt intressant, gruppera 
beståndsdelar, ge innebörd och förhöja estetiken. Om färgsättningen görs felaktigt kan 
den försämra formen och funktionen hos en produkt. Antalet färger ska om möjligt 
hållas nere till vad ögat kan processa vid ett och samma ögonblick (omkring fem färger). 
För att dra till sig uppmärksamhet bör färger med hög färgmättnad och rena nyanser 
användas. När prestanda och effektivitet är prioriterat bör en mörk färgsättning göras.  
Ljusa, lågmättade färger upplevs som vänliga och professionella och färger med hög 
färgmättnad upplevs mer spännande och dynamiska. (Lidwell, Holden & Butler, 2003). 
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Människan ser ofta uttrycket i en form innan den geometriska struktur som bildar 
formen iakttas. Ett ansiktsuttryck hos en person upplevs oftast innan ansiktets form 
noterats. Uttrycket av trivsamhet i ett rum, snabbhet i en båtform eller ljudkvalitet hos 
en förstärkare upplevs innan man iakttar vad det är i formen som åstadkommer dessa 
egenskapsuttryck. Att ge produkterna överensstämmande detaljlösningar kan vara ett 
sätt att skapa samhörighet mellan olika produkter ur ett och samma sortiment. Att 
exempelvis utforma produkterna med samma ytbehandling och färgsättning kan ge en 
tydlighet i formspråket som sammanför produkter med olika former. (Monö, R., 1997). 
  
Exempel på hur ett block kan anta olika uttryck med enkla förändringar följer nedan. 
  
Block 1 är ursprungsblocket.  
! !
Block 2 uttrycker stabilitet genom sin breda bas. 
Erfarenhet säger oss att denna är svår att välta. 
  
På grund av de små avfasningarna får block 3 ett 
uttryck som upplevs kompakt. Det finns två 
möjliga förklaringar till detta. Antingen så gör 
avfasningarna att kuben uppfattas som rundare, 
vilket vi upplever som den mest kompakta 
formen. Alternativt så gör de imaginära linjerna 
från avfasningen som möts utanför kuben att 
formen upplevs som sammanhållen eller stängd.  
  
Block 4 får något av ett lättare uttryck som ett 
resultat av den urgröpta bottendelen, vilket ger en 
skugga längs hela sidan. 
  
Block 5 önskar uttrycka flexibilitet, då den har 
olika höjd i tvärsnittet och därmed ser ut att vara möjlig att justera till olika behov av 
utrymme. (Monö, R., 1997) 
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Området formlära innebär kunskap för att uttrycka formen på ett föremål. 
Grundförutsättningen för all visuell kommunikation är kontraster. I det 
tvådimensionella planet innebär detta kontrasten mellan yta och mellanrum och i det 
tredimensionella planet innebär det kontrasten mellan kropp och rum. Grundformerna 
i det tvådimensionella planet är triangel, cirkel och kvadrat och i det tredimensionella 
planet sfär, kub, cylinder, pyramid, tetraeder samt kon. (Monö, R., 1997) 
Experiment rörande formen på olika objekts konturer visar att kantiga former är 
mindre omtyckta än runda former, men samtidigt drar de till sig mer uppmärksamhet 
och blir mer intressanta och mer tankeframkallande. Kantiga objekt är mera effektiva 
då det gäller att dra till sig uppmärksamhet och skapa tankar medan objekt med runda 
former är mer effektiva då det gäller att skapa positiva känslor och ett estetiskt intryck. 
Dessa olika formtyper kan kombineras och kan då få egenskaperna från de båda 
formerna, (Lidwell, Holden & Butler, 2003). 
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En yta har något som kallas gräng, så länge den inte är helt glatt. Strukturen på en yta 
kan utvärderas med hjälp av handen eller någon annan del av kroppen. Den känsel som 
människan har genom hudens yta kallas taktil perception. Gräng upplevs alltså med 
känsel och textur med synen. Strävhet - glatthet, hårdhet - mjukhet, elasticitet - 
plasticitet och temperaturskillnader är egenskaper som upplevs genom taktil perception 
(Monö, R., 1997). 
  
 
 
!

 %
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För att en design- och utvecklingsprocess ska kunna genomföras strukturerat är det väl 
investerad tid att göra en genomtänkt planering av projektet. En projektplan (bilaga 4) 
kan därför vara ett stöd för processen. Till denna gjordes även ett Gantt-schema, i 
vilken projektets genomförande och beroenden mellan olika projektdelar har 
illustrerats grafiskt (bilaga 5). Dokumentet har använts som en riktlinje under arbetets 
gång, inte som en mall eftersom en design- och utvecklingsprocess är kontextberoende 
och iterativ som inte stöds av en linjär förutbestämd process (Jones, 1992). Iterativ 
problemlösning innebär att projektet ses som cyklisk process där projektets delmoment 
utgör delar i cirkeln. Med bibehållen helhetssyn upprepas processen två till tre gånger 
under vilka utvecklingsarbetet successivt förskjuts framåt. Delmomenten utgör de 
stadier som projektet genomgår. Under första varvet ligger tyngdpunkten på att planera 
arbetet, sätta sig in i problemen samt att formulera krav och önskemål. I andra varvet 
ligger fokus på uppfyllandet av krav, mål samt att ta fram alternativa lösningsförslag. I 
tredje varvet ligger fokus på värdering, val samt detaljbearbetning, se figur 19. 
(Karlsson, Osvalder & Rose, 2008) 
 

 
Figur 19. Projektspiralen (Bohgard, m.fl., 2008). 
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Informationsinsamlingen ligger till grund för en stor del av det fortsatta arbetet, både 
gällande analys- och syntesfasen. Informationskällor kan utgöras av kunskapsöversikt 
från böcker och/eller internetkällor eller inhämtning av behov och preferenser från 
individer som intervjuas eller observeras. 
 
Internetsökning som metod innebär att internet används för att söka upp fakta och 
information rörande projektet. Härifrån hämtas kunskap om brukaren och dennes 
produkter via forum och hemsidor.  
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Intervjun är som metod en av de mest grundläggande vad det gäller insamlande av 
information om brukarens åsikter. Intervjuer ger subjektiv data då de samlar in 
användarnas åsikter. Intervjun ger främst kvalitativ data men kan även ge kvantitativ 
data beroende på dess utformande. Allmänt gäller vid en intervju att den som intervjuar 
beskriver syftet med intervjun för intervjupersonen, hur intervjun ska dokumenteras, 
hur resultaten kommer att användas och när intervjupersonen kommer att få del av 
resultaten. Själva intervjun bör inledas med frågor som ligger nära intervjupersonen och 
är enkla att svara på. Dessa frågor är lämpligen av ren faktakaraktär. Intervjun bör 
avslutas med en sammanfattning av vad som sagts under frågestunden. 
Tre typer av intervjuer brukar refereras till; strukturerad, ostrukturerad och 
semistrukturerad intervju. Generellt kan man säga att en strukturerad intervju är 
lämpligast att använda när man vill få in så mycket information som möjligt om ett 
specifikt område. Den ostrukturerade intervjun är att föredra då kvalitativ data 
eftersträvas, detta på grund av att den intervjuade får resonera mer fritt i diskussionen. 
En ostrukturerad bygger på öppet formulerade frågor och ger testpersonen möjlighet 
att resonera kring frågan. Den tredje intervjuformen, så kallad semistrukturerad bygger 
på en blandning av de två tidigare metoderna. En intervjustruktur har tagits fram men 
den som intervjuar kan fritt välja ordning på frågorna samt ställa följdfrågor om 
intervjuaren vill få fram mer utförliga svar och en djupare förståelse. Det är därför 
viktigt att intervjuaren har en god inblick i ämnet och vilka delar som är viktiga. En 
semistrukturerad intervju kan användas till att få fram både kvantitativ och kvalitativ 
data. (Karlsson, Osvalder & Rose, 2008) 
 
En fokusgrupp är en begränsad studie där en grupp på 5-15 personer får diskutera 
öppet kring en produkt. Inga strukturerade intervjufrågor görs utan en 
ostrukturerad/halv strukturerad intervjuform används. Diskussionen leds av en neutral 
moderator som ser till att diskussionen hålls inom områdets gränser. 
Gruppmedlemmarna bör känna sig bekväma i varandras sällskap. Fördelarna med 
fokusgrupper är att det kan uppkomma oväntade idéer och resonemang då 
gruppmedlemmarna kan bygga vidare på varandras synpunkter. Bilder, foton och 
verkliga produkter kan användas som medierande objekt, för att få igång diskussionen. 
En annan fördel med fokusgrupper är att relativt liten grupp personer kan ge en 
uppfattning om personernas önskemål, krav- och problembild. En fokusgrupp ger 
subjektiva och nästan uteslutande kvalitativa data eftersom deltagarna är så pass få att 
inga valida siffror kan sättas på resultaten. (Karlsson, Osvalder & Rose, 2008)  
 
Enkät, eller frågeformulär, är en subjektiv metod där respondenterna får lämna sina 
åsikter skriftligt (Trost, 2007). Det är en metod där ingen personlig kontakt finns 
mellan den som ansvarar för enkäten och de som svarar. Enkäter är egentligen en sorts 
strukturerad intervju fast intervjuaren är inte närvarande. Det är viktigt att definiera 
målgruppen för enkäten, och därefter hitta ett urval av relevanta deltagare vars 
karakteristik speglar målgruppens. Resultatet från en enkät analyseras sedan av de som 
ansvarar för den. Speciellt bundna svarsalternativ lämpar sig för kvantitativ analys, 
medan öppna frågor kan medföra kvalitativa analyser. (Karlsson, Osvalder & Rose, 
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2008) 
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Att genomföra en konkurrentanalys av den avsedda marknaden medför en överblick av 
befintliga koncept och lösningar. Detta material utgör sedan en kunskapsbank under 
det fortsatta projektarbetet. Informationen kan även sammanställas i för- och 
nackdelar för att ytterligare ligga till grund i utvecklingsarbetet, samt att det kan ligga 
till grund för egna idéer i den fortsatta processen. (Johannesson, Persson & Petterson, 
2004) 
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Denna metod innebär att med experimentella metoder försöka ta reda på vad som 
händer eller vad som brister i en särskild situation. Genom att iaktta och registrera 
händelseförlopp erhålls underlag. Metoden kräver viss tillgång till provutrustning, 
mätinstrument, fotografering och videoteknik. Fördelen med tekniken är att man i 
efterhand kan uppmärksamma skeenden som är svåra att registrera i realtid eller under 
fullt realistiska förhållanden. En nackdel är att erhålla provningssituation som är alltför 
förenklad för att kunna visa de skeenden man vill studera. (Johannesson, Persson & 
Petterson, 2004) 
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Enligt designteori tror människor sig göra en sak vilket de besvarar en enkät eller 
intervju med, men gör ofta i praktiken något annat (theory of action). Detta kan med 
hjälp av observationer under en workshop lättare upptäckas. Synergier mellan 
människor som utforskar ett ämne eller en situation sägs bidra till att komma längre, 
därför kan en workshop med fördel användas. 
En workshop kan bestå av en eller fler metoder som följer på varandra för att definiera 
designområdet. Olika metoder har olika användningsområden, vidga vyerna eller 
fokusera. Vilka metoder som är användbara beror också på gruppens sammansättning, 
syfte med projektet, tidsåtgång, etc.( www.nada.kth.se/) 
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För att stimulera tankeverksamheten under designprocessen används olika kreativa 
metoder.  
 
En Moodboard är ett kreativt verktyg som används för inspiration och idésamling. En 
Moodboard består av en affisch eller poster uppbyggd av bilder, text och objekt utvalda 
och sammanställda av aktuell projektgrupp. All inspiration samlas in och sammanställs 
till en visuell gestaltning av produkten. En Moodboard kan innehålla tekniska lösningar 
men är framför allt ett sätt att skapa den känsla som produkten ska förmedla till 
användaren (www.design-skills.org/). 



!

""!

Brainstorming är en mycket välkänd metod för idégenerering, som utvecklats för att 
utarbeta idéer och förslag i grupper. Kännetecknande för metoden är att ett seminarium 
eller en workshop ordnas, med syfte att generera så många idéer som möjligt för att lösa 
ett specifikt problem. Att tänka fritt utanför invanda tankebanor, uppmuntras. En 
kreativ, positiv och tillåtande miljö stimulerar idéflödet. En idé som en person 
presenterar kan vidareutvecklas eller kombineras med en annan idé. (Karlsson, 
Osvalder & Rose, 2008 sid. 488) 
 
6-3-5-metoden används oftast när gruppmedlemmarna har en bra inblick i 
fokusområdet. Namnet på metoden kommer ifrån att den är gjord för att sex deltagare 
ska skapa tre nya idéer var femte minut. Då tiden är slut skickar deltagarna vidare sina 
idéer till nästa person som antingen kan vidareutveckla befintliga lösningsförslag eller 
hitta på nya (Michanek Breiler, 2007, s.130).  
 
Katalogmetoden är en enkel metod som passar för både grupp- och individuellt 
problemlösningsarbete. Metoden går till så att inspiration söks samt information i 
litteratur eller kataloger, såsom broschyrer, facktidskrifter, designtidskrifter, 
modemagasin med mera. Antingen undersöks systematiskt hur andra lyckats lösa 
likartade problem eller så söks inspiration och idéer på ett mer ostrukturerat sätt. 
(Johannesson, Persson & Petterson 2004, sid 432) 
 
Vid scenariobaserad idégenerering beskriver en gruppledare en situation eller ett 
scenario för deltagarna. Situationen innehåller ett problem som måste lösas. Metoden 
kombineras sedan med någon annan lämplig kreativ metod för att generera idéer så att 
deltagarna på lämpligaste sätt får uttrycka sina lösningar på problemet verbalt eller på 
papper. (www.mycoted.com/) 
 
Genom att skapa en morfologisk matris, även kallad idématris, kan man på ett enkelt 
och lättöverskådligt sätt strukturerar upp idéerna för varje subfunktion och vidare 
kombinerar dem olika för att färdigställa flera koncept. Användandet av morfologisk 
matris kan, beroende på matrisens storlek, resultera i enorma mängder koncept. 
(Johannesson, Persson & Petterson 2004) 
 
Färg- och formanalys används som ett verktyg för att noggrant undersöka 
konkurrerande produkter. Syftet är att kartlägga vad en produkt uttrycker och hur en 
produkt upplevs genom färg och form. Mer specifikt är det som söks; uttrycket hos 
produkten som gör att den upptäcks, hur produkten uttrycker sin funktion och sin 
prisvärdhet samt hur väl produktens totala gestalt stämmer överens med upplevelsen 
vid användandet. (se teorikapitlet) 
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För att få ut de mest intressanta lösningarna av alla koncept används ett 
gallringssystem som kan jämföras med en tratt där idéerna gallras och blir färre och 
färre för varje metod. Metoderna tar hänsyn till önskemål, krav och målgrupp. 
 
En grovgallring görs i syfte sortera ut de subfunktionsförslag som efter vidare 
efterforskning anses som mindre lämplig lösning. En grovgallring görs med 
utgångspunkt av ett grovgallringskort där frågor ställs som subfunktionerna ska 
besvara. Är subfunktionerna kompatibla? Uppfyller de samtliga krav? Är varianten 
realiserbar? Är det inom kostnadsramen? Finns en inbyggd säkerhet? Rekommendation 
av annan orsak? Finns möjlighet att inhämta adekvat information?  
(Johannesson, Persson & Petterson 2004 sid 133) 
 
Vid en önskemålsviktning ställs de olika önskemålen från kravspecifikationen mot 
varandra för att på så vis avgöra hur stor vikt önskemålen har i förhållande till 
varandra. Alla önskemål jämförs med varandra var för sig och ges en siffra. Av de två 
som jämförs markeras den som anses viktigast med en tvåa och den andra med en nolla, 
anses båda önskemål vara lika viktiga får de båda en etta. Siffrorna för varje önskemål 
adderas och divideras sedan med totalsumman vilket ger en viktkoefficient för vardera 
önskemål. (Johannesson, Persson & Petterson 2004) 
 
För att kunna jämföra de alternativa lösningarna med varandra används en 
”betygsskala” för att beskriva hur bra eller dåligt varje lösning uppfyller varje 
önskemål. Detta görs genom att sätta betyg efter någon vald betygsskala. Där det 
högsta betyget betyder att önskemålet uppfylls fullt ut och det lägsta att önskemålet 
inte uppfylls alls. (Johannesson, Persson & Petterson 2004) 
 
Merittalsberäkningen sammanfattas i en matris där betyget som löningen fått för 
varje önskemål multipliceras med dess viktkoefficient från önskemålsviktningen. 
Detta summeras sedan och resultatet ger en hänvisning om hur väl koncepten uppfyller 
önskemålen gentemot varandra. Konceptet med högst värde anses uppfylla önskemålen 
bäst. (Johannesson, Persson & Petterson 2004) 
 
En persona är en fiktiv karaktär som möjliggör kommunikation och förståelse för ett 
användarperspektiv. Observationer, enkäter, intervjuer eller statiskt kan ligga till grund 
för personan, som sedan ges ett fiktivt namn, en bild och en beskrivning av ett scenario 
kring exempelvis en situation som är av vikt för utvecklingsprojektet (Nielsen, 2004) 
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Det finns många olika typer av ytmodelleringsprogram på marknaden idag. Ett sådant 
typ av program används först och främst till att visa produktens utseende, i form av 
renderade bilder men kan också användas för att visa en produkts funktion i form av en 
animering. Med detta hjälpmedel kan en modell byggas upp i 3D miljö, modellen kan 
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sedan sparas i STL-format och skickas till en rapid prototyping-maskin för att skapa en 
fysisk modell. Fördelen med att använda ytmodelleringsprogram är att snabbt kunna få 
ett uttryck på produkten genom att ändra form eller tillsätta färg och material. 
 
Keyshot 2 är en mjukvara för att skapa realistiska visualiseringar av 3D-modeller. 
Keyshot erbjuder realtidsrendering vilket innebär att varje litet steg i uppbyggnaden av 
en rendering visas upp framför ögonen på användaren. (www.keyshot.com/) 
  
Bildbehandlingsprogramet Adobe Photoshop är ett program där kort och bilder kan 
redigeras. Programmet kan även användas som ett digitalt ritbord för att designa och 
skapa egna skisser och illustrationer. (www.photoshop.com/) 
 
Droppbox är en internettjänst som erbjuder lagrat delningsutrymme. Det innebär 
förenklat att flera personer kan lagra och komma åt filer från en gemensam mapp på 
internet. (www.dropbox.com/) 
 
Accelerometer Data är en applikation till iPhone som använder sig av den inbyggda 
accelerometern för att samla in mobiltelefonens rörelseriktningar.  
(www.wavefrontlabs.com/) 
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Modellbyggnad är ett sätt att kommunicera, presentera och/eller testa koncept eller 
funktion. Olika modeller används vid olika stadier i utvecklingsarbetet. 
 
En skissmodell är en fysisk grovskiss som används för att skapa en bättre uppfattning 
om produktens form. Material och metod skiftar men vanligt förekommande är lera, 
trä, papper eller uretanskum. (www.revotech.se/) 
 
Prototyper tillverkas vanligen i ett fåtal exemplar och används för att se över att 
konstruktion verkligen fungerar som man tänkt sig.  
En fysisk prototyp är också bra för att visa användarna hur något skall se ut eller 
fungera. Användaren kan på ett lätt sätt ”klämma och känna” och med övriga sinnen 
uppleva det som skall utvärderas. De får fort en känsla över vad de tycker är bra och vad 
man kan gå vidare med samt vilka funktioner som kan slopas. (www.revotech.se/) 
 
Om man vill testa en viss funktion på produkten kan en funktionsmodell vara 
användbar. De tillverkas ofta under utvecklingen för att styrka teorier eller kolla 
tekniska lösningar. 
Funktionsmodellen är en kostnadseffektiv lösning då man inte behöver ta steget direkt 
till en prototyp. (www.revotech.se/) 
 
En mock-up är en skalad eller skalenlig modell eller vanligtvis en modell i fullskala av en 
produkt som visar upp form, ytegenskaper och färg.  
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En mock-ups syfte kan vara: 
-undervisning.  
-demonstration. 
-utvärdering av design. 
-hur materialet och känslan upplevs. 
-marknadsföring och andra ändamål.  
(www.revotech.se/) 
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För att få en korrekt bild av problemet gjordes en noggrann informationsinsamling. 
Internet låg till grund som en stor källa, men även intervjuer och enkäter gav en stor del 
nyttig information. Vissa metoder har utförts flera gånger under insamlingen och 
beskrivs då i kronologisk ordning. 
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Under projektets gång har fyra intervjuer utförts. Två av dessa för att ge en 
övergripande kunskap om simträningen och dess rutiner. De andra två genomfördes för 
att införskaffa djupare kunskap i laktat- och pulsmätning. 
 
Intervju med Sven-Rune Malmberg, tränare för elitsimmare på Eriksdalsbadet i Stockholm. 
Intervjun som gjordes var av semistrukturerad natur för att skapa en diskussion. Som 
stöd till intervjun hade förberedande frågor gjorts för att lättare kunna styra 
diskussionen (bilaga 6), till det ämne som var av intresse. Någon information om vad 
för typ av produkt som utvecklingen var ämnad för berättades inte av anledningen att 
inte påverka svaren. Denna intervju ämnade få en djupare inblick i hur träningen går till 
för elitsimmare, vilka redskap som används och hur samt rutiner kring simträningen. 
 
Intervju med Johan Wallberg, tränare till Therese Alshammar. 
Denna intervju var mer av en ostrukturerad karaktär då den inte var planerad eftersom 
Johan presenterades för oss under intervjun med tränare Sven- Rune. Frågor gavs 
därför till Johan som inte Sven-Rune helt kunnat svara på. Johan fick själv berätta 
mycket om rutiner och redskap som han använder i egenskap av tränare och följdfrågor 
till detta ställdes. Hela intervjun ses i bilaga 6.  
 
Intervju med Torbjörn ”Tobbe” Svensk, huvudtränare och simmare i Bollnäs simsällskap. 
En strukturerad intervju genomfördes med Tobbe. Efter information över telefon om 
intervjuns syfte skickades frågor per mail. En kontakt via mail uppehölls till 
tillfredställande svar mottagits. Med denna intervju önskades uttömligare svar 
angående relevansen av tid-, puls- och laktatmätning innan, under och efter ett 
träningspass. Hela intervjun ses i bilaga 7.  
 
Intervju med Ann-Sofie Lindberg, Leg. Sjukgymnast på test-, rådgivnings-, forsknings- och 
utvecklingscentrumet Winternet i Boden  
Hos Ann-Sofie i Boden utfördes en semistrukturerad intervju. Här var önskemålet att 
öka vår kunskap inom arbetsfysiologi och främst då fördjupa oss inom laktat- och 
pulsmätning. Hur och varför dessa parametrar mäts. För att bättre förstå detta utförs 
även ett laktattröskeltest där frågor kring testet kommer ställas. Hela intervjun ses i 
bilaga 8.  
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Ett besök på testcentrum Winternet i Boden utfördes. Här var tanken att få djupare 
kunskaper inom i mätning av laktat samt puls. Ett annat önskemål var även att försöka 
reda ut vad för typ av slutsatser man kan göra av mätningarna och hur de hör samman. 
Besöket inleddes med en kort presentation av oss och vårt projekt. Därefter gavs 
information från testledaren om hur laktattröskeltestet skulle gå till. Då testpersonen 
var ombytt och klar gavs mer ingående instruktioner om testets utförande samt att en 
kort intervju genomfördes med frågor angående prestations- och träningsbakgrund. 
Även ett formulär fylldes i med frågor om hälsa.  
Därefter togs ett första blodprov för att ha ett mått på laktatnivån innan någon fysisk 
ansträngning utförts. En pulsmätare placerades över bröstet för att ha kontinuerlig 
kontroll av pulsen. För att testpersonen själv ska kunna skatta sin upplevda fysiska 
ansträngning under testets gång användes Borgskalan. För mer ingående beskrivning av 
testet se, teori, avsnitt test. Då testet var avklarat fördes parametrar och resultat in i ett 
excel-dokument för att generar kurvor där laktat kontra puls kunde åskådliggöras.   
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Tanken med aktiviteten var att samla en grupp kreativa människor som kan förmedla 
idéer som inte nödvändigtvis rör simning. 
Idégenereringen inleddes med en kortare presentation och för att inte låsa testgruppen 
till produkten gavs begränsat med information till en början. Av samma anledning hölls 
frågeställningen i de inledande övningarna öppen och generell, (bilaga 9). Den röda 
tråden genom denna inledande idégenereringen var att eftersträva kvantitet i urvalet. 
Under de olika övningarna sattes fokus på olika delfunktioner som kommer ha stor vikt 
i det fortsatta arbetet. Under de sista tjugo minuterna av sessionen förklarades 
projektets mål och gruppen fick brainstorma fritt kring området. Tanken med övningen 
var också att ”så ett frö” hos deltagarna och vidare ta upp problemet i ett senare skede. 
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En fokusgrupp bestående av åtta personer som alla är simmare på elit- eller mastersnivå 
upprättades. Fokusgruppen användes en gång under projektets gång. Vid denna 
aktivitet, som hölls i Bollnäs hösten 2010, var tanken att direkt få idéer som är 
anpassade efter deras utövande. I det mötet riktades utvecklingen och tänket mot 
deltagarnas sport, simning, och de metoder som användes var mer specifika för att 
försöka att nyttja deras kompetens. Tillfället användes också för att få reda på vilka 
typer av redskap de använder sig av och på så sätt ta reda på vad dessa personer hade 
för behov och preferenser med avseende på storlek, vikt och placering 
  
Idégeneringen inleddes med en enkät för att få en uppfattning om fokusgruppen och 
även mer information om målgruppen. Frågorna önskade ge svar på vilken utrustning 
simmaren har och hur de använder den under ett pass, och vidare vad som var bra och 
dåligt med utrustningen. Då det förutsattes att dessa personer troligtvis hade liten 
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erfarenhet av konceptgenerering och för att få igång gruppen och bryta isen använde vi 
oss av två uppvärmningsövningar. Den första hade inte alls med slutprodukt att göra 
medan den andra, scenariobaserade, närmade sig området. Mötet avslutades med en 
diskussion mer inriktad mot projektets problemställning. För hela aktiviteten se bilaga 
10. 
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Sammanfattning av intervju med Sven-Rune Malmberg, tränare för elitsimmare på 
Eriksdalsbadet i Stockholm.  
Sven-Rune säger att för att underlätta träningen är det bra att föra statistik från 
simmarna på tidigare resultat, och mätbara värden i kroppen som puls, laktat, mm. För 
mätning av puls används standardutformade pulsmätare med ett bälte kring bröstet. 
Problemet med dessa är att de ofta halkar ner på de manliga simmarna under 
vändningar och snabba rörelser.  
Laktat- eller mjölksyretest tas efter avslutat simpass med hjälp av ett blodprov i fingret 
men Sven-Rune säger att den inte används allt för ofta då utrustningen är relativt dyr 
och metoden lite krånglig. Dessa tester görs för att hitta tröskelvärdet och kunna 
bedriva en pulsbaserad träning. 
Sven-Rune anser att när det gäller tidtagning är metoderna väldigt primitiva då 
tränaren använder sig av ett vanligt stoppur och startar individerna i sin simgrupp med 
jämna tidsintervall. Den som simmar håller själv reda på antal längder och räknar ibland 
även sina armtag för att få ut frekvensen och effektiviteten i sina armtag, med hjälp av 
puls och tidtagning. Lika ofta används också den klockan som ofta sitter på en 
lättöverskådlig vägg i badhuset, där simmaren själv har fullständig koll på sina tider.  
Kommunikationen mellan simmare och tränaren är idag väldigt dålig under själva 
aktiviteten. Oftast sker kommunikationen vid stopp eller att tränaren höjer rösten och 
skriker om feedbacken ska ske under simningen. 
 
Sammanfattning av intervju med Johan Wallberg, Therese Alshammars tränare 
Johan berättar att förut har en viss form av träningsdagbok använts men idag håller 
han själv koll på det som är relevant gällande simmarna. Det finns system för att föra 
statisktik över träningen idag. Men inget som fungerar tillräckligt bra.  
Vidare påpekas att vad som är viktigt att tänka på gällande träningsredskap är att de 
inte stör andningen då det gäller placering av utrustningen. Johan anser att frekvens, 
draglängd, kraft i vattnet och hastighet är faktorer som är intressanta ut mätsynpunkt. 
Det finns även en del avancerad videoteknik idag utvecklat för simmare där 
acceleration/hastighet registreras samtidigt som den filmar. 
Ett annat påpekande som Johan gör är att han gärna ser att man skulle kunna starta 
simmarna i jämna intervaller maskinellt. Ungefär som startanordningen (ljud) vid 
längdskidåkning. Johan ansåg även att det skulle vara av intresse för simmarna att se 
sin laktat/puls/tid efter loppet på en skärm eller dylikt. 
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Sammanfattning av intervju med Torbjörn ”Tobbe” Svensk, huvudtränare och simmare i 
Bollnäs simsällskap. 
Tobbe anser att information om tid är önskvärt att få efter varje längd och vid 
målgång/sluttid. Dessutom önskar han få olika splittider dvs. om man simmar 100 m så 
vill man ha tider efter varje längd. Puls menar han att man vill få information om efter 
varje sträcka, under en sträcka och efter genomfört lopp. För att använda sig av 
pulsmätning så behövs ett enkelt system att ta emot informationen och därefter kunna 
bearbeta den rätt. I frågan om laktatmätning så anser Tobbe att det finns ett intresse 
att kunna mäta detta mer frekvent då det är en viktig faktor i simträning. Tobbe tror att 
det kan skilja sig mellan tränare och simmare, hur mycket information man vill ha. 
Vilket utrymme man har att bearbeta informationen. En kombination av informationen 
av tid, puls och laktat anser Tobbe skulle vara intressant samt om det vore möjligt, 
armfrekvens.  
 
Sammanfattning av intervju med Ann-Sofie Lindberg, Leg. Sjukgymnast på test-, rådgivnings-
, forsknings- och utvecklingscentrumet Winternet i Boden 
Ann-Sofie berättar att man mäter laktat för att utvärdera och effektivisera träningen. 
Man gör testet med ett blodprov som man antingen tar i fingret eller i örnsnibben. På 
simmare är det vanligare att ta i örnsnibben på grund av att de har svårt att få ut blod 
ur fingret. Antingen använder man sig av en mer avancerad utrustning i labbmiljö, eller 
så använder man en mindre apparat med stickor som man kan ha ute i fält.  
 
Ann- Sofie säger att det vore optimalt om laktattröskeln låg vid maxpulsen men det gör 
den ju sällan eller aldrig. Test av laktattröskel behöver inte göras med närmare intervall 
än 6-8 veckor. Ann-Sofie tror inte att det finns något annat man kan mäta (enkelt) som 
genom en känd algoritm eller liknande kan omvandlas till laktatvärde. Men som utövare 
känner man ofta sin kropp så pass bra att man själv kan avgöra vilken laktatnivå man 
har.  Detta kunde även konstaterats vid diskussion efter det laktattröskeltest som 
utfördes då skattningen på ansträngningen stämde väl överens med laktatnivån. 
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I workshopen som utfördes i Luleå gavs många uppgifter som inte var specifikt för vårt 
projekt men som ämnade ge deltagarna och oss nya infallsvinklar. Frågor som togs upp 
var sättet man kan mäta, registrera och presentera tid på samt hur man kan lösa 
fastsättning och kommunikation. Då dessa frågor var besvarade presenterades projektet 
för deltagarna och fri brainstorming kring förslag på hur puls- och tidmätning kunde 
utföras och presenteras utfördes. Många intressanta svar gavs här, se bilaga 9, för 
samtliga svar. Ett axplock av svaren följer nedan: 
  
”Hörsnäcka som ger information, mäter puls och frekvens på andetag. Kunna avläsa någon typ 
av cykel i rörelse eller hastighet. Avläsning vid vändning.” 
”Puls/frekvens. Dela upp pulsen i zoner. Ha ett system som talar om då man ligger i den 
önskade zonen.” 
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“Ekolod i bassängslutet som läser av hastighet och frekvens som ger ljussignaler om man ligger 
över eller under ett visst tempo.” 
“Sätt att få information på: projicera i glasögonen. Få information i öronsnäcka.” 
“Plåster under hjärtat eller i ljumsken med integrerad pulsmätare.” 
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Då en produkt stor som en tändsticksask ska placeras på kroppen nämner flera av 
deltagarna huvudet som ett av de tre ställena de kan tänka sig att placera produkten på. 
Armen och händer nämns även som tänkbar placering av några. Majoritet av de 
tillfrågade väljer handen eller handleden som det ställe de helst skulle vilja placera en 
produkt som ska vara enkel att komma åt. Höften eller sidan är också ett alternativ, 
enligt dessa personer. 
 
Bästa placering för pulsmätare anser deltagarna vara örat eller örsnibben. Handen eller 
handleden är det ställe som de näst helst ser som en placering för pulsmätning. Sämsta 
placeringen skulle vara att ha produkten placerad på halsen, detta undviker helst alla 
deltagarna. Ljumsken är det område man näst helst undviker. Kring halsen finns risk att 
känna sig kvävd. I ljumsken kanske en typ av ”pulstrosa” skulle kunna funka, menade 
någon. Kanske någon form av lösning där materialet mäter pulsen alt något insytt i 
baddräkten, sa ytterligare någon deltagare.  
 
För de som simmar längre distanser är information under utövandet mer viktigt än 
kortbanesimmarna, menade deltagarna. När man simmar kortare lopp blir 
informationen mer ett störande moment, enligt dem.   
Vidare uttryckte de att ”Man vill inte ha någon som tjötar”. Tekniktips speciellt skulle 
enligt dem vara intressant att kunna få i realtid. Som exempelvis: “sträck ut armen precis 
nu, håll kvar... bra!” 
 
Enkätsvar från fokusgrupp i Bollnäs 
En av de svarande säger sig använda pulsklocka men då i egenskap av tränare. 
Pulsklocka är det annars enbart en av respondenterna som använder under simpasset. 
Denne använder även proppar i öronen. Användaren av pulsmätaren som fästs runt 
bröstet, anger att den ofta glider ner då man skjuter ifrån kanten. Vid mätning av 
tidsåtgång vid träningen, får utövarna den informationen via tränaren men använder 
sig även av en klocka på väggen.   
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Som projektet beskriver från början finns idag flera problem angående tidtagning vid 
simning. Det är i dagsläget svårt att på ett enkelt sätt få en precis tid, speciellt då man 
önskar starta igång flera simmare samtidigt. Ett enklare och precisare sätt att starta 
samt stoppa tiden efterfrågas. Att få en mer kontinuerlig uppdatering av tiden skulle 
också vara önskvärt eftersom denna information, förutom att kunna ge 
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deltidsinformation till simmaren, skulle medföra en viktig del i analysen av hur 
träningen fortlöpt. För simmarna finns det ett värde i att även få reda på sin 
reaktionstid. Det vill säga hur lång tid det fortlöper mellan det att startsignalen har 
ljudit till simmaren lämnat startplattan. 
 
Det skulle även vara av intresse att få mer kontinuerlig information om pulsen. Även 
om denna information ej behöver nå den simmande i samma sekund som den 
registreras så skulle en mer frekvent uppdatering av pulsen kunna medföra en bättre 
grund vid analysen av träningen. Vid en analys önskar man att simmarens resultat kan 
visas i tätare intervaller än i dagsläget. Tillsammans med en registrering av armtag 
skulle även en notering om hur effektivt arbetet utförs göras. Intresse att också kunna 
mäta frekvensen på bentag har hittats. Detta är information som simmaren idag 
tillgodoser sig genom att räkna detta för hand under träningen.  
 
Det är en balansgång mellan att ge tillräcklig information och samtidigt inte störa 
simmaren. Om kommunikationen mellan simmare och tränare under ett pågående 
pass effektiviserades och information till simmaren enkelt kunde meddelas, skulle en 
ökad mängd och tätare tidsintervallerna på informationen ses som något positivt. 
 
Angående laktatmätning kan det konstateras från tester och intervju på Winternet att 
detta i dagsläget är svårt att mäta mer kontinuerligt under pågående träning. Men som 
utövare känner man ofta sin kropp så pass bra att man själv kan avgöra vilken 
laktatnivå man har. Även forskning [Journal of Sports Sciences, 2002, 20, 873-899] har 
funnit att det finns ett samband mellan en idrottsutövares upplevda ansträngning och 
deras puls, laktatnivå och andning. 
 
För att underlätta tränarens arbete vid större grupper t.ex. kan det vara nödvändigt att 
varje simmare har en möjlighet att få en uppfattning om den mest relevanta 
informationen på egen hand istället för att få informationen auditivt.  
 
En stor del av tränaren och simmarens fokus går ut på att räkna armtag och längder. 
Dessutom håller de reda på vilken tid (i sek) sträckan startades på för att få en sluttid.  
Genom att samla informationen elektroniskt skulle det medföra att mer fokus kan 
läggas på simtekniska moment.  
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En kravspecifikation upprättades där gruppen sammanställde de krav och önskemål 
som produkten förväntades uppnå. Kravspecifikationen är ett löpande dokument som 
justeras och specificeras ju närmare målet projektet lider. I detta projekt gjordes en 
kravspecifikation som är gällande för hela Trainerkoll (bilaga 11), i den finns således 
krav och önskemål för alla tre områden.  
 
Nedan följer de krav och önskemål ur kravspecifikationen som detta projekt ansågs 
kunna påverka: 
   
KRAVSPECIFIKATION  
Krav/Ö.mål  Parameter 
 
  Geometri                                    
Ö Följsam passform  
  
   Funktioner         
K Tidtagning  
K Pulsmätning  
K Räkna antalet armtag  
K Räkna antalet bensparkar  
K Kommunikation mellan tränare och simmare  
K Erbjuda tävlingsduglig precision gällande tidsmätning 1/100 sek  
K Att simmaren ska få information om sina tider efter loppet 
K Ge mellantider vid vändningar 
Ö Laktatmätning  
K Medge räkning av arm och bentag för samtliga simsätt  
Ö Mäta simmarens reaktionstid vid start 
 
  Energi 
K Utbytbart batteri 
 
   Material        
K Vattenbeständigt  
K Klara av klor  
K UV-beständig 
K  Lätt  
K Miljövänlig 
 
  Säkerhet        
K Inga vassa delar som kan skada simmaren  
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Handhavande        
Ö Lättanvänd vid användning   
Ö Möjliggöra ett tävlingslikt användande  
K Möjlighet till att ha ett antal olika storlekar (beroende på lösning)  
  
   Simrelaterat grundat på SSF:s tävlingsregler    
K Medge start för tidtagning från startpall (bröstsim, frisim, fjärilsim) 
K Medge start för tidtagning från bassängkant (ryggsim) 
K Medge en tävlingsbaserad målgång för samtliga simsätt 
K Medge målgång med hjälp av händer i bassängkant 
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Efter informationsinsamlingen fortsätter arbetet med konceptutveckling. Under arbetet 
har olika verktyg för att stimulera kreativitet, se till att projektet riktar sig till sin 
målgrupp samt underlätta vid val av lösning använts. Avsikten är sedan att dessa 
verktyg ska användas flertalet gånger i en iterativ process och att de ska ligga till grund 
för urval av koncept. Förslag tas under konceptutvecklingen fram utifrån den 
information som förskaffats under informationsinsamlingen. Dessa sammanställs i en 
morfologisk matris. Därefter görs en grovgallring för att få en rimlig mängd förslag att 
generera koncept utifrån.  
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En moodboard togs fram i projektet för att skapa en produktidentitet att använda vid 
utvecklandet av produktens design. Moodboarden består av tio bilder, där allt från form 
och färg till uttryck har beskrivits, (bilaga 12). 
För att komplettera vår moodboard och för att hitta ett gemensamt uttryck togs 
adjektiv fram som syftar till att beskriva det uttryck som produkten ska förmedla. Detta 
stämmer väl överens med Normans (2005) diskussion kring aktivitet som avgörande för 
att utveckla en tillfredsställande produkt istället för att enbart utgå från uttalade 
användarbehov. Enligt honom är en kombination av förståelse för kundbehov, 
förståelse för aktiviteten samt kreativ utformning baserat på aktiviteten avgörande för 
att en produkt, tjänst eller ett system ska bli en uppskattad produkt. Gruppen menar att 
utgångspunkten i dessa ord medfört en kreativ produktframtagning. Orden genererades 
genom att ett större antal ord som ansågs passa produkten och målgruppen skrevs ner. 
Därefter kategoriserades dessa in i sex kolumner, där varje ord som representerade 
samma typ av känsla placerades i samma kolumn. Ur varje kolumn valdes sedan ett ord 
som bäst utgjorde exempel på produktens tänkta uttryck.  
 
 
Orden som slutligen valdes för att sammanfatta produkten var; sexig, snabb, 
spännande, diskret, följsam, tydlig. 
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För att enklare kunna utforma produkten mot en viss målgrupp, utformades en 
persona. Enkäter och information som samlats in tidigare sammanfattades i dessa 
fiktiva karaktärer. Personan var även till hjälp för att fatta beslut där ett val inte går att 
mäta. Personan används som ett bollplank för att vid utvärdering säkerställa att 
målgruppen under hela projektet fanns i fokus.  
 
 
Joel är detta projektets persona och han personifierar en individ som utövar simning på 
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elitnivå. Han är en 24 årig student med fullspäckat schema. Han har simsporten som 
det absolut största intresset men håller sig även uppdaterad med ny teknik och tycker 
det är roligt att testa på nya produkter. Han senaste tillskott på den fronten är en mp3-
spelare som han kan använda under simningen. En fullständig beskrivning av persona 
Joel återfinns i bilaga 13. 
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Produktens placering och funktion har väldigt stor betydelse för hur slutkonceptet 
kommer att utformas. För att samla alla de subfunktioner som hittats från tidigare 
metoder upprättades en morfologisk matris, se tidigare avsnitt. De fem subfunktioner 
utgör varsin rad i matrisen och de olika dellösningarna för varje subfunktion placeras i 
kolumnerna. Denna matris har sedan stått sen som grund för konceptutvecklingen. 
 
 
Lösningar delades upp i; pulsmätning, teknik för tidmätning, armfrekvensmätning, 
benfrekvensmätning samt auditiv feedback, (figur 20). Allt från tre till elva förslag på de 
olika dellösningarna har genererats. 
 

 
Figur 20. Projektets morfologiska matris 
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För att kunna generera koncept utifrån den morfologiska matrisen utfördes först en 
grovgallring. Detta gjordes då efterforskningar visat att flera av förslagen redan här 
kunde uteslutas eftersom de inte uppfyllde kriterierna för denna metod, se 
metodkapitlet. De dellösningar som inte klarade kriterierna markerades med ett kryss 
(figur 19). Efter att ha gjort mer efterforskning angående de olika teknikerna i den 
morfologiska matrisen, sorterades de lösningar bort som skulle bli för dyra eller fungera 
sämre av annan anledning. 
 
Vid gallring av pulsmätningsalternativ plockades de alternativ bort som inte befann sig 
på ben/fot, arm/hand eller vid örat. Då alternativ för placering av arm- och 
benfrekvensmätning gjorts konstaterades att dessa måste vara fästade på en arm 
respektive ett ben för att möjliggöra frekvensmätning. Då puls går bra att mäta på båda 
dessa ställen, alternativt vid örat där föremålet för kommunikation kommer att behöva 
befinna sig, togs beslutet att välja bort de övriga alternativen eftersom de skulle 
innebära ytterligare en produkt.  
 
När det gäller tekniker för att mäta tid så gallrades GPS, kontaktplatta, laserbrytare och 
s.k. RFID teknik bort. GPS anses vara för oprecist för att klara en tillräckligt bra 
tidmätning. Vid användande av kontaktplatta krävs att utrustning placeras ut på flera 
platser i simhallen, något som i så stor utsträckning som möjligt vill undvikas. Att 
använda sig av en laserstråle som simmaren bryter tros bli svårt att få att fungera på ett 
bra sätt då det är flera simmare i vattnet samtidigt. Även om ett chip med Rfid-teknik är 
mycket liten och lätt att bära med sig som simmare, så kräver denna teknik att det finns 
en mottagare vilket i sig medför att även denna teknik gallras bort utifrån kravet på att 
minimera antalet delar i koncept. För mätning av arm- och benfrekvens så behölls 
enbart tekniken som innefattar accelerometer och/eller gyro. Denna teknik ansågs så 
pass överlägsen de andra vad det gäller precision, pris och storlek att det betraktades 
som tidsödande att generera koncept med de andra teknikerna då dessa med största 
sannolikhet ändå skulle bli bortvalda i ett senare skede. 
 
Vidare efterforskning om pulsmätning resulterade i att mätning vid handled eller fotled 
slumpades. Detta då information hittats om att de elektriska impulser som mäts under 
muskelaktivitet med är bristfällig och kan störas om musklerna rörs mycket. Då sporten 
går ut på att man ska röra armarna där vi först hade tänkt placera tekniken var detta 
inte aktuellt. Valet föll istället på en teknik där syrenivån i blodet som pumpas ut mäts. 
Områden där det ges möjlighet till detta är på fingret eller på öronsnibben. Som stöd 
hittades en produkt där denna teknik redan är tänkt som lösning för simmare och som 
är på väg ut på marknaden redan nästa år. 
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I detta skede av konceptutvecklingen utfördes en egen idégenerering. De metoder som 
använts är bland annat 6-3-5 metoden men då med två personer närvarande istället för 



!

"#!

det tänkta antalet sex personer, se metod. Även fri brainstorming utfördes och 
förslagen kombinerades på olika sätt. 
 
 
Ett eget beslut togs att ta fram olika förslag på möjligheter för kommunikation och 
därefter några olika helhetskoncept.  
 
Kommunikationslösningar 
Efter att i grovgallringen konstaterat att proceduren för mätning av puls ska ske i örat, 
skapas några olika koncept för detta tillsammans med möjlighet till kommunikation. 
Koncepten är alla en produkt där någon form av hörlur placeras i hörselgången. Det 
första konceptet, det till vänster i figur 8, innebär att delen som mäter pulsen är möjlig 
att fästa längs en större del av örat. Förslaget som illustreras på mitten av figur 21 har 
en större del som kan läggas bakom örat alternativt fästas i glasögonens band, detta 
innebär att teknikdelen har möjlighet att vara större eller mer omfattande. Till höger i 
figur 21 visas ett koncept där hela produkten är en enhet. Denna produkt sitter i 
örongången och klämmer över öronsnibben. 
 

 
Figur 21. Koncept för örondel 
 
Helhetskoncept 
De två första förslagen, figur 22 och 23, som presenteras nedan är koncept med en 
teknik som innebär att simmaren startar igång tiden då de lämnar bassängkanten. 
Detta kan antingen ske på så vis att simmaren vid start från pall startar tiden via en 
avkännare som är placerad mellan fotens trampdyna och pallen, eller att denna 
avkännare är placerad vid fingertoppen så att en registrering görs då simmaren släpper 
kanten eller handtagen vid start. För att stoppa tiden vid avslutat lopp används samma 
teknik men den kommer då att vara placerad vid fingertoppen baserat på att ett 
godkänt tävlingslopp avslutas då fingrar eller hand tar vid bassängkanten. De tre övriga 
förslagen, figur 24, 25 och 26, utgår från att teknik med accelerator och gyro används. 
Detta innebär att en automatisk avkänning vid start och stopp kan göras och 
produkterna kan således placeras på alternativa ställen kring hand och fot. 
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Figur 22. Koncept Ceris 

Figur 23. Koncept Turkos. 

I detta koncept valdes att göra en 
helhetslösning där den genomgående 
tanken var smalt och lite material, 
likt remmar, för att låta simmaren ha 
kvar så mycket kontakt med vattnet 
som möjligt. 

Detta koncept har istället mer 
material för att ge intrycket att den 
sitter säkrare vid användning.  
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Figur 24. Koncept Röd. 

Figur 25. Koncept Gul. 

Ett minimalistiskt koncept görs där 
så lite material som möjligt används 
för att inte störa simmaren.  

Även bland dessa senare 
konceptförslag utformas en variant 
som täcker mer av handen och foten. 
Detta koncept ska utstråla ett 
robustare uttryck. 



!

"#!

Figur 26. Koncept Grön. 
 

Detta koncept ska möjliggöra full 
kontakt med vattnet för både 
händer och fötter. 
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Efter utvärdering med hjälp av önskemålsviktning, betygsskala och merittalsberäkning 
samt en presentation av de fem koncepten för projektägaren Ola togs beslutet till sist 
att gå vidare med ett koncept.   
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Med hjälp av resultaten från önskemålsviktningen och betygsskalan kan en 
merittalsberäkning göras. Bedömningar av hur pass väl koncepten uppfyller de 
önskemål som är satta var ibland svår att uppskatta för alla koncepten. I dessa fall 
poängsattes koncepten med samma värde.  
 
Från önskemålsviktningen fås en viktfaktor som visualiseras nedan i kolumnen ”vikt”.  
Resultatet från betygsskalan kan ses för respektive koncept i kolumnen ”värde”.  Då 
dessa räknats samman fås resultatet av merittalsberäkningen, (figur 27). Koncept Grön 
är det koncept med högst poäng och är således det bästa valet enligt denna metod. 
 

Figur 27. Merittalsberäkning för koncept Turkos, Ceris, Grön, Gul och Röd 
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En delredovisning görs med Ola där en presentation i form av en power-point visas. Här 
ges en kort bakgrund till det som hittats på marknaden samt de koncept projektet 
genererat. Ola blir ombedd att inte lägga någon vikt vid färgvalet på koncepten då dessa 
är satte enbart för att gruppera varje koncept för sig. Ej heller material eller detaljer så 
som spännen eller annan lösning för att hålla produkten på plats är bestämd. Efter 
presentationen hålls en diskussion om konceptförslagen och ett val kan göras. 
 
Ett beslut fattas att koncept Grön ska tas vidare för utveckling. Detta förslag som består 
av ett armband samt ett vristband anses störa simmaren minst och samtidigt ha 
potential att utvecklas till enkla och smidiga produkter för användarna. Under 
presentationen för Ola framkom även att Koncept Gul hade stor potential. En första 
tanken var då att gå vidare med även detta koncept. Men efter vidare diskussion 
framkom att det var ett speciellt mervärde som eftersöktes, som Ola såg i dessa koncept 
baserade på en handske. Beslutet blev därför att eftersträva denna känsla i den fortsatta 
utvecklingen.  
 
Av alternativen för öronsnäckan så beslutades det att gå vidare med den produkt som 
sitter i örongången och över öronsnibben som en klämma. Detta beslut togs i samråd 
med Ola. Detta bestämdes dock preliminärt, då han menade att mer kunskap om 
tekniken krävdes innan ett slutligt beslut kunde tas.  
 
 

 !



!

"#!

 !"#$%&'()*#(+,-$./"&#"#&-%"-01.$./""
 
Detta projekt följer som tidigare nämnt en cyklisk iterativ designprocess. 
Vidareutveckling börjar därför med en analyserande del. Efter detta följde en ny kreativ 
fas. I projektet togs till en början fasta på att utveckla de delar som placerade kring 
handleden och vristen då dessa ansågs bäst möjliggöra ett visst produktuttryck.  
Utvecklingen av arm- och vristband handlade till stor del om att hitta den sökta känslan 
från moodboarden och ge vägledning till vilka material och former som kan hjälpa 
produkten att förmedla denna känsla och därmed tillfredsställa projektets målgrupp. 
Till formgivningen av öronsnäckan ligger utformningen av armbandet som grund till 
inspiration. Ett funktionstest utfördes även i denna fas för att utforska lösningen för 
koncept Grön, som innebar att nyttja en accelerometer för mätning av bland annat tid. 
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Då det valda konceptet bestämdes till ett band kring handled samt vrist var det lätt att 
associera till en klocka för att hitta rätt formspråk och uttryck. Genom att analysera 
klockor utvalda med tanke på form, färg material och uttryck kunde en uppfattning fås 
om vad som påverkar produktens uttryck och känsla, se teoriavsnittet. Klockors 
utseende och intryck påverkas ofta med tanke på målgrupp, kvalitet och pris.  
 
 
När det handlar om finish, gör matt eller blank plast stor skillnad. Matt plast ger ett 
mjukare uttryck medan blank plast får materialet att upplevas hårt och billigare.   
Färger som är väldigt kulörta förstärker den lite plastigare artificiella känslan. En kulör 
som accentfärg kan dock kännas åldersneutral och det handlar mycket om mängden, 
d.v.s. vilken färg som är i majoritet. Svart, vit och egentligen hela gråskalan känns 
tidslös och målgruppsoberoende. Accentfärger kan skapa intresse och en nyfikenhet 
men även här gäller det att ha rätt avvägning. 
Formmässigt associeras runda urtavlor och displayer till tidsvisning p.g.a. den mentala 
modell människan har till klockor. En rektangulär urtavla känns mer teknisk och digital. 
Tjocklek och bredd är ytterligare parametrar som påverkar klockornas uttryck. Smala 
armband ger uttrycket av att vara nätta men sköra. Bredare band ger ett tyngre uttryck 
och ökar man även tjockleken kan de ge en känsla av klumpighet.  
Med hjälp detaljer kan man skapa intressanta uttryck som ger en spänning eller känsla i 
produkten. En negativ effekt kan dock fås om detaljen inte är genomarbetad, som t.ex. 
en missanpassad knapp eller pixlig skärm. En positiv effekt kan uppnås genom att väcka 
en nyfikenhet hos betraktaren, t.ex. genom att tiden visas på ett spännande ovanligt 
sätt. Ett gränssnitt som ger för mycket information till användaren gör att klockan 
upplevs som teknisk. Det kan ge känslan av att klockan känns mer som ett verktyg än 
en accessoar. För bilder till analysen se figur 28, för hela analysen se bilaga 14. 
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Figur 28. De klockor som analyserats i färg- och formanalysen. 



!

"#!

 !"#$%&'()*+$,(-$$
Fasen inleds med skissning och nyttjande av kreativa metoder. Katalogmetoden 
används på så sätt att armband av alla de slag letas upp för inspiration. Brainstorming 
nyttjas även här för att skapa många nya förslag. De förslag som ritas upp grupperas 
efter vilken typ av material som är tänkt att användas för produkten. De resulterar i tre 
grupper av förslag på armband, där en efter utvärdering anses ej vara genomförbar.  
 
Arm- och vristband 
De tre grupperingar som bildas är helstel, halvstel och mjuk. Helstel är de förslag som är 
stela och placeras således runt handled och vrist med någon form av knäppning. De 
helmjuka är band som träs på. Dessa är gjorda i någon typ av elastiskt material. 
Förslagen med halvstela band består av lösningar som till viss del består av ett hårt 
material och där resten av bandet är tillverkat i ett mjukt material. Förslagen diskuteras 
igenom och det beslutades att de helstela varianterna skulle väljas bort från vidare 
utveckling då dessa ansågs bli för obekväm att bära kring vristen. Dessa skulle dessutom 
bli svåra att utforma så att de sitter tajt men bekvämt kring hanleder och fotleder sett 
till den breda målgruppen. Något som är ett viktigt kriterie för denna produkt. 
 
 

 
 
Figur 29. Skisser på halvstela och helmjuka armband 
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Mer skissning gjordes på de återstående förslagen. De olika varianterna som 
genererades diskuterades och för- respektive nackdelar skrevs ner. Efter att ha 
utvärderat dessa varianter mot de önskemålen som sats upp samt använt projektets 
persona som bollplank togs beslutet om en lösning på armband gruppen skulle arbeta 
vidare med. 
 
Helmjuk är den variant som anses passa målgruppen bäst då denna ger möjlighet till en 
produkt som är enkel och smidig vid användning samt minimerar risken för skav då 
inga spännen eller dylikt krävs.  
 
Öronsnäckan 
Många tidiga skisser gjordes på öronsnäckan, några av dessa kan ses i figur 30. Det 
skissades nästan uteslutande på en variant som var helt stel. Denna typ av variant kom 
att ändras då den byggdes upp i lera, till en form som ska passa ändamålet bättre. 

 
Figur 30. Skisser på öronsnäckan. 
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Arm- och vristband 
Ett förslag på armband togs vidare men för att lättare kunna få en bra uppfattning av 
hur armbanden skulle se ut och kännas formades armbanden i lera. Möjligheterna som 
lera gav var även möjligheten att prova armbanden kring handleden för att på så vis få 
en uppfattning om storlek och utformning kunde medföra obehag för användarna vid 
utövandet. Var detta något som ansågs som en risk, slopades förslaget eller formades på 
nytt.  
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Sexton olika förslag på armband tas fram (figur 31).   
 

 
Figur 31. Lermodeller av 16 förslag på ett helmjukt armband. 
 
 
Öronsnäckan 
För att hitta en form på den del som ska sitta i örat, som harmonierar med övriga 
konceptet används lera som är lätt att arbeta i för att snabbt hitta tredimensionella 
former. Lera fungerar även bra då enklare funktionsmodeller ska göras för att få en 
fingervisning om produkten sitter bra i örat.  
 

  
Figur 32. Lermodeller av förslag på örondelen 
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Att utforma öronsnäckan som tanken var i ett tidigare skede där hela produkten satt 
samman som i figur 32, visade sig fungera sämre än att utforma en del med 
kommunikation som förs in i hörselgången och en del med pulsmätning som fästs på 
örsnibben. Därför beslutas att den senare nämnda lösningen istället ska vidareutvecklas 
(figur 33).   

Figur 33. Förslag på utformning av öronsnäckan med löstagbar pulsmätningsdel. 
 
I ett tidigare skede i projektet hittades lösningar där man använde sig av en ”fena” som 
fäst i öronkanalen ovanför själva örongången. En lösning framtagen för aktiviteter då 
kroppen är i mycket rörelse. ”Fenorna” är gjorda i ett material som är följsamt och 
pressar fast hörluren i örat. Dessa tas som inspiration för att utveckla en lösning med 
liknande funktion, (figur 34). 

 
Figur 34. Förslag på delen som ska sitta i örat med ”fena” och löstagbar 
pulsmätningsdel. 
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Arm- och vristband 
De förslag som slutligen ansågs som potentiella lösningar utvärderades med hjälp av vår 
moodboard. Varje armband studerades och analyserades mot moodboardens 
beskrivande ord; sexig, snabb, spännande, följsam, diskret samt tydlig. Orden som 
armbanden ansågs ge uttryck för skrevs ner på papper för vardera förslag. 
Till hjälp för utvärderingen användes också personer utifrån, med en objektiv opåverkad 
syn fick de ge sina åsikter i frågan. De ombads även ange en favorit samt det förslag som 
de gillade minst med en motiverande förklaring till detta. 
 
Många intressanta åsikter genererades. Bland annat så ansågs två relativt lika förslag 
inge helt skilda intryck. Den i framkant på den vänstra bilden nedan, figur 35, ansåg 
tråkig och utan nyhetsvärde på grund av de alltför avrundade formerna.  Medan den 
främre varianten på den högra bilden nedan, figur 36, ansågs ge utryck för orden: 
snabb, sexig, diskret och även inbjudande.  

Figur 35. Ett av förslagen på armbandet.    Figur 36. Vinnande förslaget. 
 
Armbandet i framkant på bilden uppe till höger, figur 36, beslutades att arbeta vidare 
med och därmed undersöka denna form mer.  
 
Öronsnäcka 
Öronsnäckan var en viktig del i lösningen och den som var svårast att ta fram i 
dagsläget då tekniken ännu inte var bestämd. Detta medförde även en svårighet 
gällande storleksbestämningen av den delen.  
 
Gruppen löste problemet genom att utgå från andra liknande tekniklösningar och med 
hjälp av dessa uppskatta storleken. Tekniken det rörde sig om var den för 
kommunikation och puls. En så liten snäcka som möjligt med en enkel avtagbar 
pulsmätare var det som beslutades att arbeta vidare med. 

!
!
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I denna fas utforskas delar av den teknik tänkt att stödja funktionerna i produkten. För 
att produkten ska fungera fullt ut krävs fler tekniker än de som beskrivs nedan men de 
som tas upp här anses viktiga för att kunna utforma produkten på det sätt som tidigare 
beskrivits. 
 

 !"#!$%&&'(')*+',')$
Tanken med accelerometern var att kunna registrera både arm- och benfrekvens på 
liknade sätt som de produkter som existerar på marknaden idag. Accelerometern gör 
det också möjligt att registrera simmarens start och målgång vilket skulle medföra att 
tidtagning med hjälp av accelerometern skulle vara möjlig. För att utforska detta 
lösningsförslag beslutades att ett funktionstest skulle utföras. Fördelen med att 
använda armbandet som lösning blir då, i motsats mot att använda handskkonceptet, 
att man behövde mindre elektronik då accelerometern sköter tidtagning och att det ej 
behövs någon fysisk knapp för start och stop.  
För att stödja idén om att kunna använda accelerometern till att mäta tiden gjordes ett 
funktionstest. Testet utfördes på badhuset i Boden där en iPhone användes som 
huvudsaklig testutrustning. Med hjälp av telefonens accelerometer och en applikation 
samlades data in från en tävlingslik frisimsstart. Avsikten med detta var att hitta ett 
mönster i grafen som kunde skilja startens rörelser från övriga rörelser som 
uppkommer under loppet. Data som samlades in under loppet lagrades som en fil som 
sedan kunde plottas i exel, där varje dimension i accelerometern gavs en egen linje mot 
tiden i koordinatsystemet. Varje lopp filmades och stödord skrevs ner med motsvarande 
filnummer från accelerometern för att lättar ha kontroll över resultatet. 
 
Accelerometerns möjligheter 
Accelerometern används också för att räkna ut tiden genom att accelerationen ökar i 
andra axlar vid avstampet från kanten i jämförelse med ett vanligt simtag. 
Genom att analysera mönster i de data som samlas in från accelerometern kan man 
styra både vändningar start och målgång, man skulle även kunna räkna ut hur 
effektiv/rena simmarens armtag är genom att studera accelerationerna i 
sidoriktningarna. Ytterligare en funktion som accelerometern kan användas till är att 
mäta simmarens reaktionstid. Med hjälp av kommunikationsredskapet i örat finns 
möjligheten att skicka ut en startsignal likt den som är på tävling och sedan mäta 
tidsdifferensen till simmaren reagerar, det vill säga första rörelsen efter signalen.  
Då accelerometer finns placerad på både arm och ben underlättar detta att hitta unika 
mönster i accelerationen vid t.ex. start då dessa kan kombineras. För att få mer 
detaljerad information om rörelseriktningarna kan accelerometern bytas mot en 
gyrometer som samlar in fler dimensioner än de tre i beräkningarna. Grafen i figur 35 är 
plottade från rörelsen vid en tävlingslik start följt av tre crawltag med accelerationen (Y) 
som funktion av tiden. Ur grafen kan man se reaktionen från starten kring 2,5 sek och 
följer man den blå x-axeln ser man tydligt tre toppar som motsvarar armtaget när 
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handen förs framåt ovanför vattenytan. En graf från testet kan ses i figur 37, medan 
hela testet med analys ses i bilaga 15. 
 
 
Resultatet var som väntat positivt och man kunde tydligt skilja rörelseriktningarna och 
accelerationen mellan start och simrörelser. Dessutom såg man tydligt antalet simtag 
under loppet. För att vidare hitta ett mönster utan brister kan man använda sig av både 
accelerometern på fotdelen och armdelen och i kombination hitta unika mönster. 
Placeringen och fixering är viktig för att ge korrekt utfall, därför är det ännu mer viktigt 
att arm- och vristbandet sitter bra på kroppen. 
 

 
Figur 37. Graf från funktionstestet med iPhonen 
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Bluetoothtekniken är indelad i olika klasser där den dyraste har räckvidder ändå upp 
mot 100 meter, men generellt används de som har en räckvidd på ca 10 meter. Utbytet 
av information skulle antingen kunna ske kontinuerligt med den dyrare varianten 
alternativt att informationen lämnas över när simmaren är inom rätt avstånd. En 
djupare analys av hur kommunikationen och överföringen av information ska ske görs i 
den andra gruppens examensarbete.  
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Under den fortsatta utvecklingen sattes fokus på att hitta material anpassade till 
produktens krav och önskemål. Detta både ur ett funktionellt perspektiv på så sätt att 
produkten inte blir för tungt eller skaver, men samtidigt kunna ge uttryck för de 
adjektiv som togs fram i ett tidigare skede. Diskret, snabb och sexig var tre av dessa ord 
som den fortsatta utvecklingen av form, material- och färgval fokuserades på att 
gestalta. 
 
Material som uppfyller de krav och önskemål som satts upp i projektet valdes här med 
hjälp av granskningar på internet och diskussion med kunniga personer inom området. 
Även färger undersöktes och testades. Lera som till en början varit en effektiv metod för 
att hitta former och skapa uttryck byttes i detta skede ut mot ett 
ytmodelleringsprogram där en bättre möjlighet gavs att visualisera produkten på ett 
mer ingående sätt. Detta då material- och färgsättning är möjligt. 
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Material och färg 
De parametrar som behövdes ha i åtanke var att klara UV-ljus, vatten och salt (svett och 
saltvatten). Det skulle vara elastiskt med en tajt passform utan spännen som skaver 
men som samtidigt inte tillåter accelerometrarna att byta position. Det är viktigt att 
accelerometrarna sitter på samma ställe under simningen för att nå bästa resultat. 
 
Efter ett besök hos polymerprofessorn Lennart Wallström vid LTU ansågs att någon 
form av silikongummi skulle vara lämpligt och uppfylla våra krav på material.  
 
Efter mailkontakt med företaget GA Lindeberg med upplysningar gällande de krav som 
projektet ställer på materialet skickades prover för att kunna testgjuta enklare 
armband. Detta för att få en känsla av elasticiteten och materialet. Materialet som är av 
märket Dow Corning är ett tvåkomponents silkon, hela produktbeskrivningen ses i 
bilaga 3. Genom att sedan testa olika silikonlösningar med olika mycket härdare 
justerades materialets egenskaper. Det gjordes även tester av hur färg blandat med 
silikonet påverkar egenskaperna.  
 
Funktion 
För simmaren ska kunna tillgodose sig sin tid och puls även då tränaren inte är 
närvarande behövs någon form av display. En display skulle också öka produktens 
känsla av att vara värt något mer. Armbandets placering gör det svårt för simmaren att 
uppfatta displayens information med tanke på att handen hela tiden är i rörelse och 
displayen har en annan riktning än ögat. Med hjälp av ljus som berättar för simmaren 
att denne är i rätt pulsintervall skulle simmaren lättare kunna uppfatta detta, (figur 38).  
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Att göra teknikdelen utbytbar anses ha många fördelar. Byte av band på grund av slitage 
eller på grund av önskad förändring av dess storlek skulle möjliggöras. 
Detta skulle även medföra att det enkelt och billigt skulle gå att ändra uttryck och 
anpassa mer till målgruppens individer.  
Även en knapp för slå på och av produkten behövs, detta för att minska risken att 
produkten laddas ur då den inte är i bruk.  

 
Figur 38. Placering och utformning av ljusdiod. 
 
Form 
Vid modelleringen i Alias ändrades mestadels bara den kantfasning som gjorts i 
lermodellen något. Däremot gjordes armbandet något tjockare då de delar som 
innefattar den teknik som är tilltänkt att användas förmodas kräva något mer plats än 
vad som gjorts plats för i lermodellen. I den modellerade modellen gjordes även plats för 
tekniken. Även ett hål för knappen som är tänkt att starta produkten med, samt hål för 
belysning bestämdes. Det testas även att göra hål i modellens band för att se hur 
uttrycket ändras och om detta kan vara en möjlighet till att göra bandet mer elastiskt. 
Detta skulle också medföra en billigare tillverkningskostnad genom att undvika 
gjutformar för varje storlek. 
 
 

 
Figur 39. Armbandets form. 
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Material och färg 
För att hitta samhörigheten mellan armbandet och öronsnäckan användes färgen och 
materialet tydligast för visa detta. ”Fenans” material behövdes vara mjukt och formbart 
och samma gällde även för pulsclipsets anläggningsyta mot öronsnibben. Där valdes att 
använda samma material och färg som på banden vilket också gav en symmetri till 
öronsnäckan. Öronsnäckan modellerades i Alias där den materialsattes för att få en 
tydlig bild. 
 
Funktion 
Ett grundläggande och avgörande kriterie gällande öronsnäckan var att den sitter bra 
och inte flyttar sig alternativt lossnar under pågående simning. Samtidigt får produkten 
inte klämma för hårt eller vara skrymmande. Som hjälp för fastsättning förutom 
kroppen finns både badmössa och glasögon. Glasögonbanden är något som används 
flitigt idag för att fästa de Mp3-spelare för simning som börjar anlända på marknaden. 
Badmössan används ibland för att täcka hörlurarna i örat och innesluta dem. 
Simmares öronproppar är utformade på ett speciellt sätt för att utesluta vatten, figur 
40. Formen har tagits därifrån för att göra att produkten sitter tätare i hörselgången 
och på så vis utesluta störningar som uppstår om vatten tränger in i hörselgången. 
Utformningen gör också att proppen kommer längre in och sitter bättre under 
idrottsutövandet. Genom att öronsnäckan enbart behöver användas i ena örat kan man 
kommunicera enkelt utan teknik även ovanför vattnet då det andra örat är fritt. Detta 
har setts som ett problem vid användningen av Mp3-spelare då man har en produkt i 
båda öronen och hör således sämre om någon önskar kommunicera. 
 

 
Figur 40. Inspiration till utformning av den del som förs in i hörselgången  
(www. earstore.se/ ). 
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Form  
På grund av öronsnäckans alla funktioner blir formen tvungen att anpassas efter 
funktionen i första hand. De skarpa avfasningarna från armbandet görs sig mindre bra 
på örondelen p.g.a. av dess ringa storlek. Färg och material anses istället vara det som 
går att arbeta med för att skapa samhörighet med armbanden. Den så kallade fenans 
form är utformad för att klara sin funktion, att se till att produkten sitter bra i örat. För 
att skapa symmetri i produkten utformas även pulsclipet som fenan.   
 

Figur 41. Öronsnäckans form. 
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Utifrån kravspecifikationens kriterier utvecklades konceptet vidare där några viktiga 
kriterier var att produkten skulle vara enkel att använda och tydlig att förstå. Vilket 
resulterade i att inga onödiga knappar eller funktioner behöver finnas tillgängliga då 
simmaren inte kan nyttja dessa under användandet i den tilltänkta situationen, 
simträningen. Tanken är att använda kommunikationens möjlighet och få den relevanta 
informationen från tränaren via hörseln. Efter avslutat lopp syns tiden samt simmarens 
puls tydligt på displayen i realtid. Deltider under loppet skickas till handdatorn eller 
synkroniseras via datorn hemma. Efter träningspasset finns möjlighet att analysera 
resultaten i datorn via en webbsida. 
 
Genom den information som införskaffats genom besöket på Winternet är enda 
möjligheten att mäta laktatnivån genom blodprov. Det måste därför göras manuellt 
precis som tidigare, men resultatet kan därefter föras in elektroniskt till den personliga 
profilen för att få ut ett tröskelvärde och ett träningsprogram.  
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Trainerkollsystemet består av ett armband, vristband samt en kommunikationsenhet 
som appliceras i simmarens öra. Utöver denna personliga utrustning ingår ett 
webbaserat träningssystem och handdator (med mikrofon) för tränaren.  På så vis kan 
tränaren ge simmaren direkt feedback under pågående simning.   
Tränaren har samtliga deltagare kopplade till systemet på sin skärm och klickar på den 
personen han vill meddela. 
 
 
Trådlöst kommunikations system 
Funktionen tar simningen till en ny dimension genom att tränaren kan ge dig aktiv 
feedback från land medan du simmar. 
 
Tidtagning 
En unik algoritm används för att mäta tiden med hjälp av den inbyggda accelerometern 
 
Pulsmätning 
Pulsen mäts i öronsnibben med hjälp av en ljussensor. Placeringen och metoden 
minimerar störningar vid mätningen som annars kan uppstå vid mätning genom 
elektriska impulser. 
 
Zone Control System  
Visar med hjälp av en ljusindikator att din puls är i rätt intervall sett till träningsformen 
då klockans display är utanför synfältet. Färdiggjorda träningsprogram kan laddas ner 
till din utrustning och anpassas mot profil och tröskelvärde. 
Hämta dagens program var du än befinner dig och träna som om du vore på 
hemmaplan. 
 
Aktiv rörelseregistrering 
Med hjälp av accelerometern i arm- och vristbandet registreras antalet armtag och 
bentag per sträcka. 
 
Tydlig feedback 
Endast den mest väsentliga feedbacken visas på armbandets display. Din aktuella puls 
och din senaste simsträckas sluttid. Resterande information fås av tränaren via hörseln. 
 
Analyseringsverktyg på Trainerkoll.com  
På hemsidan kan du skriva träningsdagbok, följa dina resultat, analysera dagens träning 
in i detalj samt tanka ner veckans träningsprogram. 
 
Interaktion 
Så här fungerar Trainerkoll systemet: 
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Figur 42. Synkronisering 
 
När simmaren anländer till träningsanläggningen synkroniseras produkterna till 
tränarens huvuddator i och med att simmaren ansluter till träningen och produkterna 
slås på (figur 42). Om ingen kontakt med huvudenheten ges som t.ex. vid egen träning 
lagras informationen på det inbyggda minnet i armbandet. 

Figur 43. Utrustningen tas på  
 
De flexibla banden träs på arm och fot (figur 43). 
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Figur 44. Öronsnäckan tas på. 
 
Hörluren placeras först i hörselgången varpå fenan vrids in i det lilla hålrummet strax 
ovanför hörselgången för att få bättre passform och sitta bättre fast under simningen. 
När snäckan sitter bekvämt i örat greppar simmaren pulsmätardelen och klämmer lös 
denna med ett enkelt pekfinger/tum grepp, och drar sedan nedåt.  
Pulsmätaren lossnar då från sitt ursprungsläge och är fritt från öronsnäckan. Greppet 
hålls kvar och pulsmätardelen är lös och fästes sedan som en klämma på öronsnibben. 
Figur 44 visar hela förfarandet. 
 
När simmaren är redo att starta trycker denne en gång på armbandets knapp för att 
indikera att han/hon är redo. Personen gör sig redo för start och ställer sig i tävlingslik 
startposition. Med hjälp av öronsnäckan kan simmaren även få ett startkommando i 
form av ett pip för att göra situationen mer tävlingslik. Tiden mellan pipet och 
simmarens acceleration mäts och på så sätt fås reaktionstiden. 
Informationen uppdateras kontinuerligt till tränaren i form av upplysningar om puls 
armtag och deltider.  
 



!

"#!

Figur 45. Ljusindikatorn synlighet       Figur 46. Exempel på webbplats  
 
Ljusindikatorn på armbandets sida (figur 45) lyser då simmaren ligger inom rätt 
intervall anpassat till träningsprogrammet. Därmed ges utövaren en chans att enkelt 
kontrollera om denne befinner sig i sin tilltänkta pulszon. 
Ljusindikatorn är placerad med avseende på att informationen på displayen blir 
svåråtkomlig under simningen. Funktionen underlättar vid egen träning samt avlastar 
tränarens arbete som istället kan fokusera på simmaren och tekniken. 
 
Vid avslutad simträning kopplar tränaren in handdatorn till en dator och lägger upp 
samtliga deltagares resultat på varje simmares personliga profil på hemsidan (figur 46). 
Från denna sida kan simmarna sen komma åt sin information genom att logga in och på 
så sätt analysera dagens träning. På simmarens personliga träningsdagbok kan utövaren 
manuellt mata in det senaste laktatmätningsresultatet. Detta kan sedan användas för 
att träna pulsbaserad träning. Om träningen har utförts på egen hand synkroniseras 
minnet i armbandet med datorn. Tillsammans kan tränare och simmare sedan analysera 
träningsresultatet. 
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Design

 
 
Armbandet är av gjord i ett silikongummi med en matt ytfinish. Originalfärgen är svart 
för att passa en bred målgrupp. Men kan även enkelt anpassas till en viss individ i 
målgruppen genom att tillverka andra färger av armbanden. 
 
 
Formspråk 

Figur 47. Arm- och vristbandets formspråk 
 
Med formen har uttryck för några av orden i moodboarden tagits fram. Orden är sexig, 
snabb, spännande och följsam. Detta fås av armbandets skarpa avfasningar som 
kontrast till det mjuka materialet och armbandets annars runda form, (figur 47).   
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Justeringsmöjligheter 

Figur 48. Hål i banden för möjlighet till justering 
 
Istället för att göra olika gjutformar för olika storlekar justeras armbandets stretch med 
detaljer i materialet som i det här fallet ett ovalt hål, figur 48. 
 
Armbandet gjutet med plats för teknikdelen, figur 49. 
 

Figur 49. Bilderna visar armbandet som ett ”skal” med utrymme för tekniken.  
 

Figur 50. Teknikdelen 
 
Tekniken i armbandet har ett yttre som består av en display en lampa (diod) och en 
knapp (figur 50). Tekniken går att ta ur armbandet för att kunna byta armband vid 
slitage eller för att ändra färg och/eller modell. I teknikdelen finns bland annat en 
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accelerometer, diod, uppladdningsbart batteri, bluetoothteknik samt ett minne för 
lagring.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 51. Utseende vid målgång  
  
Ovan, figur 51, syns en bild som visar hur armbandet ser ut vid målgång. Tiden och 
pulsen är det mest väsentliga för simmaren just då. Tränaren får mer informationen 
såsom deltider och armtag. 
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Formspråk 

Figur 52. Öronsnäckans formspråk ur olika vinklar. 
 
I figur 52 ses hur snäckan är formad för att sitta bekvämt i örat. Delen som träs in i 
hörselgången är vinklad något för en enklare och mer bekväm isättning. Formen 
ovanifrån, med fenan som ska ge stabilitet och pulsdelen som sticker ner, är formad 
symmetriskt. Formen för tanken till något i rörelse, en propeller eller en crawlande 
simmare sett ovanifrån. 
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Funktion 
 

Figur 53. Pulsdelen borttagen. 
 

Figur 54. Bildserie på hur pulsmätaren tas av. 
!
Tanken med fenans funktion (figur 52) är att den ska sitta bättre i örat. Den är gjord i 
ett plastmaterial som anpassar sig till örats unika form och ger stadga. Fenan är 
utbytbar och finns i olika storlekar för att möjliggöra en så bra passform som möjligt. 
 
Pulsclipset mäter pulsen genom blodets färg i öronsnibben. På bilden i figur 53 tas 
pulsspännet löst och sitter endast fast med underdelen som går in i en skåra i 
huvuddelen. När spännet är frigjort från öronsnäckan, figur 54, är det redo att fästas på 
öronsnibben. 
 
!
 
 
 



!

""!
!



!

"#!

 !"#$%&'()*(+,-#.&#/0$%-+0%+-%#(*/$0%.%#
 
Utvärderingen sker mot både krav och önskemål som sammanställts i 
kravspecifikationen och som varit möjliga att påverka i vår del av arbetet. Vissa 
parametrar kräver tester mot prototyp och eftersom tester inte ingått i vår projektdel 
har ingen fullständig utvärdering skett.  
  
 
KRAVSPECIFIKATION  
Krav/Ö.mål  Parameter 
 
 
  Geometri                                    
Ö Följsam passform  
 
Produkterna sitter tajt mot kroppen och har utformats så att inga delar sticker ut. 
  
 
   Funktioner         
K Tidtagning  
K Pulsmätning  
K Räkna antalet armtag  
K Räkna antalet bensparkar  
K Kommunikation mellan tränare och simmare  
K Erbjuda tävlingsduglig precision gällande tidsmätning  1/100 sek  
K Att simmaren ska få information om sina tider efter loppet 
K Ge mellantider vid vändningar 
Ö Laktatmätning  
K Medge räkning av arm och bentag för samtliga simsätt  
Ö Mäta simmarens reaktionstid vid start 
 
Funktionerna är baserade på befintliga lösningar och anses vara uppfyllda. Ett undantag 
är tidmätning, men testet som utfördes visar att denna lösning har stor potential. 
Önskemålet om laktatmätning kommer ej att uppfyllas då detta i dagsläget ej går att 
mäta på annat sätt än via blodprov, vilket ej är aktuellt för denna produkt. 
 
 
  Energi 
K Utbytbart batteri 
 
Produkten är utformad så att tekniken med batteri är möjlig att ta ur och byta. 
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   Material        
K Vattenbeständigt  
K Klara av klor  
K UV-beständig 
K  Lätt  
K Miljövänlig 
 
Materialvalet silikon som gjorts i detta skede uppfyller samtliga kriterier enligt 
företaget GA Lindberg, men fullständig materialanalys har inte ingått i denna del av 
projektet. 
 
 
  Säkerhet        
K Inga vassa delar som kan skada simmaren  
 
Produkten är utformad i ett mjukt material med mjuka former utan detaljer som kan 
skava eller uppfattas obekvämt av simmaren, därmed anser vi att säkerhetskriterierna 
är beaktade i den slutliga lösningen. 
 
    

Handhavande        
Ö Lättanvänd vid användning   
Ö Möjliggöra ett tävlingslikt användande  
K Möjlighet till att ha ett antal olika storlekar (beroende på lösning)  
 
Produkten uppfyller samtliga krav och önskemål under denna rubrik;  
- Enklast möjliga utformning men endast de viktigaste funktionerna att tillgå 

under pågående simning.  
- Produktens funktioner är utformade med ett tävlingslikt användande i åtanke 

genom att accelerometern kan registrera tävlingslika rörelser.  
- Elasticiteten i bandet medför att färre antal storlekar behövs, detaljer i form av 

hål kan göra bandet mer elastiskt. 
 
  
   Simrelaterat grundat på SSF:s tävlingsregler    
K Medge start för tidtagning från startpall (bröstsim, frisim, fjärilsim) 
K Medge start för tidtagning från bassängkant (ryggsim) 
K Medge en tävlingsbaserad målgång för samtliga simsätt 
K Medge målgång med hjälp av händer i bassängkant 
   
Stora delar av dessa kriterier handlar om vidareutveckling av mjukvaran i produkten, 
men ses som möjliga att uppnå redan i detta skede.  
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Form och uttryck 
Kravet på att materialet skulle vara mjukt följsamt och utan detaljer som skaver 
begränsade materialvalet något. Det silikongummi som testades fick lätt en känsla av 
billig plast då materialet blev för blankt, vilket var ett resultat av att gjutformen var 
väldigt slät.   
För att undvika att materialet känns mer plastigt än nödvändigt valde vi att göra 
materialet något gräng till känslan och matt till utseendet.  
Armbandet har en mjuk organisk volym för att ge en känsla av följsamhet. Dess linjer är 
däremot skarpa och snabba och ger tillsammans med grundvolymen ett sexigt, snabbt, 
spännande och följsamt uttryck. 
Den bredare fasningen vid displayen ger armbandet en känsla av flexibilitet där den 
möjligen kan kännas lite stel pga. teknikdelen. När fasningen övergår till en mindre 
avfasning och bandet blir smalare, förstärker fasningen känslan av kompakthet och 
styrka där bandet annars är ganska töjbart och möjligt kan upplevas lite mer skört.  
 
Kulörta färger påverkar också känslan av plast och riktat till vår persona och moodboard 
passar en diskret färg som svart bäst. Men då målgruppen är väldigt bred kan man 
enkelt och tydligt anpassa konceptet till den yngre genom att använda sig av en kulört 
färg. Silikonet går bra att färga och är en enkel och billig manöver för att enkelt kunna 
anpassa sig till en bredare målgrupp. 
 
Angående öronsnäckan storlek så är tanken att göra den så liten som möjligt för att inte 
störa simmaren med dess placering. För att hitta samhörighet mellan de tre 
produkterna tas inspiration till öronsnäckans utformning från arm- och vristbandet. 
Den ringa stoleken gör dock att detaljerna från armbandet som kantfasningar blir 
väldigt små och tappar lite av sin betydelse. Färgen och materialet får istället spegla 
samhörigheten mellan produkterna i detta fall. 
Formen är tänkt att ge en känsla av något som är på väg framåt, fart och sport.  
Symmetrin som pulsdelen och fenan skapar associerar till en båtpropeller eller en 
överkropp som crawlar. De mjuka delarna görs i samma färg och liknande material som 
armbandet. Formen som helhet har skarpa former blandat med mjukare övergångar 
precis som armbandet.  
 
Displayen ligger skyddat av ett tunt lager med silikon för att skydda elektroniken och 
skärmen från det hårda badhusgolvet om den skulle tappas. Men en annan tanke finns 
också med dess placering. Utifrån döljs tekniken bakom produkten, men när armbandet 
sätts igång lyser displayen igenom det tunna lagret av silikongummi och ger ett 
spännande uttryck. Funktionerna är enkla och tydliga med fokus på att enbart visa den 
mest väsentliga informationen just nu. Detta är pulsen i realtid och målgångstiden för 
det senaste loppet. Detta visas med stora tydliga siffror. Den mer detaljerade 
informationen kan simmaren sen analysera på sin personliga sida på internet.  
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Vi blev väldigt nöjda med utformningen av konceptet och produkten som uppfyller 
kravspecifikation och målgruppens förväntningar. Konceptet utgör ett minimalt 
störningsmoment på simmaren för de funktioner som legat till grund som krav och 
önskemål. Produkten har ett nyhetsvärde och ändamål som det verkligen finns behov 
och intresse för på marknaden.  

!
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Uppgiften kändes spännande och motiverande och var något som väckte vårt intresse. 
Det fanns ett nyhetsvärde i produkten som genast satte tankarna i rullning.  När man 
hittat en uppgift som p.g.a. av nyfikenhet och intresse sätter igång en tankeprocess 
anser vi att man har hittat rätt.  Och det var därför vi valde detta examensarbete. 
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Varje fredag lämnas en rapportering in med vad som gjordes i veckan, samt vad som 
planeras att göras den kommande veckan. Största anledningen var att uppdatera 
handledare och projektägare. 

Då vi befann oss på olika delar i landet löstes problemet genom att skapa en Dropbox, 
där samtliga dokument sparas online. Detta gjorde det möjligt för deltagarna i projektet 
inkluderat projektägaren och handledare att ha tillgång till samtlig information och 
följa arbetets gång på ett smidigt sätt. Dropboxen underlättar även för de personer som 
tillkommer i projektet som enkelt kan få tillgång till den bakgrund som skapats. 

Den inledande behovsanalysen går ju att diskutera huruvida den var nödvändig eller ej. 
Vi resonerade så att det är bättre att få svaren direkt från användarna och utifrån det 
utveckla produkten istället för att lägga tid, pengar och energi på att skapa en produkt 
som ingen vill använda senare. Det kändes det nödvändigt att göra denna undersökning 
och det gav oss en bra inblick för fortsatt arbete.   

 

Studien vid Winternet gav oss mer “kött på benen” och var viktig för att få förståelse få 
fysiologin bakom träningen. I intervjun fick vi också reda på att blodprov var 
nödvändigt för att kunna mäta laktat (mjölksyra) i kroppen. Att hitta en lösning för att 
mäta laktat på ett annat sätt än via blod är ett forskningsområde och av annan natur än 
produktutveckling, snarare kemisk eller arbetsfysiologisk. Studien var ändå intressant 
och ett beslut att inte ta med mätning av laktat kändes väl underbyggt efter detta besök. 

 

Hela analysfasen var som en stor tratt, där vi började brett och smalnade med tiden av 
för att rikta in oss på det väsentliga. Uppgiften att utveckla ett koncept är dock en bred 
formulering vilket ledde till att det väsentliga var svårt att definiera och blev gärna brett 
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och det var av nyfikenhet svårt att acceptera saker utan stöd och förståelse. Därför blev 
denna del väldigt omfattande. 

 

Innan konceptgenereringen i Luleå var vi i början lite fundersamma om tidsramen 
skulle hålla och efter repetitionen kortade vi ner brainstormingen något.  

Testgruppen gavs som sagt inte så mycket information om produkten till en början. Vi 
höll frågorna väldigt generella. Däremot var några av våra vänner med i gruppen och var 
redan upplysta om examensarbetet. Vi tror ändå inte att det påverkade så mycket men 
om möjligt hade vi kunnat ta in några helt andra personer, om det var något man skulle 
ha justerat. 

Vi hade ca 20 minuter brainstorming kring produkten och kanske hade vi behövt några 
minuter till där för att få in lite mer konkreta idéer. Men konceptgenereringen I Luleå 
var den första och vi eftersträvade kvantitet framför kvalitet, därför tycker vi ändå den 
blev väldigt lyckad. Gav oss även en bra grund till Workshopen i Bollnäs. 

 

Vid konceptgenerering i Bollnäs var gruppen väldigt blandad åldersmässigt och hade 
ingen tidigare erfarenhet av brainstorming. För att undvika saker som att någon tycker 
det är pinsamt och inte vågar säga vad de tycker delade vi alltid in personerna i mindre 
grupper. Metoden fungerade bra och workshopen flöt på utan problem. En stor fördel 
var förmodligen att simmarna kände varandra så pass bra. Denna workshop var mer 
inriktad mot idéer om vad som fungerar i deras vardag gällande rutiner, vilket är något 
som kan vara svårt att sätta sig in i utan att vara simmare själv.  

Slutsatser från konceptgenereringen. Det intressanta att veta från vår fokusgrupp var 
vilka ställen på kroppen där det är ok att placera föremål för att de inte ska ta plats eller 
vara i vägen beroende på storlek och utförande.  

Man märkte under diskussionen att testpersonerna som inte var vald p.g.a. sitt tekniska 
kunnande var lite begränsade i nytänkande av sådana idéer.  De anknöt mycket till det 
de var vana idag och om man slängde in någon befintlig lösning eller ny teknik ändrades 
ofta deras åsikt.  

Det tyder ganska mycket på att placeringen spelar mindre roll så länge det inte stör 
simmaren under sitt utövande. Man har ofta lättare att tro att något man inte testa förr 
inte kommer att fungera och vise versa.  

Svaren på enkäten var i varierande grad tillfredsställande. På frågan hur de fäster den 
utrustning de använder under ett simpass hade det varit intressant att få veta mer 
vilken typ av fästanordning de hade. För att ha fått svaren mer som önskat hade dels 
frågorna behövt omformulerats något men det kan nog även ha påverkat att enkäten 
gavs ut det första som gjordes vid träffen. Deltagarna var nog inte helt bekväma i 
situationen då mötet inleddes med detta och kan därför ha stressat igenom enkäten 
något. 
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Oklarheten i hur det slutgiltiga konceptet skulle se ut beroende av dess omfattning och 
vilken teknik som skulle vara med var det lite klurigt att lista ut hur vi skulle bygga en 
morfologisk matris. Vi kom fram till att det är placeringen av pulsmätningen som till 
stor del avgör hur produkten kommer se ut och hur många delar den kommer att 
omfattas av (allt från 2 till 5). För att inte strula till tankemönstret när vi pusslade ihop 
delarna till koncept valde vi att börja med tekniken bakom puls (vanlig eller 
ljusgenomsläpp) för att sedan välja sättet man kan fästa elektroniken på pulsstället 
(bälte, plåster, clips osv..) för att sedan addera övrig teknik om det är möjligt, alternativt 
lägga till en produkt för övrig teknik. En logisk strävan är att hålla ner antalet produkter 
till så få som möjligt till en början för att sedan väga mot fördelen ytterligare en produkt 
skulle ge. Få produkter håller ner tillverkningskostnaden, förenklar användandet och 
hanteringen. 

Under idématrisens uppbyggnad uppdaterade uppdragsgivaren kravspecifikationen och 
arm/benfrekvens valdes att göras till krav. Det innebar att om vi inte valde något av 
dessa ställen att mäta puls på var vi tvungna att lägga till ytterligare en produkt. Då 
kommunikation mellan simmare och tränare sätts som krav medför det ytterligare en 
möjlighet för mätning av puls (örat). Det skulle vara nyttigt med en studie för att 
analysera hur väl mätning av puls vid fingrar och armled fungerar. Anledningen att med 
tanke på de vanligaste metoderna använder sig av en klocka på armen men ändå ett 
pulsband runt bröstet. 

 

Under grovgallringen och konceptuppbyggnadsfasen hittade vi information om varför 
man inte vill använda sig av pulsmätning på handleden. Då armen är i rörelse förändras 
de elektriska signalerna som musklerna skickas ut och ger en felaktig uppskattning om 
kroppens puls. 

Den informationen gjorde att vi valde att placera pulsmätningen på örondelen och 
tekniken som då med fördel används är mätning av ljusgenomsläpp i örat (se teori). 
Tekniken finns redan och används redan på andra produkter inom simsporten. Vår 
fokusgrupp i Bollnäs rankade huvudet som det bästa stället för placering av 
pulsmätning. 

 

Under viktningsprocessen märkte vi att oklarheter bakom tekniken gjorde att många 
önskemål var svåra att uppskatta hur väl de fungerade eller ej.  

Det vi gjorde då var att ge samma betyg för det önskemålet på samtliga koncept. På så 
sätt lät vi endast de önskemål som skiljer sig mellan koncepten påverka resultatet. 

Vad som kan ha varit negativt med den metoden är att om önskemålet som kan ha varit 
avgörandet för resultatet i ett tidigt skede, kan vid en vidareutveckling vara av mindre 
vikt än ett önskemål som åsido lagts på grund av att det varit svårt att uppskatta. 
Betygen och följaktligen rangen av koncepten kan ändras väldigt mycket under 
utvecklingen beroende på utfallet från vidare tester. 

Som exempel är önskemålen ”Erbjuda tävlingsduglig precision gällande tidsmätning” 
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(vikt 24) och ”Möjliggöra ett tävlingslikt användande” (vikt 25) svår att uppskatta utan 
tester. De önskemål som föll bort men skulle ha kunnat påverka resultatet väldigt 
mycket då de är högt viktade.  

Just dessa önskemål är ju dock något vi strävat efter i projektet och försökt att uppfylla 
i så god mån som möjligt hos alla koncepten. De resterande kriterierna som togs bort är 
inte påverkbara eller beroende av något under själva konceptutvecklingen. 

 

Vid delredovisningen gjorde koncepten ganska lika och inte så utvecklade för att inte 
skapa en för tydlig bild av hur resultatet skulle kunna se ut. Fokus på funktion och 
placering. Vi diskuterade även utvecklingspotential av idéerna och redovisade de 
viktade önskemålen.  

!
Då vi beslutade att vidareutveckla armbandsvarianten som tar tiden med hjälp av 
accelerometern kände vi oss tvungna att hitta stöd till att det verkligen skulle fungera, 
även om det kliver in på teknikexamensarbetets planhalva. 

Vi hittade inga lösningar på internet som tillämpade den funktionen för accelerometrar 
och därför beslutade vi att v skulle göra accelerometertestet i simbassängen. I 
efterhand hade ett utförligt test räckt som ett examensarbete i sig. Det var mycket 
småsaker som vi var tvungna att sätta oss in i som vilken applikation i iPhone vi skulle 
ha, hur accelerometern tar in och behandlar informationen, hur tyngdaccelerationen 
påverkar accelerationen beroende hur du håller telefonen mm. 

När vi studerat resultatet och lärt oss hur gravitationen påverkar utfallet beroende på 
riktning förstod vi också innebörden av filtren man kunde välja i inställningen på 
applikationen. Highpass-filtret var det vi borde ha använt oss av som filtrerar bort 
gravitationskraften och bara ser till accelerationskrafterna sensorn utsätts för. 
Resultatet stämmer fortfarande bra men kräver lite mer ansträngning att tyda.  

 

Under klockanalysen såg vi att många klockor som ansågs symbolisera sport kändes 
ganska smaklösa och det signifikanta var att de hade ett överflöd av detaljer och 
information. Generellt var de även färgsatta med färger från gråskalan.  

Sportklockor har funktionen som huvudsyfte och är något vi ville behålla, men utan att 
kompromissa på uttrycket och formen. Vi ville behålla det funktionella men hitta ett 
mervärde till produkten genom att använda en ren avskalad design. Genom 
kommunikationsverktyget hade vi möjligheten att flytta överflödig information till 
handdatorn och tränaren och endast visa det mest väsentliga i realtid för simmaren.  

 

Vi bestämde oss ganska tidigt för någon typ av silikongummi blandning då det är känt 
som ett bra material i liknande sammanhang, klor-, uv- och vattenbeständigt, billigt 
osv. Nackdelen är att det slits lite snabbare och därav ville vi kunna göra tekniken 
uttagbar. 
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Det skulle även vara möjligt att kunna använda sig av tekniken och sätt in i ett 
exempelvis läderarmband för att använda som klocka på fritiden. 

Tanken under hela projektet har varit att tillverka en snygg prototyp/mock-up. Då 
tekniken blev uttagbar medförde det att armbandet blir utformat som ett skal. 
Ihåligheten i armbandet medför komplikationer i prototyptillverkningen men hade 
kunna gjorts bra med en gjutform utskriven i gipsprintern (gipset krossas i ihåligheten). 
Tyvärr fungerade inte den printern och vi beslutade att göra ett solitt armband för att få 
en uppfattning om storlek och material tills vidare. Dessvärre var det även strul med 
plastskrivaren som gav dåliga toleranser. Det var inga problem att slipa bort på de stora 
ytorna, däremot blev det svårt att få bra finish på trängre ytor och de ytor där 
avfasningarna skulle se ut på ett speciellt sätt. 
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Något som hade underlätta vår del av arbetet var om teknikgänget (det andra 
examensarbetet) hade kommit igång innan oss eller i alla fall samtidigt. Det har varit 
mycket saker som har tagit onödig tid gällande tekniken. Storleken på produkterna har 
uppskattats med hjälp av teknik vi hittat för liknande lösningar för att få en realistisk 
bild. 

För armbandet har det inte varit något problem det finns gott om plats och stöd för 
placering. För öronsnäckan har det varit värre och där storleken begränsas av örats 
storlek och fäst möjligheter. Där hade det verkligen underlättat med lite 
utrymmesuppskattningar från tekniken. Om tekniken blir för stor ger det en helt annan 
typ av lösning i det här fallet, eventuellt att man får använda sig av glasögonen som 
fästanordning. 

Projektplanen har grovt sett hållits (slutdatumet) med vissa undantag för delmomenten 
som flyttats och dragit ut på tiden. Vi hade gärna fokuserat på att göra klart konceptet i 
sin helhet med förpackningen och en mer funktionell och snygg modell, men pga. 
tidsramen lämnar vi det istället vidare som rekommendation.   
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Då detta arbete tangerar andra områden så som tekniklösningar och dessutom ingår i 
det större konceptet, Trainerkoll, har många idéer till vidare utveckling av projektet 
fötts.  
 
Konceptuella tankar mot vidareutveckling 
De produkter som simmaren använder sig av under ett träningspass förvaras i en påse 
och prylarna ligger huller om buller. Då produkten innehåller tre separata delar för 
simmaren kändes det viktigt med en praktisk snygg förpackning för att underlätta 
handhavandet och hålla reda på alla delar. De tre produkterna sätts igång separat och 
ett hardcase som sätter på och samtidigt synkar sig med handdator vid träningens start 
skulle underlätta handhavandet, skydda produkten och ge ett mervärde till konceptet.  
 
Träning på egen hand. Om simmaren befinner sig på annan ort vore det bra om det 
fanns en möjlighet att ladda in förgjorda program, gjorda av tränaren. En 
vidareutveckling vore att ladda ner förprogrammerade träningsprogram gjorda av kända 
tränare, t.ex. möjligheten att träna som Therese Alshammar! Träningspassen skulle 
kunna vara utformade som procentuella satser som multipliceras med dina egna värden 
i dagboken. 
 
Möjligheten att göra egna anteckningar på hemsidan om hur passet kändes, skulle ge 
konceptet ytterligare en dimension som träningsdagbok. 
 
Färgkodning av lampan för att veta om du är ovan eller under zonintervallet. Ger en 
tydligare feedback om du är ovan eller under intervallet. 
 
Mp3-spelare har blivit mer och mer populära bland simmare och steget till att lyssna på 
musik när man redan har tekniken för det i produkten känns naturligt. 
 
Möjlighet att använda armbandet som en vanlig klocka då armbandet ej är 
synkroniserat med huvudenheten. Klockan skulle då vara en multifunktion tänkt att 
väcka intresse och är ett steg mot att hitta produktens mervärde. Simmaren kan 
identifiera sig med sitt armband och även ha det på sig utanför träningsanläggningen. 

Figur 55. Förslag på armbandet som en klocka. 



!

"#!

Tekniska 
Kolla upp bluetooth-tekniken om hur sändning och mottagning mellan delarna kan 
lösas. Hur går informationsflödet? 
Utveckla en felfri algoritm som hittar rörelser med bra träffsäkerhet för att undvika 
frustration hos användaren. 
 
Materialet 
Känn på materialet och utvärdera tillsammans med fokusgruppen. Vad är deras åsikter? 
Sitter det för tajt, känns det billigt osv. Ta sedan kontakt med GA Lindberg hur man kan 
anpassa egenskaperna i materialet mot användarnas önskemål. 



!

""!

 !"#"!"$%"!&
 
Litteratur: 
Johannesson, H., Persson, J.-G., & Pettersson, D. (2004). Produktutveckling. Liber  
AB  
 
Lidwell,W., Holden, K., Butler, J. (2003). Universal principles of design. Rockport 
 
Nilsson, J., (1998). Puls- och laktatbaserad träning. SISU Idrottsböcker 
 
Monö, R., (1997) Design for product understanding. Liber AB 
  
Sleeswijk-Visser, F. (2009) Bringing the everyday life of people into design. Rotterdam: De 
Niewe Grafische  
 
Norman, D.A. (2004) Emotional Design: Why we love (or hate) everyday things. New York: 
Basic Books. 
 
Osvalder, A.-L., Rose, L. & Karlsson, S. (2008) Kapitel 9, Metoder, s 463-566, Bohgard, 
M. m.fl. (2008) Arbete och teknik på människans villkor. Stockholm: Prevent.  
 
Jordan, P. W. (2000). Designing Pleasurable Products: An Introduction to the New Human 
Factors. London: Taylor & Francis. 
 
Mitchell, C.T. (1993) Redefining designing. From form to experience. New York: Van 
Nostrand Reinhold 
 
Fulton Suri, J. (2003) Empathic Design: Informed and inspired by other people’s 
experience. In Koskinen, I., Battarbee, K., Mattelmaki, T. (Eds) Empathic Design. 
Finland: IT Press. 
 
Wikström, L. (2002) Produktens Budskap, Metoder för värdering av produkters semantiska 
funktioner ur ett användarperspektiv. Doktorsavhandling, Institutionen för produkt- och 
produktionsutveckling. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola,  
 
Janlert, L-E. & Stolterman, E. (1997) The character of things. Design Studies, Vol. 18, Iss. 
3, Department of Informatics. Umeå: Umeå University 
 
Jones, J. C. (1992) Design Methods. (2nd ed). New York: Van Nostrand Reinhold 
 
Nielsen, L. (2004) Engaging Personas and Narrative Scenarios –a study on how a user-
centered approach influenced the perception of the design process in the e-business group at 



!

"#!

AstraZeneca. Doctoral thesis. Copenhagen: Copenhagen Business School.  
 
$%&'()!*+!,-.."/+!!"#$%&'#(")*01234!5(1362(78((6%9(1%+!!
 
Norén, L., Casselgren J. & Jannok, N.(2003) Digital signalbehandling i realtid för 
pulsoximetri, Luleå University of Technology, Department of Computer Science, Division 
of Signal Processing  
 
 
Webb: 
www.suunto.com/ Hämtad från: 
http://www.suunto.com/en/products/Heart-Rate-Monitors/Suunto-t3c/Suunto-t3c-
Black-Polished/ (2011-05-14) 
 
www.the-gadgeteer.com/ Hämtad från: 
http://the-gadgeteer.com/2009/02/26/itami-fitrainer-fitness-trainer/ (2011-05-14) 
 
www.polar.fi/ Hämtad från: 
http://www.polar.fi/en/b2b_products/team_sports/polar_team2_pro (2011-05-14) 
 
www.suunto.com/ Hämtad från: 
http://www.suunto.com/en/products/pods-belts/heart-rate-belts/suunto-memory-
belt/ (2011-05-14) 
 
www.swimovate.com/ Hämtad från: 
http://www.swimovate.com/poolmate.html (2011-05-14) 
 
www.finisinc.com/ Hämtad från: 
http://www.finisinc.com/s.nl/c.1144330/it.A/id.65/.f (2011-05-14) 
 
www.swimoutlet.com/ Hämtad från: 
http://www.swimoutlet.com/product_p/15024.htm (2011-05-15) 
 
www.accusplit.com/ Hämtad från:  
http://www.accusplit.com/ProductDetail.aspx?ProductId=1003 (2011-05-15) 
 
www.swimoutlet.com/ Hämtad från: 
http://www.swimoutlet.com/product_p/7361.htm (2011-05-15) 
 
www.swimoutlet.com/ Hämtad från: 
http://www.swimoutlet.com/product_p/15254.htm (2011-05-15) 
 
www.newlaunches.com/ Hämtad från: 
http://www.newlaunches.com/archives/speedo_aquabeat_waterproof_player_is_from_
iriver.php (2011-05-15) 



!

"#!

 
 
www. mp4nation.net/ Hämtad från: 
http://mp4nation.net/blog/2009/12/waterproof-goggle-mount-mp3-player/ (2011-05-
15) 
 
www.finisinc.com/ Hämtad från: 
http://www.finisinc.com/s.nl/c.1144330/it.A/id.107/.f (2011-05-15) 
 
www. cellulari.tecnocino.it/ Hämtad från: 
http://cellulari.tecnocino.it/tag/accelerometro/ (2011-03-30) 
 
www.ne.se/ Hämtad från: 
http://www.ne.se/silikon (2011-04-10) 
 
www.ne.se/ Hämtad från: 
http://www.ne.se/plast (2011-04-10) 
 
www.sixrevisions.com/ Hämtad från: 
http://sixrevisions.com/web_design/gestalt-principles-applied-in-design/ 
(2011-03-30) 
 
www.simforbundet.se/ Hämtad från:  
http://www.simforbundet.se/swwwing/app/cm/Browse.jsp?PAGE=1914 
 (2011-03-30) 
 
www.dietinfo.nu/ Hämtad från:  
http://www.dietinfo.nu/aerob-och-anaerob-traning/ (2011-03-18) 
 
www.pulsklocka.nu/ Hämtad från:  
http://www.pulsklocka.nu/pulsbegrepp_vilopuls.php (2011-02-13) 
 
www.pulsklocka.nu/ Hämtad från:  
http://www.pulsklocka.nu/pulsbegrepp_maxpuls.php (2011-02-13) 
 
www.pulsklocka.nu/ Hämtad från:  
http://www.pulsklocka.nu/pulsbegrepp_traningspuls.php (2011-02-13) 
 
www.pulsklocka.nu/ Hämtad från:  
http://www.pulsklocka.nu/pulsbegrepp_troskelpuls.php (2011-02-13) 
 
www.konditionträning.se/ Hämtad från: 
http://www.konditionstraning.se/borgskalan/  (2011-03-11) 
 



!

"#!

www.aktivitus.se/  Hämtad från:   
http://www.aktivitus.se/index.php?tester (2011-01-21) 
 
www.ne.se/ Hämtad från:   
http://www.ne.se/lang/ekg (2011-03-25) 
 
www.dimensionengineering.com/ Hämtad från: 
http://www.dimensionengineering.com/accelerometers.htm (2011-03-02) 
 
www.assembla.com/ Hämtad från: 
http://www.assembla.com/wiki/show/squirrl/Gyrometer Hämtad (2011-03-25) 
 
www.datacomshop.com/ Hämtad från: 
http://www.datacomshop.com/bluetooth.pdf, (2011-03-30) 
 
www.ne.se/ Hämtad från: 
http://www.ne.se/lang/plast (2011-03-27) 
 
www.en.wikipedia.org/ Hämtad från: 
http://en.wikipedia.org/wiki/User-centered_design (2011-03-22) 
 
www.nada.kth.se/ Hämtad från: 
(http://www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1410/03_04/metod/metod2.pdf, (2011-03-16) 
 
www.design-skills.org/ Hämtad från: 
http://www.design-skills.org/mood_boards.html (2011-03-30) 
 
www.mycoted.com/ Hämtad från: 
http://www.mycoted.com/Brainstorming (2011-03-05) 
 
www.keyshot.com/ Hämtad från: 
http://www.keyshot.com/keyshot/  (2011-03-30) 
 
www.photoshop.com/ Hämtad från: 
http://www.photoshop.com/products (2011-03-30) 
 
www.dropbox.com/ Hämtad från: 
http://www.dropbox.com/features (2011-03-30) 
 
www.wavefrontlabs.com/ Hämtad från: 
http://www.wavefrontlabs.com/Wavefront_Labs/Accelerometer_Data.html (2011-03-
30) 
 
www.revotech.se/ Hämtad från: 



!

"#!

http://www.revotech.se/Revotech-Mockup-.htm (2011-03-30) 
 
www.earstore.se/ Hämtad från: 
http://www.earstore.se/produkt/184-oronproppar-ateranvandbara-Alpine-Alpine-
Earplugs---Swimsafe.htm# (2011-05-11) 
 



Bilaga 1: 1(3) 

SSF Stadgar och Tävlingsbestämmelser 2006 

 
404 SW 4 START 
404.1 Starten i frisim, bröstsim och fjärilsim och individuell medley ska ske med 
huvudhopp. På tävlingsledarens långa signal (se 402.1.5) ska simmarna ta plats på 
startpallarna och stanna där. På starterns kommando "På era platser" ska de 
omedelbart inta startställning med åtminstone en fot på startpallens främre kant. 
Händernas läge är utan betydelse. När alla simmare är stilla, ska startern avge 
startsignal. 
 
404.2 Starten i ryggsim och medleylagkapp ska ske från vattnet. På 
tävlingsledarens första långa signal (se 402.1.5) ska simmarna omedelbart hoppa i 
vattnet. På tävlingsledarens andra långa signal ska simmarna utan onödigt dröjsmål 
inta startställning. När alla simmare intagit start- ställning ska startern avge 
kommandot "På era platser". När alla simmare är stilla, ska startern avge startsignal. 
 
404.3 Vid internationella tävlingar ska kommandot ”På era platser” avges på 
engelska ”Take your marks” och startsignalen ska ges genom flera högtalare, 
monterade en vid varje startpall. 
 
404.4 Om en simmare startar innan startsignalen avgivits, ska denne 
diskvalificeras. Om startsignalen ljuder innan diskvalifikation meddelats, ska loppet 
fortsätta och den eller de simmare, som startat för tidigt, dis- kvalificeras efter 
loppets genomförande. Om anledning till diskvalifikation upptäcks innan 
startsignalen, ska signalen inte avges, utan de resterande simmarna ska återkallas 
och starta på nytt. 
 
404.5 Signal för återkallande av heat (vid felaktig start p g a tekniskt fel etc) när 
startsignal har avgivits, ska vara densamma som startsignalen, men upprepad 
samtidigt som "stopplinan" sänks. Alternativt ska tävlingsledaren blåsa i sin 
visselpipa, vilket ska åtföljas av starterns startsignal (upprepad) och sänkning av 
stopplinan. 
 
405 SW 5 FRISIM 
405.1 Med "frisim" i ett frisimslopp menas att simmaren får använda sig av vilket 
simsätt som helst. I individuell medley eller medleylagkapp avser termen "frisim" 
varje annan stil än simsätten ryggsim, bröstsim eller fjärilsim. 
 
405.2 Vid vändning och målgång måste simmaren beröra väggen med någon del av 
kroppen. 
 
405.3 Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet, förutom 
att det är tillåtet för simmaren att vara helt under vatten- ytan under vändning och 
upp till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste 
huvudet ha brutit vattenytan. 
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406 RYGGSIM 
406.1 Före startsignalen ska simmarna inta startställning med ansiktet mot 
startväggen och båda händerna om starthandtagen. Att stå i eller på skvalprännan 
eller böja tårna över skvalprännekanten är för- bjudet. 
 
406.2 Vid startsignal och efter vändning ska simmaren göra avspark och simma i 
ryggläge under hela loppet utom under utförande av vändning, som fastställs i regel 
406.4. Det normala ryggläget kan innehålla en kroppsrörelse upp till men ej 
inkluderande 90 grader från horisontal- planet. Huvudets läge är utan betydelse. 
 
406.3 Någon del av simmaren måste bryta vattenytan under hela loppet. Det är 
tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning, vid målgång 
och 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste huvudet ha brutit 
vattenytan. 
 
406.4 Under vändningen måste någon del av simmarens kropp beröra väggen. 
Under vändning får axlarna vändas över vertikalplanet till bröstläge, varefter ett 
kontinuerligt en-armsdrag eller ett kontinuerligt två-armsdrag får användas för att 
påbörja vändningen. Simmaren måste ha återvänt till ryggläge, när han/hon lämnar 
väggen. 
 
 
407 BRÖSTSIM 
407.1 Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen 
hållas i bröstläge. Det är inte tillåtet att rulla över i ryggläge vid något tillfälle. Under 
hela loppet skall varje simtag bestå av ett arm- och ett bentag i den ordningen. 
 
407.2 Alla armrörelser ska vara liksidiga och i samma horisontella plan utan 
avvikande rörelser. 
 
407.3 Händerna ska föras framåt tillsammans från bröstet i, under eller över 
vattnet och armbågarna ska vara under vattenytan utom under sista simtaget före 
vändning och målgång. Händerna ska föras tillbaka i eller under vattenytan. 
Händerna får inte föras bakom höftlinjen utom under det första simtaget efter start 
och efter varje vändning. 
 
407.4 Under varje fullständigt simtag måste någon del av simmarens huvud bryta 
vattenytan. Efter starten och efter varje vändning får simmaren ta ett armtag ända 
bak till benen. Huvudet måste bryta vattenytan innan händerna vänds inåt i den 
vidaste delen av andra simtaget. En enstaka nedåtgående fjärilskick som följs av ett 
bröstbentag är tillåten medan simmaren är helt under vattenytan. Därefter ska alla 
benrörelser vara liksidiga och i samma horisontella plan utan avvikande rörelser. 
(Kommentar: Fjärilskicken är enligt tolkning från FINA endast tillåten vid start och 
efter vändning i samband med att armarna i det första armdraget förs bakåt till 
benen eller efter det första armdraget. Simmaren skall befinna sig helt under 
vattenytan. Kicken skall utföras före första bröstbentaget.) 
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407.5 Fötterna måste vändas utåt i den drivande benrörelsen. Rörelser i form av 
saxspark, crawlspark eller nedåtgående fjärilskick är inte tillåtna, med undantag för 
vad som sägs i 407.4.  
 
Att bryta vattenytan med fötterna är tillåtet om det inte följs av en nedåtgående 
fjärilskick. 
 
407.6 I varje vändning och i målgång ska handisättning göras med båda händerna 
samtidigt i, över eller under vattenytan. Huvudet får vara under vattenytan efter 
sista armtaget före handisättning förutsatt att det bryter vattenytan någon gång 
under det sista fulla eller delvis utförda simtaget före handisättningen. 
 
408 SW 8 FJÄRILSIM 
408.1 Från första armtagets början efter start och efter varje vändning ska kroppen 
hållas i bröstläge. I undervattensläge är bentag på sidan tillåtet. Det är inte tillåtet 
att rulla över i ryggläge vid något tillfälle. 
 
408.2 Båda armarna ska föras framåt liksidigt och samtidigt över vattnet och föras 
bakåt samtidigt. 
 
408.3 Alla upp- och nedgående rörelser med benen skall vara sam- tidiga. Benen 
eller fötterna behöver inte vara på samma nivå, men inga rörelser som ändrar 
benens eller fötternas inbördes läge är tillåtna. Bröstbenspark är inte tillåten. 
 
408.4 Vid varje vändning och vid målgång ska handisättningen göras med båda 
händerna samtidigt i, över eller under vattenytan. 
 
408.5 Vid start och vändning har simmaren rätt att utföra ett eller flera bentag och 
en armdragning under vattnet, vilken måste föra honom/henne upp till vattenytan. 
Det är tillåtet för simmaren att vara helt under vattenytan under vändning och upp 
till, men inte mer än, 15 meter efter start och vändning. Vid den punkten måste 
huvudet ha brutit vattenytan. Simmaren måste stanna kvar i ytläge till nästa 
vändning eller målgång. 
 
409  MEDLEY 
409.1 I individuell medley simmas simsätten i följande ordning: Fjärilsim, Ryggsim, 
Bröstsim och Frisim 
 
409.2 I medleylagkapp simmas simsätten i följande ordning: Rygg- sim, Bröstsim, 
Fjärilsim och Frisim 
 
409.3 Varje simsätt måste avslutas i enlighet med vad som gäller för aktuellt 
simsätt.           
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Instruktion till Borg-RPE-skalan 
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Projektplan 3 november 2010 
Trainerkoll – Träningshjälpmedel inriktat för elitsimmare  

 Bakgrund 

Produkten som går under arbetsnamnet Trainerkoll är ett hjälpmedel inriktat mot 
simmare på den högre nivån. I dagsläget används produkter separat för mätning av, 
tid, puls och laktat vilket resulterar i att simklubbar/anläggningar är tvungna att 
köpa in flera produkter. Dessa produkter tar onödigt mycket plats och är 
tidskrävande att sätta i bruk vilket medför att de ibland väljs att inte användas. En 
annan viktig aspekt i tävlingssimningen är kommunikationen från tränaren till 
utövaren under själva aktiviteten. Ofta fås all informationen, så som tekniktips, från 
tränaren innan simmaren startar. Detta medför att utövaren måste hålla 
informationen i minnet under hela simpasset vilket resulterar i att råden och tipsen 
lätt faller i glömska. Aktiv feedback är svårt då simmaren ofta har huvudet under 
vattnet under längre tidsintervaller vilket gör det svårt för tränaren att få den 
verbala kommunikationen att nå fram.  

 Syfte 

Syftet är att utveckla ett koncept som på ett ergonomiskt och funktionellt sätt 
förenklar träningen för elitsimmare och tillgodoser behovet av framför allt 
tidtagning och mätning av puls men även undersöka möjligheterna för 
kommunikation och mätning av laktat. Produkten bör leda till en förbättring av 
träningen där inte designen blir en belastning för själva idrottsutövaren.  

 Mål 

Målet är att förbättra simmarens prestationer genom att förenkla mätning/analys 
och kommunikation under ett träningspass.  

Detta ska redovisas i form av: 

• Fysisk modell. 

I första hand en mockup modell. Beroende på framgång från teknikutvecklarna och i 
mån av tid, få in viss elektronik i produkten (Verklighetstrogen funktionsmodell).  

• 3D-modell, visualisering. 

Cad- eller Caidmodell, för bildrenderingar och 3D-utskrift. 

• Presentation (Muntlig och skriftlig) 

 Metod 

Projektet består av olika faser. Den inledande fasen är planering där en grov plan för 
projektet omfattning och tidsåtgång görs.   
 
Nästa fas i processen är analysen där undersökningar av marknaden och liknande 
produkter utförs. I denna fas ska gås problemet med liknande produkterna noggrant 
igenom. Här skapas en grundlig förståelse för produkten och dess brukare.  



         Bilaga 4: 2(2) 

 
Behovs- och funktionsanalys genomförs genom omvärldsstudier samt samtal och 
tester med berörda användare. Under denna fas upprättas även en kravspecifikation. 
 
Efter analysfasen följer syntesfasen där förslag på produkter börjar ta form. Det är 
under denna fas det kreativa arbetet och dess metoder startar. Även i denna fas 
nyttjas berörda användare och analys av koncept kan göras med hjälp av enklare 
funktionsmodeller.   
 
I utvärderings och konceptvalsfasen kommer metoder, där koncepten viktas efter 
prioriterade önskemål, att användas. Andra viktiga aspekter som urvalet kommer 
grundas på är bl.a. producerbarhet, marknadens efterfrågan och användarens 
åsikter. De olika förslagen ställs mot varandra och ett eller flera förslag väljs att 
arbeta vidare på.   
 
I den näst sista fasen kallad visualisering av valt koncept, vidareutvecklas de valda 
koncepten. Koncepten värderas och därefter presenteras, testas och väljs det 
slutgiltiga lösningsförslaget. 
 
Sista fasen i processen är modellbyggnadsfasen. Under denna fas byggs en modell av 
konceptet upp. Målet är att bygga i det material, eller i ett så liknande det som 
möjligt, som den slutgiltiga lösningen ska ha. Sida vid sida med byggandet av modell 
förbereds en presentation av projektet. 
 

Under hela projektets gång skrivs och uppdateras en rapport parallellt med det 
övriga arbetet. För att underlätta samarbetet mellan olika parter i projektet 
upprättas även ett online-bibliotek för att enkelt komma åt och kunna uppdatera all 
information. 
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Intervju med simmare och tränare vid Eriksdalsbadet 16/11 
2010 
 
Frågor till tränaren Sven Rune Malmberg: 
Hur ser en typisk träning ut? Beskriv gärna i korta drag från att simmarna 
anländer till träningen tills att de lämnar hallen.  
Svar: De satsande simmarna tränar 2 stycken 2 timmars pass om dagen. Det första 
kvart i sex på morgon och det andra på eftermiddag/kväll. Passet startar med 
förberedelser på land följt av simning och ibland ett separat styrkepass. 
 
Är träningens upplägg individuellt eller gruppbaserat? Dvs tränar alla 
samma sak? 
Svar: Alla tränar inte lika. En kille har t.ex. varit ”toppad” och måste träna upp sig 
igen. Just idag kör de två pass gemensamt och två som är mer specifik. Några som 
arbetar har svårt att få in tider då de kan simma.  
Man kan träna mycket som simmare, har enbart 2-3kg vikt i vattnet vilket innebär 
att de tål mer träning och påfrestning än andra idrotter. 
Man tränar lite av varje vid varje pass, först lite kondition, sedan någonting snabbt. 
Målet är att få processerna igång vid varje pass. Alla pass är olika, kan använda sig av 
samma övning som förut men alltid nya pass i helhet, skapar även lite spänning 
inför varje pass.  
Man kör aldrig ner simmarna helt. Märker man att de inte orkar simma så tar man 
det lite lugnt och kör lite teknik eller så.   
 
Vad för typ av tränings utrustning används under ett pass? Hur pass viktig 
är den? 

• Benssparksplatta som finns i olika varianter. 
• Dolme (pull-buoy) sitter mellan ben och låser dessa, finns med olika 

lyftkraft, tränar bara armar. 
• Paddlar på händer, finns i olika storlekar, gör att det går mycket fortare och 

blir tyngre. Modell som finns här är Stroke maker. Finns ett gäng olika.  
• Snorkel, bra för att andning inte stör dem utan de ligger å fokuserar blicken 

framåt, underlättar att röra kroppen på rätt sätt. 
• Lina som man fäster i simmare och den andra på land för att ge motstånd 

eller överfart vilket gör att man kan träna olika tekniker. 
• Fallskärm som gör det 8-10 sekunder långsammare på 25 m.  
• Korrektionsredskap  
• Tidtagarur: används av tränaren för deltider och tider samt pulstagning för 

att få frekvens på simmare (simtag/min). För att ta pulsen med hjälp av 
klockan räknar man manuellt 2 eller 3 pulsslag (vissa klockor kräver mätning 
av 3 pulsslag men några kan klara det med bara 2) samtidigt som man startar 
igång klockans funktion för pulsmätning. Ger ett relativt snabbt svar men 
inte helt exakt. 

• Pulsklocka kör mest tjejer med som kan ha den under baddräkten, på killarna 
sitter ej bandet kvar runt bröstkorgen. Istället används en pulstagare 
”hästhandtaget” som inte bärs på kroppen utan används när en sträcka eller  
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lopp är avklarat. Dessa hålls då emot kroppen och mäter av. Dock kan dessa 
störa varandra när de ligger ute vid banorna eller att de tar upp pumparnas 
frekvens. Pulsmätning är bra. Men en del simmare kan tycka det är lite 
avslöjande. (Annan tränaren som kommer in säger att pulsklocka har de lagt 
ner, det var bara en fluga, det var för mycket med det tekniska som måste 
lösas på deras fritid). 

• Laktatmätare. Gör tröskeltest med. Kollar av så att de simmat av tillräckligt 
på viss sträcka. Kostsamma remsor till laktatmätaren därför används den 
bara ibland. Finns behov att kolla mer men det är för dyrt. En mindre mätare 
kostar kanske 6000 kr och en större 20000 kr. Helst vill man inte ta blodprov 
men nått annat finns ju inte.   

• Undervattenskamera och kamera ovan vattnet, sportkamera.se, funkar 
skitbra, filmar en sträcka, låter sen simmarna titta på det (20 sek 
fördröjning) så kan de se vad de ska ändra till nästa sträcka. Kameran sitter 
vid ena kortsidan. 

• Klocka på vägg är det som används och är tillräckligt för tidtagning.  
• Man räknar själv sina egna varv. 
• Kommunicering. Har testat högtalare å även undervattenshögtalare, funkar 

sådär. Stannar hellre simmaren och pratar. 
• (Mäta syremättnaden med hjälp av något på fingret som lyser av, inget de 

använder idag men hört talas om det) 
• Dragkraftsmätare (Therese Alshammar har en sådan, för högre nivå) kräver 

även den tekniskt kunnande för att läsa av och analysera.  
 
För man någon form av loggbok över träningen, inkluderat. laktat, puls, 
sträckor, tider, mm? Hur analyserar du mätdatan? 
Svar: Simmaren gör tex tio hundringar (100m sträckor) med mätning på varje längd 
för att få fram laktatkurva.  
Tränaren skriver upp passen för varje månad, men kräver inte någon form av 
träningsdagbok av simmarna. 
Steptest och andra test sparas för varje person för att kunna jämföras mot senare. 
Vissa tränare gör även kurvor över detta,  men rätt prylar å kunskap krävs. 
 
Hur får simmarna feedback från dig? (innan under och efter passet?) Hur 
får du feedback från dem? Räcker med några ord eller tecken för att de ska 
förstå?  
Svar: Kommunikation på annat sätt skulle vara bra om det kunde vara säkert och 
smidigt.  
Pratar med dem innan träning och går igenom passet.  
Kan se deras teknik från ovan men kan fortfarande bli överraskad då man  ser 
skillnaden från en undervattenskameran. 
 
Är det några ställen på kroppen där simmaren hellre har 
träningsutrustning än andra? Vana eller motstånd, vad är orsaken?  
Svar: Lite olika, men andning bör inte störas genom att något stramar åt över 
bröstet.  
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Berätta lite om HPC systemet? Något som används flitigt? Varför, varför inte? 
Mest människor här just nu och inte så mycket maskiner än.
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Mailintervju med Torbjörn ”Tobbe” Svensk (Bollnäs simsällskap) 
 
Hur ofta vill man få information om tid? 
Efter varje sträcka? Under en sträcka? Eller efter genomfört lopp? 
Eller vid flera av ovanstående alternativ, i så fall vilka? 
Svar: Önskvärt är att få tid efter varje längd + vid målgång/sluttid. 
Dessutom önskar man få olika splittider d.v.s. om man simmar 100 m så vill man 
ha tider efter varje längd, 4x25, men även sammanställt vad tiden är efter 50 m, 75 
m och naturligtvis efter 100m 
 
Hur ofta vill man få information om puls? 
Efter varje sträcka? Under en sträcka? Eller efter genomfört lopp? 
Eller vid flera av ovanstående alternativ, i så fall vilka? 
Svar: Efter varje sträcka, under en sträcka och efter genomfört lopp + att 
efter varje målgång kunna mäta hur fort pulsen sjunker till 
"vilopuls". 
Pulsinformation är som jag ser det en mycket viktig information och som vi 
tyvärr har svårt att mäta under pågående ansträngning. 
 
Hur ofta vill man få information om laktat? 
Efter varje sträcka? Under en sträcka? Eller efter genomfört lopp? 
Eller vid flera av ovanstående alternativ, i så fall vilka? 
Svar: Mycket intressant att se "när slår syran till" under loppet!? Hur fort tar det för 
kroppen att transportera bort syran? 
Inom simträning (säkert även inom de flesta idrotter) så jobbar man 
med följande träning; Aerob träning, anaerob träning/VO2 max träning, tävlingslik 
träning samt teknikträning. 
Det är väl endast under teknikträning och viss mån aerobträning som man kanske 
inte har något större intresse av laktatvärden. 
 
Skiljer det sig mellan tränare och simmar om hur frekvent informationen 
bör vara? I så fall hur? 
Svar: Det tror jag med säkerhet att det gör. Det som avgör är hur 
intresserad och hur viktigt man tycker det är, samt vilket utrymme man har 
att bearbeta informationen, och även hur många adepter man har i träning.  
Själv önskar jag vid varje träningstillfälle få veta om 
pulsen/tiden/laktat/armfrekvens (teknik) är rätt för den typ av träning man 
bedriver just nu. Sen är det naturligtvis önskvärt att informationen man får kan 
lagras individuellt och därefter bearbetas/anlayseras på ett mycket enkelt och 
funktionellt sätt. 
 
Hur mycket felmarginal får man ha för att det fortfarande ska ge en 
rättvis och användbar information när det gäller; Tid, Puls, Laktat? 
Svar: Svårt att svara på (så lite som möjligt förstås), däremot är det viktigt att 
apparaturen/systemet är "säker" dvs. att den inte ger oss olika värden hela tiden.
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Är det någon kombination av information vad gäller tid, puls och 
laktat som skulle vara intressant? 
Svar: Ja det ni nämner samt om det vore möjligt, armfrekvens. Tid och 
armfrekvens (och viss mån bensparken) mäter verkningsgraden. Vi jobbar mycket 
med analys av armfrekvens kontra tid för de olika simsätten. Man vill veta hur lång 
draglängden är? Hur effektiv är den? Vad är det för acceleration man kan uppnå i 
draget? När har man för hög hastighet genom draget? Ska jag ha 16 armtag/längd 
eller 18? 
 
Finns det något man skulle vilja ha analyserat under träning och få 
den feedbacken redan under samma pass? 
Svar: Jag skulle vilja påstå att man vid varje träningstillfälle vill veta 
hur pulsen, laktat och armfrekvensen är mot den tid man uppnår/simmar. Däremot 
är informationen olika viktig beroende på träningsprogram. 
 
För du någon typ av loggbok över de du tränar? Vad för information 
antecknas i en sådan? 
Svar: När vi tränar så tävlings likt som möjligt alternativ vid teknikträning 
så noterar vi följande. Tid (mellantider och sluttider) och armfrekvens. 
 
Har du testat att använda en pulsklocka vid simning någon gång? I så 
fall, hur tyckte du det fungerade? 
Svar: Ja vi kör ibland med pulsklockan men det är endast för att checka vad 
pulsen är vid det specifika tillfället. För att använda sig av ex, pulsmätning så behövs 
ett enkelt system att ta emot informationen och därefter kunna bearbeta den rätt. 
 
Har en returfråga gällande tidtagning. 
Är det viktigt att simmaren får reda på tiden under själva simningen eller 
kan det räcka med att den blir registrerad och kan analyseras i efterhand? 
Svar: Känns inte som en stor sak, men det kan bero på att det känns 
främmande/ovant. Om tekniken tillåter och inte är för krånglig kan jag tänka mig 
att det kan vara av intresse.  
Så svaret blir att det inte är superviktigt men vore bra om det fanns med. 
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Studie/Intervju på Winternet testcenter i Boden, med 
sjukgymnast Ann-Sofie Lindberg. 
 
Berätta lite kort om processen bakom laktat-mätning.  

• Varför mäter man laktat?  
•  Hur mäter man laktat? 
•  Vilken teknik använder man sig av? Referens? 

Svar: Man mäter laktat för att utvärdera och effektivisera träningen. Man kan göra 
ett maxlaktat test eller ett tröskellaktat test. Testet görs med ett blodprov som man 
antingen tar i fingret eller i örnsnibben. På simmare är det vanligare att ta i 
örnsnibben på grund av att de har svårt att få ut blod ur fingret. Det finns olika 
mätinstrument för att mäta blodlaktat. Antingen använder man sig av en mer 
avancerad utrustning i labbmiljö, på Winternet används Biosen 5130 (EKF-
diagnostic GmbH, Barleben, Tyskland), eller så använder man en mindre apparat 
med stickor som man kan ha ute I fält. I labbmiljö blir ofta resultaten mer precis 
men detta behöver inte bara bero på utrustning utan även på testledaren och 
proceduren runt omkring, till exempel är det viktigt att man ”spritar” av fingret 
innan man tar blod eftersom även svett innehåller laktat. 
 
Vid mätning av laktat, vilka fördelar finns att mäta i blodet kontra 
elektroder? Vilka felmarginaler får man med de olika teknikerna? Vad är 
minsta antalet elektroder man behöver? 
Svar: Tror inte att det finns något annat sätt att mäta på än via blodprov. 
 
Är det några ställen på kroppen som är bättre att mäta puls på än andra?  
Svar: Jag skulle säga att puls föredras att mätas vid hjärtat där signalen är som 
starkast. Som simmare rör man sig ju dock mycket med överkroppen. Pulsen räknas 
oftast på insidan av handleden. Man kan även känna pulsen på sidan av halsen eller i 
ljumsken. Andra ställen på kroppen där pulsen också kan kännas är till exempel i 
tinningen, i knävecket, på fotens ovansida eller bakom inre fotknölen. 
 
Är det några nya tekniker på gång vad gäller mätning av laktat och/eller 
puls? 
Svar: Kommer inte på något specifikt. Men det finns utrustning som är till för att 
kunna mäta flera utövare samtidigt och tränaren kan då få in resultat från alla som 
han sen kan analysera. 
 
Hur samspelar puls och laktat? Vad är viktigt att få reda på som idrottare?  
Svar: Optimalt vore om laktattröskeln låg vid maxpulsen men det gör den ju sällan 
eller aldrig. Men man kan jobba upp så att laktattröskeln hamnar närmare 
maxpulsen. På kanske 95%.  
Test av laktattröskel behöver inte göras med närmare intervall än 6-8 veckor. Det är 
ej så vanligt att man testar så ofta om man inte är elit och har bra tillgång till 
utrustning eftersom det är kostsamt så kanske en till två gånger per år.  



Bilaga 8: 2(2) 

 
Hur snabbt sker förändringen i värden när man tränar. Med andra ord med 
vilken frekvens är det vettigt att göra mätningarna? x/min? Finns någon 
fördel med att göra laktatmätning under pågående aktivitet. Hålla sig inom 
ett visst spann, för att effektivisera träningen till exempel ? 
Svar: Hellre att man som tränare mäter puls hela tiden (var 5:e sekund) för att få ut 
pulskurva och ej bara toppar. Intressent kunde det även vara att få ut farten för att 
se hur pulsen är vid olika hastigheter. 
 
Hur pass hög feltolerans på värden kan man tillåta innan mätningen är att 
betrakta som ”värdelös” i ett träningsutvecklande syfte? 
Man kan tolerera en högre feltolerans hos gemene man än hos en elitidrottare. Svårt 
att säga procent men kommer man upp emot 20 så är det att betrakta som värdelöst. 
 
Finns det något annat man kan mäta (enkelt) som genom känd algoritm 
eller liknande kan omvandlas till laktatvärde? Dvs. Några samband? 
Nej inget jag har tänkt på. Men som utövare känner man ofta sin kropp så pass bra 
att man själv kan avgöra vilken laktatnivå man har. Detta såg vi även när vi jämförde 
Daniels uppskattade ansträngning med laktatnivå. 
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Workshop Luleå 
 
Förberedelse 
 
När, var och hur? 
Luleå, slutet på vecka 49 (torsdag från kl.13 och ca 2 timmar fram). Grupp ca 7- 10 
st. 
 
Material 
Pennor, papper i A3 och A4 format, post-it, förberedda ark med bilder, fika, klocka 
samt en power Powerpoint med agenda och bilder till övningarna. 
 
 
Introduktion 
Välkommen till idégenerering med oss. För att påverka er så lite som möjligt tänker 
vi inte berätta mer än att vi håller på med ett examensarbete mot elitidrottare där 
vårt uppdrag är att skapa en produkt för att förenkla och effektivisera deras 
träningsresultat. Med er hjälp. Vi berättar lite mer i slutet, och ni som redan vet lite 
mer får försöka bortse från det. 
 
Starter! 
 

• Vad kan man mer göra med det här föremålet?  
Dela upp gruppen i två grupper och ett föremål vardera, 3 minuter sedan 
snabb redovisning.  
Två föremål; ett skohorn och ett skosnöre, post it lappar, pennor. Börja 
enkelt förklara och ge förslag! 

 
 
Delmoment! 
 
Tidtagning 
 

• Hur använder vi oss av tidtagning idag? Tänk dig in i hur du själv brukar ta 
tid och med vad? Tänk tillbaks på den senaste vecka och försök komma på 
när och hur du tagit tid. 3 minuter, papper och penna.   
Skriv ner, kort och koncist. Redovisa genom att en i taget läser upp det de 
skrivit. 

 
Dela in gruppen i grupper om 3-4 personer. Följande övning utförs sedan i 
smågrupper. Halva gruppen löser första fallet och den andra halvan det andra fallet. 
 

1. Christer Fuglesang har bett dig om hjälp för att utveckla ett redskap 
som ska mäta tiden under hans rymdpromenad. Nanoteknik och 
kvantfysik är inte avancerat nog!  3 minuter (teknisk höjd).  

Papper, penna. rita skriv! Redovisa så alla får ta del av lösningarna. 3 min 
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2. Du och dina Amishvänner har bestämt sig att göra upp om vem som 
har den snabbaste hästen.. hur gör ni? El och teknik är djävulens 
påfund! 3 minuter (Okomplicerat och tidtagning på flera samtidigt).  
 

Papper penna, rita skriv! Redovisa så alla får ta del av lösningarna. 3 min 
 

• Hur kan man starta och stoppa tidtagning utan att använda händerna? 
Automatiskt, fötterna.. rfid.  
Papper, penna rita skriv! Redovisa inför gruppen. 

 
Fästanordning? 
 

• Hur kan man fästa olika saker? Tunga, lätta, stora, små, kletiga, fjälliga.. osv  
Skriv ner var för sig på post-it och lägg fram på mitten av bordet så att alla 
deltagare kan ta del av idéerna och inspireras till nya lösningar. 3 minuter. 
Alla i gruppen tar några post-it var och läser upp inför alla. Den som skrivit 
iden förklarar ytterligare om det är oklart.  

 
Dela upp deltagarna i små grupper (3-4 beroende på antalet deltagare). Halva 
gruppen av deltagare generar lösningar till den första bilden och den andra halvan 
till den andra bilden. 
 

• Varje grupp drar två lapp, med ett föremål på vardera, ur en hög med tio olika 
lappar. 
På stor bild visas ett djur eller föremål upp, varpå det symboliserade 
föremålet från lappen ska fästas på. Deltagarna får instruktioner till bilden 
som komplicerar fastsättningen.  

 
Bilderna som visas upp föreställer: En delfin som rör sig mycket i vattnet. Donna på 
Stureplan, vill att det hon bär ska se bra ut och passa ihop.  
 

• Fem minuters perioder för att lösa problemet som sedan presenteras och 
analyseras tillsammans.  

 
 
Energizer! 
 

• Kort paus med fika. 
 
 
Kommunikation? 

• På vilka sätt kan man kommunicera?  
Skriv och rita på post-it lappar var för sig och lägg fram på mitten av bordet 
så att alla deltagare kan ta del av idéerna och inspireras till nya lösningar. Då 
det börjar se ut som idéerna sinar ställs frågan: Hur kommunicerar djuren?  
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Totalt 5 minuter. Alla i gruppen tar några post-it var och läser upp inför alla. 
Den som skrivit iden förklarar ytterligare om det är oklart.  

 
• Hur skulle du göra om du kommunicerade med en döv person? Tänk både i 

en situation då ni är förberedda på att kommunicera, alltså båda parter är 
medvetna om varann och i en situation där du vill få kontakt med en döv 
som inte ser dig. 
Rita och skriv på A4 ark. 3 minuter. Presentera inför gruppen. 

 
• Hur skulle du göra om du kommunicerade med en blind? 

Rita och skriv på A4 ark. 3 minuter. Presentera inför gruppen. 
 
 
Sammanfattning! 
 
Berätta mer ingående vad vi ska göra! 
Hur skulle ni se att en produkt som mätte både puls och tid såg ut och fungerade? 
Frånskjut från platta som startar tiden, hur gör man det? 
Går det att få med kommunikation och vilka fördelar kan man få ut av att 
kommunicera med utövaren? Frekvens, Simmarens armtag. Hur kan det lösas?  
 

• Här är en bild på en simmare som är till er hjälp. De röda ställena på kroppen 
är ställen där det är möjligt att ta puls. Hur får man in tidtagning och 
pulsmätning. 
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Bilder som användes under genomförandet: 
 
Korten: 

 
 
 
 
 
Delmoment: 
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Resultat från workshopen i Luleå 
 
Följande svar har genererats efter att deltagarna fått information om vad projektet 
handlar om. De ombads att ge idéer och förslag på hur puls- och tidmätning kunde 
utföras och presenteras.  
 
Ljusslinga på botten av bassängen som visar olika färg beroende på hur snabbt de 
simmar. Bassängen blinkar när de ska starta. Skärm där information kan visas på 
botten av bassängen eller på kanten. 
Olika sätt att presentera puls: 
Visuell: på botten, på ”sargen”, ljuspulser. 
Taktil: elektrisk ström, vibration, tryckpulser. 
Auditiv: hörsnäcka, högtalarsystem. 
Hörsnäcka som ger information, mäter puls och frekvens på andetag. Kunna avläsa 
någon typ av cykel i rörelse eller hastighet. Avläsning vid vändning. 
Puls/frekvens. Dela upp pulsen i zoner. Ha ett system som talar om då man ligger i 
den önskade zonen. 
Ett armband som mäter puls och frekvens. 
Pulsmätare runt fotleden. 
Någon typ av ”fingerstrap” som kan få kontakt vid vändningar eller en 
”handledsstrap”. 
Ekolod i bassängslutet som läser av hastighet och frekvens som ger ljussignaler om 
man ligger över eller under ett visst tempo. 
Hitechbyxa med integrerad pulsmätare. 
Plåster under hjärtat eller i ljumsken med integrerad pulsmätare, likt compeed med 
pulsmätare i. 
Fästa produkt i bakhuvudet då detta är över vattenytan hela tiden. 
Utrustning i mössan, pulsmätning i örsnibb och öronsnäcka. 
Eftersom man när man tränar jämför tiden med sig själv och inte måste mäta exakt 
från då man startar till man når bassängkanten igen så kanske man kan ha 
någonting som registrerar på mitten av bassängen. t.ex. att man bryter en 
ljusstråle eller fotoceller. 
Mäta tid med accelerometer. Tidtagning börjar då man ger sig iväg eftersom man 
då accelererar upp och sen stoppar tiden vid målgång då man decelererar.  
Strupmick: Som ett tight halsband som registrerar andning= registrera armtag. 
Mäta puls på halsen. 
Mösselektroder. Utveckla en mössa som har ett material likt det som används på 
sjukhus för att registrera aktivitet i hjärnan. Skulle då kunna få ut andningsfrekvens 
och registrera puls. Alternativt att man har andra mätare som registrerar pulsen i 
mössan.  
Registrering av armtag. Samma tänk som vid cykeldator. En reflektor fästs på 
handled och en sändare vid höften. Registrerar var gång armen passerar höften. 
Sätt att få information på: projicera i glasögonen. Få information i öronsnäcka. 
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Möte med fokusgruppen i Bollnäs 
 
Material 
Pennor, papper i A3 och A4 format, post-it, plastmugg, halsduk, förberedda ark med 
bilder, fika, klocka samt en power Powerpoint med agenda och bilder till övningarna.  
 
Enkät! 
Till att börja med delas en enkät med frågor rörande ålder och träningsvanor ut 
samt kortare frågor angående de produkter de använder idag. 
 
Förberedande/Utförande (tänkt Scenario):  
 
Starter! 
 

• Vad kan man mer göra med det här föremålet?  
Två föremål; en plastmugg och en halsduk. Dela upp gruppen i två grupper 
och ett föremål vardera. Rita och skriv på A3 eller A4, 5 minuter sedan snabb 
redovisning. 

Börja enkelt förklara och ge förslag: om man hade lim eller klister. Om man kunde 
smälta grejerna. Om man klippte allt i småbitar osv. 
 

• Utanför lådan! Textstöd och miljöbilder presentation. 
Föreställ dig en varm sommardag och du är på väg ut till Hälsinglands riviera, 
Orbaden för att kasta lite frisbee. Förutom din frisbee har du lovat att hand 
om ett föremål åt din vän. Den får absolut inte släppas ur sikte (dvs. läggas 
på marken!) Eftersom det är viktigt att använda händerna när man kastar 
frisbee får du lösa det på något fiffigt sätt. På stranden hittar du några saker 
som kanske kan vara till hjälp. Tänk som McGyver! 
Alla tar en varsin sak ur kortleken. Var sak måste skyddas på sitt sätt.  Något 
litet, bräckligt, stort, vattenkänsligt (skriv på korten), vasst, mjukt, fult. 
Värmen och allts springande efter frisbeen gör dig svettig och du bestämmer 
dig för att ta ett dopp. Som tur är finns Claes Ohlsson i närheten där du har 
tillgång till det mesta. All världens teknik, verktyg och hjälpmedel.  Gör du 
någon justering? Och vilken och varför i så fall? 
100 meter ut ser du plötsligt hur något närmar sig med snabb fart. Oklart 
om det är gammelgäddan eller en av skräckhajarna från Egypten som 
kommit vilse. Tid att vara efterklok här. Hade du gjort någonting 
annorlunda? 
 

 
Uppgift! 

• På vilka tre ställen på kroppen skulle du kunna tänka dig att ha en produkt 
stor som en tändsticksask, under ditt simträningspass:  
- Om du ville att den skulle vara i vägen så lite som möjligt?  
- Om du ville komma åt den så enkelt som möjligt? 

Skriv och rita på A4. 5min. Presentera kort och förklara varför inför gruppen. 
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• Bild med ställen att ta puls på visas på stor bild. 
 

• Vart på kroppen skulle du helst se att en pulsmätare satt om du skulle ha den 
på under ett helt simpass?  
Skriv ner några förslag individuellt på varsin lapp. 
 

 
Dela in gruppen i små grupper om 3 st. Rangordna genom diskussion tillsammans 
de pulsställena i den ordning ni skulle kunna tänka er att ha produkten placerad. 
Högst upp det ställe ni anser bäst lämpat och längst ner det sämsta. 
Skriv på A4. 3min. Presentation inför resten av gruppen. 
 
 
(Brainstorma kring de 3 sämsta... fördelar, nackdelar. Alla ger sina 3 sämsta. (blir 
kanske 5-6st) diskutera i grupper och i hela gruppen. 
Vad gjorde dem till de sämsta alternativen? Går det att komma runt och lösas? (för 
att inte släppa dem, tänka utanför lådan) 
 
Avslut! 
 
Utopi 
Om all tänkbar teknik fanns tillgänglig och fungerade felfritt hur skulle du då vilja 
ha det??  

 
Diskussionsfrågor! 
Användningsområden kring öronsnäcka? Feedback, träning. Fördelar/nackdelar 
Vad skulle du kunna göra om du kan använda dig av hörseln. 
Några funktioner i träning du saknar idag. 
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Bilder som använts under genomförandet: 
 
Starter: 

 
 
 

 
 
 
Uppgift: 
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Enkät till fokusgruppen i Bollnäs 
 
 
Hej, nedan följer några frågor som vi vill att du svarar så gott du kan på. Fråga gärna 
om det är något som känns oklart! 
 
Ålder:____ 
 
Kvinna:   Man:  
 
Träningsnivå?_______________ 
 
 
Vad för typ av produkter använder du dig av när du simtränar? (outfit, redskap, 
annan utrustning) 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________ 
 
På vilka sätt fäster du de produkter du använder dig av idag, under simning, på din 
kropp? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________ 
 
Finns det någon av de produkterna som du använder som du finner störande på 
något vis? Sitter de helt ok? Någon funktion som inte funkar eller saknas? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
Skulle du kunna tänka dig att bära ett specifikt plagg under träningen eller är det 
viktigt att du får välja fritt vad du vill ha på dig? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________ 
 
På vilket sätt mäter du tidsåtgång när du tränar. Vad för typ av redskap använder du 
och efter hur lång sträcka sker mätningen? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Sammanställd sammanfattning av resultatet från enkäten   
 
Typisk utrustning för de simmare som svarat på enkäten är, simglasögon, platta, 
dolme, fenor och paddlar. Alla utom en nämner även snorkel. Baddräkt eller 
badbyxor är det som dessa simmare använder. En av de svarande säger sig använda 
pulsklocka men då i egenskap som tränare. Pulsklocka är det annars enbart en som 
använder under simpasset. Denne använder även proppar i öronen. 
 
På frågan, hur fäster du den utrustning du använder idag?, har svaren mest blivit var 
de fäster den. Men på frågan om utrustningen på något sätt ej är tillräckligt 
tillfredsställande har skavande paddlar kommit upp och att även dolmen kan skava 
och tappa position. Användaren av pulsmätaren som fästs runt bröstet, anger att 
den ofta glider ner då man skjuter ifrån från kanten. 
 
Att ha ett specifikt plagg på sig under träningen ställer sig hälften av de frågande 
tvekande till medan de andra kan tänka sig att använda detta. Men en nämner då att 
det gärna får finnas val inom ramen för det specifika. 
 
Vid mätning av tidsåtgång vid träningen, får utövarna den informationen via 
tränaren men använder sig även av en klocka, som den på väggen.  
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Kravspecifikation 
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Moodboard 
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Persona 
Joel är 24 år och studerar andra året vid Stockholms 
universitet till fysiolog. 
Simning är hans livsstil och har varit så länge han minns. 
En av orsakerna till att han flyttade till Stockholm var att 
utveckla mer som simmare och kunna träna professionellt 
på elitnivå vid Eriksdalsbadet. 
 
Joels dagar är ofta fulltecknade så för att klara av vardagen 
följs ett ganska inrutat schema. Men detta är inget Joel 
stör sig på eller som han tycker känns tråkigt. Han är lite 
av en perfektionist och kräver ordning och reda. Detta 
märks även i hemmet där det inte alltid är kliniskt rent 
men att den mesta elektroniken fungerar sladdlöst ses som 
en självklarhet för lättare att kunna hålla ordning. Hemma 
har han en tämligen avskalad inredning. Men det går inte 
undgå att det är en simmare som bor där då man kan 
skymta simtidningar och pokaler på flera ställen.  
 
En vanlig vardag för Joel ser ut som följande: Klockan 05.45 går väckarklockans 
radio igång och hans studentrummet beläget strax utanför tullarna lyses upp av dess 
daylight-funktion. Väckarklockan är hans senaste inköp efter ett tips om att det 
skulle få honom att vakna pigg på morgonen. Efter en lättare frukost packar Joel 
skolböckerna och sin laptop och tar tunnelbanan mot Eriksdalsbadet. I skåpet på 
badhuset hänger badbyxorna och hans träningsutrustning. Mellan klockan 7 och 8, 
sex dagar i veckan är det träning, därefter snabbt till plugget för att hinna med 
dagens föreläsningar. Efter sista föreläsningen tar han tunnelbanan tillbaka till 
Eriksdalsbadet för ytterligare träning och hinner med ett mellanmål på vägen. Visst 
tycker han att det kan kännas stressigt ibland speciellt om han tänker tillbaka på 
tiden i USA då han hade nära till badhuset och studierna var anpassade efter 
simträningen.  
 
I skåpet har Joel förutom sina badbyxor, badmössa och simglasögon, en 
träningspåse där han förvarar olika träningsredskap. Däri finns även hans 
pulsklocka. Problemet med just pulsklockan är att bältet han har över bröstet har en 
tendens att åka ner och falla ur position under vändningarna. Han använder det 
fortfarande ibland men funderar på att köpa en variant med handtag anpassat för 
simsporten.  
 
I simhallen vill Joel att det ska gå snabbt och smidigt. Här är kroppen redskapet och 
fokus. Visst är han van vid att använda sig av olika träningsredskap men då är det 
viktigt att de inte krånglar eller stör fokus på annat sätt. Han tycker det är kul att 
testa på nya redskap och köpte nyligen en mp3 spelare för vattenbruk. Vanligtvis 
använder han sig inte av badmössa, men den underlättar användandet av 
mp3spelaren då mössan håller in hörlurarna lite bättre. Mp3 spelaren är något som 
väcker lite intresse hos andra utövare på badhuset och det är något han gillar och 
gärna visar upp. Joel lever verkligen med och i sin sport. 
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Färg- & Formanalys 
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Polymerer (Plast och silikon)  
I denna del av analysen var tanken att visa att det är möjligt att använda ett material 
som plast eller silikon och ändå få ett uttryck som inte känns för billigt eller enkelt.  
Plast som material i klockor är vanligt och bland sportklockor ses plast som ett högt 
representerat material. Plast har en förutfattad mening som något av sämre kvalitet 
bara för att det är billigt. Men med rätt kombination, finish, form och färg kan man 
uttrycka väldigt olika egenskaper.  
När det handlar om finish, gör matt eller blank plast stor skillnad. Matt plast ger ett 
mjukare uttryck medan blank plast får materialet att upplevas hårt och billigare. 
   
Färger 
I den vänstra gruppen (Nummer 1-8), ser vi att färgerna är väldigt kulörta vilket 
förstärker den lite plastigare artificiella känslan. De ger även en känsla av att de är 
anpassade till en yngre målgrupp, klockan används här mer som en accessoar än 
dess syfte att visa tiden. Vidare hur färger kombineras kan vara avgörande för hur en 
produkt uppfattas. Dåliga kombinationer ger ett oseriöst uttryck. Klocka (3) och (9) 
visar detta tydligt då färgerna avgör intrycket och inte formen. Om man jämför 
nummer (4) med nummer (10) ses tydligt hur enkelt ett färgbyte påverkar vilken 
målgrupp produkten riktar sig mot. Anpassningen till målgruppen har förstärkts 
genom en figur på nummer 4 för att förtydliga intrycket. Samma effekt uppnås i bild 
nummer 14 där färg kombinerat med mönster givet ett nytt intryck i klockan. En 
kulör som accentfärg kan dock kännas åldersneutral och det handlar mycket om 
mängden, dvs vilken färg som är i majoritet. Svart, vit och egentligen hela gråskalan 
känns tidslöst och målgruppsoberoende. Svart och vit är färger som passar i hop 
med övrig ”outfit” utan att ta uppmärksamheten. Accentfärger kan skapa intresse 
och en nyfikenhet men även här gäller det att ha rätt avvägning. 
 
Former 
Formmässigt associerats runda urtavlor och displayer till tidsvisning pga den mental 
modell människan har till klockor. En rektangulär urtavla känns mer teknisk och 
digital. Tjocklek och bredd är ytterligare parametrar som påverkar klockornas 
uttryck betydande. Smala armband ger uttryck av att vara sköra och nätta. Bredare 
band ger ett tyngre uttryck och görs de även tjocka kan de ge en känsla av 
klumpighet.  
 
Detaljer  
Med hjälp detaljer kan man skapa intressanta uttryck som ger en spänning eller 
känsla i produkten. Klockorna numrerade 14-22 har detaljer som tar 
uppmärksamhet på ett eller annat sätt. Några negativa effekter kan ses på bild 
nummer 19 och 20. På klocka nummer 19 har man byggt in en digital skärm, den 
pixliga skärmen sänker känslan i klockan. På bild nummer 20 syns det tydligt att det 
är funktionen som styrt designen och uttrycket känns inte genomtänkt. Några 
positiva effekter kan man se på klockorna 15 och 21 där en nyfikenhet väcks genom 
att genom att inte tiden visas på det vanliga sättet med visare. Det gör att produkten 
känns genomtänkt och intressant.  
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Feedback (Display och Ljus) 
Ett gränssnitt som ger för mycket information till användaren gör att klockan 
upplevs som teknisk av en naturlig anledning. Det känns mer som ett verktyg än en 
accessoar. Sportiga klockor känns ofta plottriga pga av den anledningen att det är 
mycket information som ska ges till användaren. Däremot är det inte nödvändigt att 
plottriga klockor känns sportiga. En klocka som inte visar tiden analogt med visare 
eller möjligtvis digitalt med siffror ger ofta ett spännande intryck.  
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Laboration Accelerometer 
 

För enkelhetens skull valde gruppen att använda sig av en Iphone för experimentet. 
Fördelen var att både programmet och tekniken finns lättöverskådligt och 
tillgängligt. 

 
Hur fungerar det? 

Bilden på accelerometern ovan visar hur telefonens accelerometer är placerad. I just 
den applikationen gruppen laddade ner till telefonen sparas CSV (Comma-seperated-
values) filerna på flashminnet. De laddas sedan upp på en server och kommer enkelt 
åts från en dator för behandling senare.. Då XYZ riktningarna visar accelerationen 
utifrån telefonens centrum som utgångspunkt var det viktigt att telefonen sitter på 
samma ställe under hela testet och heller inte kan ändra sin position under pågående 
test. Då CSV filen hämtas sedan enkelt från servern från en vanlig dator och xyz-
värdena i förhållande till tiden kan plottas i graf i exel till exempel. För att kunna 
analyseras vilken rörelse som genererar en viss förändring accelerationen i en viss 
riktning filmades experimentet. 
 
Förberedelse 
 Köpa vattentätt fodral, Claes-Ohlsson (199:- mad garanti), (Teknikmagasinet 

(99:-, utan garanti) 
 Vilken Iphone app passar bäst? Hur vill vi visa informationen? Färdig graf direkt 

eller koordinater att plotta själv? Mathlab eller exel? 
 Highpassfileter, lowpass eller raw? 
 Hur skulle möjligen grafen kunna se ut? Simulera test på land och plotta. 
 Hur ska Iphonen placeras? 
 Vad ska testas? Crawl och bröst, tidtagning. 
 
Syfte 
Se om det finns möjlighet att starta och stoppa tid automatiskt med hjälp 
information från en accelerometer. Dvs genom analys av simmarens rörelse. 
Vill även visa med denna undersökning att man kan mäta antalet armtag och 
deltider. 
 
Utrustning 
Iphone, vattentät påse, tejp, dator, vattentät kamera. 
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Mål 
Samla in data för att sedan plotta som graf och om möjligt urskilja och identifiera 
delmoment i simningen som start och armtag.  
 
Genomförande av Accelerometertest Boden. 
 
Experiment 

 Test 1. Startposition på pallen. Testutrustning placerad på armen. 

 Starta med ett frånskjut simma frisim en längd tur och retur med vändning och 
stanna vid kanten. Slå av accelerometern. 

Resultatat att vänta... Mest intressanta är att se armtagen här, och se hur målgången 
ser ut.  

 Test 2. Startposition pallen. Testutrustningen placerad på benet. 

 Starta med ett frånskjut simma frisim en längd tur och retur med vändning och 
stanna vid kanten. Slå av accelerometern. 

Reslutat att vänta... benfrekvensen och frånskjutet från startpallen är av störst 
intresse här.  

 

Resultat  

Iphone placerad på armen (Z- i handflatans riktning) 
• Tävlingslik start från pall (192831) (CSV-filnr i Dropbox) 

Hur gick det till? 
-Tävlingslik start med händerna på pallen och +Y riktat nedåt , simmade till ytan och 
därefter 3 simtag, frisim (crawl). 
 

 
Tyngdaccelerationen är vid starten riktad i Y-led (röd linje) då telefonens display är 
riktad framåt (Se koordinatsystemet ovan). Detta medför att den röda linjen ligger 
närmare 1 vid starten (9.82 m/s2). När simmaren skjuter från startpallen flyttas 
tyngdaccelerationen från y-axeln till z-axeln (skärmen uppåt) samtidigt som 
kroppen accelererar framåt och faller nedåt med tyngdaccelerationen. Accelerationen 
framåt är ungefär 1,5g medan accelerationen nedåt är ca 1,8g – 
(tyngdaccelerationen). I grafen är det här den första reaktionen i grafen där alla 
dimensioner registrerar en rörelse. Anledningen att X-axeln visar reaktionen är att 
händerna förs samman för att förbereda nedslaget i vattnet. Vid nedslaget i vattnet 
har händerna riktningen mestadels nedåt igen och därmed tyngdaccelerationen i  
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Y-led. Från grafen kan man ganska tydligt läsa de tre crawltagen ur X-axeln (Blå 
linjen). Topparna motsvarar  rörelsen då armen är ovanför vattnet och påväg framåt. 
Handen förs i sidled med -X-led i riktning framåt i bassängen sett. Vid tiden 3.6sek 
ca sticker Accelerationen iväg i y-axeln (röd). Den accelerationen visar kontakten 
med vattenytan och händelsen kan förklaras ungefär på liknande sätt som en krock 
med bil. När bilen krockar accelererar föraren i bilen framåt i krockens riktning. 
Jordens dragningskraft står i detta fall för 1g av dessa 2.3g ca. 

• Tävlingslik start från pall (193711) -frisim, 4- armtag 

 
Här ser man ett liknande mönster i starten som på föregående graf. Nedslaget i 
vattnet där tyngdaccelerationen påverkar accelerometern igen visas här på den gula 
Z-axeln. Det skulle kunna innebära att dyket var grundare alt vinkel på handeln var 
riktad mer framåt. Man ser tydligt armtagen på X-axeln även denna gång, även om 
den första reaktionen är lite mjukare (Inte lika snabb acceleration). 
Slutsats 
Kontentan är i alla fall att det inte borde vara några problem att ta fram en modell 
som kan plocka ut mönstret som startar tiden. Ser klara mönster och man borde 
kunna göra detta på flera sätt. För att optimera och säkra modellen kan man även 
använda sig av accelerometern placerad på foten och ev koppla mönstren samman 
från båda dessa. 
Det relevanta med denna studie var att se om det är möjligt att hitta ett 
rörelsemönster vid start som skiljer sig från övriga rörelser under ett träningspass. 
Övriga analyser kräver en mer noggrann genomgång och granskning men känns 
absolut inom räckhåll.  
 
Några extra tester: 

• Startade i bassängen, simmade med händerna in i kaklet för att simulera en 
målgång. (193914) 

• -bröstsim 4-5 armtag och en normal isättning i kaklet 
Startade i bassängen, simmade med händerna in i kaklet för att simulera en 
målgång. (194105) 
-bröstsim 4 armtag. Markerade tydlig isättning i kaklet (hårt) 
Iphone placerad på fotleden 

3. Start från pall, crawl (194816) 
4. Start från pall, bröstsim (195022) 

 
 

 


