
D-UPPSATS

2006:153

Institutionen för Arbetsvetenskap
Avdelningen för Industriell design

TEKNOLOGIE MAGISTEREXAMEN
Industriell design

2006:153 • ISSN: 1402 - 1552 • ISRN: LTU - DUPP--06/153 - - SE

ERIKA HEDVALL
ALEXANDRA TETERIN

Utformning av ett digitalt
träningstillbehör för rullskidåkning



Examensarbete, LTU, Industriell Design 20p

Förord
Detta är rapporten till ett 20p examensarbete utfört som projekt på uppdrag av Ro Rollytech AB 
i samarbete med det entreprenöriellla universitetet, institutionen för arbetsvetenskap och institu-
tionen för systemteknik. Arbetet påbörjades den 16 januari 2006 och har sedan pågått under 20 
veckor. Syftet var att formge och konstruera ett digitalt träningstillbehör som skulle integreras i 
ett träningssystem för rullskidåkning och tillsammans fick vi möjligheten att pröva våra kunskaper 
från utbildningen i Industriell Design och skaffa oss erfarenheter i ett verklighetsförankrat projekt. 
Det har varit en lång och lärorik resa och vi känner oss nöjda med projektet och det resultat vi kom 
fram till. 

Vi vill här passa på att tacka alla underbara människor som hjälpt oss på vägen;
Ett stort tack riktas till lärarna vid institutionen för Arbetsvetenskap. Ert stöd har varit värdefullt. 
Ett speciellt tack till Anders Håkansson, vår handledare vid institutionen.
En stor eloge vill vi även ge till Jerry Lindblom som agerat handledare och projektledare under hela 
projektet. Vi kommer att sakna din goa personlighet och entusiasm. Ett tack till övriga projekt-
gruppen! Ett stort tack till Lars Sundström, vår examinator som även hjälpte oss i första kontakten 
med företaget.

Vi vill även tacka;
Rollytechs VD, Roland Öhrvall, som gav oss uppdraget och Niklas Jernelöf, för ditt samarbete 
under formgivningen av skidan och för att dina konstruktionstips.
Plastteknik AB, Gunnar Larsson, för ett mycket givande och intressant studiebesök. 
Lennart Wallström, institutionen för polymerteknik, för värdefulla tips angående plast-
konstruktion.
Alla rullskidåkande ungdomar som tog sig tid att besvara vår enkät.
Alla studenter som inspirerat och kommit med idéer under vårt arbete.
Nära och kära som stått ut med oss när vi haft som mest att göra.

..........................................................................................	 	 ..........................................................................................

Alexandra Teterin   Datum	 	 	 Erika Hedvall   Datum
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Sammanfattning
Bakgrund
Ro Rollytech AB är ett företag med visioner om ett nytt träningssystem för rullskidåkare, där 
åkaren ska kunna samla in data under träning/tävling och sedan få möjligheten att utvärdera denna 
efter passet. Tack vare det entreprenöriella universitetet fick Rollytech under våren 2006 chansen 
att genomföra sin idé i ett samarbete mellan Luleå tekniska universitets avdelning för Industriell 
design och Institutionen för systemteknik. Ett digitalt träningstillbehör skulle utvecklas utrustad 
med en touch screen för navigering och med teknik som skulle möjliggöra trådlös kommunikation 
mellan träningstillbehöret och en rullskida. Den rullskida som skulle användas var en ny del av 
Rollytechs sortiment; en skida i glasfiberkomposit som Rollytech samtidigt hade under utveckling i 
företagsorten Öjebyn. Arbetet med att ta fram tillbehörets skal skedde genom ett examensarbete av 
Alexandra Teterin och Erika Hedvall som avslutning på deras studier i Industriell design. Utveck-
lingen av tekniken som skulle rymmas i tillbehöret sköttes av ett antal personer på EISLAB (em-
bedded internet system laboratory) vid LTU.

Färddatorn	
Med systematisk problembehandling som utvecklingsmetod påbörjades, utifrån givna förutsätt-
ningar och de avgränsningar som gjorts i projektets inledningsfas, teoristudier och informations-
samling för att kunna utforma en färddator väl anpassad för de ingående komponenterna och till 
målgruppen. Skidgymnasieelver runt om i Sverige fick fungera som referensgrupp i sökandet efter 
önskat uttryck och vilka funktioner (t.ex. tidtagning, hastighet etc.) som var mest efterfrågade. 

Under en kreativ fas togs konceptuella förslag på färddatorer fram med hjälp av skisser och lera, 
vilka presenterades för företaget. Det kunde då konstateras att det uttryck som skulle eftersträvas 
var sportigt och modernt och att färddatorn på något sätt även visuellt skulle kommunicera med 
den nya skidan i glasfiberkomposit. Det koncept som uppfyllde dessa krav var det så kallade “Gog-
gles-konceptet” och efter den delpresentation som hölls i mitten på mars var det detta koncept som 
valdes för vidareutveckling. I samband med delpresentationen presenterades även ett förslag på ett 
menysystem vilket skulle fungera som grund i utvecklingen av mjukvaran i färddatorn.

Efter detaljkonstruktion av konceptet skapades med hjälp av CAD-verktyget Ideas10 en 3D-
modell av färddatorn som sedan kunde användas i prototyptillverkningen. 3D-printing var den 
metod som valdes för att tillverka skalet och vakuumformning användes vid tillverkning av det 
glas som skulle skydda displayen. Efter slipning, spackling och lackering kunde en påsiktsmodell 
presenteras för företaget.

Skidan
Strax innan den nya skidan skulle gå i produktion fattades beslut av företaget att vissa mindre 
förändringar i geometrin var nödvändiga för produktens hållfasthet. Då gavs även möjligheten att 
se över skidans formgivning och detta kom att bli en del i detta examensarbete. Ett förslag togs 
fram och anpassades för tillverkning i samarbete med konstruktören på Rollytech. 
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Abstract
Ro Rollytech AB is a small company situated in Öjebyn, Sweden. Rollytech has a vision to develop 
a new system that allows roller skiers to receive and gather data on their trip, such as speed, 
distance, pulse etc. The user should, after the trip, be able to transfer the data into their computer 
to evaluate the training/competition.

During spring 2006, Rollytech got the opportunity to put their plan into practise in a collabora-
tion between the department of Industrial design and the institution for embedded systems at 
Luleå university of technology (LTU). The aim with the project was to develop a sports perform-
ance recorder controlled by a touch screen, containing all the necessary techniques to make it able 
to communicate with the new fibre composite roller ski that Rollytech was about to release on the 
market.

The shell design and outer looks of the sports performance recorder was developed by Erika Hed-
vall and Alexandra Teterin and the work was carried through as a final project for their degree in 
industrial design. The development of the electronics inside the recorder was handled by chosen 
persons at EISLAB (embedded internet system laboratory), LTU.

The	sports	performance	recorder
Systematic problem solving was used to structure the work, and after a thorough investigation 
of the problem a phase of information gathering started. Studies of concurrent products and the 
target market was made to enable a development of a sports performance recorder well suited for 
the customer.  

A creative phase, using clay and sketching etc, resulted in a number of conceptual proposals of how 
the sports recorder could look. At this time the conclusion was that the expression to strive for was 
sporty, cool and fashionable and, if possible, the sports recorder should also in some way, visually 
communicate with the new roller ski. The concept that fulfilled these requirements was the 
“Goggle concept” and after the half time presentation at the company this concept was the one 
chosen for further development. At this point a proposal of how the interface in the software could 
look was also presented.

After a detailed drawing of the shell, a virtual model was made of the sports recorder with help 
from 3D-CAD. The model was later used when making the prototype by processing it in a 3D-
printer. The glass covering the included components was vacuum formed and after a lot of 
polishing and final adjustments of the shell, the model could be presented for the company.

The fibre composite roller ski
Soon before the new ski was to be manufactured, a decision to make a couple of changes in the 
geometry was taken by the company. The decision also made it possible to make final adjustments 
of the ski design and expression which became a natural part of this project. A proposal of a new 
design was presented and together with the company it was adapted for production.
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1.	Bakgrund
Detta projekt är ett examensarbete på uppdrag av Ro Rollytech AB som med sin vision om att ta 
fram ett nytt träningssystem för rullskidåkare, valt att utveckla en ny typ av pulsklocka inom 
varumärket Elpex. Examensarbetet är en avslutning på utbildningen Industriell Design vid 
Institutionen för arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet (LTU). Projektet är ett samarbete 
med EISLAB, forskningsenheten på institutionen för systemteknik och det entreprenöriella 
universitetet.

Rollytech har i samarbete med bl.a. LTU tidigare tagit fram en ny typ av rullskida gjord helt i glas-
fiberkomposit. Materialets egenskaper ger rullskidan en elasticitet som ligger betydligt närmre den 
vanliga längdskidans elastiska egenskaper jämfört med andra rullskidor av t.ex. metall. För att göra 
den nya skidan ännu mer attraktiv på marknaden har Rollytech bestämt sig för att förse skidan 
med ett nytt efterfrågat system som kan ge skidåkaren aktuell åkdata under träning. 

1.1	Syfte
Syftet med examensarbetet är att i ett verklighetsanknutet projekt förankra kunskaper från utbild-
ningen och att i samarbete med projektgruppen utveckla en för målgruppen tilltalande och pålitlig 
displayenhet med tydlig och lätthanterlig data. Produkten är tänkt att bli en ny del av Rollytech’s 
sortiment. Målet är att ta displayenheten från idé till färdig prototyp.

1.2 Problembeskrivning
Idag finns inget, i skidan, integrerat system som ger rullskidåkare möjlighet att erhålla data 
angående sin åkning (åkhastighet, terräng, tidtagning mm). I och med den nya patenterade skid-
modellen har Rollytech, i samarbete med professionella skidåkare, bestämt sig för att ta fram ett 
sådant system. Data ska samlas in via skidan, visas tydligt i en displayenhet och vara lättillgänglig 
för åkaren. Åkaren ska sedan kunna föra över data till ett dataprogram eller en webbläsare där den 
ska åskådliggöras och kunna hanteras och utvärderas på ett enkelt sätt. 

Utformningen av displayenheten bör vara väl motiverad och anpassad för de ingående komponen-
terna och användaren. I projektets inledningsfas är dessa komponenter följande: en tryckkänslig 
display, bakgrundsbelysning, en strömkälla samt enhet som möjliggör datautbyte mellan skida/dis-
playenhet/dator. Mjukvaran som data ska tolkas i programmeras av andra involverade i projektet. 
I detta examensarbete ingår även att ta fram ett förslag på utformning av gränssnittet i displayen. 
I projektet ska tillverkningsmetod för enheten bestämmas så att kostnader och teknik har beaktats 
och målet är att ta fram en prototyp. Enheten ska tåla yttre påfrestningar så som fukt, stötar och 
skakningar.

Strax innan den nya kompositskidan skulle gå i produktion fattades beslut att vissa mindre förän-
dringar i geometrin var nödvändiga för produktens hållfasthet. Efter möte med Carbonia Com-
posites AB bestämdes att även den slutgiltiga formgivningen av fram- och bakskärm och linjer på 
skidan ska behandlas i examensarbetet, så även skidans färg och struktur.

					Bakgrund				



Examensarbete, LTU, Industriell Design 20p

9

1.3	Projektgruppen
Projektgruppen består av två Industridesignstuderande från institutionen för Arbetsvetenskap 
(LTU), en forskningsingenjör från EISLAB, systemteknik (LTU) samt uppdragsgivare och tre an-
ställda (programmerare och konstruktör) från Rollytech. Dessa träffas i möte en gång i veckan för 
avstämning och vidareutveckling av projektet.

Handledare för examensarbetet är Anders Håkansson, adjunkt vid LTU, arbetsvetenskap. 
På företaget är Niklas Jernelöf tillskriven handledare och en handledande roll har även Jerry 
Lindblom, forskningsingenjör vid Eislab som även har en koordinerande roll i projektgruppen. 
Examinator är Lars Sundström, arbetsvetenskap. Samarbetspartners är även Carbonia Composites 
AB som tillverkar skidprofilen. 

1.4 Målsättning
Produkten ska tas från idé till prototyp med hjälp av skisser, fysiska modeller och CAD-/CAID- 
program. Ett kortsiktigt mål är att kompositrullskidan ska finnas i 20 testexemplar säsongen 2006 
och, om möjligt, exponeras på tekniska mässan i oktober samma år.  

1.5 Avgränsningar
Elektroniken kommer inte att behandlas inom ramen för detta examensarbete då den delen sköts 
av andra involverade i projektgruppen. Dock måste den på ett optimalt sätt kunna integreras i en-
heten. Måtten på de ingående komponenterna i enheten är givna och kommer att vara en begrän-
sande faktor i produktutvecklingen.
 
Då projektet kommer att realiseras har företagets resurser en avgörande roll och hänsyn måste hela 
tiden tas till budget. Tyngdpunkten i projektet kommer att ligga i utformningen (form och kon-
struktion) av enheten och slutgiltigt materialval sker utanför ramen för examensarbetet men ett 
preliminärt materialval ska ingå. Om glasfiberkompositen, som den nya skidan tillverkas av, går att 
tillämpa i konstruktionen skulle det vara önskat av företaget.

En snar deadline för formgivning av skidan kommer att begränsa arbetet. Detta innebär att ett 
fåtal arbetsdagar står till förfogande för att ta fram ett designförslag och därför finns ingen tid för 
djupare motivering av formspråk. 

1.6	Dokumentation
Dokumentation av projektet sker fortlöpande i form av mötesprotokoll en gång per vecka och 
dagliga anteckningar om vad som gjorts. Projektrapporten fylls på kontinuerligt och en delpre-
sentation kommer att hållas efter ungefär halva tiden. Endast projektdeltagare har tillgång till en 
server där all dokumentation kring projektet finns tillgänglig. 

1.7	Sekretess
Ingen materiel får publiceras utan Rollytechs medgivande, information ej heller distribueras eller 
överlämnas till annan part som kan medföra att Rollytech tappar marknadsandelar eller att före-
taget på något sätt skadas.

						 Bakgrund				
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2.	Teori
2.1	Enkätutformning
För insamling av primärdata, d.v.s. tidigare icke existerande data, finns flera olika surveymetoder 
att använda sig av, t.ex. enkäter och intervjuer. Ofta kombineras olika insamlingsmetoder, 
sk. surveymetoder, för att få ett så bra resultat som möjligt. En enkät är ofta ett relativt billigt och 
enkelt sätt att samla in data på och det finns olika sätt på vilka man kan utföra en enkätunder-
sökning. Nedan följer en kort beskrivning av den metod som använts i detta projekt;

Postenkät/Webbenkät är ett frågeformulär som skickas via post eller webb. Denna typ av undersök-
ning är ett mycket vanligt och billigt sätt att samla in data på. Några av fördelarna med metoden är 
möjligheten att skicka enkäten till ett stort antal personer och att många slags frågor går att ställa. 
Att respondenten kan svara när denne har tid är även det ett plus samt att ingen påverkan från in-
tervjuare behövs räknas in. Nackdelar med metoden är bl.a. risken för mycket låg svarsfrekvens, det 
kan ta lång tid att få in svaren, man vet inte riktigt vem det är som besvarat enkäten och bristen på 
hjälp om något upplevs oklart i enkäten. Om svarsfrekvensen blir alltför låg kan ett komplement 
till enkäten vara t.ex. telefon- eller besöksintervjuer.

Hur man väljer vilken insamlingsmetod som skall användas beror mycket på vilka resurser som 
finns tillgängliga men oavsett vilken enkätmetod som väljs krävs fortfarande ett välkonstruerat 
frågeformulär och i denna framtagningsprocess finns en hel del att tänka på. Först och främst bör 
man fundera över urvalet d.v.s. vilken referensgrupp man vill använda sig av. När detta är utrett 
kan utformningen av själva frågeformuläret ta vid och några viktiga punkter i denna fas är hur man 
formulerar frågor och det språk man använder. Frågorna ska helst vara korta med exakta formul-
eringar och skrivna med ett enkelt språk. Det ska finnas tillräckligt med svarsutrymme och kon-
sekvens är viktigt när det gäller ordningsföljd och svarsalternativ i enkäten. 

Att skicka ut en provenkät till en mindre grupp personer innan man startar undersökningen kan 
vara ett bra sätt att testa frågeformuläret på. Förhoppningsvis får man då in synpunkter på hur 
enkäten upplevs och därmed en möjlighet att förbättra den innan den faktiska undersökningen tar 
vid.  

2.2 Porters femkraftsmodell
Porters femkraftsmodell är en strategi man kan använda sig av för att systematiskt analysera vilken 
konkurrens som råder inom en specifik bransch. De fem krafterna som undersöks är;

1) Leverantörers förhandlingsstyrka
2) Kunders förhandlingsstyrka
3) Hot från nyetableringar
4) Hot från substitutprodukter och tjänster
5) Rivaliteten inom branschen 

Modellen kan, om man definierar branschen väl innan analysen startar, ge en god bild av rådande 
rivalitet på marknaden och branschens attraktivitet. Utifrån detta kan företaget som gjort analysen 
sedan bilda sig en uppfattning om vad som skulle kunna tänkas hindra företaget i dess utveckling. 

						 Teori
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Dock är analysen en färskvara och måste hållas uppdaterad för att några slutsatser ska kunna dras 
av den och beroende på syftet med analysen kan vissa av krafterna vara viktigare att undersöka än 
andra, vilket får avgöras från fall till fall. 
	
2.3	Komponenter
2.3.1	USB
USB står för Universal Serial Bus och är en standardiserad enhet hos en dator som används för att 
ansluta externa enheter så som kameror, skrivare, mp3-spelare mm. USB kallas ibland även för 
”plug and play” då datorn automatiskt identifierar USB:t när det kopplats in och kräver ingen om-
start av datorn för att kunna fungera. USB har en maximal dataöverföringshastighet på 480 mega-
bits/sek (jämför med parallell anslutning; 0,4-0,8 megabits/sek och seriell anslutning 0,9 megabits/
sek) En lågenergiapparat som kopplas till en dator via USB kan lösa sin strömförbrukning genom 
att ta all den ström de behöver direkt från USB:t. Apparater som kräver mycket ström har ofta en 
egen elkabel och drar minimalt med ström från USB:t.

2.3.2	Touchscreen
En touch screen är ett tillbehör till en dataskärm som medför att denna blir tryckkänslig. På 
svenska kallas skärmar som försetts med denna teknologi för ”pekskärmar” och förekommer idag 
allt mer på offentliga platser.

Det finns olika typer av touch screens ute på marknaden idag och det de har gemensamt är att de 
alla på ett eller annat sätt kan läsa av var på en yta du trycker någonstans. Vissa av dessa teknologier 
kräver att ett särskilt tillbehör används när man trycker på skärmen medan andra fungerar med 
vilket tryckredskap som helst, t.ex. ditt finger. Skillnaden mellan de olika varianterna är på vilket 
sätt de känner av trycket som tillförs och den vanligaste lösningen idag är den resistiva skärmen, 
d.v.s en film som ständigt har en elektrisk signal gående i sig och som vid tryck genomgår en spän-
ningsförändring. Var spänningsförändringen äger rum tolkas i mjukvaran och resulterar i det kom-
mando som ligger programmerat just under denna punkt. 

2.4 Plastkonstruktion
Inom plastkonstruktion finns en hel del att tänka på inför tillverkning då plast har en tendens att 
bete sig på mycket olika sätt beroende på tillverkningsmetod, typ av plast som används och vad 
man vill åstadkomma med sin produkt. Varje tillverkningsmetod kräver viss anpassning av kon-
struktionen innan den går i produktion och när det kommer till formsprutning av termoplaster är 
det några fenomen som ofta uppstår som man bör ta hänsyn till. Nedan följer lite tips och trix som 
man kan ta till för att undvika specifika problem som kan uppkomma i formsprutningsprocessen;

Till att börja med bör man vara på det klara med att formverktygslösningarna man tänkt sig är 
genomförbara och produktionsmässigt stabila. Arbetar man med termoplast ska man komma ihåg 
att plasten krymper relativt mycket när den går från smält till fast fas vilket i många fall kan påver-
ka slutresultatet i form av insjunkningar och deformationer i materialet. Krympningen är även 
olika längs och tvärs plastens flytriktning och krympningen ökar med ökad godstjocklek.

						 Teori
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2.4.1	Sjunkningar
Sjunkningar kan uppkomma på ställen i detaljen där krympningen i materialet är så stor att 
det stelnade ytskiktet inte orkar hålla emot undertrycket som uppkommer i mitten av plastens 
tvärsnitt. Resultatet blir att ytskiktet faller ihop och bildar en insjunkning.

Delar i en detalj som ofta riskerar att drabbas av sjunkningar är partier där godstjockleken är större 
än i resten av detaljen och där det är dålig kylning eller trycket under tillverkningsprocessen varit 
annorlunda. Sådana riskpartier är t.ex. vid väggar, skruvtorn och andra uppåtstående geometrier 
som ansluter till en synlig yta. 

För att undvika att sjunkningar uppstår bör man tänka på tjockleksförhållandet mellan den synliga 
ytan och väggen/tornet. 

Vill man däremot uppnå maximal hållfasthet och planhet i sin detalj så ska man konstruera med 
jämn väggtjocklek och stora radier, med andra ord tvärtemot än vad man bör konstruera för att 
slippa sjunkningar.

För att komma runt detta motsägelsefulla problem kan man tillsätta fyllnadsmedel i plasterna som 
på olika sätt förändrar plastens egenskaper. Vissa fyllnadsmedel har som effekt att krympningen i 
materialet minskar och därmed även risken för sjunkningar. 

2.4.2	Deformationer
Varierande godstjocklek, krympning som beter sig olika längs och tvärs flytriktningen samt prob-
lem med temperaturregleringen av hörn i formgodset är alla faktorer som leder till deformationer i 
formsprutade detaljer. Dessa problem gör sig synliga som bågnande eller lutande väggar och oön-
skade böjningar. Jämn godstjocklek i detaljen är oftast lösningen på problemet men står som redan 
nämnts i motsats till sjunkningsfria ytor. 

2.4.3 Sammanflytningslinjer
Sammanflytningslinjer uppkommer där två materialströmmar möts under formsprutningsproc-
essen. Dessa skarvar kan synas som fina linjer på detaljens yta och medför, förutom de estetiska 
defekterna, försvagningar i godset. Sammanflytningslinjerna, eller vällinjerna, som de även kallas 
uppkommer bl.a. vid hål i formgodset vilka oftast finns där för att utgöra hål för skruvförband. 
Försvagningar i sådana områden medför alltid en risk för haveri och ett tips för att undvika detta 
är att aldrig använda skruvar med koniskt försänkt skruvhuvud i plastdetaljer då tvärkrafterna förr 
eller senare troligtvis kommer att spränga isär sammanflytningslinjen.   

Detta är bara en bråkdel av problemen man ställs inför när man ska konstruera plastdetaljer och 
lösningarna på dem är ofta en kombination av ”rätt” utformad geometri tillsammans med en opti-
merad produktionslösning d.v.s. ett genomtänkt formverktyg. 

Teori
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2.5 Material
2.5.1 Kompositmaterial
Kompositmaterial är ett mycket lätt och starkt material som 
består av en plast som blivit armerad med fiberväv. Materialets 
sammansättning gör kompositen till ett mycket attraktivt och 
användbart material då dess låga vikt och långa livslängd i 
korrosiva miljöer gör det ekonomiskt effektivt och förhålland-
evis snällt mot miljön. 

Det vanligaste kompositmaterialet består av en glasfiberväv 
som ger materialet den mekaniska styrkan, och polyesterplast 
som binder ihop materialet till önskad form, en s.k. matris. 
Vanliga matriser är, förutom polyester, vinylester, epoxi och 
polyuretan. Andra armeringsmaterial som förekommer är, 

förutom glasfiber, t.ex. kolfiber och aramidfiber. I vissa produkter används även en slags kärna som 
distansmaterial mellan två fiberarmerade skikt och denna kärna kan vara av antingen cellulärt-, 
honeycomb-, eller träbaserat material. Den vanligaste applikationen av kompositmaterial är i båtar 
men materialet förekommer även i maskinkomponenter, medicinska produkter, fordon, sport-
produkter mm. 

Carbonia Composites AB är ett företag i Arlöv där man använder sig av en utvecklad teknik av 
formgjutning och vakuumpressning för fiberkomposit. Envelope Wrap Fiber Technology, som de 
kallar tekniken är mycket användbar och med mönstret och glansen från den valda fiberväven ges 
en spännande ytfinish till de tillverkade produkterna. Möjligheten att färgsätta plasten är begränsad 
om man vill  behålla transparensen för att se det vävda mönstret.

2.5.2 Polykarbonat (PC)
Polykarbonat är en amorf termoplast* som även går under det kommersiella namnet Makrolon.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Amorfa termoplaster har slumpvist ordnade kedjemolekyler vilka ger materialet relativt låga mellanmolekylära krafter. Dessa krafter 
förändras då polymeren värms, vilket leder till att materialet mjuknar för att till sist bli helt flytande. Vid avkylning återfås materialets 
styvhet.

						 Teori				

Bild 1. Skärm i glasfiberkomposit

Bild 2. Envelope Wrap Fibre Technology
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Karbonatplasten är transparent med en ljusgenomsläpplighet på 89 % och går utmärkt att använda 
som substitut till glas om en högre slagseghet är önskad. Plasten är styv, hållfast och mycket slagseg 
vilket gör den unik bland de amorfa termoplasterna som oftast är spröda.  

Polykarbonat har resistiva egenskaper som inte påverkas av temperatur eller fuktighet och därför 
lämpar sig materialet bra för användning i elektriska komponenter. Nackdelar är att materialet är 
känsligt för brottanvisningar och spänningssprickbildning, har begränsad kemisk resistans och bör 
inte användas kontinuerligt i varmvatten över 60° C. Materialet absorberar UV-ljus vilket kan göra 
att materialet gulnar och blir sprött efter längre tids exponering i solen. Med speciell ytbehandling 
eller med viss typ av UV-beständig PC kan denna egenskap undvikas. 

PC kan bearbetas på flera olika sätt men formsprutning, strängsprutning, formblåsning, rotations-
gjutning eller varmformning är de mest förekommande metoderna.

2.5.3 Metylmetakrylatplast (PMMA)
PMMA, kommersiellt även kallat för plexiglas, är en amorf termoplast med mycket goda optiska 
egenskaper. Ljusgenomsläppligheten är hela 92 % och det är tack vare denna tillsammans med 
plastens höga ytglans och hårdhet som PMMA ofta används i produkter med höga optiska krav 
t.ex. kameror, linser etc. Plasten tål utomhusklimat mycket bra och påverkas inte av t.ex. alkaliska 
lösningar eller oljor, däremot är den mer känslig mot bl.a. starka syror och klorväten. PMMA kan 
precis som PC  bearbetas på flera olika sätt och några metoder som passar bra är formsprutning, 
vakuumformning och extrudering.

2.5.4 ABS - ABS/PC 
ABS är en amorf termoplast, en sampolymer* som består av akrylnitril-, butadien- och styrenmon-
omer. Kombinationen av de olika monomererna ger ABS-plasten en mängd olika egenskaper som 
går att variera genom att förändra sammansättningen av de olika monomererna. Egenskaperna hos 
ABS är bl.a. hög slagseghet, god kemisk beständighet, hög ythårdhet och styvhet. Styrenet i plasten 
gör att den får fin glans och som övriga amorfa material är ABS mycket formbeständig. I direkt sol-
ljus påverkas materialets mekaniska egenskaper och materialet gulnar. 

ABS-plast kan bearbetas på flera olika sätt och lämpar sig bra för bl.a. formsprutning, form-
blåsning, varmformning och extrudering. Genom att blanda ABS med polykarbonat kan man up-
pnå en termoplast som är styvare och mer hållfast än ren ABS och lättare att forma än ren polykar-
bonat. De goda egenskaperna hos de båda termoplasterna kombineras med andra ord, nackdelen är 
dock att den nya plasten inte blir lika värmetålig som polykarbonat.

2.5.5 Termoelast (termoplastisk elastomer)
Termoelasterna är en relativt ny grupp av material. Genom att kombinera termoplasternas bear-
betningssätt och gummimaterialens flexibla egenskaper får man ett material som är lättare att 
bearbeta och på så vis även kostnadseffektivare än gummi. Det finns en mängd olika termoelaster 
med olika egenskaper. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*En sampolymer är en polymer uppbyggd av flera olika monomerer. Polymerer som inte är sampolymerer är endast uppbyggda av en sorts 
monomer.   

						 Teori
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2.6 Tillverkningsmetoder
2.6.1	Formsprutning
En av de mest tillämpade och viktigaste till-
verkningsprocesserna för plast är formsprutning
och en av dess fördelar gentemot andra metoder 
är dess effektivitet vid masstillverkning av kom-
plicerade detaljer. På marknaden finns idag en 
mängd olika formsprutningsmaskiner och utveck-
lingen för dessa går fort framåt. I grundutförandet 
består dock formsprutan av följande komponenter; 
en sprutenhet, en formlåsningsenhet och ett form-
verktyg, oftast tvådelat. 

Sprutenheten matas med granulerad/mald plast 
i en tratt som leder ner i en uppvärmd cylinder, 
där plasten smälter vid bestämd temperatur (175-

300° C ). I en diskontinuerlig process matas den smälta plasten in med hjälp av en skruv/kolv och 
trycket ökas (50-150 Mpa). Då trycket är tillräckligt, öppnas formen, fylls och plastsmältan kyls. 
Formerna hålls ihop med höga låskrafter vilka kan variera mycket beroende på gods, men det finns 
maskiner från ett par till över 8 000 ton.

2.6.2	Vakuumformning
Vakuumformning innebär att en skiva av någon sorts termoplast t.ex. ABS eller PMMA hettas upp 
till mellan 100° C och 160° C för att sedan formas runt ett verktyg med bestämd form. Vakuum-
formaren suger helt enkelt ut luften ur maskinen där plastskivan, som kan vara av varierande tjock-
lek (ca 0.5 - 8 mm), är placerad ovanför verktyget eller “pluggen” och gör att den då mjuka plasten 
formas exakt som man önskat. Ändringar i verktygen för vakuumformning kan göras till en rimlig 
kostnad och därför lämpar sig tillverkningsmetoden för produkter som modifieras ofta.

2.7 3D-modellering
CAD står för Computer Aided Design och är idag ett ovärderligt 
hjälpmedel konstruktörer ofta använder sig av för att visualis-
era, skapa ritnings- och produktionsunderlag, animera och göra 
hållfasthetstester på produkter i 3D-miljö. Det finns en uppsjö 
av olika CAD-program varav IDEAS11 är ett. I CAD-program 
arbetar man med solida modeller. CAID står för Computer 
Aided Industrial Design och är precis som CAD-program, ett 
hjälpmedel för att modellera produkter i 3D-miljö. Skillnaden 
mellan CAD och CAID är att det sistnämnda programmet oftast 
fungerar som ett visualiseringsprogram där det mest handlar om 
att ta fram snygga presentationsmodeller med verklighetstrogen 
finish, vilket sker med hjälp av ytmodeller.

						 Teori				

Bild 3. Demonstration av formsprutningsmaskin

Bild 4. Alias StudioTools är ett 
välkänt CAID-system
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Från både CAD- och CAID-program kan man 
exportera modeller i olika filformat för att 
använda dem vid t.ex. 3D-printing eller för att 
bara skicka dem från ett program till ett annat. 
Några vanliga format för exportering är bl.a. 
IGES (Initial Graphics Exchange Specification), 
STL (stereolitografi), ibland även kallat SLA, och 
STEP (Standard for Exchange of Product model 
data). Gemensamt för de nämnda filformaten 
är att de alla är standardiserade programneutrala 
format och hur man väljer det ena framför det 
andra beror på i vilket syfte överföringen görs. 

2.8	3D-printing
Det finns flera olika sätt på vilka man relativt 
snabbt kan ta fram funktionsdugliga modeller 
utifrån CAD-material. 3D-printing, Rapid prototyping 
och Rapid manufacturing är alla exempel på sådana metoder som blivit ett allt vanligare verktyg 
vid produktutveckling. Rapid prototyping används då man vill ha en modell som fungerar som en 
prototyp, precis som namnet antyder. Rapid manufacturing används om komponenten är äm-
nad att användas i skarp produktion medan 3D-printing är den snabbaste metoden som används 
främst för att presentera idéer och enkla prototyper under utvecklingsarbetet. Idag finns en mängd 
olika maskiner som kan utföra detta arbete och principen för dem är i stora drag densamma, föru-
tom att materialet maskinen bygger med varierar. 

På avdelningen för Industriell design vid LTU finns en 3D-printer som bygger prototyper i ABS-
plast och till maskinen skickar man 3D-CAD-modeller i STL-format. Med hjälp av ett speciellt 
program programmeras prototypmaskinens skrivhuvud som vid start lägger ut smala strängar av 
smält plast i de förprogrammerade banorna. Den bygger därefter med hjälp av stödgeometrier upp 
modellen tvärsnitt efter tvärsnitt. Beroende på storleken på modellen kan en utskrift ta allt från en 
timme till ett par dygn och den största volymen 3D-printern klarar av att skriva ut mäter;
200 x 200 x 300 mm.  

3	Metod
3.1 Systematisk problembehandling
Vid produktutveckling kan man använda sig av en strukturerad process för att underlätta 
arbetet och få det att leda till ett bättre resultat. Med utgång från en problembeskrivning fastställs 
och utreds problemen. När problemen är bestämda ska de undersökas; analyseras och preciseras.  
Genom ett välorganiserat kreativt arbete söks sedan alternativa lösningar som avslutas med en 
slutlig presentation av en välmotiverad lösning. 

3.2 Informationsinsamling
Det är viktigt att man lägger fokus på att hitta rätt information innan man påbörjar det kreativa 
arbetet och att man gör detta på ett strukturerat sätt. Vilken typ av information som behövs för att 

						 Teori

Bild 5. 3D-printern vid Luleå tekniska universitet
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lösa problemen varierar men vanligtvis krävs det att man har allmän information om det generella 
problemet och användar-, marknads- och produktionsinformation. 
Metoderna för att hitta och samla in den information man behöver är väl använda. Huvudsakligen 
görs detta genom litteratursökning, intervjuer, experiment och databassökning och de syftar alla till 
att täcka upp olika infallsvinklar på problemet. Exempelvis kan litteratursökning ofta bidra till en 
bra informationsbas med aktuella fakta, forskningsaspekter inom området, komponentinformation 
etc. medan intervjuer lämpar sig bättre för att tillföra projektet specifika åsikter från målgrupp, 
specialister, tillverkare och andra intressenter. Den information som tillgås bör ifrågasättas och kon-
trolleras så att man med säkerhet vet att man använder säkra källor.

3.3 Problemundersökning
3.3.1 Kriterieviktning
Genom att parvis jämföra olika lösningar i en matris viktas dessa mot varandra utan att betrakta-
rens egna åsikter vägs in. Det kriterium som väger tyngst tilldelas två poäng och den motstående 
noll. Anses kriterierna vara lika viktiga tilldelas de båda ett poäng var. Summorna adderas sedan 
och det kriterie med högst poäng är det viktigaste.  

3.3.2 Problembehandling enligt Pahl och Beitz
De tyska professorerna Gerhard Pahl och Wolfgang Beitz har utformat en strategisk metod att ana-
lysera, undersöka och lösa problem. Metoden bygger på ett antal delmoment där det första 
handlar om att separera uppsatta krav (måste uppfyllas) från uttalade önskemål (uppfylls om möj-
lighet finns). Kraven bör i så stor utsträckning som möjligt definieras med mätbara data. Dessa ska 
i senare arbete fungera som beslutsunderlag och tydliggöra hur väsentliga de uppsatta kriterierna 
faktiskt är.

Med hjälp av en checklista uppdelad i olika rubriker, så som exempelvis material och användning, 
minimeras risken att utelämna någon faktor och med checklistan gallras de viktigaste egenskaperna 
ut. Syftet med denna lista är även att skapa en tidig helhetsuppfattning av den tänkta produkten.  

Efter att kriterierna sammanställts ordnas de i inbördes ordning efter huvuduppgift med huvud-
data och därefter undergrupper. Kriterierna bör sedan dokumenteras och allteftersom korrigeras 
efter prövningar och fortlöpande utvecklingsarbete. 

3.3.3 Utvärdering av lösningar 
Genom att ställa koncept/dellösningar mot varandra i ett grovgallringskort och besvara vissa utval-
da frågor bestäms vilka förslag som bör tas vidare för fortsatt arbete. Detta kan göras i olika faser 
under produktutvecklingen men det är viktigt att man i ett tidigt skede klargör vilka lösningar som 
är otänkbara och att dessa elimineras. 

3.3.4 Uppställning av träd
Med olika typer av träd kan man enkelt visualisera olika samband och klargöra för hur kriterier och 
funktioner hänger ihop. Metoden kan även användas då man objektivt ska bedöma kriterier och 
önskar ett schematiskt överskådligt resultat. 

					Metod
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3.4 Problemlösning
Problemlösningens syfte är att generera i en eller flera lösningar på del- eller helhetskoncept som se-
dan viktas mot varandra och bedöms. Detta skeende bör ske i flera omgångar och man brukar tala 
om preliminära omgångar som ger ofullständiga förslag och visar på nya problem, (ofta många till 
antalet) och en förädlande omgång som är den slutliga, då ett intressant förslag väljs för fortsatt 
utveckling. Det är viktigt att det, under denna fas av arbetet, finns utrymme för hög kreativitet. 
Nedan följer några metoder för problemlösning beskrivna. 

3.4.1	Brainstorming
Brainstorming är en metod som används för att frambringa så många idéer som möjligt och där 
kvantiteten är viktigare än kvaliteten. Individuellt eller i en grupp om ca 5-10 personer och en le-
dare, funderar man kring olika förbestämda problem eller ämnen och genom diskussioner och med 
ritmaterial föreslår man lösningar. Metoden tillåter inte kritik för att alla idéer ska få utrymme, 
även de som till en början kan verka helt ogenomtänkta. Genom att ta fram nya lösningar, kom-
binera och bygga vidare på dessa, uppstår nya förslag och ofta tillkommer även andra helt oväntade 
problem. 

3.4.2 Analogitänkande (synectic)
Med hjälp av analogitänkande låter man fantasin få ta över problemlösningen. Genom att söka 
efter lösningar utanför produktens självklara ramar kan man hitta många spännande möjligheter. 
Lösningen kan finnas närmre än vi tror, exempelvis i vår egen kropp eller i naturens otroliga kon-
struktioner. 

3.4.3 Morfologisk analys
Genom att analysera detaljerna inom lösningen minimerar man risken att förbise någon viktig 
aspekt och kanske så även missa någon bra lösningskombination. Det är viktigt att man tydliggör 
de kritiska variablerna för att metoden ska ge ett bra resultat men många gånger krävs erfarenhet 
för att i rätt tid inse vilka dessa variabler är.

3.4.4 Katalogmetoden
Genom att söka information undersöker man hur andra personer/företag tidigare lyckats lösa 
liknande problem. Exempelvis i produktkataloger, fackböcker eller patentskrifter.

3.4.5	Osborns	Idésporrar
Alex F Osborn har utvecklat ett antal frågor som ska uppmuntra till kreativitet. Dessa frågor an-
vänds ofta i samband med brainstorming. Exempel på frågor kan vara;
Kan man göra tvärtom? Kan man kombinera eller modifiera? Förminska? Förstora?

3.5 Bedömning och val av koncept 
Genom att ställa de framtagna förslagen mot varandra och bedöma dessa mot utvalda huvudkrav 
börjar så nästa utgallring. Med uppställda kriterier bedöms sedan huruvida lösningarna uppfyller 
kraven. 

						 Metod
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3.6 Formanalys
En produkts uttryck och vad den förmedlar till sina användare är viktigt. Genom att analysera en 
produkts yttre och utvärdera uttrycket den ger sina användare har man möjlighet att i ett tidigt sta-
dium förändra eller förtydliga uttrycket. Genom att besvara ett antal frågor får man en bättre upp-
fattning om form och uttryck. Frågor kan exempelvis vara; Hur produkten förhåller sig till rådande 
mode, Om man med ett ord kan sammanfatta intrycket av produktens form, Om färgen förstärker 
eller försvagar produktens uttryck, Om man tydligt ser man hur produkten ska användas?

3.7 Detaljkonstruktion
Detaljkonstruktion innebär att bestämma en detaljs uppbyggnadssätt, utformning och material. 
Vanligtvis förekommer denna i tre omgångar; primärkonstruktion (frambringa en tillverkningsbar 
detalj för få exemplar), tillverkningskonstruktion (bruks- framställningsriktig detalj eftersträvas) 
och slutkonstruktion (slutgiltig konstruktion efter slutliga korrigeringar. Framställningsritning tas 
fram.). Oftast sker arbetet kring detaljerna ungefär på samma sätt som produktens koncept tas 
fram. Kortfattat inleds arbetet med problembestämning, och kriterieuppställning utvecklas med 
problemlösning och avslutas med en lösningsbedömning. Viktigt är att detaljlösningarna kontrol-
leras så att inga felaktigheter inkluderas. I många större projekt kan många och komplicerade de-
taljlösningar innebära att arbete sker av olika personer, på skilda platser och då är det extra viktigt 
att kommunikationen och utbyte av data sker organiserat. 

3.8 Modellbygge
Ett enkelt sätt att visualisera och testa en form för-
rutom att skissa, är att använda sig av lera. Genom 
att använda en industrilera som går att hetta upp 
kan man återanvända den ett flertal gånger, vilket 
är en fördel då modellerna tenderar att bli många 
till en början. Med olika handverktyg och spacklar 
kan man forma leran som man önskar, verifiera 
design, ytor form och volym. En nackdel med 
leran, speciellt då man arbetar med mindre objekt, 
är att den lätt ger ett ”kladdigt” intryck och det 
kan vara svårt att få linjerna att hålla sig fina då 
många detaljer ska finnas med på samma form. 
Det kan även vara svårt att bortse från den bruna 
färgen då formen ska utvärderas. Leran gör även 
att modellen ofta ser tyngre ut än vad den skulle 
göra om man gjorde den i exempelvis formskum. 

Fördelarna med att testa sina idéer genom modeller överväger dock. Man kan tidigt förutse even-
tuella brister och detta resulterar i ett slutresultat av högre kvalité och tiden till färdig produkt blir 
ofta kortare om produkten redan testats som modell. För att enkelt kunna utvärdera en produkt 
görs ofta en prototyp som är med avseende på funktioner, ingående komponenter, material och 
vikt en fungerande kopia av den framtida serietillverkade produkten. Prototypen görs i syfte att, i 
ett tidigt stadie, kunna upptäcka produktens svagheter och även ibland för att kunna utföra tester 
på målgruppen. Innan en prototyp tillverkas, görs ofta en påsiktsmodell som är en fysisk modell, 
till utseendet så lik den slutliga produkten som möjligt, men utan att den måste fungera.

				Metod				

Bild 6. Pennan är ett ovärderligt verktyg under 
idéarbetet
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4.	Genomförande
4.1 Problembestämning
Problemet handlar om att genom systematisk problembehandling utforma en ny produkt som ska 
ge rullskidåkare möjligheten att tillgodogöra sig färddata under åkning. Data ska efteråt kunna 
överföras, lagras och åskådliggöras i ett program där åkaren själv kan utvärdera sin träning eller täv-
ling. De största problemen är att hitta ett optimalt sätt att placera enheten lättillgänglig för åkaren 
och att göra den tålig för yttre påfrestningar samtidigt som den bör vara tilltalande och attraktiv. 
Ett problem var även att ta fram ett förslag på ett användarvänligt menyssystem med ett visst antal 
funktioner.

4.1.1 Problemklarläggning
Med hjälp av ett antal frågor undersöktes problemen från olika infallsvinklar i en problemklar-
läggning (se bilaga 1), för att inte riskera att förbise eventuella begränsningar.  Frågor som berörde 
bl.a. produktens egenskaper, dess utvecklingsmöjligheter och marknadens tekniska trender be-
handlades. Med detta som grund kunde en kravspecifikation (se bilaga 2), enligt Pahl och Beitz 
upprättas, där krav och önskemål listades under givna rubriker som t.ex. geometri, material och 
tillverkning. Denna diskuterades därefter tillsammans med projektgruppen och nödvändiga kom-
pletteringar gjordes. För att fastställa vilka önskemål som var viktigast ställdes de mot varandra i en 
kriterieviktning (se bilaga 3) som sedan fördes in i ett önskemålsträd (se bilaga 4).

4.1.2 Problemformulering
Med hjälp av en abstraktion (se bilaga 5) formulerades och konkretiserades problemet där kraven 
från kravspecifikationen förenklades stegvis och utmynnade i en mening som tydligt beskrev prob-
lemet; 

”Utformning av en tålig och säker enhet som inrymmer komponenter med givna mått för att visa 
data och erbjuder möjlighet till fastsättning samt manövrering”. 	

4.1.3 Problemundersökning
För att få ett bredare perspektiv på situationen delades problemen upp i ett funktionsträd 
(se bild 7). Trädet skulle fungera som en grund för kommande utvecklingsarbete.

						 Metod
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Var fästas på 
användaren?

Hur fästas på 
användaren?

Konkurrens- 
kraftig?

Uttryck?

Funktioner?

Mervärde? Flera använd-
ningsområden?

Fästas med en 
hand?

Inte glida?

Anpassa till olika 
användare?

Personifiering?

Kostnad?

Material?

Kan glasfiber-
komposit nyttjas?

Inkapsling av 
komponenter?

Marknad?
Givna

komponenter?

Företagets
profil?

Trender?

Nya skidan?
Nytt

formspråk?Kostnader?

Enkel montering?
Tillverknings-

metod?

PÅVERKANDE 
FAKTORER

KONSTRUKTION

ANVÄNDNING

Vilka?

Hur täta, skydda?

Hur inrymma?

Hur fästa 
komponenterna?

Bild 7. En lätttöverskådllig struktur där problemen är uppdelade i tre kategorier
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4.2 Informationsinsamling 
Genom litteratur, webbsidor, olika survey-metoder och kommunikation med fackmän, samlades 
väsentlig information in och analyserades. Detta för att optimera anpassningen av enheten en-
ligt användarens och företagets krav. Elever vid flera skidgymnasier i Sverige samt några utvalda 
skidåkare fungerade som referensgrupp vid enkätundersökning och i diskussioner. 

4.2.1 Rullskidåkning som träningsform
Det var i Tyskland på 50-talet som den första rullskidan uppfanns och den hade då två hjul framtill 
och ett bak.  Ett skidpar vägde över 7 kilo vilket kan jämföras med dagens skidor på ca 1 kilo/
styck. Bromsa gjorde man med en bromsvajer, som under åkning, fästes i byxlinningen. Rullskidan 
ansågs på denna tid vara ett revolutionerande påfund som uppkom på grund av bristfälliga 
träningsredskap under snöfattiga vintrar. Då var rullskidan ett redskap enbart för tävlingsåkare men 
idag säljs, enbart i Sverige, tusentals rullskidor varje år. 

På marknaden finns rullskidor i en mängd olika märken och 
modeller och skidorna har utvecklats till att bli alltmer situ-
ationspecifika. Skidorna för klassisk åkning har en spärr på 
bakhjulet som hindrar skidan att glida bakåt medan skidorna 
som används vid fristilsåkning helt saknar bromsmekanism. 
Även kärnan och hjulens utformning ändras beroende på 
skidans användningsområde. Marknaden för rullskidor växer i 
takt med att tävlingsintresset ökar och att rullskidåkning, som 
träningsform, tilltalar allt fler idrottare. År 2000 arrangerades 
det första världsmästerskapet där Sveriges landslag lyckades 
vinna 18 VM-medaljer. En annan känd tävling är Rullvasan 
där åkarna tävlar på samma sträcka som vasaloppet men med 
rullskidor.

Som träningsform ger rullskidåkning en allsidig träning där styrka kombineras med konditions- 
och uthållighetsträning. Vare sig man är professionell längdskidåkare eller motionär är rullskidan 
ett bra träningsredskap då det inte finns snö och som längdskidåkare är rullskidor den mest gren-
nära träningsformen man kan ägna sig åt. I dagens moderna samhälle där ny teknik får allt mer 
utrymme har de digitala tillbehören blivit allt populärare både bland motionärer och elitidrottare.

4.2.2	Studiebesök
4.2.2.1 Ro Rollytech AB 
Ro Rollytech AB är ett företag som tillverkar och utvecklar 
produkter med den senaste tekniken. Företaget som ligger i 
Öjebyn disponerar fyra olika varumärken varav Elpex är ett 
av dessa. Varumärket är ett av de, på marknaden, idag värld-
sledande inom produktion av rullskidor.  

						 Genomförande				

Bild 8. Rullskiåkning är en bra 
träningsform för skidåkare

Bild 9. Ro Rollytech AB från ovan
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4.2.2.2 Rollytech/Elpex formspråk
Elpex är ett av Ro Rollytechs fyra varumärken och är interna-
tionellt känt inom rullskidesporten som ett toppklassigt märke 
med produkter av hög kvalitet. Idag tillverkar de rullskidor 
av förstaklassiga komponenter och erbjuder sina kunder god 
tillgång till reservdelar och bästa tänkbara service. 

Elpex som varumärke är starkt och logotypen känns lätt igen av användare. Varumärkets styrka 
baseras mest på kvalité och lång erfarenhet inom branschen. I trycksaker har varumärket en grafisk 
bestämd profil med färgerna röd och grön som grund. Produkternas formspråk är kantigt med raka 
linjer och det ger ett ganska hårt intryck. Det är enkelheten i konstruktionen som lyser igenom och 
de löstagbara, svarta skärmarna fungerar som detaljer på alla skidmodeller. Med dekaler har man 
dock gjort ett försök att ge skidorna ett sportigare och mer genomarbetat intryck.
Med intentionen att nu integrera ny teknik och nya material i skidorna, bör Elpex även ta tillfäl-
let i akt och modernisera sitt formspråk. De nya skidorna med sin unika form ser fartfyllda och 
moderna ut och ger en äkta känsla av hög kvalitet. Detta bör Elpex ta vara på genom en uppdat-
erad modernare profil och på så vis även stärka varumärkets position på marknaden ytterligare. 
Det är viktigt att företag kontinuerligt utvecklas och inte stagnerar och en del av detta handlar om 
uppdatering av logotyp och marknadsföring. Ro Rollytech AB bör dock inte förändra Elpex alltför 
mycket utan det är viktigt att märket fortfarande känns igen. 

	 	
	 	
	 	
	 	

4.2.2.3 Plastteknik AB i Ostvik 
För att skaffa djupare kunskaper inom plastkonstruktion och olika tillverkningsmetoder för plast-
produkter gjordes ett besök hos Plastteknik i Ostvik AB, ett företag som bildades 1987 och som 
idag har 6 anställda. Företaget jobbar främst med utveckling av produkter i termoplast och sköter 
allt från idé till färdig produkt; de utvecklar befintliga eller tar fram CAD-modeller, tillverkar verk-
tyg för formsprutning och formsprutar sedan de färdiga detaljerna som kunden efterfrågat. De me-
nar att deras breda kompetensområde underlättar för kunden som slipper anlita flera företag för att 
få fram en produkt, vilket samtidigt gör produktionen mer effektiv ur ett ekonomiskt perspektiv. 

						 Genomförande

Bild 10. Foton från studiebesöket på Plastteknik i Ostvik. Mittenbilden visar verktyg till fabrikens 
formsprutningsmaskin och till höger maskinen igång.
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Plastteknik erbjuder även utbildningspaket i produktutveckling, formverktyg och formsprutning 
och VD Gunnar Larsson håller ibland föreläsningar i polymerteknik vid Luleå tekniska universitet. 

Besöket på Plastteknik gav en inblick i hur plastprodukter går från CAD-modell till fysisk produkt 
och på en rundvandring genom den lilla fabriken demonstrerades de olika verktygen och 
maskinerna som används i formsprutningsprocessen. Studiebesöket avslutades med att Gunnar gav 
en mängd tips och idéer kring plastkonstruktion och visade en hel del exempel på formsprutade 
detaljer. Dock menade en av hans anställda, Åke Stenlund, att “det enda man behöver tänka på när 
man konstruerar i plast är jämn godstjocklek och släppvinklar”.

4.2.2.4 Avdelning för polymerteknik, LTU
Det gjordes även ett besök på avdelningen för 
polymerteknik där flera stora tavlor med olika exempel 
på plastprodukter hänger, sorterade efter plastsort. Att 
studera dessa tavlor gav en inblick i vilka produkter som 
vanligtvis tillverkas i en viss sorts plast och vad de olika 
materialen ger för kvalitetskänsla. Under besöket stan-
nade Lennart Wallström, till och gav tips om de olika 
plasternas egenskaper och han gav bl.a. rådet att använda 
Plexiglas (PMMA), istället för Makrolon (PC) som 
substitut för glas då PMMA är mer lättbearbetat men 
fortfarande lika reptåligt och slagsegt.

4.2.3 Bransch- och konkurrentanalys
En branschanalys enligt Porter (fullständig branschanalys i bilaga 6) gjordes och denna gav en 
bättre uppfattning om vad som krävs för att Rollytechs nya produkt ska lyckas på marknaden. En 
del av ansvaret för att uppnå detta ligger självklart hos produktutvecklaren som med sina kun-
skaper i design och kostnadseffektiva konstruktionslösningar ska ta fram en konkurrenskraftig 
produkt, men mycket handlar även om vilken strategi man har i utvecklingen och lanseringen av 
sin produkt. 

						 Genomförande

Bild 11. Exempel på formsprutade detaljer. Längst till vänster en displaybox för fiberoptisk fotografering.

Bild 12. Utställning av plastdetaljer vid 
institutionen för polymerteknik, LTU



Examensarbete, LTU, Industriell Design 20p

25

Branschanalysen visar på en tuff marknad där utbudet är stort av produkter som liknar den sport-
klocka Rollytech valt att satsa på vilket ökar förhandlingsstyrkan hos kunderna. Fördelen Rollytech 
har är att deras nya klocka är anpassad för rullskidåkning och att något liknande inte finns på 
marknaden idag. En nackdel är dock att målgruppen är relativt liten och Rollytech måste fundera 
över att erbjuda konsumenterna något mer än en klocka som enbart fungerar till vissa av rullski-
dorna i Rollytechs sortiment, detta för att konkurrera med de många typer av färddatorer och 
sport-/pulsklockor som redan finns ute på marknaden. 

Några av Rollytechs främsta konkurrenter, SUUNTO, FRWD och POLAR nämndes i bransch-
analysens kapitel som behandlade hot från substitutprodukter men för att få en ännu tydligare 
bild över vilka konkurrenter det handlar om undersöktes dessa närmare i en konkurrentanalys. 
Produkter som också studerades var mobiltelefoner och multifunktionsprylar. En fullständig analys 
återfinns i bilaga 7-8 men ovan visas bilder på de starkaste hoten, se bild 14.

Genomförande

Bild 13. Många olika typer av produkter har användningsområden nära den produkt 
Rollytech valt att utveckla.

Bild 14. Till vänster en klocka från Polar som bl.a. erbjuder sina kunder pulsklockor i många priskategorier. 
FRWD (mittenbilden) är ett GPS baserat system som tillåter användaren att utvärdera sin träning, i vilken form 
det än är, genom en inspelningsdosa som fästs på armen vid träning. Till höger en klocka från Suunto som tillhan-
dahåller diverse sportklockor, anpassade till olika sporter så som golf, utförsåkning, dykning, m.fl. 
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4.2.4	Trender
Det fanns en önskan från företagsledningen att produkten 
ska ge ett intryck av att vara högteknologisk och ”flashig”. I 
ett tidigt stadium av produktutvecklingen visade Tobias från 
Carbonia AB guldliknande materialprover i glasfiberkom-
posit där det är glasfiberväv som ger den metalliska glansen. 
Den nya rullskidan skulle tillverkas i detta kompositmaterial 
vilket möjliggjorde en guldfärgad skida, något som VD:n för 
Rollytech blev imponerad av. 

Ur designperspektiv kan guld lätt få motsatt effekt till det 
önskade uttrycket, d.v.s. ge produkten ett billigt och pråligt 
uttryck istället för dyrt och lyxigt. Då beslut om produkterna 

tas av företagsledningen var det bara att gilla läget och acceptera en guldfärgad skida. 
En trendspaning gjordes och det visade sig att guld och ”bling bling” på teknikprylar dock verkar 
vara en kommande trend på marknaden. Övrigt uttryck som man kan se på dagens produkter är 
att de ska vara slimmade och ha en enkel formgivning där man laborerar med ytfinishen t.ex. hög-
blankt mot helmatt. En tydlig trendsättare inom teknikbranschen är t.ex. Apple. Deras rena och 
enkla formspråk har blivit mycket populärt på marknaden och tilltalar många olika segment.  

4.2.5	Inspiration
För att få inspiration och för att un-
dersöka vilka uttryck som tilltalar både 
konsument och uppdragsgivare stud-
erades sportprodukter i en mängd olika 
kategorier så som bilar, cyklar, glasögon, 
klockor m.fl. Syftet med inspirationssök-
ningen var även att kartlägga teknik- och 
designtrender för att i största möjliga mån 
kunna ta fram en produkt som ligger i 
marknadens framkant. Pryltidningar, 
Internet och inspirationsrundor i sport- 
klock- och friluftsaffärer låg till grund 

						 Genomförande

Bild 15. Några av de produkter som studerades för att analysera trender 

Bild 17. Prylmagasin och rundor på stan inspirerade

Bild 16. Burton Audex, en kommu-
nikationscentral inbyggd i en jacka
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för undersökningen, men nya inspirationskällor har dock dykt upp allteftersom och bidragit till 
den slutliga utformningen av produkten. (Fler exempel på samlad inspiration finns i bilaga 9)

Det framkom under inspirationsprocessen att det uttryck som bör eftersträvas är ett sportigt, fart-
fyllt och slimmat koncept med enkla, rena linjer utan onödigt krusidull.

4.2.6	Enkätundersökning
I syfte att undersöka relevansen av displayenhetens olika funktioner bland kommande generatio-
nens användare, genomfördes en enkätundersökning vid fem olika skidgymnasieskolor; Älvsbyn, 
Järpen, Gällivare, Sollefteå och Torsby. 

Genomförande
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Bild 19. Diagram som visar vilka funktioner 
eleverna helst skulle se i den nya displayenheten

Bild 18. Diagram som visar hur 
eleverna värderar olika kriterier 
vid köp av en ny teknikpryl.
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Målet med enkäten var att, tillsammans med annan insamlad fakta, fastställa vilka digitala funk-
tioner som användaren önskar se i produkten och eventuellt upptäcka funktioner/detaljer som 
förbisetts i problembehandlingen. Hur konsumenten gör sitt val vid köp av en produkt av detta 
slag var även en faktor som undersöktes. 

Efter en mer ingående undersökning om hur man på bästa sätt utformar en enkät, sammanställdes 
ett frågeformulär. Ett första utkast i pappersform diskuterades igenom med projektgruppen var-
efter ändringar gjordes och en webbaserad enkät utformades. Denna testades på ett antal utvalda 
personer, korrigerades och skickades, efter kontakt med lärare vid respektive gymnasieskola, ut till 
skideleverna. Eleverna fick ca två veckor på sig att besvara enkäten och om de svarade inom given 
tid deltog de även i en utlottning av Rollytechs nya rullskidbag. 

Enkäten gick ut till ca 85 skidelever men trots utlovat pris och enkelheten i den webbaserade 
enkäten erhölls enbart 20 svar.  Den låga svarsfrekvensen kan bero på svårigheten att bevaka distri-
butionen av enkäten i och med att kontakten med eleverna sköttes av de utvalda lärarna. 
Då ett svarsmönster kunde urskiljas vid sammanställningen av enkäten ansågs resultaten, trots det 
låga deltagandet, ändå vara viktiga att ta hänsyn till vid fortsatt produktutveckling. (hela enkäten 
med missivbrev återfinns i bilaga 10); 

I enkäten framkom det att 90 % av respondenterna ville ha displayenheten placerad på underar-
men (55% handled specifikt). Produkter som uppskattades formspråksmässigt, var till exempel 
produkter från Bang Olofsen, mobiltelefoner från Ericsson och I-pod nano från Macintosh. Av de 
20 svarande visade det sig att alla använde någon typ av digitalt träningstillbehör.

Enkäten visade även på att det var funktioner och kvalitet som var viktigast för konsumenten vid 
köp och de mest efterfrågade funktionerna (av de som föreslogs i enkäten) var tidtagning på en för-
sta plats, tätt följt av  klockfunktion och pulsmätare. Den sistnämnda kom att bli en omdiskuterad 
funktion då företaget egentligen bestämt sig för att inte låta denna funktion ingå i produkten.
För ytterligare sammanställning, skillnad kvinna/man se bilaga 11. 

4.2.7	Brainstorming
I väntan på enkätsvaren från skidgymnasierna och parallellt med övrig informationsinsamling, hölls 
en brainstorming. Under denna uppkom många olika, mer eller mindre realiserbara idéer samt 
problem och perspektiv som inte var självklara från början. I brainstormingen deltog handledare 
samt studenter från LTU, av vilka några var vana rullskidåkare. Huvudsyftet med brainstormingen 
vara att få inspiration till arbetet och idéer om var man skulle kunna placera displayenheten, hur 
den skulle fästas och vad den skulle kunna uttrycka. Brainstormingen gav även en bra bild av hur 
den stereotypa rullskidåkaren uppfattas och vad denne förknippas med.

För sammanställning av brainstorming se bilaga 12.

Genomförande
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4.2.8	Ingående	komponenter
Redan i projektets inledningsfas stod det klart vilka huvudkomponenter som skulle ingå i display-
enheten. Komponenterna som tidigt var givna var en display av märket Lascar (bild 21), ett batteri 
och ett USB. Det var bestämt att batteriet och USB:t som presenterades var de som skulle använ-
das medan dörrarna för att eventuellt byta ut displayen mot en annan, stod öppna. 

Anledningen till detta var att diskussionerna kring vilken storlek på displayfönstret som önskades, 
ej var riktigt utredda. Se bilaga 13 för mått. Dock var just denna display att föredra på grund av 
dess energisnåla egenskaper och låga pris. Förutom nämnda element skulle det troligtvis även 
tillkomma en antenn och en högtalare men dimensionerna på dessa skulle vara så små att 

Genomförande

FEATURES
• 128 x 64 Pixels
• High Contrast LCD
• 6 o'clock Viewing Direction
• Yellow-Green LED Backlighting
• BasedonSunplus                       Controller
• SerialDataInterface

SPLC501C
R

Bild 21. Displayen i verklig storlek

Lodjur – snabbt, smidigt,
skyggt och tävlingsinriktat...

“Denna enhet bör utstråla 
pålitlighet, vara slimmad och 
sportig...”

Många åkare använder handskar.
Bör man kunna ta loss och ändra 
displayen med en hand?

Bild 20. Några av kommentarerna från 
brainstormingen i projektets inledningsfas
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hänsyn till dem inte skulle behöva tas. Istället för tryckknap-
par för navigering som idag finns på de flesta sportklockor var 
tanken att den nya displayenheten skulle förses med en touch 
screen. Den touch screen(se bilaga 13) som skulle användas fanns 
under projektets gång aldrig att tillgå, däremot fanns en liknande 
produkt hos systemteknik att utgå ifrån. Denna fick fungera som 
informationskälla gällande funktioner, dimensioner och even-
tuella nödvändiga tillhörande komponenter.

4.3 Problemlösning
Direktiven från projektgruppen var att formge en “träningsk-
locka” men för att lämna alla dörrar öppna och inte begränsa 
idéarbetet kallades produkten i det tidiga stadiet för “displayen-
het”. Med hjälp av olika kreativitetsmetoder påbörjades en fas av 
konceptgenerering utifrån de fakta som dittills arbetats fram. 

4.3.1 Tidig idéverksamhet
Den tidiga brainstormingen som genomfördes var en inledande fas till ett helt förutsättningslöst 
spånande kring olika lösningar på problemet. Egna idéer kryddades med synpunkter från personer 
vilka inte var direkt involverade i projektet.  Några av de idéer som uppkom i detta stadium visas 
nedan, se bild 23.

Genomförande

Kunde man kanske inte-
grera något i staven?

Skulle man kunna utveckla ett sys-
tem där data projicerades från ett par 
glasögon

Nagelsaxen inspirerar; genom att 
rotera ner displayen kunde man så 
även skydda den...

20:10

Bild 22. En touch screen på 
systemteknik fick fungera som 
informationskälla 

Bild 23. Tidiga idéer 
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4.3.2	Diskussioner
De lösa idéerna, nämnda ovan, diskuterades igenom under ett av de första projektmötena. 
Skidåkaren Niklas Jonsson hade redan gett sin åsikt kring produkten i ett tidigare skede av pro-
jektet vilket hade stor inverkan på Rolands uppfattning om hur produkten skulle komma att 
utformas. Som tidigare nämnts talades det redan inom företaget om en typ av träningsklocka som 
skulle fästas på armen med kardborreband. I och med detta avfärdades idéerna om att eventuellt 
utveckla en helt ny typ av displayenhet som t.ex. skulle kunna vara integrerad i skidstaven. När 
enkätundersökningen var avslutad bekräftades att det faktiskt var en klocka som målgruppen efter-
frågade och detta gjorde att de tidiga idéerna släpptes och fokus lades på utformning av ett ”klock-
koncept”. 

I detta stadium bestämdes att de givna komponenter som presenterats vid projektets start skulle 
gälla. Dessa fick enbart bytas ut om bättre alternativ kunde uppvisas som uppfyllde de krav som 
ställts från systemteknik gällande energiförbrukning och kostnad. Komponenterna skulle komma 
att bli en mycket begränsande faktor och bidrog redan nu till att många av de tidiga idéerna ströks. 
Innan utvecklingen av klockan kunde påbörjas på allvar skulle ett förslag på menysystem tas fram.

4.3.3 Utveckling av gränssnitt
En av deluppgifterna i examensarbetet var att titta över 
gränssnittet i displayen, hur mjukvaran skulle åskådliggöras 
grafiskt. För att få en överblick över vad man ska tänka på 
i utvecklingen av ett gränssnitt, i det här fallet är ett men-
ysystem, studerades litteratur. Boken ”Usability engineer-
ing” av Xristine Faulkner fick fungera som utgångspunkt 
när idéverksamheten satte igång. Enligt ISO (International 
Organization for Standardization) definieras användarvän-
lighet som;

”…the effectiveness, efficiency and satisfaction with which 
specified users can achieve goals in particular environments…”

De tre nyckelorden är frekvent återkommande i boken och här följer deras definitioner enligt ISO-
standard, fritt översatta till svenska;

Effektivitet – kan uppgiften utföras eller inte?
Verkningsgrad- hur stor ansträngning krävs för att utföra uppgiften?
Användartillfredsställelse – attityd gentemot systemet.

Med detta i bakhuvudet påbörjades en kartläggning av vilka funktioner som skulle kunna tän-
kas inrymmas i displayenheten och hänsyn togs till de användaråsikter som inkommit från den 
genomförda enkätundersökningen. Ett funktionsträd sattes upp för att på ett enkelt sätt dela upp 
och strukturera funktioner och subfunktioner i olika grupper. Trädet låg sedan som grund för det 
förslag till menysystem som arbetades fram.

Genomförande

Bild 24. Pixelgeneratorn
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En idéfas tog vid och flera olika förslag på layouts, både 
utseendemässiga och funktionsmässiga, skissades fram. 
Arbetet begränsades av att grafiken skulle utformas i 
en pixelgenerator (se bild 24) där enbart ett visst antal 
typsnitt fanns att tillgå. Även displayens egenskaper be-
gränsade formgivningen då inga variationer i färg tilläts. 
Touch screenens olika tryckfält bestämde var i displayen 
informationen skulle placeras, fältens storlek kunde till 
viss mån anpassas i programmeringen och bestämdes 
efter diskussioner i projektgruppen.   
Hur man skulle lösa belysningen för att optimera en-
ergiförbrukningen var ett problem och flera lösningar 
diskuterades. Solceller som laddar batteriet och möjliggör 

belysning vid varje tryck var ett förslag. Ett annat var att 
använda någon typ av mörkerkänslig sensor som enbart 
låter lampan lysa då det är mörkt. 

Vad som eftersträvades var ett enkelt, konsekvent och lättförståeligt system med tydliga funk-
tioner. Användaren ska kunna navigera problemfritt och inte kunna ”tappa bort sig” i eller miss-
förstå systemet. Helst ska användaren även kunna komma åt sina favoritfunktioner på ett snabbt 
och effektivt sätt. Går man tillbaka till de tre nyckelorden som nämndes tidigare är, i det slutliga 
menyförslaget, effektiviteten uppfylld men, den är uppfylld på bekostnad av verkningsgraden. För 
att användaren enkelt ska kunna hitta i systemet har det tillkommit ett par nivåer som minskar 
manövreringshastigheten. Detta kan dock uppvägas med det minskade antalet feltryckningar som 
blir resultatet av tydligare menyer och kommer därmed i slutändan att göra systemet effektivare. 
Det diskuterades huruvida auditiv och haptisk feed back, t.ex. signal eller vibration vid viss has-
tighet etc., skulle utgöra en del av systemet då det bevisligen aktiverar fler sinnen och på så vis 
förenklar användningen. Utvecklingen av signalsystemet lämnades dock åt elektronikansvarig.

Inga användartester kommer inom ramen för detta examensarbete att genomföras på gränssnit-
tet varför värdet i det sista av de tre nyckelorden, användartillfredsställelse, ej kommer att kunna 
undersökas.

Det finns olika mer eller mindre avancerade sätt att presentera ett gränssnitt på och då tidsbe-
gränsningen i detta fall var en avgörande faktor kommer förslaget ej att utvecklas längre än till en 
storyboard där man kan följa menysystemet i pappersform. På grund av sekretess finns tyvärr inte 
menysystemet redovisat i denna rapport.

Genomförande

Bild 25. Touch screenens tryckkänsliga 
fält var en begränsande faktor i utveck-
lingen av gränssnittet.
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4.3.4 Idéverksamhet “Klocka” 
Utifrån de begränsningar som dittills uppgetts och den önskan från företaget om en “klocka”, fort-
satte det kreativa arbetet med en något tydligare riktning. 

Huvudproblemen från problemstrukturen ställdes upp i en idématris (se bilaga 17) där de tänkbara 
dellösningarna presenterades. Trots att vissa ogenomförbara lösningar ströks genererade matrisen 
i alltför många kombinationer för att dessa skulle kunna jämföras mot varandra i ett grovgallring-
skort.

För att få en bild av vad företaget var ute efter och för att finna ett rimligt antal lösningsvarianter 
presenterades ett utkast med skisser för VD Roland Öhrvall. Skisserna togs fram med hjälp av di-
verse kreativitetsmetoder och många av dem grundades på de olika kombinationerna från matrisen.  

Diskussioner kring skisserna med Roland gav en fingervisning om vad företaget förväntade sig för 
typ av produkt och ett antal favoriter och detaljer valdes ut för vidare utveckling mot helhetskon-
cept. Mötet gav även en bra bild av vilka idéer företaget INTE var intresserade av. 

Genomförande

Bild 26. De tre idéer som Roland gillade bäst 
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Tillsammans med Roland valdes tre koncept som skulle spinnas vidare på. Den ena var inspirerad 
av en cykellampa och principen var att man skulle kunna ta lös displayen från armbandet. Det 
andra konceptet hade en vinklad skärm och idéer om att ta tillvara skidans form diskuterades. Det 
tredje konceptet skulle också gå att lösgöra från armbandet och en skyddande gummiram skulle 
hålla displayen på plats. 

4.3.5	Konceptgenerering
Utifrån kostnadseffektivitet, företagets önskningar, vedertagna lösningar och applicerbarhet i 
projektet valdes de bäst lämpade alternativen från idématrisen ut, kompletterades med ytterligare 
detaljlösningar och jämfördes med varandra. 

Syftet med att undersöka lösningarna separat var för att upptäcka eventuellt bortglömda lösnin-
gar genom att använda katalogmetoden och undersöka de olika lösningarnas för- och nackdelar. 
Genom att illustrera de olika förslagen kunde möjligheterna även på ett enkelt sätt visas för 
företaget. För att utvärdera de olika armbandsvarianterna ställdes fem kriterier upp utifrån de krav 
och önskemål från kravspecifikationen som rörde armbandet. Dessa kriterier viktades mot varandra 
för att avgöra vilket kriterium som skulle läggas störst vikt vid i valet av armbandsvariant. Efter en 
noggrann genomgång av de ovan nämnda problemen sattes fem olika koncept ihop. 

Genomförande

KLICKSPÄNNE KARDBORRE TRADITIONELLT GOGGLE SNOWBOARDSPÄNNE 

Viktning 
Fästas och INTE glida på arm (0.32):   
Hållbarhet/Kvalité (0.32): 
Kostnad (0.2):  
Kunna sättas fast med en hand (0.12): 
Tvättbart armband (0.04): 

Bild 27. Olika  armbandstyper viktades utifrån uppsatta kriterier

Bild 28. Olika typer av infästningar av armband utvärderades
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Konceptförslagen skulle under en inplanerad delpresentation, tjäna som underlag för diskussion 
kring produktens uttryck och funktion. Delpresentationen skulle slutligen resultera i ett konceptval.

Genomförande

Koncept1 Snowboardbindning
Ett koncept där displayen innesluten i ett enkelt skal, fästs 
på armen med ett armband inspirerat av dagens snow-
boardbindningar. Fördelen med detta koncept är dess 
stabila infästning samt att det är lätt att anpassa till olika 
användare. Nackdelen är att armbandet kan upplevas 
något klumpig och att spänningsanordningen kan kännas 
osmidig. 

Koncept2 Tygficka
I detta koncept är det tänkt att displayen förs in från sidan 
i en öppning i armbandet där den sedan ligger skyddad 
från stötar och fukt. Konceptet ställer inte så höga krav på 
utformningen av själva skalet som displayen innesluts i, 
utan istället är det armbandet som är det centrala i form-
givningen.

Koncept 3 Goggle
Ett stilrent koncept inspirerat av skidglasögon där ett 
dubbelkrökt glas skyddar displayen. Med hjälp av ramen 
runt glaset kan ett modernt och fartfyllt uttryck fås, och 
möjligheten att jobba med formen på ramens ytor samt 
svepande linjer, är stor.

Koncept 4 Vinklad
Ett koncept där displayenheten sitter vinklad på armen 
mot användaren. En obeprövad lösning, men som skulle 
kunna underlätta navigering och minska eventuella störn-
ingsmoment vid avläsning, t.ex. reflektioner på grund av 
solljus eller andra ljuskällor. 

Koncept 5 Gummi
Ett robust koncept som konkurrerar i klassen stöttåliga 
och vattentäta teknikprylar. Ramen i gummi ska skydda 
den känsliga displayen samtidigt som det extra materialet 
ger möjligheter att återuppta formen från rullskidan i 
färddatorn.
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4.3.6 Val av koncept
Presentationen av de fem koncepten gav som önskat svar på några frågetecken kring vad företaget 
egentligen var intresserad av för produkt. Diskussioner visade på vad samtliga i projektgruppen 
förväntade sig för uttryck och känsla av den nya klockan. De olika lösningarna av armband dis-
kuterades och det klargjordes att företaget inte ville satsa på någon komplicerad konstruktion utan 
använda ett enkelt, beprövat och icke påkostat armband. 

Den gemensamma uppfattningen var att klockan skulle vara 
cool, sportig och gärna formspråksmässigt på något sätt kom-
municera med skidan. Det koncept som uppfyllde dessa krav 
var enhälligt nr 5, det så kallade goggleskonceptet. 

En av anledningarna till att detta koncept valdes var även det 
dubbelkrökta glaset som skyddade displayen. Detta ökade kvalitetskänslan och stärkte det “rena” 
“coola” formspråk som önskades. Det krökta glaset gjorde även att klockan upplevdes mer exklusiv. 

Armbandstypen som efterfrågades av Rollytech var ett enkelt, utbytbart och billigt armband, gärna 
med universallösning på fästet av armbandet på klockan, t. ex. sprintar till vilka många av redan 
befintliga armband går att använda. Medföljande armbandstyp skulle gärna vara simpelt med kard-
borre som är lätt att tvätta och använda.  

Konceptvalet var dock inte helt enkelt då det redan nu kunde konstateras att ett dubbelkrökt glas 
troligtvis skulle medföra problem för touch screenen. Risken fanns att filmen, som fästs utanpå 
glaskupolen, skulle utsättas för spänningar på grund av glasets krökning. Detta skulle i sin tur 
kunna uppfattas som om filmen ständigt blev utsatt för tryck och resultera i en dåligt fungerande 
klocka.

Trots detta var goggleskonceptet favoriten för vidareutveckling och beslutet togs om att använda ett 
enkelkrökt glas istället för ett dubbelkrökt. Ett sådant skulle inte riskera några spänningsproblem så 
länge krökningen inte blev för stor.

En diskussion som också fördes under delpresentationen var målgruppen som tidigare nämnts som 
“Vasalöparen”. Anledningen till att frågan togs upp igen berodde på att begränsningarna svävat 
iväg och en tydlig ram behövdes för kommande arbete. Företagets önskningar kring produkten var 
alltför många och det blev svårt att veta vad som skulle fokuseras på. 

Det skulle vara en omöjlighet att utveckla en produkt som skulle vara högkvalitativ, högteknologisk 
och cool samtidigt som den skulle vara billig att tillverka och inneha billiga komponenter.  Att den 
dessutom skulle kunna användas vid alla tillfällen och av personer i alla åldrar gjorde inte arbetet 
lättare. 

Tillsammans med företaget beslutades så att målet skulle vara att utveckla en något exklusivare 
sportklocka i 1500-kronors klassen. Om möjligheten fanns skulle ramen tillverkas i samma mate-
rial som den nya skidan. Den skulle användas främst för sitt syfte; rullskidåkning och då på armen. 
Alla användningsområden utöver detta skulle vara en bonus. 

Genomförande
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4.3.7 Konceptutveckling GOGGLES
Nu påbörjades en ny idèverksamhet där fokus låg på att försöka utveckla det valda konceptet med 
de nya försutsättningarna, vilka var att med ett enkelkrökt glas behålla den “bullligt sportiga” käns-
lan som konceptförslaget med det dubbelkrökta glaset gav.

En mängd olika  skidglasögon studerades och en omfattande inspirationshämtning av gogglesbågar 
och dess linjer gjordes. 

Genomförande

Sportglasögon i ett material som är förvil-
lande likt fiberkomposit. Mönstret i materi-
alet ger glasögonen ett annorlunda uttryck, i 
positiv bemärkelse, gentemot konkurrenterna.

Ramen på glasögonen fungerar som en detalj 
och skapar ett dynamiskt uttryck genom vari-
ationer i tjocklek och ytors riktning. Skarpa 
kanter som övergår i svepande linjer ger en 
fartfylld och modern känsla. 

Dubbelkrökt glas ger en känsla av kvalitet och      
ökar till ett sportigt intryck. 

Med hålrum i ytorna och plana ytor som kon-
trast till de krökta skapas, spännande former. 

Detta par av Goggles fick fungera som ett 
sämre formgivnings exempel. Alltför stora 
ytor i förhållande till glaset ger ett klumpigt 
uttryck och denna kombination med plana 
respektive bulliga ytor uppskattas ej.
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Efter skissande påbörjades en fas av lermodellering och inför arbetet listades ett antal frågeställnin-
gar som genom modellerande skulle besvaras och leda mot en slutlig form;

1. I vilken riktning ska glaset kröka sig?
2. Kan känslan av ett dubbelkrökt, bulligt glas fås med hjälp av olika inramningar av   
 glaset och hur påverkar olika ramar uttrycket? 
3. Hur fås ett fartfyllt uttryck (skidans formspråk)?
4. Hur fungerar olika former på övriga klockan mot armen (ergonomiskt)?
5. Kan armbandets placering påverka uttrycket?

4.3.8 Exteriör utveckling
Med olika typer av modeller testades åt vilket håll glaset skulle 
kröka sig. Många av dagens klockor har antingen dubbel- eller 
enkelkrökt glas som då böjs efter armens form. Skidglasögon har 
ofta ett glas med form efter ansiktet och en första tanke var att 
detta skulle appliceras även på klockan dvs en krökning i motsatt 
riktning mot armen.

Med hjälp av de enkla modellerna kunde det konstateras att det 
finns en anledning till att klockors glas ofta är formade efter ar-
men, och anledningen är att det är den mest naturliga formen. 
Skisser på olika inramningar gjordes och några former testades 
även i lera för att kunna utvärdera linjer och olika former. 

Genomförande

Bild 29. Enkel modell byggs 
för att testa hur glasets krökning 

påverkar uttrycket

Bild 30. Olika typer av inramning av displayfönstret påverkar helhetsintrycket
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Olika linjer testades på lermodellerna och utvärderades. Lermodellerna fungerade bra för att 
bedömma hur glasets uttryck påverkades av olika inramningar ( se bild 31 och 32) samt att 
utvärdera olika linjer, dock var det svårare att bedömma formen som helhet. Det insågs under 
arbetets gång att storleken på displayen var ett centralt problem och hur problemet skulle lösas var 
ingen självklarhet. 

För att konkret bedömma problemet och komma vidare i arbetet gjordes en formanalys (se bilaga 
16) på de lermodeller som tagits fram. Resultatet från analysen blev inte så användbart som väntat 
men fick fungera som en bekräftelse på eftersträvad form.

Exempelvis kunde det konstateras att med hålrum in under skalet uppfattas formen lättare medan 
sluttande linjer neråt ger ett tyngre uttryck. Enkla och inte allför slingrande linjer gav också 
produkten det intryck av snabbhet och sportighet som eftersträvades.  Ramens linjer runt displayen 
fick inte avvika alltför mycket från displayens egen form, då detta skapade ett rörigt intryck.

Genomförande

Bild 32. Lermodeller användes för att  utvärdera olika former och linjer.

Bild 31. Schematisk bild över tänkbara inramningar av displayfönstret. Observera att formerna analyserades
enskilt eftersom då de ligger bredvid varandra som ovan, påverkas även uttrycket av den intillliggande formen.
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För att förenkla kommande arbete med detaljformgivning var det nu nödvändigt att ta ett steg till-
baka och reducera frihetsgrader innan arbetet kunde fortgå. Vilka var egentligen förutsättningarna? 
Istället för att fokusera på detaljer, undersöktes närmre vilka grundgeometrier som faktiskt fanns 
att jobba med. Enkla uretanskumsmodeller tillverkades efter noggrann mätning av ingående 
komponenter och resulterade i två möjliga lösningar. För att få plats med givna komponenter var 
klockan antingen tvungen att bygga på höjden eller på längden;

Grundgeometrierna överdimensionerades något för att i detaljkonstruktionen ge utrymme åt even-
tuell ergonomisk anpassning och även för att tillåta små ändringar av de ingående komponenterna.

4.3.9 Interiör utveckling
Under tiden som arbetet med konceptframtagningen fortgick studerades en 
lågprispulsklocka av märket G-pulse, vilken skruvades isär så att konstruktio-
nen kunde undersökas. Denna klocka mätte ca 15 mm på höjden och hade 
en aktiv yta med måtten ca 15 x 11 mm. 

Slutsatser som kunde dras av detta, i kombination med tidigare information-
sinsamling, var att sportklockorna idag inte är så mycket tunnare än 15 mm, 
men den aktiva display-ytan är då stor i förhållande till hela boettens storlek. 

En klocka med en display som den aktuella Lascar-modellen, med måtten 47 x 35 mm, och med 
samma “komposition” som den isärskruvade pulsklockan, skulle bygga över 25 mm på höjden, 
vilket styrktes med en enkel strukturvariation av de ingående komponenterna, se bild 35. 

En 25 mm hög klocka med liten aktiv yta i förhållande till hela storleken, skulle vara formmässigt 
svårmotiverad och därför valdes att arbeta vidare på idén om en långsmal klocka. 

Genomförande

Bild 33. En avlång/smal respektive kompakt/hög form var de två alternativen 

+     - +     -

Bild 35. Strukturvariationen visar vilka möjligheter som finns att ordna komponenterna i skalet

Bild 34. 
G-pulse skruvades 
isär i studiesyfte
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I denna fas insågs att armbandets placering har stor inverkan på klockans uttryck, frågan fick däre-
mot skjutas något på för att senare behandlas i detaljkonstruktionen.   

4.3.10	Sammanfattning
Inför kommande primärkonstruktion var nu utgångsläget följande;

- Under delpresentation bestämdes att en sportklocka med linjer och uttryck hämtat från coola  
  skidglasögon var konceptet som skulle arbetas vidare på.
- Ett brett enkelt tvättbart armband med universal infästning är önksvärt, kardborre ska användas.
- Önskat uttryck är fräck, cool och “bulligt sportig”.
- Ett enkelkrökt glas som följer armens form ska användas.
- Skidans formspråk ska på något sätt återfinnas i sportklockan.
- En långsmal form väljs före en tjock och hög form.
- För att kompensera den stora displayytan och för att ge ett rent uttryck, bestäms att skalet ska      
  hållas slimmad. 
- Klockans samhörighet med skidan rent formmässigt ska hellre ske genom material och linjer än                    
  med upphöjd “vinge”.
- Med små detaljer kan man ge produkten ett genomtänkt utseende
- Kan botten anpassas ergonomiskt till arm genom skalets form eller med mjukt material?
- Hur kan glasfiberkompositen användas?

4.4	Primärkonstruktion
Nu skulle konceptet utvecklas och optimeras för användning, tillverkning och montering. Det 
största problemet var att lösa HUR alla komponenter skulle inkapslas, dvs hur klockans skal skulle 
utformas. En önskan fanns om att skalet skulle tillverkas i samma material som skidan dvs. glas-
fiberkomposit. “Klockan” skulle även kunna skruvas isär för utbyte och service av komponenter. 
Konstruktionsarbetet byggde på att med enkelhet och klarhet lösa problemen. 

klarhet: lättbegriplig och entydig konstruktion
enkelhet: antalet komponenter ska vara så få som möjligt och de ska också vara billiga att tillverka.

Genomförande

Bild 36. Armbandets placering påverkar uttrycket
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4.4.1 Avgörande faktorer för utseende och funktion
Arbetet inleddes med en identifiering av de krav och önskemål vilka hade ett avgörande inflytande 
på klockans utseende och funktion.
 
De befintliga komponenterna var begränsande för konstruktionen i och med dess bestämda di-
mensioner och funktioner (för exakta dimensioner och beskrivning se ritning, bilaga 13 och 14).
Alla begränsningar var inte självklara till en början och många av dem uppkom under detaljkon-
struktionen.

DISPLAY:   Fas i överkant kräver montering uppifrån, stora outnyttjade ytor påverkar  
   uttrycket vilket kräver eftertanke vid placering i klocka. De stora ytorna  
   kräver även någon typ av maskning. 

USB:    Med krav på att sitta lättillgänglig och tätad då det är en    
   “YTTRE”anslutning.

BATTERI:   Kräver eventuellt batterilucka om ej uppladdningsbart och bör då vara  
   placerad lätttillgänglig för användare.  

ANTENN:  Bör placeras nära skalet för bästa prestanda. 

TOUCH SCREEN: Ersätter tryckknappar, vilka ofta finns på liknande produkter och då kan  
   fungera som detaljer. En touch screen appliceras utanpå glaset men fästs  
   mot kretskort genom “trådar” vilka bör löpa skyddat i klockan. Måtten  
   avgörs av glasets storlek och krökning och beställs skräddarsydd för sitt  
   ändamål.

KRETSKORT : Alla komponenter förmonteras genom lödning på det 2mm tjocka krets- 
   kortet för att förenkla vid serietillverkning då flera kretskort monteras sam- 
   tidigt. Vid lödningen bygger lödfogen ca 2mm mellan komponent och  
   kretskort. Möjlighet att bocka kretskort finns men är kostsamt. Kretskortet  
   bör på något sätt fästas i skalet. 

GLAS:   Ska vara krökt efter armens riktning och klara av tryckbelastning på grund  
   av touch screenen. Ska skalet gå över glaset på kortsidorna? 

Genomförande

aktiv yta, 128 x 64 pixlar 

synlig yta, belyst utan grafik 

omgivande yta 1 

omgivande yta 2

displayen sedd från sidan, fas i överkant



Examensarbete, LTU, Industriell Design 20p

43

KOMPOSIT:  Minsta godstjocklek är 0,4mm och radier kräver justering för att för-
   tjockning i gods ska undvikas. Jämn godstjocklek och minsta släppvinkel 3°  
   bör eftersträvas. Komplicerat med små detaljer så som skruvtorn och för-
   sänkningar och dyra materialkostnader. Begränsningar i färgsättning.

ARMBAND:  Bör vara löstagbart och justerbart. Vara infäst för att kunna belastas med de  
   krafter som uppkommer vid användning (skakningar, fastsättning). 
   Bör vara enkelt att använda och helst kunna fästas med en hand. 

ÖVRIGT:  Eventuell högtalare kräver utrymme. Behövs ljudutgång? Vilken typ av ljud  
   ska isåfall användas? Behövs kylsystem/lufthål? 

4.4.2	Montering
Genom att reda ut mer exakt hur de olika komponterna skulle monteras på kretskortet kunde min-
sta möjliga dimensioner på klockan bestämmas.

Hur touch screenen skulle fästas på glaset och samtidigt förmonteras på kretskortet var ett tid-
skrävande problem. På grund av svårigheterna att i efterhand “klistra ” filmen på glaset med rätt 
toleranser och utan luftbubblor, bestämdes slutligen att även glaset måste inkluderas i för-
monteringen. 

Hur skalet skulle utformas för att att upfylla kraven om enkelhet och klarhet var nästa steg i arbetet 
och flera helhetsförslag på monteringslösningar skissades fram. 

Genomförande

Bild 37. Idéskissande på hur skalet skulle konstrueras
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De olika lösningarna diskuteras sedan med en konstruktör på Rollytech och fyra förslag med 
armbandslösningar presenteras senare för företaget. Här togs beslutet att skalet skulle vara tvådelat 
och överdelen skulle tillverkas i glasfiberkompositen. Lösningsprincipen enligt bild 38 b) valdes 
att arbeta vidare på. Den avlånga formen mottogs positivt även om den valts bort av företaget i ett 
tidigt stadium. 

Valet av att tillverka skalet i komposit formade en stor del av kommande arbete. De begränsningar 
som materialet medförde gjorde detaljkonstruktionen mer komplicerad eftersom beprövade kon-
struktionslösningar, exempelvis skruvtorn, inte gick att applicera. 

För att förenkla konstruktionen och hålla nere priset beslutades att underdelen skulle formsprutas 
i plast och, som nämnt ovan, enbart tillverka den övre delen av skalet i komposit. Att fästa ihop 
de två delarna av skalet var en väsentlig fråga då man även skulle kunna montera isär “klockan” för 
eventuell service, detta tillät följaktligen inte limning som monteringsmetod.

4.4.3 Armbandslösning
Förslag på hur armbandet skulle fästas presenteras nedan;

1. Ett koncept där armbandet fästs i skruvarna som även 
håller ihop “lådan”. Armbandet träs igenom bygeln på 
den bortre sidan och spänns med kardborre. Med en 
botten i plast var skruvtorn en möjlig lösning men detta 
krävde att skruvarna skulle skruvas i uppifrån. Lösingen 
skulle kunna ge klockan en spännande detalj med skruv-
huvudena synliga på ovansidan. Denna idé medförde 
dock att mer utrymme kring glaset behövdes, vilket 
skulle göra klockan otympligt bred. En nackdel med 
denna lösning var även att man vid armbandsbyte skulle 
vara tvungen att skruva ur de skruvar som håller ihop 
hela “lådan”. Förslag på åtgärder var att göra en “nyckel-
hålslösning” för att enkelt kunna lyfta av armbandet.

Genomförande

Bild 38 a) & b). Två av idéerna för hur skalet skulle kunna konstrueras

a) b)
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2. Ett koncept där lådan innesluts i en textilficka. 
För att fästa lådan föreslogs två möjligheter;
Den första lösningen var att sänka ner lådan i en styv 
ram i armbandet och den andra var att trycka upp lådan 
underifrån. Kompositen skulle kunna användas i ramen 
som omsluter klockan och antingen sitta fast i textilen 
eller på klockan beroende på vilken av de presenterade 
lösningarna som valdes. Konceptets fördel var att det 
var en annorlunda, rolig idé och armbandet skulle vara 
enkelt att ta av för tvätt. Med framtidsvisioner skulle 
denna variant även enkelt kunna användas utan arm-
band som exepelvis mp3-spelare. Klockan skulle även 
få ett slimmat uttryck då armband och display skulle 
hamna i samma linje, se bild 35. Nackdelar med kon-
ceptet var att det inte uppfyllde kraven på enkelhet, då 
lösningen skulle kräva många delar och speciallösningar 
istället för att nyttja standarddetaljer. Det kändes inte 
heller helt rätt för målgruppen och den känsla av kval-
itet som eftersträvades var svår att uppnå. 

------------------------------------------------------------

3. Ett koncept där armbandet fästs med sprintar i lådan 
och är en standardlösning. Armbandet träs sedan in i ett 
bredare tygstycke, vilket går under lådan och ger kom-
fort åt användaren. Lådan skruvas ihop antingen uppi-
från alternativt från sidan. Nackdelen med konceptet var 
bristen på originalitet men en fördel var att det var en 
beprövad armbandslösning.

------------------------------------------------------------
 
4. Ett koncept där lådan skruvas ihop från sidan. Med 
skruvarna fästs samtidigt de byglar som är tänkta att 
användas som armbandsinfästning. De ledade byglarna 
skulle formges för att fungera som en cool detalj och 
vara en kontrast till kompositen i skalet. Dessa skulle 
även kunna fungera som stativ under överföring av 
färddata. En nackdel var, precis som i koncept 1, att vid 
armbandsbyte skulle man vara tvungen att skruva ur de 
skruvar som håller ihop hela “lådan”. Risken fanns även 
att byglarna skulle bygga onödigt mycket på klockans 
bredd och att de eventuellt skulle sakna visuell sam-
hörighet med resten av klockan. 

Genomförande
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4.4.4 Detaljlösningar
Efter presentationen diskuterades de fyra koncepten och koncept 4 valdes i samråd med Roland 
för slutlig utveckling. Koncept 2 mottogs även det positivt för att det hade mycket potential, men 
idéerna fick skjutas på till framtiden då de i nuvarande läge inte var realistiska. Nu diskuterades 
även hur olika hjälpfunktioner som exempelvis tätning eventuell kylning och ljudutgång skulle 
lösas. I samråd med projektgruppen bestämdes slutligen att kylning inte skulle vara nödvändigt då 
värmeutvecklingen i komponenterna var försumbar.  Ljudutgång skulle inte heller behövas efter-
som ljudet passerar skalets väggar ändå, däremot var en tätningslösning nödvändig för att hålla 
produkten tät och klara kraven som eventuellt vald IP-klass ställer. 

Ett mål var att hålla skalets dimensioner så små som möjligt för att klockan inte skulle bli otymplig 
på armen och för att uppfylla önskat uttryck. Att kalla produkten för “klocka” kändes inte längre 
rätt och det ordet, med alla förutfattade meningar, begränsade arbetet. Därför valdes nu att kalla 
produkten för “färddator”. Med noggranna skisser i 2D gjordes fullständiga detaljlösningar och 
nedan följer en beskrivning av hur färddatorn skulle konstrueras i detalj;

Skalets storlek anpassas till de ingående 
komponenterna som packas så tätt som 
möjligt för att minimera yttermåtten. Kom-
ponenterna måste dock ha visst spelrum 
sinsemellan då eventuell snedställning vid 
montering måste tas med i beräkningarna. 
Från skalets innerväggar till ingående kom-
ponenter tilläts ett spel på 1.5mm. Huru-
vida ramen skulle gå över glaset på kortsi-
dorna diskuterades

På grund av kompositens begränsningar gällande 
små detaljer, t.ex. skruvtorn, krävdes en alternativ 
monteringslösning. Redan i konceptfasen fanns 
idén om att skruva ihop skalet från sidan och 
samtidigt integrera de byglar som valts att an-
vända som armbandsinfästning. En sådan lösning 
skulle kräva några extra detaljer för att uppnå 
tillräcklig hållfasthet och klarhet i konstruktio-
nen men ansågs ändå vara den minst komplexa 
lösningen. Släppvinkel på 3° eftersträvades.

Genomförande

1.0

2.0

1.0

Bild 39. 2D-skiss på skalet

Bild 40. Princip för ihopskruvning av skalet
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Valet att tillverka underdelen av skalet i formsprutad plast möjliggjorde en varierad godstjocklek 
som i sin tur tillät integrering av en finmekanisk, gängad förstärkning i skruvförbandet. Överdelen 
i komposit dimensionerades med en godstjocklek på 1mm för ökad stabilitet, även om tjocklekar 
ända ner till 0.4mm var möjliga. En tätning kunde eventuellt läggas i fasen där över- och under- 
delen möts men med en bra passning mellan delarna är det inte säkert att en extra tätning behövs. 
Ett problem med denna monteringslösning var dock den otydliga kraftgenomgången i skalet på 
grund av hopskruvningen från sidan. För att få ett jämt tryck över delningsplanet lades därför 
mjuka kuddar under kretskortet som vid hopskruvningen fungerade som tryckfördelare då man var 
tvungen att ”tvinga” ihop skalet.

Touch screenen hade en avgörande roll i utformningen av glaset 
till färddatorn. Ett beslut om att använda ett enkelkrökt glas 
hade tagits redan tidigare i projektet på grund av ovissheten i 
spänningsfördelningen i ett dubbelkrökt. Dock fanns även risken 
att oönskade spänningar i touch screenen skulle uppkomma med 
ett enkelkrökt glas, men då ingen möjlighet att testa detta fanns 
fick böjningen bestämmas godtyckligt. Utformningen av glaset i 
övrigt påverkades även den av touch screenen då dess anslutning-
strådar på något sätt måste kunna kopplas till kretskortet inuti 
färddatorn. Lösningen blev ett glas med “fötter” som fästs med 
lim underifrån i skalets överdel där touch screentrådarna då kan 
löpa skyddat in under skalkanten. Limförbandet fungerar även 
som tätning men kräver ytterst noggrann montering för att 
klara de påfrestningar som uppkommer i och med det valda 
navigeringssättet. 

Ett uttag i skalet för USB:t placeras på färddatorns övre långsida och exakt position bestäms av 
kretskortets placering i höjdled. Storleken på uttaget dimensioneras så att en tätning i öppningen 
kring USB-kontakten får plats. Uttaget döljs och skyddas av armbandet och vid användning vin-
klas bygeln ner och en kabel kan enkelt anslutas för överföring av data och laddning av batteri. 

En idé fanns om att använda delningslinjerna efter långsidan som detalj genom att låta dem svepa 
över ytan med en viss form, men då dessa linjer ändå skulle skymmas av armbandet valdes att 
arbeta med raka delningslinjer.

På grund av displayens stora, outnyttjade och ojämnt fördelade ytor kring den aktiva ytan, krävdes 
någon form av balansering i placeringen av displayen inuti skalet. Skalet breddades en aning för att 
möjliggöra en nedflyttning av hela displayen så att den aktiva ytan och det övre hörnet på display-
en förhöll sig koncentriskt med hörnet på skalet. För att hålla nere storleken på ytterhöljet tilläts 
endast radie 4mm i hörnen, större radier minskade genast utrymmet i skalet och krävde större 
yttermått. 

Displayen ska sitta till höger på klockan för att majoriteten (högerhänta) har klockan på vänster 
arm och navigerar med den högra. Om jacka med ärm används bli displayen synlig först, då jackär-
men dras upp. Displayens placering medförde en hel del outnyttjad glasyta till vänster av själva 

Genomförande

Bild 41. Princip för hur glaset 
monteras med hänsyn till touch 
screenen
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displayfönstret. Det var redan bestämt att hela glaset skulle 
täckas med touch screen och det var i detta skede idén kom 
att man faktiskt kunde nyttja resterande del av glaset med 
touch screen som en femte navigeringsknapp, trots att ingen 
display var synlig därunder. Eftersom att problemet med hur 
belysningen i färddatorn skulle styras på ett energisnålt sätt, 
fortfarande kvarstod, sågs chansen att införa en av- och på 
knapp för lyset. Lyset skulle tändas genom ett snabbt tryck 
på sidan av displayen och förbli tänt ett bestämt tidsintervall 
därefter.  

För att dölja ingående komponenter och enbart visa den aktiva display 
arean för användaren krävdes någon typ av maskning av glaset. En 
första idé var att integrera ytterligare 
en detalj i skalet, en sorts platta som 
skulle fästas på displayen och enbart 
ha ett hål för den aktiva ytan. För att 
minska antalet ingående komponenter 
valdes dock istället att färga hela glasets 
insida, förutom där displayen var plac-
erad i skalet. 

De presenterade ritningarna användes 
sedan som grund för att kunna skapa 
en 3D-modell där underdelen model-
lerades i Ideas och överdelen i Alias.

Formgivningen begränsades på grund av viljan att hålla ner färddatorns dimensioner. Buktande 
linjer som skulle bidra till “gogglesuttrycket” skulle bygga ut skalet och göra färddatorn klumpig 
vilket blev något motsägelsefullt. Här bekräftades även teorin om ytors negativa inflexioner. De 
ytor som gjorts helt raka upplevdes konkava och de något “bulliga” ytorna på kortsidorna upp-
levdes som raka. 

Konstruktionslösningarna var inte optimerade och uppfyllde inte längre kraven om klarhet. Då 
lådan skulle skruvas ihop från sidan skulle ett jämnt tryck över anläggningsytorna inte uppnås och 
tryckfördelarna i botten skulle bli en alltför osäker lösning. Den ojämna godstjockleken var ett 
problem då risken för sjunkning var stor.

Detta var ett examensarbete där fokus skulle ligga på formgivning. Med denna intetsägande låda 
som resultat kändes det som att projektet hade tappat sitt syfte och allt hade kommit att handla om 
konstruktion. En drastisk åtgärd behövdes för en vändning och för att återfå några möjligheter till 
formgivning togs beslutet att även göra överdelen i formsprutad plast och istället använda kompos-
iten som detalj. Beslutet styrktes då valet att göra skalet i komposit ifrågasatts av många kunniga.
De onödigt höga kostnaderna ett skal i komposit skulle innebära, var de främsta argumenten. 

Genomförande

10mm

10mmactive area

Plats för extra “knapp” till belysning

Bild 42. Balansering av displayen innuti 
skalet. Placeringen av displayen till höger 
ger utrymme för extra “knapp”
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Åtgärden skulle inte förändra utgångsläget och det var fortfarande samma koncept som gällde.
Förändringen skulle bara öka möjligheterna till en stabilare, bättre och snyggare konstruktion.  

4.4.5 Utveckling av det formsprutade plastskalet
De nya förutsättningarna förenklade konstruktionsarbetet nämnvärt och bättre lösningar på 
problemen gick att finna. Nu kunde skalet skruvas ihop underifrån med beprövade skruvtorn och 
problemet med ojämn godstjocklek, vilket var resultatet av skruvar i sidan, försvann. 

Plastvalet möjliggjorde mer komplicerade geometrier vilket ledde till att bygelinfästningen kunde 
integreras på ett helt annat sätt i lådan. Efter en snabb utvärdering av formen med externa byglar 
utvecklades dessa till att bättre överenstämma med de tidiga önskningarna om ett armband i nivå 
med glaset och ett slimmat uttryck. Byglarna skulle fortfarande vara en viktig detalj men inte stå i 
fokus. En form med urtag för byglarna fick istället ge byglar och färddator samhörighet, vilket även   
skulle bidra till att hela produkten kändes mer genomtänkt.

4.4.6 Slutlig konstruktion
En detaljerad 2D-skiss (se bild 45) på den 
slutliga konstruktionen blev underlaget för att 
modifiera den tidigare 3D-modellen.
Fastsättningen av glaset sker fortfarande 
genom limning och då används med fördel 
limsorten Neopren, ett fuktbeständigt och 
mycket starkt lim som konstruktören på 
Rollytech tipsat om.

Genomförande

Bild 43. En överdel i fiberkomposit var mycket begränsande i formgivningsarbetet och resulterade i en kantig låda. 
Observera dock att modellen på bilderna inte är fullständigt färdigmodellerad, t.ex. saknas radier på överdelen.

Bild 44. Idéskiss på det slutliga konceptet
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USB-uttaget flyttas nu till den vänstra kortsidan på grund av att utrymmet på långsidan minskar 
då byglarnas infästning hamnar där. Tätningen av kontakten löses med ett enkelt gummilock, 
liknande de som återfinns på många av dagens kameror och mobiltelefoner.

Optimalt antal skruvtorn i färddatorn skulle vara fyra stycken för en jämn tryckfördelning över 
delningsplanet, men endast två skruvtorn appliceras i mittsektionen av skalet. Detta motiveras med 
den platsåtgång som fyra torn skulle innebära och den föraning om att ytterligare komponenter 
kunde tillkomma och kräva mer utrymme. Skruvtornen dimensionerades efter den skruv som val-
des att användas, vilket var en självgängande plastskruv anpassad för termoplaster, en s.k PT-skruv, 
med en yttre gängdiameter på 1.8mm. 

Kommande modellbyggnad baserades på att 3D-modellen skulle printas i en 3D-printer och detta 
krävde att geometrin måste byggas med noggrannhet och anpassas till det filformat som printerns 
program använder sig av. 

Genomförande

Bild 46. PT-skruv

Delningslinje med släppvinkel ca 3 
grader för anpassning till formverktyg

Bild 45. 2D-skiss som underlag för 3D-modellering 
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4.4.7 Modellbygge
Med 3D-printern byggdes en modell som skulle vara så lik den riktiga produkten som möjligt.

4.4.8 Material och tillverkningsteknik
De material som föreslås inför serietillverkning av färddatorn är;

SKALET  För att skalet ska klara de krav som tidigare ställts upp, t.ex. motstå  
   fukt och vara stöttåligt, bör ett material med egenskaper som inte   
   påverkas nämnvärt av hög temperatur och fuktighet användas. Materialet  
   bör även vara slagsegt och erbjuda önskad ytfinish. ABS/PC används i  
   många liknande produkter och har de egenskaper som eftersträvas hos färd- 
   datorn. Plasten lämpar sig mycket bra för formsprutning vilket är den valda  
   tillverkningstekniken. Idag finns det plast som ser ut som fiberkomposit  
   och som i detta projekt med fördel skulle kunna användas för att uppnå  
   samma  effekt som komposit, men med en plasts alla tillverkningstekniska  
   fördelar. Detta skulle samtidigt ge större samhörighet med skidan.

Genomförande

Bild 47. 3D-printern i full gång. 
Skrivhuvudet lägger ut strängar av 
plast tvärsnitt för tvärsnitt

Bild 48. Resultatet från printern, 
en låda i ren ABS-plast redo för 
efterbehandling.

Bild 49. Sprutspackel används för 
att jämna ut den något skrovliga yta 
som är resultatet från 3D-printern

Bild 52. Det krökta “glaset” i 
vakuumformningsmaskinen

Bild 51. Vakuumformningsmask-
inen som används för att ta fram 
glaset till färddatorn

Bild 50. Några lager spackel med 
slipning däremellan krävdes för att få 
en bra ytfinish inför lackeringen
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“GLASET”   För att “glaset” ska klara de krav som tidigare ställts upp, t.ex vara 
    rep- och stöttåligt, bör ett material med dessa egenskaper användas.  
    Ett substitut till ett dyrt specialutformat safirglas är en transparent,  
    reptålig plast med goda optiska egenskaper. Några olika alternativ  
    finns men med fördel rekommenderas PMMA (plexiglas), vilket  
    även lämpar sig för vakuumformning som är den metod som an- 
    vänts vid prototyptillverkningen.

BYGLARNA   Byglarna kommer att vara utformade med fjädrande sprintprincip 
    vilket gör att armbandet lätt kan tas av. De tillverkas med fördel i  
    rostfritt stål (exempelvis SS 2331-06). 

ARMBANDET   Ett armband med kardborre skulle användas och för ett mer 
    kvalitativt intryck väljs att specialsy armbandet i stället för att   
    beställa masstillverkade av sämre kvailitet. Det var även svårt att  
    hitta standardarmband med rätt bredd. Tyget som används bör  
    kunna andas och vara fukttåligt för ökad komfort.  

KOMPOSITDETALJER För att färddatorn ska kommunicera formspråksmässig med skidan  
    och ett helt skal i glasfiberkompositen inte är möjligt, kan istället  
    detaljer av materialet appliceras på armbandet. 

USB SKYDD   För att inte riskera att smuts och fukt kommer in genom USB-
    uttaget appliceras där ett litet skydd i termoelast. 

4.4.9 Färgval
Eftersom målet med formgivningen var att ge ett slimmat intryck, lackas prototypen med högblank 
svart färg. Valet motiveras med att en mörk färg absorberar mer ljus och upplevs mindre än en ljus 
färg. En svart basfärg ger även möjlighet att, med färgade detaljer, skapa samhörighet med skidan då 
dennes färg eventuellt kommer att variera. Till prototypen sys ett svart armband men även färgen på 
detta kan fungera som detalj och ge åkaren möjlighet att ge sin färddator en personlig prägel.

4.4.10 Lösningsbedömning av prototyp
Efter att utformningen var klar och modellen utskriven, kunde en utvärdering av konstruktio-
nen göras. Det visade sig att elektroniken krävde ytterligare några komponenter och att de redan 
givna, behövde mer utrymme än vad som tidigare sagts. Detta medför att skalet måste ökas något 
i storlek för att kunna användas i en prototyp. Den utskrivna modellen används därför enbart som 
påsiktsmodell. Modellen som printades hade enbart två skruvtorn, för att öka komponentutrym-
met, vilket inte är det optimala då trycket fördelas ojämnt över skalets anläggningsytor. Minst fyra 
skruvtorn är nödvändigt för en stabil och tät konstruktion. Skruvtornen kan med fördel även an-
vändas för att positionera kretskortet i underdelen av skalet. Infästningen för byglarna bör förstärkas 
och ytterligare en ökning av skalets dimensioner göras i dessa områden för att klara av påfrestnin-
garna från armbandet. Glaset kräver också små justeringar för att klara av belastningen som touch 
screenen indirekt medför. Större limytor skulle förbättra konstruktionen. Eventuellt kommer 
urtaget för USB att behöva flyttas då risk finns att touch screenens kontakt krockar med usbporten.

Genomförande
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5 Utformning av kompositskida
Strax innan skidan skulle gå i produktion fattades beslut att vissa mindre förändringar i geometrin 
var nödvändiga för produktens hållfasthet. Då gavs även möjligheten att se över skidans formgivn-
ing och detta kom att bli en del i detta examensarbete. Tiden för arbetet begränsades till ett fåtal 
arbetsdagar och ett förslag skulle då presenteras för konstruktören på Rollytech, Niklas Jernelöf. I 
och med tidspressen tilläts ingen djupare motivering av formspråk. 

5.1 Problembeskrivning
Bilden ovan kommer från Rollytechs tidigare samarbete med universitetet då utvecklingen av 
elektroniken till skidan började. En designer var involverad i formgivningen redan då, men på 
grund av tillverkningstekniska skäl kunde inte den föreslagna formen till fullo bibehållas. Då be-
slutet tagits att skidan skulle gå i produktion bestämde sig företaget för att titta över formgivningen 
ännu en gång. Med en ny samarbetspartner och modernare tillverkningsmetoder skulle en mer 
avancerad form på skidan vara möjlig. 

Uppdraget var att se över skidans form och komma med förslag på åtgärder som kunde lyfta ski-
dans uttryck. Det hela begränsades till enbart illustrativa förslag som konstruktören på Rollytech 
om möjligt skulle genomföra.
 
5.2 Informationsinsamling
Genom att titta på den prototyp av skidan som tagits fram samt existerande CAD-modeller bil-
dades en uppfattning av vad som skulle kunna förändras för att förbättra skidans form och efter 
önskemål från ledningen, ge den ett ”fräsigare” uttryck. Skidans helhetsintryck var viktigt att 
föstärka men fokus valdes att läggas på bakskärmen, vilken ansågs vara i störst behov av förändring. 
Även övriga detaljer (framskärm, dekaler, brickor) diskuterades.

Bild 53. Rullskidan som togs fram i ett 
tidigare samarbete mellan Rollytech och LTU

Bild 54. Utgångsläget inför formgivningen av skidan. Framskärm och 
bakskärm saknar samhörighet och skidans färdriktning är otydlig

						 Kompositskidan
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Konkurrenter studerades och slutsatsen drogs att de flesta skidor på marknaden ser i stort sett lika-
dana ut. Många tillverkas av en stomme i lättmetall och med stänkskärmar i plast. Design verkar 
inte vara något som det lagts någon större vikt vid och detta gäller även Elpex egna rullskidor, dock 
finns en del kreativa lösningar ute på marknaden.

Bilder från en mässa i Finland visar att det är fler som har en idé 
om en skida helt i komposit. Trots sökande efter fakta om skidan 
på bilden till vänster (bild 56), har ingen information hittats och 
det är osäkert om den faktiskt finns på marknaden.    

Inspiration hämtades bland annat från bilar med strömlinjeform 
för att dessa ger ett ”fartfyllt” uttryck, något som även borde 
eftersträvas vid formgivningen av den nya skidan. 

 

Bild 55. Några av Elpex konkurrenter

Bild 56. Kompositskida från 
mässa i Finland.

Bild 57. Sportbilar var en av inspirationskällorna inför 
formgivningen av skidan

Kompositskidan
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5.3 Idéverksamhet och konceptgenerering
Framskärmen i sig gav ett genomtänkt uttryck men skidans formspråk i helhet kändes ofärdigt. En 
tydlig riktning och fartfyllda linjer på skidan saknades. 

Efter skisser på olika former av stänkskärmar valdes att testa formerna på bakskärm i modeller 
av lera. Genom modellerna kunde de olika idéerna enkelt prövas, jämföras och utvärderas. Detta 
utmynnade i tre potentiella koncept som sedan utvecklades och kombinerades till ett slutgiltigt 
förslag.

Små justeringar på främskärmen föreslogs och lermodellerna på bakskärmen utvärderades och 
kombinerades. 

Den nya bakskärmen modellerades upp i Alias och illustrationer gjordes för att enkelt kunna pre-
sentera förslagen. Dessa skickades för feedback till konstruktören på Rollytech och diskussionerna 
kring förslagen fördes genom telefonsamtal och mail. 

Bild 58. Skisser på fram- och bakskärm

Kompositskidan

Bild 59. Olika idéer på bakskärmar testades i lera
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5.4 Förslag till formförbättringar
Nedan visas några av de formförändringar som föreslogs och diskuterades.

5.4.1	Bakskärmen
Då skidans bakskärm ser ut som en “snigel”, utan någon 
antydan till fart eller riktning, lades tid ner på att titta på vad 
som skulle kunna förbättra den formen. Skidan bör, med 
hjälp av bakskärmen, förmedla uttrycket fart och det görs 
bäst med “snabba” linjer.  Genom att öka radien något 
(i ytterkant runt hälen) får skidan en mer svepande form.

Liksom en fortsättning på framskärmen återkommer 
det upphöjda mittpartiet men nu ännu högre i en form som 
även påminner om en vinge. 

Nedan visas det förslag som skickades till konstruktören för 
att ge en 3-dimensionell uppfattning om den nya formen 
(bild 60).

Med en vinge får skidan ett mer fartfyllt uttryck och en tydlig riktning. Den ser även sportigare ut, 
och med inspiration från motorsportens värld, även något råare ut. 

om möjligt något 
större radie vid 
övergång,

FÖRSLAG TILL FORMFÖRBÄTTRINGAR

Bakskärmen
Då skidans bakskärm ser ut som en 
snigel har vi lagt ner mest tid på att 
titta på den formen.  Vi anser att skidan 
med hjälp av bakskärmen bör 
förmedla uttrycket fart och det görs 
bäst med “snabba” linjer.  Om man 
skulle kunna öka radien något (iaf i 
ytterkant runt hälen) skulle det göra en 
stor skillnad.

Det var på tal om att utveckla vingen 
och efter bl a tester i lera kom vi fram 
till den snabbaste, snyggaste formen!

Liksom en fortsättning på framskär-
men återkommer upphöjningen men 
nu ännu högre i en form som även 
påminner om en vinge.  Se redigerade 
renderingar från alias. 

stor radie men 
dock så att det 
syns!

mer rakt ut men i 
en “fartfylld” linje

Kompositskidan	

Bild 60.
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5.4.2	Framskärmen	
På skidans framskärm ändras radien till 50 mm enl. 
överenskommelse med Carbonia. “Tippen” längst fram 
sänks något för att öka skidans uttryck av riktining framåt 
och fart och harmoniserar så bättre med det nya förslaget på 
bakskärmen.  

En urfasning som fadar ut där brickan ska sitta föreslås. 

Formen på framskärmen känns rätt, men även om materi-
alets struktur sedan kommer att ge skidan ett originellt ut-
tryck, är linjerna viktiga och dessa bör finnas kvar. Linjerna 
bör dock förstärkas genom att upphöjningen ökas något.   

5.5 Konceptutveckling
På grund av tidspressen modellerade Niklas ett eget förslag 
(se bild 61), där vissa likheter fanns med de ändringar som 
presenterats, men som i helhet inte alls stämde överrens 
med det förslag som givits. Bakskärmen påminde något om 
en ankstjärt i negativ bemärkelse, formen saknade totalt samhörighet med resten av skidan och 
motverkade den riktning som diskuterats. I samråd med Bengt Holmqvist, universitetsadjunkt på 
avdelningen för industriell design vid LTU, analyserades skidans form åter igen.

FÖRSLAG TILL FORMFÖRBÄTTRINGAR

Framskärmen
På skidans framskärm ändras radien till 50 mm enl. 
överenskommelse med Carbonia. “Tippen” längst fram 
sänks något för att öka skidans uttryck av framåtanda 
och fart och harmoniserar bättre med vårt förslag på 
bakskärmen.  

I 3D-modellen vi fick gick någon typ av linje(delnings?) 
runt hjulet och ihop med övergången. Vi tycker att 
linjen bör ligga högre upp mot kanten och eventuellt 
om möjligt enbart en urfasning som fadar ut där 
brickan ska sitta. Om denna enbart finns där av “design-
skäl” är vårt förslag att den skulle se ut som den gröna 
linjen i den övre bilden.

Formen på framskärmen tycker vi är bra men även om 
materialet i sig sedan kommer att ge skidan ett uttryck 
anser vi att linjerna (som påminner om en riktig skid-
spets, och syns i form av en liten upphöjning) bör vara 
kvar men förstärkas med att göras något högre.   

På prototypen finns radier runt hela skidan men i 
CAD-modellen var alla kanter vassa. Kommer det att 
vara radier på skidan som tillverkas nu? (det tycker vi)

sänks något
ytterst

ca 2 mm mer 
upphöjd

svag urfasning 
för bricka

delningslinje i 
överkant

Kompositskidan

Bild 61. Rollytech’s eget förslag på bakskärm
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Trots tidspressen och dålig CAD-geometri ansåg Roland Öhrvall, dessbättre att det tidigare förs-
laget var värt att satsa på och därmed skulle genomföras och optimeras för tillverkning. Detta ledde 
till att deadlinen försköts något och att ankstjärten begravdes.

Då den nya CAD-geometrin var färdig och avstämd med Carbonia (tillverkare) returnerades 
geometrin för ett sista godkännande innan formverktyg kunde beställas. Några små ändringar 
föreslogs och efter justering blev resultatet riktigt bra. Alla vara nöjda med den slutliga formen.

I denna fas togs några förslag på dekaler fram som skulle kunna ge användarna möjlighet att per-
sonifiera sin skida. Dekalerna skulle även fungera som förstärkning av skidans uttryck.

Bild 62. Några förslag på dekaler som förstärker skidans form och riktning 
samt några lite mer kreativa idéer på hur skidan kunde personifieras

Kompositskidan
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6 Resultat
6.1 Problem
Detta examensarbete har utgjorts av tre uppgifter vilka i allra högsta grad varit beroende av varan-
dra men krävt individuella lösningar. Då Elpex som varumärke saknar ett tydligt formspråk och 
har en önskan om att utveckla det, har det varit viktigt att försöka skapa en samhörighet mellan de 
två produkterna.

6.2 Formgivning av kompositskida
Då Rollytechs nya kompositrullskida snart skulle gå i produktion fanns möjligheten att se över ski-
dans form och komma med förslag på åtgärder som kunde lyfta skidans uttryck. Det uttryck som 
eftersträvades var snabbt och sportigt, något som den befintliga skidan saknade. En tydlig form-
mässig riktning behövdes för att uppnå det önskade uttrycket. Ett förslag lades fram och i samar-
bete med Rollytechs konstruktör anpassades den nya formen för produktion. Även förslag på färger 
och dekaler presenterades för företaget.

6.3 Förslag på gränssnitt
En av uppgifterna i projektet var ta fram ett förslag på ett användarvänligt menyssystem med ett 
visst antal funktioner. Funktionerna valdes utifrån en enkätundersökning bland skidgymnasieelever 
och i diskussioner inom projektgruppen. Systemets struktur skulle vara enkelt, konsekvent och 
lättförståeligt med tydliga funktioner. Ett gränssnittsförslag presenterades för ansvarig mjukvaru-
utvecklare och när förslaget kan testas praktiskt kommer det att optimeras för användning. 
						
6.4 Formgivning och konstruktion av färddator
Huvuduppgiften i detta examensarbete var att utforma en tålig, säker och attraktiv färddator för 
rullskidåkning som skulle inrymma komponenter med givna mått för att visa data och erbjuda 
möjlighet till fastsättning samt manövrering. Färddatorn skulle trådlöst kommunicera med rullski-
dan och efter åkning kunna anslutas till en dator för utvärdering av tränings-/tävlingspasset. Efter 
en lång process av idéarbete med systematisk problembehandling som grund, kunde slutligen en 
prototyp presenteras för uppdragsgivaren. Prototypen kommer att fungera som ett testobjekt och 
innan serieproduktion är möjlig kommer vissa justeringar att krävas.

STOPWATCH

STOP NEW LAP

00:09:35
1 2

Ett förslag på menysystem arbetades fram 
som kommer att användas som grund i 
utvecklingen av mjukvaran i färddatorn.

Resultat
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Fiberkompositskidan

Resultat
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ELPEX Färddator
En slimmad färddator som 
sitter bekvämt genom att 
följa armens form. Det jus-
terebara armbandet i ett 
luftgenomsläppande material 
passar en mängd olika arm-
tjocklekar och tillåter en säker 
fastsättning.

Navigeringen sker med hjälp 
av touch screen och ett 
tydligt menysystem gör den 
enkel att använda. Den “extra 
lysknappen” möjliggör 
belysning närhelst man önskar 
men sparar energi då den inte 
är tänd jämt.

Möjligheterna att variera 
färddatorns uttryck är stora. 
Armbandsprincipen gör det
enkelt att byta ut armbandet 
och i framtiden kanske skalet 
kan utvecklas i olika färger.

Resultat
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Konstruktionen
Ett skal anpassat för formsprutning 
möjliggör integrering av byglar för 
armbandsinfästning på ett enkelt 
sätt. De ingående komponenterna 
förmonteras på kretskortet som 
hålls på plats av skruvtornen och 
innesluts och skyddas sedan i skalet 
som skruvas ihop underifrån med 
självgängande plastskruv. 

Förslaget att använda ABS/PC i 
skalet ger en tålig produkt med bra 
ytfinish som klarar väder och vind 
utan större påverkan. 

      Resultat

83.0 mm20.0 mm

48.0 mm
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7	Diskussion
Projektet har under dessa månader varit en spännande resa med både med- och motgångar. Det har 
varit mycket lärorikt att arbeta i en grupp med olika kompetenser vilka tillsammans skulle åstad-
komma ett resultat som tillfredställde allas förväntningar. Möten varje vecka möjliggjorde en nära 
kommunikation och det var lätt att få den information som behövdes. Mötena var tidskrävande 
både i mötestid och i förberedelser, då de ställde krav på att vi skulle visa resultat varje vecka. 
Kraven sporrade vårt arbete vilket var positivt, men en nackdel var att mycket tid lades ner på att 
förbereda och presentera små moment i utvecklingsarbetet. 

Nedan följer en diskussion kring tillvägagångssättet som använts. Vad har vi lärt oss och blev pro-
jektet egentligen som vi tänkt oss?

7.1	Metod
Redan i ett tidigt stadium insåg vi svårigheten i att lyckas utveckla en ”pulsklocka” med de givna 
förutsättningarna. Begränsade av stora komponenter skulle vi utveckla en klocka som helst skulle 
kunna användas av alla rullskidåkare och vid alla tillfällen, träning som fest. Man kan förstå att 
företaget vill utveckla produkter som tilltalar en bred marknad, men en tjej i 14-årsåldern har inte 
samma önskningar på en teknikprodukt som en 60-årig man och detta måste tas hänsyn till. Att 
vilja utveckla en högkvalitativ produkt utan, att från företagets sida, vara beredd att lägga resurser 
och satsa helhjärtat på projektet är också något motsägelsefullt, särskilt när rivaliteten i teknikbran-
schen är så pass hög.

Inför kommande projekt är det alltså VIKTIGT att redan från första början göra en tydlig analys 
av målgruppen och tillsammans med uppdragsgivare gå igenom till VEM, VAR och VARFÖR 
produkten ska ut på marknaden?

Vi har förstått att erfarenhet i produktutvecklingen är en viktig del av processen. När beslut ska 
fattas, vilken ordning man bör göra vad och i vilken utsträckning, hur saker bör presenteras för 
involverade, har erfarenheten stor inverkan på resultatet. Något som vi lärt oss är att man själv-
klart ska lyssna på sin uppdragsgivare men ännu viktigare är att lita på sina kunskaper inom ämnet. 
För oss visade det sig till exempel att ett en idé vi tidigt presenterade men då ratades av företaget, 
i slutet ändå blev aktuell och en del av resultatet. En onödig omväg som kunnat undvikas om vi 
redan då trott på oss själva. Vi lärde oss även att det är viktigt att kunna säga nej då uppgifterna i 
projektet hade en tendens att bli fler och fler och tiden faktiskt bara var 20 veckor. 

Vi har även fått tillfälle att reflektera över vår utbildning och dess inriktning. Vi har insett att det 
behövs kunskap i att kombinera konstruktion och formgivning men också att det inte alltid är så 
enkelt. 

För oss har det varit en svårighet att hitta en medelväg, att kunna lita på de kunskaper vi har inom 
konstruktion men samtidigt inte låta dessa vara en alltför begränsande faktor för idéarbete och 
formgivning. Våra kunskaper inom konstruktion har inte alltid räckt till och man ifrågasätter om 
djupare kunskaper hade kunnat underlätta formgivningsarbetet eller om det hade varit en ännu 
mer begränsande faktor? 
CAD-modellering är ett mycket bra verktyg vid produktutveckling men kan ibland vara begrän-

Diskussion
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sande rent modelleringstekniskt. Det kan även verka förvillande då produktens proportioner 
förvrängs och är svårtolkade på skärmen. Därför kan det vara bra att komplettera en CAD-modell 
med en lermodell även om leran också har sina nackdelar.

Ett problem under utvecklingen har även varit hur vi har sett på produkten. Under en lång fas 
försökte vi utveckla en KLOCKA och var begränsade till den tankebanan utifrån den bild vi 
alla har av just en klocka. Då vi kom till insikt om att det var en liten färddator vi faktiskt skulle 
utveckla blev arbetet enklare. Detta bevisar hur lätt vårt arbete begränsas av förutfattade meningar.

7.2 Resultat
Målet var att ta fram en fungerande prototyp och ambitionen var att efter utvärdering av denna 
lämna över produktionsunderlag till företaget. På grund av oförutsedda fördröjningar vid utveck-
lingen av elektroniken var detta tyvärr inte möjligt inom ramen för examensarbetet. Resultatet blev 
istället en påsiktsmodell som tydligt visar på konceptet och konstruktionsprincipen.

En stor del av utvecklingsarbetet har kretsat kring den energisnåla display som projektgruppen 
valt att använda i pulsklockan som kom att bli en liten ”färddator”. Med sin inbyggda ljuskälla är 
displayen väldigt stor i förhållande till liknande produkter och det kändes omotiverat att använda 
den när dagens teknik till och med erbjuder elektronik invävd i textil och lövtunna displayer. Då 
displayen var en fastställd komponent var det bara att efter bästa förmåga anpassa arbetet efter den. 
Denna typ av verklighetsförankring är dock nyttig för att förstå att företaget måste ha realistiska 
mål när det gäller t.ex. komponenter inom rimlig prisklass och tillgänglighet.

Då utvecklingen av elektroniken pågick parallellt med vårt utvecklingsarbete tillkom vissa mindre 
komponenter och batteriet byttes ut. Touch screenen som skulle användas var svår att hitta till ett 
rimligt pris på marknaden vilket bl.a. var en bidragande orsak till att slutresultatet inte kunde bli 
en fungerande prototyp. Ett av målen som vi hade var att hålla nere färddatorns dimensioner och 
osäkerheten gällande komponenterna var något vi tillslut var tvungna att bortse ifrån för att kunna 
gå vidare. Med facit i hand borde vi ha tagit till mer i dimensioner än vad som gjordes för att mini-
mera risken att skalet skulle vara för litet.

Vi hade hoppats på att kunna hitta en lösning med ett skal i glasfiberkompositen men dessvärre 
var vi tvungna att finna en lösning där kompositen fick en mindre betydande roll och enbart fick 
fungera som detalj. Detta känns lite som ett misslyckande då mycket arbete till en början lades ner 
på att anpassa produkten efter detta material. Dock tror vi att valet att istället använda formsprutad 
plast var rätt då företaget ekonomiskt skulle vinna på detta i längden.

Resultatet blev inte riktigt vad vi hade förväntat oss även om vi och övriga projektgruppen är nöjda 
med den lösning vi kommit fram till. Visst hoppas man alltid på att en genialisk idé ska dyka upp 
men utifrån de förutsättningarna som gavs och en gnutta realism tycker vi att vi har kommit fram 
till ett trovärdigt resultat.
Sammanfattningsvis har vi insett att examensarbetet hade mer djup än att bara ta fram en produkt 
åt Ro Rollytech AB. I utvecklingsarbetet blev vi tvungna att möta konflikten mellan konstruktören 
och formgivaren inom oss själva och lära oss att kombinera de två sidorna på ett bra sätt. 
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7.3	Framtid
Om Rollytech väljer att realisera hela träningssystemet är det ännu en bit kvar av utveckling för 
att det ska släppas på marknaden. Det första steget är dock redan taget, skidan har tillverkats i 25 
provexemplar och ska nu testas av vana rullskidåkare. Förhoppningsvis blir produkten uppskattad 
och Rollytech kan påbörja en serieproduktion. Skidan med sitt speciella uttryck skiljer sig nämn-
värt från Rollytechs övriga sortiment och vi hoppas att den nya profilen även kan ge styrka åt Elpex 
som ett modernare varumärke. En logotyp för Elpex kommande serie av produkter har tagits fram 
där man vill lyfta fram tillverkningstekniken som använts för att framställa skidorna i glasfiberkom-
posit; ”Envelope wrap fibre layout technology”. 

Vecka 40  är det den årliga Tekniska mässan i Älvsjö där teknikföretag samlas och får möjlighet att 
byta erfarenheter och knyta kontakter. Varje år delas under samma mässa ut ett pris för bästa ”Em-
bedded system” och i år har Elpex nya träningssystem blivit nominerat. En prototyp av färddatorn 
ska då tillsammans med skidan presenteras och förhoppningsvis kommer detta bli ett bra tillfälle 
att marknadsföra Elpex.

Färddatorn har god utvecklingspotential både konstruktions- och funktionsmässigt. Innan en 
serietillverkning är möjlig krävs att tester av systemet genomförs. Gränssnittet behöver utvärderas 
av användare för att optimeras och färddatorns skal kräver tester för bestämning av IP-klass och 
tätning därefter. Dagens marknad är fylld av multifunktionella teknikprylar och vi anser att om 
Rollytech ska ha en chans att konkurrera med dessa krävs en extra satsning. Till exempel är ett 
pulsbälte troligtvis en nödvändighet och att integrera en musikspelare i samma pryl skulle kunna 
vara en satsning i rätt riktning.
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1. Vad handlar problemet om egentligen och var ligger det största problemet?
Problemet handlar om att med systematisk problembehandling utforma en ny produkt som ska ge 
rullskidåkare möjligheten att tillgodogöra sig åkdata under åkning. Data ska efteråt kunna över-
föras, lagras och åskådliggöras i ett program där åkaren själv kan utvärdera sin träning. De största 
problemen är att hitta ett optimalt sätt att placera enheten lättillgänglig för åkaren och att göra den 
tålig för yttre påfrestningar.

2. Vilka icke uttalade önskningar och förväntningar ingår?
Att åkaren själv ska kunna välja placering av enheten
Att den ska vara unik på marknaden
Erhålla ”deligthers”
Högkvalitativ
Tvättbar

3. Vilka uppgifter ska produkten klara?
Kunna visa aktuell data
Erbjuda fastsättningsmöjlighet
Klara temperaturskillnader(C) Max +40, Min -5.
Motstå fukt
Inrymma och skydda nödvändiga komponenter
Erbjuda anslutning till USB-kabel?
Tåla rörelse
Medge laddning av batteri
Tillåta förflyttning
Erbjuda åkaren möjlighet att välja vilka data som ska visas. 
Livslängden styrs av batterierna-? (uppdateringsbar?)

4. Vilka vägar står öppna för utveckling?
Ytterligare funktioner
Applicering på fler former av träning
Fler färgval
Brand extension 
Kostnadseffektivisera (tillverkning)
Förpackning och exponering i butik

5. Vilka egenskaper måste produkten ha?
Användarsäker
Användarvänlig
Hållfast, Prisvärd
Visa tydliga data
Attraktiv
Medge flexibilitet
Sportig

      Bilaga    1 
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6. Vilka egenskaper får den INTE ha?
Osäker för användare
För dyr
Otymplig
Ömtålig
(läsa annan sändares info)

7. Vilka liknande produkter finns?
Pulsklockor
GPS
Stegräknare
Färddator
Mobiltelefon
Handdator
”Popswatch”

8. Finns det några standardkrav/normer?
IP-klass
EMC-märkning
(ev standard för sändning men inte vårt område)

9. Ändringsmöjligheter angående prestanda och utseende?
Eventuell ändring av energikälla för förändrad livslängd kan påverka både produktens prestanda 
och utseende.

10. Tekniska trender?
Många liknande produkter finns att tillgå på marknaden till ett relativt lågt pris och utvecklingen 
går fort framåt vilket bidrar till att produkternas livscykel förkortas avsevärt.  Det blir viktigare att 
vara unik och erbjuda kvalitet för att hävda sig på marknaden. 

 Bilaga    1
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Krav och önskemålK/Ö AnsvarigÄndring

Geometri (fysisk)

Inrymma belyst display med måtten 47x35x7 mm
Möjlighet att visa 22x38 mm displayfönster för
användaren
Inrymma strömkälla med måtten ??
Innesluta USB-uttag med måtten ??
Inrymma signalgivare (högtalare, vibrator etc)
Möjliggöra utgående signal (vibration, ljud)
Fastsättningsmöjlighet
Erbjuda skydd för ingående komponenter 
Vara medtagbar
Minimera vikt
Visst antal “tryckytor” på displayfönster
Extra skydd för displayfönster 
Undvika geometri som negativt förvränger det som 
visas i displayfönstret
Geometri som tillåter utbyte av viss detalj 
(personifiering)

 
Krafter (hållfasthet)

Fästanordningen måste bära upp minst enhetens vikt
Tåla en viss skakkraft

Energi 

Strömkälla: Batteri???
maximal strömförbrukning 1,5 mA (alert mode), 400 µA 
(sleep mode)
Laddning av strömkälla genom USB

K
K

K
K
Ö
Ö
K
K
K
Ö
K
Ö
Ö

Ö

K
K

K
K

K

BILAGA 2 - Kravspecifikation       (1/5)
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Krav och önskemålK/Ö AnsvarigÄndring

Material (egenskaper)

Tåla temperaturskillnader (º C) max +40, min -5
Motstå korrosion
Tåla fukt, IP-klass XXX, även efter batteribyte?
Motstå UV-strålning
Minimera störande reflektioner (solljus)
Vara miljövänligt, återvinningsbar, minimera spill
Inte avge gifter, färg, lukt
Isolerande (produkten får ej riskera att överhettas)
Ge skydd åt ingående komponenter, speciellt för dis-
playfönster

Signaler (kommunikation m. användaren)

Signal för batteribyte/laddning(lampa?)
Återkoppling/respons vid menyhantering
Signal vid olika inställningar (min-/maxhastighet)

Gränssnitt (meny)

Användarvänligt, lätthanterligt system
Enkla, tydliga symboler
Modernt
Konsekvent

Säkerhet (allmän)

Eliminera skador på användare och omgivning
Barnsäker?

K
K
K
K
Ö
Ö
Ö
K
Ö

Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

K
Ö
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Ö
Ö
Ö
Ö
K

Ö

-

Ö
-
K
-

Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö

Tillverkning

Minimera tillverkningskostnad (material etc???)
Minimera spill
Användning av standardkomponenter
Användning av lokala resurser
Anpassa geometri för enkel tillverkning (släppvinklar 
etc)
Eftersträva miljövänlighet

Kvalitetskontroll (testmöjligheter, standarder)

EMC-märkning, test?
Eventuell FEM-analys
ISO-standard el dyl?
IP-klassificering
USB-styrka?

Monterbarhet (vid tillverkning)

Enkel montering
Minimera antal moment 

Transport (från produktion till kund)

Stapelbar förpackning
Minimera vikt
Nyttja lokala resurser
Miljövänlig hantering (bränsle, transportmetod etc)

AnsvarigKrav och önskemålK/ÖÄndring

           (3/5)
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Krav och önskemålK/Ö AnsvarigÄndring

Förpackning (funktion, utseende)

Förenkla exponering och lagring
Återvinningsbar
Väcka köplust
Skydda produkten
Ge mervärde

Handhavande (användning)

Enkel fastsättning
Enkel användning
Varierbar infästning
Bruksanvisning
Enkel förvaring

Underhåll

Service?
Lätt att rengöra
Livslängd 5 år??
Skötselråd
Uppdatering av programvara via hemsida

Kostnader

Max tillverkningskostnad?
Investeringskostnader?(serietillverkning)kalkyl?
Minimera verktygskostnader
Prototyptillverkning?

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

Ö
Ö
Ö
K

K
-
Ö
K
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Krav och önskemålK/Ö AnsvarigÄndring

Miljö 

Miljövänliga/återvinningsbara material
Minimera energiförbrukning vid tillverkning och 
användning
Miljövänlig tillverkningsmetod

Tidsplan

Stoppdatum för utveckling; se projektplan

Design

Målgruppsanpassad
Anpassad för enkel rengöring och underhåll
Nytänkande/modern
Uttrycka pålitlighet, sportighet och vara slimmad
Tydligt gränssnitt
Motiverad design
Funktionell
Praktisk/smart
Skapa mervärde
Möjliggöra personlig anpassning (t.ex. byte av skal)
Armbandsbyte?
Möjliggöra personlig märkning med namn
Inneha reflexer

Ö
Ö

Ö

-

K
Ö
Ö
Ö
K
K
K
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö
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miljö

miljö

låg kostnad

låg kostnad handhavande

handhavande

goda 
prestanda

goda 
prestanda

attraktiv
design

attraktiv
design

vikt

vikt

1 0 0 0 1 2 0.08

2 1 0 0 1 4 0.16

2 2 1 2 2 9 0.36

2 2 0 1 1 6 0.24

1 1 0 1 1 4 0.16

säkerhet

säkerhet

ergonomi

ergonomi flexibilitet

flexibilitet

användar-
vänlig

användar-
vänlig

1 2 2 2 7 0.44

0 1 2 1 4 0.25

0 0 1 0 1 0.06

0 1 2 1 4 0.25

BILAGA 3 - Kriterieviktning       (1/2)
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åter-
vinningsbar

personi-
fiering

personi-
fiering

åter-
vinningsbar

produktion

produktion

hantering

hantering

vikt

1 1 2 4 0.44

1 1 1 3 0.33

0 1 1 2 0.22

materialtillverkning

material

tillverkning

transport

transport

vikt

1 2 2 5 0.56

0 1 0 1 0.11

0 2 2 3 0.33

formspråk

formspråk

mervärde

mervärde

vikt

1 0 1 2 0.22

2 1 2 5 0.56

1 0 1 2 0.22

livslängd

tålig

livslängd

tålig vikt

1 0 1 0.25

2 1 3 0.75

3
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BILAGA 4 - Önskemålsträd

Utifrån en kriterieviktning av ön-
skemålen kan ett önskemålsträd 
upprättas, där syftet är att utreda 
vilket önskemål som är viktigast 
att ta hänsyn till i utvecklingsar-
betet.
 I denna bilaga följer resultatet av 
den viktning som gjordes på
 önskemålen från kravspecifika-
tionen för färddatorn. 

Önskemål är, till skillnad från 
krav, inget som MÅSTE uppfyl-
las men ger produkten mervärde 
om de uppfylls. 

optimal displayenhet

miljö

åter-
vinningsbar

produktion

hantering

tillverkning

material

transport

säkerhet

ergonomi 

flexibilitet

användar-
vänlig

livslängd

tålig

personifiering

formspråk

mervärde

låg kostnad

handhavande

goda prestanda

attraktiv design

0.16 0.16

0.08 0.08

0.36 0.36

0.24 0.24

0.16 0.16

0.44 0.04

0.33 0.03

0.22 0.02

0.56 0.09

0.11 0.02

0.33 0.05

0.44 0.16

0.25 0.09

0.06 0.02

0.25 0.09

0.25 0.06

0.75 0.18

0.22 0.03

0.56 0.09

0.22 0.04

4 %

3 %

2 %

9 %

2 %

5 %

16 %

9 %

2 %

9 %

6 %

18 %

3 %

9 %

4 %  = 100 %
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BILAGA 5 - Abstraktion

1. Funktionsberoende krav

• Inrymma display LASCAR, SP5-GFX1, med måtten 47x35x7 mm
• Möjlighet att visa data i ett 22x38 mm displayfönster 
• Inrymma strömkälla med måtten ??
• Innesluta USB-uttag med måtten ??
• Fastsättningsmöjlighet, hållla för minst enhetens egen vikt. (max 200g)
• Tåla fukt, IP-klass XX
• Tåla temperaturskillnader (º C) max +40, min -5
• Visst antal “tryckytor” på displayfönster, minst fyra stycken
• Tåla skakningar, antal N, test? F=m*a   0.2kg*13.8m/s (50km/h) 2.7N Fråga!! (Impuls,  
 påverkan under en viss tid! Ns)
• Säkert handhavande, ej förorsaka skador på operatör eller omgivning

2. Omformning av kvantitativa kravpunkter till kvalitativa

• Inrymma display av bestämd typ
• Möjliggöra visning av data i displayfönster
• Inrymma visst antal komponenter
• Erbjuda fastsättningsmöjlighet
• Tåla yttre påfrestningar
• Erbjuda manövreringsmöjlighet 
• Säkert handhavande

3. Formulering i lösningsneutrala termer

• Visa data
• Inrymma komponenter
• Möjliggöra fastsättning
• Tålig 
• Manövrerbar
• Säker

4. Slutlig problemformulering

”Utformning av en tålig och säker enhet som inrymmer komponenter för att visa 
data och erbjuder möjlighet till fastsättning samt manövrering”.  

5
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BILAGA 6 - Porters Branschanalys      (1/2)

För att se hur marknaden för en produkt som denna ser ut och vilka konkurrenter den kan tänkas 
möta gjordes en branschanalys enligt Porters femkraftsmodell där graden av rivalitet i branschen, 
hot från nyetableringar, hot från substitut samt leverantörers och kunders förhandlingsstyrka, un-
dersöks. 

Hot från substitut 
Produkten som Rollytech valt att ta fram har ingen motsvarighet på marknaden som det ser ut just 
nu. Det är ett nytt patenterat system de arbetar med, men man bör ändå undersöka vad och vem 
som kan tänkas rivalisera med deras nya produkt. 

Rullskidåkaren är den tänkta målgruppen för det nya systemet, en målgrupp som, enligt den 
tidigare nämnda enkätundersökningen, många gånger vid träning och tävling använder något sorts 
digitalt träningstillbehör t.ex. en pulsklocka. För att målgruppen ska vara intresserad av att använda 
sig av det nya systemet bör man därför kanske fundera över om man inte bör utveckla idén till 
något som mer liknar de sportklockor som finns på marknaden idag, men med fördelen att den 
även är anpassad till rullskidåkning. Detta skulle medföra fler varumärken som erbjuder liknande 
produkter men det kanske även är en förutsättning för att kunna sälja överhuvudtaget. De var-
umärken som då skulle vara potentiella konkurrenter är främst Polar, Suunto och FRWD.

Kunders förhandlingsstyrka
Om det finns många tillgängliga substitutprodukter på marknaden har kunden stora möjligheter 
att påverka det enskilda företagets framgångar och motgångar. Rollytech har slagit sig in på en, för 
sig, ny marknad där graden av tillgänglighet och tillgång till information är hög och mängden sub-
stitutprodukter är stor, vilket medför en ansenlig förhandlingsstyrka hos kunderna enligt Porters 
modell. Dock har Rollytech en konkurrensfördel i och med att inget liknande system som det de 
tagit fram finns på marknaden idag och vill kunden ha just de funktioner Rollytech erbjuder finns 
inget annat att välja på. Baksidan av det hela är att målgruppen är liten och att man som kund för 
att kunna utnyttja rullskidfunktionen i klockan även måste köpa de rullskidor som hör till. Detta 
kan vara en dödsstöt för hela projektet då allt bygger på att kunden först och främst behöver ett par 
nya rullskidor.

Leverantörers förhandlingsstyrka
När det gäller de komponenter som Rollytech valt att använda sig av för elektroniken i klockan 
finns många olika leverantörer att tillgå och kostnaderna för att byta leverantör från en till en an-
nan är försumbara. Hos dessa leverantörer är därför förhandlingsstyrkan relativt låg. Däremot när 
det gäller leverantören av det skal som ska skydda ingående komponenter i klockan har denne en 
mycket stark position då kostnaderna för att byta leverantör skulle vara mycket stora. Stora inves-
teringar i formverktyg är gjorda och det finns heller inte många liknande företag som arbetar med 
just detta material som Rollytech valt att använda sig av. 

6
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           (2/2)

Hot från nyetableringar
I branschen som nu diskuteras finns många aktörer som tillhandahåller pulsklockor och tränin-
stillbehör riktade mot olika segment av marknaden. Kostnaderna för att ta sig in på marknaden 
varierar beroende på vilket segment man väljer att rikta sig mot. Vill man konkurrera med de  
dyrare produkterna t.ex. i 5000 kronors klassen krävs också större kapital för att lyckas med detta 
och hotet från nyetableringar minskar. I Rollytechs fall finns risker för att konkurrenter försöker 
plagiera deras nya system om de ser att efterfrågan på produkten ökar efter lansering, detta medför 
ett ökat hot från nyetableringar.

Graden av rivalitet
Populariteten i att använda olika former av träningstillbehör i sitt sportutövande har ökat markant 
senaste åren och pulsträning är något som allt mer omnämns i dagstidningar och träningsmagasin, 
vilket triggar människor till att testa ny teknik. Det är väl känt att vi idag lever i ett hälsofixerat 
samhälle där man är villig att pröva i princip vad som helst i jakten på den perfekta formen och 
marknaden översvämmas dagligen med nya teknikprylar som ska hjälpa oss med detta. Det hela 
medför att det ställs väldigt höga krav på de produkter som vill vara med och slåss om marknad-
sandelarna. Rivaliteten på marknaden kan därför anses vara väldigt hög då teknikutvecklingen går 
framåt med en rasande fart. Hänger man inte med i tempot har konsumenterna snart glömt din 
produkt.
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inspiration

Carbin_techtrail

ph_st_2004_fossilwatch

Philippe Starck, 2004 fossil

ph_st_fossilproto

POLAR, polar carbine

SWATCH by Ora Ito
Techtrail, highgear

MAC, Nanoarmband

SILVA, stegräknare
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Hej,          LTU, 060213

vi är två studenter från Luleå tekniska universitet som just har påbörjat vårt 
examensarbete inom Industriell Design mot Elpex.  Vi hoppas att Du har möjlighet 
att ge oss lite av Din tid och delta i en webbaserad undersökning som är en viktig del 
i vårt utvecklingsarbete av ett nytt digitalt träningstillbehör. Genom att skicka in dina 
svar har Du chansen att vinna en av Elpex nya rullskidbagar!

Denna enkät är gjord för Dig som regelbundet tränar skidåkning och under 
säsong även åker rullskidor.  Att just Du blivit utvald till att ingå i 
undersökningen beror på att vi tror att Dina erfarenheter av skidåkning och 
träning på elitnivå kan hjälpa oss att utveckla en välanpassad produkt. 

Om Du vill deltaga, skicka in Dina svar senast torsdagen den 23 februari och självklart 
kommer dina svar att behandlas med sekretess.  Om Du vill vara med i utlottningen 
av skidbagen måste Du dock fylla i Din mailadress i slutet av enkäten.

Om Du har några frågor, finns vi att nås på mailadress:
aletet-2@student.ltu.se eller
erihed-2@student.ltu.se

Här hittar Du enkäten,  skriv in adressen i Din webbläsare:

http://www.tkl.ltu.se/phpESP/public/survey.php?name=enkat_displayenhet

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Erika och Alexandra

BILAGA 10 - Enkätundersökning       (1/8)
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ENKÄT FÖR DIG SOM TRÄNAR PÅ RULLSKIDOR

- produktutveckling av ett digitalt träningstillbehör 

På uppdrag av Ro Rolltytech AB och deras varumärke Elpex (världsledande inom 
produktion av rullskidor) ska vi ta fram ett digitalt träningstillbehör. Tillbehöret 
ska genom kommunikation med rullskidan kunna visa åkaren aktuell träningsdata 
i en display; så som hastighet, sträcka etc. Data ska sedan kunna åskådliggöras i 
ett dataprogram för att utvärderas. I syfte att undersöka relevansen av tillbehörets 
olika funktioner bland nästa generations användare hoppas vi kunna göra, en på 
marknaden, konkurrenskraftig och unik produkt. Frågorna i enkäten behandlar 
främst vilka typer av funktioner Du skulle vilja se hos ovanstående beskrivna 
produkt och även vad Du som konsument anser vara viktigt när Du köper en 
produkt av detta slag. ENKÄTEN TAR CA 5 MIN ATT BESVARA. DINA 
SVAR ÄR MYCKET VÄRDEFULLA FÖR OSS OCH KOMMER 
SJÄLVKLART ATT BEHANDLAS MED SEKRETESS. 

1. Kön
Man  50.0% (10)
Kvinna  50.0% (10)
TOTAL  100.0% 20

2. Födelseår
# Response
2 1979
2 1981
1 1982
5 1986
4 1987
4 1988
1 1989
1 88

           (2/8)
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3. Hur ofta åker Du rullskidor under "barmarkssäsong"? Kryssa för det svarsalternativ 
som stämmer bäst. OBS! 1 = ALDRIG, 4 = REGELBUNDET. Om Du svarar ALDRIG på 
denna fråga, behöver Du INTE fortsätta med enkäten. Vi tackar för Din medverkan men 
ber Dig ändå skicka in Dina svar! Se slutet av enkäten!

Average rank
1 2 3 4

Träningsintensitet (3.6)

4. Skriv ner den utrustning Du använder vid träning på rullskidor! (linne, hjälm, 
västkebälte etc.)
# Response
1 Hjälm (oftast) Vätskebälte (en med förvaringsfack ovanpå, samma som på vintern) 

Stavar Handskar, ibland cykelhandskar, men finns risk för blåsor på fingrarna då. 
pjäxor kläder beroende på väder, men oftast skidkläder som inte är så varma. 

1 Hjälm, pjäxor, lämplig klädsel, handskar, vätskebälte
1 HJälm, reflexväst, vätskebälte, t-shirt, thigs, pjäxor, vantar
1 hjälm, rullskidor, stavar, reflexväst, linne, tights, pjäxor, vätskebälte
1 Hjälm, vätskebälte, pulsklocka, reflexväst
1 Klädsel efter temperatur tex linne, underställ, tights, shorts, vindjacka, mössa Jag 

har alltid handskar pga skavsår på händerna. På längre träningspass används 
drickabälte(träningspass över en timme). Hjälm och övrig skyddutrustning 
använder jag aldrig. 

1 linne/t-shirt/underställtröja/jacka, hjälm, vätskebälte,hanskar
1 proski rullskidor klassiskt och skate. träningskläder, craft t-shirt,tights eller shorts, 

vätskebälte,skidhanskar och hjälm
1 reflexväst, pjäxor, skidor, stavar, handskar, vätskebälte, hjälm, träningskläder
1 Rullskidor, pjäxor, strumpor, byxor (oftast korta tights, eller vid regn ocg rusk - 

långa), t-shirt, ev. vindjacka, reflexväst om det är mörkt, handskar, stavar, hjälm, 
solbrillor vid sådan väderlek, Mp3-spelare (ibland)

1 rullskidor, stavar, pjäxor, hjälm, vätskebälte, tights eller shorts, funktions-t-shirt 
eller underställs tröja.

1 shorts/tights, t-shirt, reflexväst, vätskebälte, handskar, hjälm
1 stavar,vätskebälte,pjäxor, klocka och kläder
1 t-shirt, shorts, tights, hjälm, vätskebälte
1 tights,linne,reflexväst,hjälm,vätskebälte
1 underställ, tights, hjälm, vätskebälte
1 underställströja eller linne, tights, pjäxor, vätskebälte, tränings bh, hjälm, 

rullskidor, stavar, hanskar

           (3/8)
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1 underställströja, shorts/tights, handskar, hjälm, vätskebälte, stavar, pjäxor, 
rullskidor, pulsklocka

1 västkebälte, linne, reflexväst
1 vätskebälte, ibland pannlampa, pulsklocka
5. Använder Du idag någon typ av digitalt träningstillbehör?
Ja  95.0% (19)
Nej  5.0% (1)
TOTAL  100.0% 20

6. Om Du svarat JA på fråga nummer 5, skriv nedan vilken TYP av produkt (pulsklocka, 
GPS etc.), vilket MÄRKE och VARFÖR Du valde just denna! Svarade Du NEJ, gå vidare 
till fråga 7!
# Response
1 digital klocka. märke: casio. köpte den pga av priset och att den hade mellantids 

funktion.
1 Klocka, oftast en polarpulsklocka som jag på en del pass ansluter med en 

pulsmätare.
1 Polar pulsklocka. valde denna för den var fin och hade de funktione rsom jag ville 

ha
1 Polar s625x Pulsklocka. Valde den för att den har mycket funktioner, bra 

varumärke man kan lita på, bra kunservice och ligger i framkanten av ny teknik.
1 pulsklocka med hastighets och tripmätae för löpning
1 Pulsklocka Polar M22
1 Pulsklocka polar s150 ,,,kollade på ett par stycken men den passade mig bäst
1 pulsklocka polar s610, för att hålla reda på vilken intensitet jag håller
1 Pulsklocka POLAR S610. Därför att den har funktioner som ger mig bättre koll på 

vad jag har tränat, så att jag i efterhand kan få ut lite mer av passet, genom tyda 
pulskurvan gentemot känslan i kroppen får jag en uppfattning av form mm

1 pulsklocka polar. eftersom den är bäst,
1 pulsklocka polar. för att den fyller funktioner som jag vill ha och har bra design. 

dessutom är den bra kvalité.
1 Pulsklocka, märke Polar, för att de är lättåtkomliga och har många återförsäljare.
1 Pulsklocka, POLAR och även MP3, Nike/philips
1 Pulsklocka, polar,för att jag ska kunna se vad jag ligger på för puls på träningen.
1 pulsklocka,polar s610. Skolan har köpt in denna klocka.
1 Pulsklocka. (inte alltid pulsbandet men klockan är alltid med) Polar, ledande 

märke, känt för att vara bra grejor. Billigare variant utan alla finesser, inte 
nödvändigt för mig.

           (4/8)
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1 Pulsklocka: Polar S610, fick den av mamma och pappa i julklapp.
1 På alla träningspass har jag en vanlig klocka med tidtagning. Men jag äger också 

en pulsklocka av märket Polar som jag sällan använder och kommer inte ihåg 
vilken modell det var. Orsaken till att jag valde just den var att den var liten och 
smidig i designen plus att den var det bästa som fanns på marknaden just då för ca 
7 år sedan.

1 Vanlig digitalklocka. En Casio. Varför? Jag köpte den för tidtagning mellan 
kontrollerna vid orientering, men den funkar även bra för vanlig tidtagning vid 
träning och klarar av olika intervalltider, så man kan köra t.ex. 70/20 eller liknande.

7. Rangordna hur viktigt Du anser att dessa funktioner är hos ett digitalt 
träningstillbehör vid träning på rullskidor: OBS! 1 = ONÖDIGT, 6 = VÄLDIGT 
VIKTIGT

Average rank
1 2 3 4 5 6

Vanlig klockfunktion (5.3)
Tidtagning (5.9)

Varvtidtagning (4.0)
Timer (nedräknare) (2.9)

Hastighetsmätare (3.5)
Distansmätare (3.9)

Intervalltidtagning (4.5)
Pulsmätare (5.3)

Kontrastinställning (2.7)
Kalorimätare (2.5)

Vindmätare (2.2)
Höjdmätare (3.0)

Signalfunktion (vid t.ex. max- / minhastighet) (3.5)
Färgskärm (2.1)

Belysning (justerbar) (3.5)
Stor display (4.1)

Utbytbar fastsättning (3.5)
Utbytbart "skal" (möjlighet till individuell 

anpassning) (2.5)

Alternativ placering (3.0)
Anslutning till Windows (4.3)

Anslutning till Unix (1.8)
Anslutning till Linux (1.9)

Anslutning till Macintosh (2.6)
Tillgång till personlig träningssajt (t.ex. egen 

inloggning för analys av data) (3.4)

Syreupptagningsmätare (3.5)

           (5/8)
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8. Betygsätt följande kriterier efter hur Du värderar dessa när Du ska köpa en 
sportartikel. OBS! 1 = INTE ALLS viktigt, 6 = MYCKET viktigt. 

Average rank
1 2 3 4 5 6

Kvalitet (5.9)
Varumärke (4.0)

Lågt pris (3.9)
Utseende (4.0)

Funktioner (5.3)
Garanti (4.6)

Närhet till försäljare (3.9)

9. Vilken färg och vilket material skulle Du vilja ha på ett digitalt träningstillbehör? 
(grön, gummi etc.)
# Response
1 en neural färg och ett vädertåligt + stöttåligt material
1 gummi,plast som är tåligt och inte skaver eller gör ont om den ska sitta på ex.

armen. om den ska sitta på ex. rullskida eller annan träningsutrustning så kan det 
vara annat material. färg:svart, blå,röd. ingen nyonfärger som lyser starkt

1 kolfiber, svart
1 neutral färg typ blå eller grå och materialet ska kännas behagligt mot huden om det 

är en klocka
1 någon blå metalliclack, metall
1 något tåligt och skönt mot huden om det skall sittamot huden, färg spelar inte så 

stor roll bara den är ganska neutral som svart, silver mm kanske inte neongrön eller 
neongul

1 Nåt diskret.
1 Plast - inte temperturkänsligt. Metall om det inte skulle bli så kallt mot huden. 

Svart - smuts och repor syns inte lika mkt.
1 rosa,
1 Rosa, gummi
1 Rosa, material vet jag inte
1 rosa/svart/vitt gummi eller något hårt material
1 Röd och gummi 
1 röd, gummi/metall
1 svart metall,,gummi
2 Svart, gummi
1 svart, gummi 
1 svart, gummiaktig (som ytan på nokia 5140 ungefär)

           (6/8)

10



Examensarbete, LTU, Industriell Design 20p

      Bilaga    

1 Svart, mörkblå, mörkröd. Materialet ska vara skönt att ha direkt mot huden, det får 
inte vara känsligt för kyla och inte heller ha bra värmeledningsförmåga så att 
huden blir nedkyld. Så med mina material kunskaper skulle det bli något gummi-
plast liknande material.

10. Ge förslag på en produkt, vilken som helst, som Du tycker är snygg. Motivera!
# Response
1 ???
1 alla som är stilrena
1 Bang olufssen, för sin strama form som ändå sticker ut och märks.
1 bugatti eb 110, snabb och stilren design
1 det finns ingen speciel dom flesta ser bra ut.
1 Eero Aarrnios stol Pastillen är min favortitfåtölj då den är ren och enkel, men 

samtidigt futuristiskt annorlunda.
1 i-pod (mp3 spelare gjorda av apple). de är enkla och ser moderna ut.
1 I-pod nano för att den är liten stilren och smidig!
1 Ingen särskilld, men polars pulsklockor är helt ok
1 Ipod nano
1 iPod nano, den är stilren, lätthanterlig och smidig.
1 ipod, den är snygg och smidig
1 ipod, eftersom den är liten och mycket musik ryms på den
1 ipod. för den är smidig och lätt och har en fin design
1 just nu tycker jag SonyEricsson W800i är snygg.. De vågar kliva ut ur de som är 

vanligt för segmentet, och testar en ny färg, och bildar ett bra paket med mp3 
funktionen. Samtidigt har de fått den att utstråla kvalitet och med Sonys starka 
varumärke ger det mycket förtroende för produkten.

1 Mobiltelefon Sony Ericsson k750i. Den är enkel i sin design men ger ett intryck av 
hög kvalite sammtdigt som den är relativt neutral i sitt utseende(svart).

1 rudy skidglasögon. snygg design och bra funtion
1 samsung mobiltelefon för att den har en stilren och diskret design. praktiskt med 

lucka för att inte komma åt knapparna. 
1 Volvo p 1800 :P snygg bil fina former
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11. Var skulle Du helst vilja ha ett digitalt träningstillbehör placerat under träning, så att 
Du lätt kan avläsa displayen? På...
huvudet (0)
överarmen (0)
underarmen  35.0% (7)
axeln  5.0% (1)
låret (0)
magen (0)
foten (0)
rullskidan  5.0% (1)
staven (0)
handleden  55.0% (11)
handen (0)
TOTAL  100.0% 20

12. Har Du några ytterligare synpunkter eller tips, skriv nedan!
# Response
1 allternativt på rullskidan så man lätt kan se den.
1 Eftersom att det här verkar bli en relativt dyr sak skulle det vara ba om den går att 

använda vid andra sammanhang också tex löpning och cykling så att man inte 
behöver köpa flera produkter. 

1 gör den inte för stor
1 I ovanstående tycker jag handleden eller rullskidan men bäst vore nog handleden.
1 nej...

13. Vi kommer att lotta ut en rullskidbag till någon av Er som har besvarat enkäten. Vill 
Du vara med i utlottningen? Skriv då Din mailadress och vilken skola Du går på här!

           (8/8)
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Bilaga 11 - Jämförelse kvinna/man, enkätundersökning
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(Högsta poäng kunde ges till flera av alternativen)

Eftersom att det var möjligt att jämföra svaren från kvinnor med svaren från män, 
gjordes en enkel sammanställning. Detta är enbart för att se om det fanns några 
väsentliga skillnader däremellan. Observera att resultatet inte är statistikt säkerställt.
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BILAGA 12 - Brainstorming

DEL 1 - Deltagarna listar vad de förknippar med en rullskidåkare;
Träning, vätskebälte, rörelse, utmattning, tights, hjälm, stavar, reflexer, puls, skydd, asfalt, 
hastighet, distans, glasögon, svett, ohipp, mm.

På uppmaning skulle nu deltagarna associera dessa ord med djur, vilka blev följande;
Delfin – slimmad och snabb
Varg – ”slitvarg”, ensamvarg och hurtig
Orm – sommar, varmt med slimmad dräkt
Råtta (möjligtvis renrakad) – pösmage och tight dräkt
Älg – uthållighet och rör sig över stora sträckor
Lodjur – snabbt, smidigt, skyggt och tävlingsinriktat
Tävlingshäst(galopp) – snabb, vältränad och smala ben, Jockeyns sparkdräkt
Antilop – Flockdjur, uthålliga
Gasell – smäcker, lätt och anpassad kläddräkt

En intressant aspekt var att många associerade denna träningsform med speciella kläder. Att rull-
skidåkare är slimmade och snabba verkar också vara en genomgående åsikt.

DEL 2 - Placering och fäste av displayenheten diskuteras;
Placering;
På stav, fram på skida, kartläsehållare på mage(skidorientering), hålkortshållare på 
arm(skidorientering), på ovansida lår, projiceras från glasögon.

Fastsättning;
Klickspänne,Armband,Magnetknapp,Kardborre,Reflexband(slår fast),
Trikå, ”snowboardbindning”, trådlös styrning av display exempelvis i stav.

DEL 3 - Diskussioner kring utseende och vilka funktioner som önskades i enheten resulterade i;
Funktioner;
Hastighetsmätare, tid, distansmätare, intervalltidtagare, medelhastighet, nedräknare, inställnings-
bar hastighetsmätare med varningsignal, pulsmätare, stort huvudfält, upplysbar, kontrastinställn-
ing, spara data, kalori, höjdmätare, vindmätare, lutning, syreupptagning mm. 

Uttrycket var de flesta överens om;
“Denna enhet bör utstråla pålitlighet och vara slimmad och sportig till formen. Viktigt är också att 

den förmedlar att vara av bra kvalitet och en högteknologisk produkt.” 
Färger som föreslogs var:
Kombination svart/gul, svart/orange, silvergrå, silver, röd, vit, svart.

Övriga kommentarer;
Det finns en risk att skidan knäcks, byter man då ut hela?
Det är inte alltid åkaren har mycket kläder när de tränar.Tänk på att svett ger glid.Många åkare 
använder handskar.Bör man kunna ta loss och ändra displayen med en hand?

12



Examensarbete, LTU, Industriell Design 20p

      Bilaga    

DIMENSIONS
All dimensions in mm (inches)

Panel thickness: 1.0 - 2.0
(0.04 - 0.08)

47.0 (1.85)

35
.0

(1
.3
8)

www.lascarelectronics.com

0.23mm (0.0091)

0.03mm (0.0012)

0.03mm
(0.0012)0.23mm

(0.0091)

Pixel Dimensions

a. 0.95 (0.04)
b. 6.5 (0.26)
c. 8.5 (0.33)

34
.0

(1
.3
4)

36
.0

(1
.4
2)

46.0 (1.81)

48.0 (1.89)

2.54
(0.1)

11.6 (0.46) 11.6 (0.46)

15.24 (0.60)

9.38 (0.37)

9.38 (0.37)
10 1

a b c

SP 5-GFX1 128 x 64 Pixel Graphic Dot Matrix Display

A.A. = Active Area = 128 x 64 Pixels
V.A. = Viewing Area

33.25 (1.31) A.A.
7.37
(0.29)

16
.6
1
(0
.6
5)

A
.A
.

20
.0
(0
.7
9)

V.
A
.

36.0 (1.42) V.A.

5.
5

(0
.2
1)

BILAGA 13 - Ingående komponenter, displayen
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BILAGA 14 - Ingående komponenter, touch screen m.fl.

20.0 3.7

3.65.03.5

1.5
9.0

7.5

7.7 5.8

+      -

25.0

[mm]

BATTERI ANTENN USB

Touch screenens dimensioner. Rutorna visar de fält som 
under användning kommer att vara tryckkänsliga;
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BILAGA 15 - Idématris
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