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Sammanfattning
Sverige är ett av de mest fritidsbåtstäta länderna i världen med uppemot en miljon båtar. Bland
de vanligaste modellerna finns båttypen “Helt öppen båt med motor under 10 hk” samt “jolle,
eka, roddbåt utan motor”. Tillsammans utgör de 37 % av alla fritidsbåtar i Sverige och
definieras som “liten båt”. Majoriteten av båttypen “liten båt” saknar ofta eller har ofta bristfällig
räddningsutrustning vilket kan ge förödande konsekvenser.
Tänk dig att du är ute på sjön helt ensam och ramlar överbord. Trots flytväst och simkunskaper
är det inte säkert att du lyckas ta dig upp i båten igen. Vattnet kan vara kallt och kläderna samt
flytvästen minskar din rörlighet. Situationen kan snabbt bli en fara för livet då möjligheterna för
dig nödställde att ta dig upp är minimal på grund av saknaden av räddningshjälpmedel i båten.
Projektets utgångspunkt är att utveckla räddningsutrustning som hjälper den nödställde att
enkelt ta sig ombord igen. Produkten ska vara anpassad för båttypen “liten båt” och speciellt
anpassad för räddningssituationer där den nödställde ska, helt på egen hand, kunna ta sig
ombord på båten igen.
I denna rapport beskrivs hur produktframtagningen och dess utveckling har gått till väga.
Idégenerering, faktainsamling, jämförelser och tester är ett fåtal av de moment som resulterat i
en fungerande produkt. Genom en enkel mekanisk aktivering fälls ett fotstöd ut och du kan åter
klättra upp i båten igen. När produkten inte behövs ligger den hopfälld längs med relingen och
hindrar inte övrig verksamhet i båten. Produkten skapar trygghet för personerna ombord samt
blir en livförsäkring vid nödsituationer.
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Abstract
Sweden is one of the countries in the world which has the most leisure boats, nearly one million
boats. Among the most common models are the boat type "Fully open boat with engine under 10
HP" and "dinghy, skiff, rowboat without an engine." Together they represent 37% out of all
leisure boats in Sweden and is defined as "small boat". The majority of the boat type "small boat"
often lack or have inadequate rescue equipment, which can lead to devastating consequences.
Imagine yourself being out all alone in a boat and suddenly falls overboard. Despite a life jacket
and ability to swim it is not certain that you manage to get back the boat again. The water can be
cold and the clothes and lifejacket reduces the mobility. The situation can quickly become life
threatening when the ability to get up is minimal because of the lack of rescue aid in the boat.
The project's starting point is to develop rescue equipment to help the boat user to get back in
the boat again. The product should be suitable for the boat type "small boat" and specially
designed for emergency situations where the victim will, on his or her own, be able to board the
boat again.
This report describes the product development result and how the development has proceeded.
Idea generation, documentation, and comparison tests are a few of the elements that generated
a working prototype. Through a simple mechanical activation, a footrest folds out and you would
be able to climbing into the boat again. When the product is not needed is it folded along the rail
and do not prevent other operations in the boat. The product provides security for the persons
on board and is a life insurance in case of emergency by sea.
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Förord
Detta projekt är något vi är nöjda och stolta över, både resultatmässigt och projektmässigt och
det har varit mycket lärorikt. Vårt projekt och vår produkt har varit möjlig tack vare all hjälp vi
fått av flera utomstående parter på vägen.
Ett stort tack riktas till följande:
- Handledare Hans-Erik Eldemark för stöttning och relevant feedback under hela projektets
gång.
- Vår klass, U13, som har bidragit med såväl idéer till vårt projekt som inspiration till att göra ett
bra arbete.
- Svenska Sjöräddningssällskapet och främst Malin Andersson som tidigare gjort ett projekt hos
dem, har bidragit med idé och inspiration till vårt projekt.
- Almi Företagspartner, som har stöttat oss ekonomiskt för att göra tillverkningen av produkten
möjlig.
- Företaget LAGA Rostfritt som har bidragit med tid och kompetens för att hjälpa oss tillverka
produkten.
Vi hoppas detta projekt kan inspirera andra till att driva sina egna idéer vidare och att vi med
denna rapport kan förmedla att allt är möjligt. Så länge grundidén är bra finns det alltid en
lösning någonstans. Det handlar bara om att prova sig fram, tänka om, tänka nytt och ta lärdom
av andra, tillsammans med hårt arbete och tålamod. Därmed hoppas vi att många av dagens
problem kan elimineras med hjälp av innovativa lösningar och att nya produkter som löser
framtidens behov utvecklas.
Halmstad 21/4-16

.
Elias Axelsson

Kerstin Wolme
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Att äga en båt blir allt mer vanligt i Sverige och enligt Båtbranschens riksförbund är Sverige ett
av de mest fritidsbåtstäta länder i världen. Detta beror till stor del på den långa strandremsa
som löper från Strömstad på västkusten upp till Haparanda i öst. Utöver den långa skärgården
finns också 95 000 farbara sjöar och kanaler i landet.
Enligt Båtlivsundersökningen 20101 äger Sveriges hushåll tillsammans totalt runt 943 000 båtar
och den allra vanligaste båttypen är en ”Båt utan övernattningsmöjligheter med en motor på
över 10 hk”, med andelen 36,8%. Båttypen ”Liten båt” som innefattar beskrivningen ”Helt öppen
båt med motor under 10 hk” och ”Jolle, eka, roddbåt utan motor” utgör tillsammans 36,5% utav
alla båtsorter i Sverige. Dessa nämnda båttyper är ofta dåligt utrustade och små båtar är
generellt sett sämre utrustade än större båtar. Därmed saknas ofta någon typ av
räddningsutrustning såsom en båtstege i många av Sveriges båtar.
Denna typ av utrustning är till stor hjälp om någon ramlar överbord eftersom det är väldigt svårt
att ta sig upp i en båt utan stege2. Förra året omkom 122 personer i samband med
drunkningsolyckor varav 28 personer var ute med sin fritidsbåt3. Ett utdrag ur rapporten som
beskriver det scenario som ämnas undvikas med hjälp av detta projekt är ”8/8 - En man i 50årsåldern har hittats drunknad i sjön Sparren. Bekanta på stranden såg hur mannen hamnade i
vattnet och inte kunde ta sig upp i båten igen. Efter draggning hittades mannen drunknad.”
14% av alla ägare av båtsorten ”Liten båt” påstår sig alltid eller nästan alltid använda båten i
områden där det vid nödsituation skulle vara svårt att kontakta sjöräddningen. Behovet av att
kunna rädda sig själv är som störst för båtägare av denna typ som dessutom, som tidigare
nämnt, är den båttyp som ofta saknar viss utrustning såsom en stege.

1.2 Problemformulering
Med den fakta som presenteras i avsnittet ovan innebär det att behovet av en räddningsstege att
montera i efterhand på en småbåt, till exempel en eka, är stort. Det finns stegar att montera i
efterhand på sin båt, men många av dem ska monteras i aktern på båten. De är ofta relativt stora
och får inte plats på båttypen ”liten båt” eller kan vara i vägen för motorn. Att istället skapa en
liten hopfällbar stege som är monterad på båtens sida och lätt kan vecklas ut vid behov skapar
en trygghet för besättningen och kan vara en livsförsäkran. Då användningsområdet av dessa
båtar är till stor del är fiske är kravet på att stegen inte bör vara stor och i vägen för fisket
mycket relevant.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Statistik-och-fakta--fritidsbatar/Fakta-ombatlivet/Batlivsundersokningen-2010/, hämtad 05-10-15
2 Eget genomfört test
3 http://svenskalivraddningssallskapet.se/statistik-och-sakerhet/drunkningsstatistik/2015, hämtad 1204-16
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1.3 Effektmål
Detta projekt skapar en möjlighet för alla småbåtsägare att ha en räddningsstege anpassad för
den båttypen. Det inger trygghet för personerna ombord på båten och gör att konsekvenserna av
att ramla överbord minimeras.

1.4 Produktmål
Målet med produkten, en räddningsutrustning, är att göra en produkt som gör det enklare för en
person att ta sig upp i en båt igen om personen hamnat i vattnet. Produkten ska finnas som
färdig prototyp senast 18/5 och alla krav som ställts på produkten ska vara uppfyllda

1.5 Projektets omfattning / avgränsning
1.5.1 Delmoment
Projektet kommer att omfattas av
 En förstudie där analyser av behov och marknad kommer att göras. Detta innebär
dialoger, marknadsundersökning, sökningar i patentdatabaser och tolkning av annan
relevant information. Olika funktioner och egenskaper om vad som krävs hos en stege
ska formuleras genom olika faktainsamlingar.
 Idégenerering ska implementeras så att en produkt arbetas fram som täcker upp de krav
som framställts. Olika koncept och idéer ska kokas ihop till en och idén ska kunna
presenteras i Catia v5 och som en enkel prototyp.
 Den enkla prototypen ska testas i verkligheten för att säkerställa att principen fungerar.
Diskussion med samarbetspartner SSRS kan tillämpas för att ge och få olika synpunkter.
 Prototypen ska analyseras och materialval, hållbarhetsberäkningar och
tillverkningsmetod ska appliceras på produkten.
 Tillverkning av prototyp enligt de bestämmelser som framkommit ska göras. Prototypen
ska representera resultatet av hela projektet och är den slutgiltiga produkt som kan
komma att säljas.
 Utvärdering av produkt, förslag på förbättringsåtgärder och utvecklingsmöjligheter ska
formuleras.
 Kartläggning av försäljningskanaler och marknadsföring ska skapas i en affärsplan för
produkten.

1.5.2 Avgränsningar
Då behovet av denna typ av eftermonterbar stege är som störst för båttypen ”Liten båt” kommer
projektet enbart att fokusera på det. Detta innebär en avgränsning i konstruktionen huruvida
man hänger på produkten på båten då relingen är ganska liknande på alla dessa båttyper.
Även en avgränsning i eventuell lösning för att förhindra att båten kantrar vid användandet av
produkten har gjorts. Detta med tanke på att det är i väldigt få situationer den risken uppstår,
samt att fokus har lagts på att först och främst skapa ett riktigt bra redskap. Tester
projektgruppen gjort visar att väldigt få båtar tar in vatten. Den båt som användes vid tester var
bland de minsta modellerna och stod emot för uppemot 100 kg.
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2. Metod
2.1 Metod för produktutvecklingsprocessen
I detta projekt har en dynamisk produktutvecklingsprocess tillämpats, vidare nämnt DPD som
står för Dynamic Product Development. Det innebär att produktutvecklingen är föränderlig och
anpassas hela tiden utefter hur arbetet fortskrider. Några tumregler inom denna process är att
ha ett tydligt mål och vision att sträva efter. Är målet tydligt och beslut tas utefter målet
fortskrider projektet oavsett vad i rätt riktning och en pull-process skapas istället för push4. I
DPD är det också viktigt att alltid ifrågasätta vad som görs och om i nuläget just det, är det allra
viktigaste. Att göra många små val istället för några få stora är också en bra tumregel för att få en
flexibel och bra utvecklingsprocess. En liknelse är att projektet ska vara som ett rinnande vatten.
Ambitionen bör vara att alltid sträva framåt och likt vatten hoppa över små hinder och istället
fokusera på de största, primära problemen. På så vis kommer man tillslut runt de små
problemen. Där det uppkommit stora problem brister tillslut hindret vid den svagaste punkten
och vattnet fortsätter framåt, likt att projektets problem löses med samlad fokuserad kraft på
svårigheten. Vidare i projektet används flertalet metoder i samband med DPD som beskrivs mer
utförligt i fortsättningen av metodavsnittet.

2.2 Datainsamling och informationshantering
2.2.1 Kunskapsgap
Kunskapsgap syftar till den information och erfarenhet projektgruppen saknar som krävs för att
projektet skall bli genomförbart. Kunskapsgapen kan antingen försvåra eller hindra projektets
framfart. Innan ett nytt område berörs så identifieras potentiella kunskapsgap som kan vara
avgörande för arbetet. Vid identifiering bedöms dess komplexitet för att sedan förhindra eller
minimera konsekvenserna av gapet genom att antingen skaffa sig kunskap alternativt välja en
annan väg.5

2.2.2 Nyhetsgranskning
Vid nyhetsgranskning utförs en genomsökning av kända patentdatabaser efter befintliga patent,
vilka kan inkräkta på produkten. För att få en bred överblick genomförs en undersökning på
internet, där olika sökord används. Där observeras likheter eller potentiella intrång och
resultatet noteras. En nyhetsgranskning bör utföras i ett tidigt stadium för att minska risken av
att det redan finns existerande produkter eller dokument som ifrågasätter uppfinningshöjden
eller nyheten.6,7,8

Holmdahl Lars, 2013 Visual Management in Lean Product Development sid 93, sid 99
Holmdahl, Lars, 2010 Lean Product Development På Svenska, sid 156
6 http://www.iuc-sjuharad.se/vaar-verksamhet/finansiering/nyhetsgranskning-(almi).aspx
7 https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/prv-interpat/soktjanster-patent/nyhetsgranskning/
8 Material från VALEA i föreläsningar i kursen Immaterialrätt och avtalsrätt
4
5
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2.2.3 Informationssamlande
Genom att samla fakta och läsa på om vad som finns på marknaden idag och vilka behov
kunderna har ökar chanserna för ett lyckat projekt. Att ha mycket fakta att luta sig mot är ett
måste för att förstå problemet, kunna lösa det på bästa sätt och därmed lyckas skapa en bra
produkt för ändamålet. Väsentlig information samlas via nätet med hjälp av relevanta sökord
samt med hjälp av en egengjord marknadsundersökning och dialoger med kompetenta personer
i ändamålet.

2.2.4 Olika tester
För att få en egen uppfattning i hur en båt beter sig i vattnet görs olika tester. Tester görs också
för att veta behovet av stege på en båt samt för att testa den framtagna prototyp i syfte att göra
den optimalt användarvänlig.
2.2.4.1 Kraftmätning i att få en båt att kantra
Med hjälp av två olika miniatyrmodeller och en riktig båt ska tester göras för att se hur stor
vertikal kraft som krävs för att få en båt att ta in vatten. Genom att även testa olika
angripspunkter av kraften kan slutsatser göras om var en båt tål mest kraft. Med hjälp av att rita
upp en båt i Catia kan tyngdpunkter och volymer beräknas. Detta i syfte att få en fingervisning i
hur mycket en båt klarar av.
2.2.4.2 Test i att ta sig upp i båt utan stege
Genom att testa att ta sig upp i en båt utan hjälp av en stege ges en större inblick i var
svårigheterna ligger. På så sätt kan produkten som utvecklas möta kundernas behov på bästa
sätt.
2.2.4.3 Test av prototyper
För att säkerställa att den produkt som utvecklas fungerar i praktiken som uttänkt måste
prototyper göras där funktionen kan testas i verkligheten. Genom att ha tillgång till vattendrag
samt en liten båt kan funktioner testas innan den slutgiltiga produkten presenteras.

2.2.5 Personas
Personas är en beskrivning av en fiktiv person som representerar den användartyp som
produkten främst riktar sig till. Enligt Österlin görs personas i syfte att göra fakta och
information mer konkret. Informationen får ett mänskligt ansikte och en mer levande känsla,
något som är lättare att relatera till. Genom att med en personas måla upp en bild av en typisk
användare baserad på marknadsinformation är det lättare att förstå hur produkten ska
utformas.9

9

Österlin, K (2011) ”Design i fokus”
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2.2.6 Planering
2.2.6.1 Gantt-schema
I projektet tillämpas ett Gantt-schema. Det är en typ av flödesschema/tidsschema som visar
vilka aktiviteter som ska pågå under en viss tidsperiod, hur länge de ska pågå och vem som
ansvarar för varje aktivitet.10
2.2.6.2 Veckoplanering
I början på varje diskuterar projektgruppen vad som ska göras för att strukturera upp veckan.
Projektformen är agil samt går under projektformen DPD, vilket innebär att projektet ständigt
kan förändras med tiden.

2.2.7 Kommunikation
2.2.7.1 Interna kontakter
Projektmedlemmarna arbetar med projektet i första hand i det projektrum skolan tilldelat
gruppen. Övrig kontakt utanför skolan sker via meddelanden och sms i syfte att komma överens
om tid att ses, alternativt förmedling av information. Inom projektet sker all kommunikation
med handledare via mail och vid bokade möten. Ett löpande möte är bokat varje måndag 10:45
men fler kan tillkomma vid behov.
2.2.7.2 Externa kontakter
All kommunikation med externa intressenter kommer i första hand att ske via mail. Kontakt via
telefonsamtal sker vid behov och eventuella fysiska möten med exempelvis tillverkare är också
möjligt. Svenska Sjöräddningssällskapet har även önskemål om att projektet ska kunna följas på
www.surtsey.org i syfte att hålla en öppen dialog med projektmedlemmarna och kunna följa
projektets utveckling.

2.3 Idégenerering
2.3.1 Set based design
Set based design är en metod som baserar sig på att gradvis välja bort de sämsta alternativen
och utmärker sig vid identifiering av flera bra tekniska lösningar. Metoden förhindrar att vid i
ett tidigt stadium i produktutvecklingen att gruppen låser sig vid en lösning. I ett tidigt skede
saknas det tillräckligt med information för att göra ett välgrundat val. Risken för att besluten
baseras på ett personligt tyckande minimeras också då besluten skjuts upp tills mer konkret
fakta och information har tagits fram om dess potential.
Holmdahl beskriver tre principer kring Set based design: Kartlägg lösningsrymden, Integrera
överlappningar samt Fastställ att det fungerar innan du bestämmer dig, som projektgruppen
arbetat mot.11,12

10

Nordin, Leif, 2014-09-30 Verktyg och Metoder U2, Powerpointpresentation i föreläsning
Holmdahl, Lars, 2010 Lean Product Development På Svenska, sid 160.
12 https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ppd/nyheter/Sidor/Set-based-design-sallar-fram-bastaprodukten.aspx
11

Borda

2. Metod

11

2.3.2 Brainstorming
Brainstorming är en metod som används i ett tidigt skede då kreativiteten inte är hämmad för
att få fram olika förslag och lösningar till problemet. Processen utgår från ett fördefinierat
problemområde som gruppen sedan diskuterar muntligt. Alla idéerna antecknas för att sedan
efteråt utvärderas konstruktivt. Under tiden som processen utförs är det viktigt att inte ge kritik
då det kan hämna kreativiteten och slutresultatet.13

2.3.3 Brainpool
Brainpool är ett idégenereringsverktyg som hjälper utvecklarna att generera flera koncept och
förslag på problemet. Processen utgår från ett tydligt definierat problem som står i fokus. Utifrån
det fördefinierade problemet skissar deltagarna i tystnad upp olika förslag. När deltagaren inte
kan utveckla lösningen ytterligare, så läggs förslaget i en hög där andra deltagare kan ta vid där
den andre slutade alternativt arbeta fram en ny variant. Då idéerna tryter avslutas processen
och idéerna utvärderas. Metoden genererar en hög kvantitet av förslag där allas kreativitet tas
till vara på.14

2.3.4 Benchmarking
Benchmarking är en metod som syftar till att lära av andra och genom att jämföra liknande
produkter eller funktioner med sin egen lösning kan effektiva förbättringar påträffas.
Benchmarking är en framgångsrik metod inom produktutveckling men bör enligt Holmdahl
användas i ett sent skede av arbetet för att inte hämma kreativiteten. Holmdahl anser att
”uppfinna hjulet på nytt” ska eftersträvas med hjälp av BAD-PAD-MAD för att sedan tillämpa
benchmarking för ytterligare utveckling.15,16

2.3.5 BAD - MAD - PAD - CAD
För en effektiv produktutveckling finns enligt Holmdahl ett flertal tumregler att använda sig av.
En av dem kallas BAD-PAD-MAD-CAD och står för Brain-, Pencil-, Model- respektive ComputerAided Design. Metoden används för att komma från den abstrakta nivån av produktutveckling
till en mer konkret lösning. Genom att först utföra intensiv tankeverksamhet, (Brain-Aided
Design), kompletterad med skissning (Pencil-Aided Design) för att sedan ta fram enkla modeller
av idéerna i exempelvis lera, trä eller papp (Model-Aided Design) har en lösningsgenerering från
dimensionslösa till väldefinierade lösningar framkommit. Enligt Holmdahl har forskning visat
att handritade skisser och modeller frambringar en rikare diskussion då de ses som mindre
färdiga. Genom att använda Computer-Aided Design i ett så sent skede som möjligt blir risken att
låsa sig vid en idé mindre och därmed kan fler förslag på lösningar hittas. Vid en viss nivå krävs
dock datorprogram för att underlätta måttsättning samt uträkning av diverse beräkningar och
då tillämpas Computer-Aided Design för att kunna fortsätta utvecklingen. Enligt Holmdahl bör
dessutom en kreativ fas av BAD-PAD-MAD alltid ha tillämpats innan Benchmarking (jämförelse
med andra lösningar) och optimering samt vidare beräkningar i CAD sker.17

Nationalencyklopedin, Brainstorming http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brainstorming (hämtad 2016-01-29)
14 Nordin, Leif, 2014-09-30 Verktyg och Metoder U2, Powerpointpresentation i föreläsning
15 Nationalencyklopedin, benchmarking.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/benchmarking (hämtad 2015-11-16)
16 http://www.larsholmdahl.com/pdf/DPDtumregler.pdf
17 Lean Product Development på svenska, Lars Holmdahl 2010, sid 232.
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2.3.6 BUS
BUS- modellen utgår från användaren/användningen av produkten där företagets
affärer(Business), användarvänligheten(User) och samhällsvillkoren(Society) alltid finns i
åtanke. BUS ställer användaren i fokus istället för traditionella perspektiv då kunden står i fokus.
Metoden bidrar till att alla perspektiv utifrån produkten tillfredsställs.
Produkten bör ses utifrån personperspektiv då användaren exempelvis är svag, stark, liten, stor
eller i chock, för att täcka alla aspekter. Då användaren inte alltid vet vad den önskar sig krävs
det att utvecklaren blir användaren vilket kräver en empatisk förmåga. En alternativ lösning är
att ha djupa dialoger med flera användare för att få synpunkter som täcker hela spektrumet.
Produktvärden som en användare värdesätter är funktionella-, sensuella- och imagevärden.
Utifrån samhällsperspektivet bör man se till att produkten inte skadar eller bryter mot de
normer och lagar som samhället står för. För att produkten ska överleva långsiktigt krävs det att
den är lönsam och framtagningen går till på ett lagligt och med en icke skadlig process.
I framtagningen och bedömningen av koncepten har dessa aspekter tillämpats.18

2.3.7 LAMDA
LAMDA är en process som kan nyttjas under hela livscykeln för en produkt. Processen bör
ständigt upprepas och avslutas aldrig, trots att produkten har tillverkats och lanserats.
Processen användes i detta projekt för att orientera projektets gång. LAMDA bidrar till att
identifiera vad som är viktigt och när, samt hur projektet kan utföras i olika skeden. Ordet
LAMDA är en akronym av fem olika verb som processen förhåller sig till: Look, Ask, Model,
Discuss och Act. De har tolkats och innebär i detta projekt följande:
Look – Ständigt iakttagande av befintliga produkter skapar en uppfattning kring dagens utbud,
beprövade metoder och framtida visioner.
Ask – Att alltid ifrågasätta varför det ser ut som det gör och att ständigt söka ytterligare
information skapar en bra grund att utgå ifrån i produktutvecklingen.
Model – Skisser och enkla modeller för hur de mekaniska funktionerna kunde agera i den
framtida produkten tas fram och optimeras för bästa resultat.
Discuss – Ständig diskussion med intressenter gynnar utvecklingen genom att säkerställa att
lösningen är tillämpbar och vad som förväntas.
Act – Efter samlande av information och väl beprövade idéer gäller det att agera och få fram ett
resultat.19

2.4 Utvärderingsmatriser och analyser
2.4.1 FMEA
Genom att tillämpa Failure Mode and Effect Analysis, FMEA, i ett tidigt skede kan eventuella
brister och fel upptäckas innan produkten har börjat tillverkas. Produkten analyseras utefter
dess funktioner och vilka felmöjligheter varje funktion har. Beroende på hur ofta felet
uppkommer, vilka konsekvenser det ger samt hur lätt felet kan upptäckas rankas felmöjligheten
i poäng. Funktioner med felmöjligheter som tilldelats höga poäng bör åtgärdas och därefter
bedöms funktionen igen i hopp om att risktalet då sänkts.

18

19

Lean Product Development på svenska, Lars Holmdahl 2010, sid 211.

Holmdahl, Lars, 2010 Lean Product Development På Svenska, sid 129
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I detta projekt finns inte tillräckligt med resurser i form av tid och pengar till att göra verkliga
tester på produkten för att få ut hur ofta felen uppstår. Istället görs realistiska antaganden och
därmed utgör projektets FMEA enbart en antydan och råd till vad som kan vara kritiska
områden i produkten20.

2.4.2 Parvis jämförelse och konceptvalsmatris
I produktutveckling uppkommer ofta en situation där flera olika förslag eller lösningar finns. De
olika koncepten har ofta olika egenskaper eller uppfyller eventuella utsatta krav olika väl.
Genom att använda sig av parvis jämförelse av de krav som ställs på slutprodukten kombinerat
med en konceptvalsmatris framkommer vilket koncept som lämpar sig bäst. Resultatet
framkommer genom att först identifiera vilka egenskaper hos den slutgiltiga produkten som bör
väga tyngst. Därefter jämförs vilket koncept som uppfyller egenskaperna bäst i förhållande till
hur tungt viktade egenskaperna är och en konkret summering av poäng avger vilket koncept
som är bäst21

2.4.3 SWOT-analys
En SWOT-analys innebär i detta projekt att produkten analyseras utifrån vilka interna och
externa faktorer som kan påverka produkten. Detta i syfte att ge en bild av produktens styrkor,
svagheter, möjligheter och hot. Analysen tas fram genom diskussioner i projektgruppen
fokuserade på respektive perspektiv för att sedan sammanställas i ett karakteristiskt diagram
för SWOT-analyser. Styrkor och möjligheter är positiva egenskaper som ska tas tillvara på,
medan svagheter och hot bör elimineras för att produkten ska bli en fullvärdig konkurrent på
marknaden.22

2.5 Affärsutvecklingsmetoder
2.5.1 PEST-analys
I en omvärldsanalys, PEST, kan möjligheter och hot belysas ur olika aspekter: politiska,
ekonomiska, sociala och tekniska. Dessa är alla externa faktorer i makroperspektiv som kan
påverka ett företag positivt eller negativt. Genom akronymen PEST är chansen mindre att någon
faktor utesluts då bokstäverna påminner om vilka olika perspektiv företaget bör analyseras
utifrån. När möjligheter och hot identifierats genom PEST kan de kompletteras med att
identifiera de interna faktorer som påverkar företaget, styrkor och svagheter. Det görs lämpligen
i en SWOT-analys.23

2.5.2 Canvasmodellen
Canvas är en modell som visar ett företags affärsmodell och hur denna fungerar. Modellen
ger en bild av vad företaget, eller i detta fall en eventuell affärsidé, har för nyckeluppgifter, vad
de ska tjäna pengar på och vad som behövs för att skapa ett effektivt och fungerande företag.
Modellen ger en överblick av hur alla faktorer bör hänga ihop och vid tillämpning av modellen
ges en tydlig bild av affärsidén och de aktiviteter som krävs för att nå målen.24

20

Altmann, Peter 2014-10-07 FMEA 2011, Powerpointpresentation i föreläsning.

Nordin, Leif, 2014-09-30 Verktyg och Metoder U2, Powerpointpresentation i föreläsning.
22 Nordin, Leif, 2014-09-30 Verktyg och Metoder U2, Powerpointpresentation i föreläsning.
21

23
24

Roos, G (1997) ”Strategi”, Studentlitteratur, Lund
https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s - Visad 16-04-12
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3. Teorier och modeller
3.1 Arkimedes princip
Arkimedes princip är en lag i hydrostatiken25. Den säger att ”ett föremål nedsänkt i vätska
påverkas av en uppåtriktad kraft, som är lika stor som tyngden av den undanträngda vätskan”.
Detta innebär att lyftkraftens storlek alltså är proportionell mot den volym (i detta fall den del
av skrovet på båten) som är nedsänkt i vätskan. Vatten med densiteten ”1” har använts i dessa
beräkningar och ingen hänsyn har tagits till skillnaden för saltvattens densitet. Principen kan
beskrivas i en formel där F är flytkraften, ρ är densiteten, V är volymen samt g är jordens
tyngdacceleration.
𝐹𝑓𝑙𝑦𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = 𝜌𝑉𝑔 −−> 𝐹𝑓𝑙𝑦𝑡𝑘𝑟𝑎𝑓𝑡 = 1 ∗ 𝑉 ∗ 9,82

3.2 Synlighet
Färg är en kombination av ett fysiskt fenomen samt en fysiologisk process. Förenklat är färg en
psykologisk reaktion vilket uppstår beroende på ljusets våglängd. Det elektromagnetiska
spektrumet vilket ögat uppfattar är inom 380nm (violett) och 780nm (rött)26,27,28. Ljus med
kontinuerlig våglängdfördelning som passerar genom materia absorberas våglängder och därför
kan det bli försvagat eller försvinna helt i det utgående ljuset. När ljus passerar genom vätska, i
det här fallet vatten, absorberas ljuset och färgspektrumet minskar i takt med att vattendjupet
ökar29. Röd färg har längst våglängd vilket gör att den försvinner först, redan efter några meter.
Diagrammet visar i den ordning färger försvinner med avseende på vattendjupet. Optimala
färger är grön, gul, blå och violett.
Fluorescerande färger har hög chans
att synas under dåliga
väderförhållanden i nyanserna, rött,
orange och gult. Risken med färgen är
att den har en låg hållbarhet och
klarar sig vid dåliga förhållanden
endast en säsong. En fluorescerande
färg innehåller fluorescensmedel
vilket kan absorbera ljus av en specifik
våglängd för att sedan ha möjlighet till
att återsända det absorberade ljuset
med en längre våglängd30. Resultatet
av fluorescensmedlet blir då att ytan
får intryck av att vara självlysande.

25
26
27

Nyberg Christer 2003, Mekanik Grundkurs
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/farger-0
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färg(hämtad 2016-05-19)

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ljus(hämtad 2016-05-19)
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spektrum(hämtad 2016-05-19)
30Nationalencyklopedin, fluorescensmedel.http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fluorescensmedel
(hämtad 2016-05-19)
28
29
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Röd färg fångar människors uppmärksamhet, då röd färg är en av de färger som registreras först
i ögat, vilket gör att den fungerar utmärkt likt en signalfärg31,32. I större mängder kan färgen få
en motsatt effekt och bli dominerande. Röd färg används därför till brandsläckare och
exempelvis stoppskyltar. Utifrån ett färgpsykologiskt perspektiv har röd färg både negativa och
positiva egenskaper. Teoriavsnittet kommer dock inte att gå in på då det inte är relevant utifrån
ett nödsituationsperspektiv.
Grön färg fungerar på ett liknande sätt som röd färg och våra ögon söker sig naturligt till färgen
vid fara och panik. I jämförelse med röd färg har grön färg inte lika hög urskiljningsförmåga i
samband med andra färger.
Färgen gul har en hög synlighet i vatten vilket gör att färgen används ofta på räddningsstegar vid
hamnar. Se bilaga 15 för bildexempel på färgade stegar.

3.3 CE-märkning
Dagens båtar har alla krav på sig att vara CE-märkta och nivån på märkningen beror på vilken
kategori de tillhör. Det finns fyra kategorier som båtar kan delas in i vilket kommer listas i en
tabell nedan.33 Kategorierna varierar beroende på vilken miljö, hur kraftiga vindar och hur höga
vågor de ska klara av. Kategorierna som berör vår produkt är kategori C, D, och i vissa fall B.
Huvudfokus kommer att vara på C och D då de saknar eller har bristfälliga hjälpmedel för att
underlätta vid fall överbord.
Enligt SS-EN ISO 15085 skall alla båtar vara utformade så att risken för fall överbord minimeras
samt vara utrustade med hjälpmedel för att underlätta för personen att ta sig ombord igen utan
assistans från någon annan. De allmänna kraven omfattar även att föraren ska ha god sikt. För
mindre båtar med ett fribord på mindre än 500 mm så räcker det enligt ISO 8666 att tillverkaren
monterar dit ett handtag i aktern som ska underlätta att åter ta sig ombord, se bilaga 7 för
förtydligande av bild. Andra exempel på hjälpmedel som övriga båtar har förutom handtag kan
vara en stege eller trappsteg. Stegen måste ha sitt nedersta steg minst 300mm under vattenytan,
vilket inte alltid är tillräckligt för att underlätta ombordstigningen.
Båtar som inte omfattas av de allmänna kraven är egentillverkade som endast används för eget
bruk, experimentbåtar som inte släpps ut på marknaden, originalbåtar och båtar som är endast
avsedda för hastighetstävlingar. (Se tabell nedan för mindre relevanta båttyper som undantaget
omfattar). Trots dagens CE-märkning finns det ett stort antal båtar i dagens läge som inte
uppfyller kraven då de är tillverkade innan kraven trädde i kraft.34

31http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rött(hämtad

2016-05-19)

http://www.gjoco.no/sv-SE/Fargenes-symbolikk.aspx
http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/euro/203-euroinfo/omr4/ce/fritidsbatar.htm#04
34 APPLICATION GUIDE TO THE AMENDED RECREATIONAL CRAFT DIRECTIVE – hämtad på
http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?QueryText=iso+8666&query_source=ENTERPRISE&
swlang=en
32
33
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3.4 Psykisk chock
Psykisk chock är en reaktion som uppstår vid hotfulla händelser eller traumatiska sinnesrörelse
vilket ger upphov till ett chockliknande tillstånd. Symptom som kan uppstå är oro, förvirring,
apati, hjärtklappning, blekhet, överkänslighet och i ett fåtal händelser hysterisk förlamning. För
att kroppen ska kunna hantera den skrämmande händelsen slår överlevnadsinstinkten in, den
blir beredd på flykt, strid eller sätter kroppen i ett paralyserat tillstånd.35

3.5 Nedkylning
Vid fall överbord där personen hamnar i kallt vattnen blir
kroppens första reaktion att hyperventilera. Hyperventilering
leder till att risken för att andas in vatten ökar och försvårar
för personen ifall den skulle behöva dyka eller parera vågor.
Nedkylningen leder till försämrad blodtillförsel till hjärnan
vilket i sin tur ger en mental avtrubbning. Den nödställde blir
passiv, desorienterad och irrationell. Om den nödställde har
befunnit sig länge i kallt vatten ökar risken för att personen
ska bli medvetslös som en följd av hypotermi.36
I diagrammet som Hayward(1975, 1984)37 presenterat visas
förhållandet mellan vattentemperaturen och sannolikheten
att den nödställde överlever. Diagrammet är uppdelat i tre
zoner, den nedre gränsen visar de situationer med säker
överlevnad. Den grå kurvan motsvarar en gränszon där 50
procent av de nödställda kan förlora medvetandet. Risken

http://xn--vrdomsorg-52a.se/sjukdomar-och-rad/omraden/sjukdomar-och-besvar/chock-706
Elsy Ericsson Tomas Ericsson, Medicinska Sjukdomar, Fjärde upplagan, sid 38
37 http://www.oceanfilm.se/wp-content/uploads/2013/02/Nedkylning-i-vatten.pdf
35
36
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ökar då markant att personen drunknar vid vågor eller på grund av strömmar. Ovanför den
prickade kurvan är dödlighetszonen där ingen överlevnad kan förväntas.
Vatten har en värmeledningsförmåga som är upp till 25 gånger högre än luft vid samma
temperatur.38 För att minimera värmeförlust ska man undvika att simma eller förflytta sig
onödiga sträckor i vattnet. Vid fysiska aktiviteter byts det något uppvärmda vattenskiktet mot
huden ut och ersätts av kallt vatten och ökar därmed värmeförlusten.
Överlevnadstiden i vatten beror på flera faktorer, hur kallt det är i vattnet, hur länge den
nödställde befunnit sig i vattnet och den nödställdes fysiska egenskaper.

https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/Om-olyckan-ar-framme/Kalltvatten/
38
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4. Genomförande
Hela projektet har präglats av en agil projektform och metodval samt tankesätt har återkopplats
till metoder för DPD, Dynamic Product Development.

4.1 Uppstart
För att skapa bra förutsättningar för ett väl genomfört projekt bör vissa moment göras tidigt i
projektet. Detta för att ha en bra grund att stå på innan idégenerering tar fart. Både planering av
tid och en bred faktainsamling är viktiga komponenter i en bra grund att börja jobba utifrån.

4.1.1 Planering
I ett tidigt skede skapades ett Gantt-schema för att få en övergripande blick över vad och när
saker skulle göras i projektet. Bilden nedan visar en bild av planeringen.

4.1.2 Definiera användaren och behovet
Genom olika metoder skapades en bild av hur behovet av denna produkt var och även vem som
kunde tänkas vara den bästa målgruppen.
4.1.2.1 Marknadsundersökning
En marknadsundersökning gjordes tidigt i projektet för att få en egen bild av hur nuläget hos
båtägare ser ut. Undersökningen delades via en länk på nätet där vem som helst, förutsatt att de
har eller känner någon som har en båt, kunde svara på frågorna anonymt. Länken delades via
Facebook till projektmedlemmarnas kontakter samt gavs ut i en grupp på Facebook kallad
”Upptäck Båtlivet”. Denna sida har över 30 000 följare och är en del av SweBoat, båtbranschens
intresseorganisation.39
Det primära syftet med marknadsundersökningen var att få reda på hur många det är utav
dagens båtar som har en räddningsstege eller motsvarande. Sekundärt samlades även
information om vad man använde båten till, hur ofta man gavs sig ut i båten ensam, hur snabbt

39

http://www.upptackbatlivet.se/detta-ar-sweboat.aspx
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det skulle kunna finnas hjälp på plats vid en nödsituation samt om båten i nuläget har något
hjälpmedel att ta sig upp i båten med. Även en liten indikation på hur ofta någon har ramlat
överbord och om man skulle kunna tänka sig köpa en räddningsstege till sin båt i nuläget
samlades. Hela frågeformuläret inkluderande en total sammanställning av svaren finns att läsa i
bilaga 3. Nedan följer en sammanfattning av det mest relevanta resultaten som projektet
arbetade utifrån.
Undersökningen hade totalt 246 svarande, vilket är en väldigt liten del av befolkningen. Därav
motsvarar inte undersökningen vad hela svenska folket skulle svarat ha utan ger endast en liten
indikation på hur det skulle kunna vara. Men med detta i åtanke kan vissa slutsatser dras utifrån
resultatet som ger värdefull fakta om nuläget.
Genom att titta på om man har någon typ av säkerhetsutrustning för att ta sig upp i båten
beroende på vilken båttyp man säger sig äga gavs en fingervisning om var behovet av ett
tillbehör likt denna stegen behövs mest. Av de som hade en båt med övernattningsmöjligheter
svarade endast 6%”Nej” på frågan om båten hade något hjälpmedel. De båtägare som hade en
båt utan övernattningsmöjlighet men med en motor över 10 hk svarade 23% Nej på frågan om
de hade hjälpmedel. Men utav de andra båtägarna, ”Öppen båt med motor under 10 hk” och
”Jolle, eka roddbåt (utan motor)” svarade alla respektive åtta av nio tillfrågade att de inte hade
en stege i nuläget.
Bland de tillfrågade svarade 63 personer att de själva, eller någon de känner, ofrivilligt trillat
överbord från båten. I undersökningen frågades också hur ofta man åker ut med båten ensam.
Genom att analysera svaret på frågan framkom att 38% av alla företaganden i båten görs på
egen hand. Utav de 41 personer som angav att de alltid, eller två av tre gånger är ensam i båten
har 18 stycken av dem inget hjälpmedel att ta sig upp i båten med.
En av deltagarna i undersökningen gav följande svar vilket visar att värsta tänkbara scenariot
(att man är ensam, ramlar överbord och kan inte ta sig upp) mycket väl kan uppstå.
- Ålder? 50 – 65
- Båttyp? Motorbåt utan övernattningsmöjligheter med motor över 10 hk.
- Var används båten? Havet
- I vilket syfte används båten till? Bad
- Hur ofta är du ensam i båten? Två av tre gånger
- Har du varit med om att du eller någon du känner ramlat överbord? Ja
- Har båten någon utrustning för att kunna ta sig tillbaka i båten? Nej
- Hur snabbt kan hjälp vara på plats? 30-40 min
- Kan du tänka dig köpa ett hjälpmedel för att ta sig upp i båten? Ja, men det beror till stor
del på priset.
Då konsekvenserna av att vara ensam i båten, ramla överbord och inte ha ett hjälpmedel att
kunna ta sig upp med kan vara förödande räcker det med att endast ett sådant svar finns i
marknadsundersökningen för att visa det stora behovet av denna typ av produkt.
Slutsatser som kan dras ur svaren är att mindre båttyper är sämre utrustade än större och att
det därmed finns ett behov av att erbjuda hjälpmedel till dessa båttyper. Undersökningen visar
att det då och då händer att någon ramlar överbord och 67 % angav att det tar över 20 minuter
innan annan hjälp kan finnas på plats, vilket gör att situationen kan kräva att man hjälper sig
själv. Undersökningen gav också ett tydligt svar på att de flesta kan tänka sig att köpa ett
hjälpmedel till sin båt men att det till stor del beror på priset, det vill säga, hjälpmedlet ska ha ett
relativt lågt pris.
4.1.2.2 Personas

Borda

4. Genomförande

20

Genom att analysera omvärlden och dagens marknad arbetades en fiktiv personlighet för en
kund till produkten fram. Den person som skulle kunna vara en nyckelkund för denna produkt
är en medelålders person som prioriterar sin och andras trygghet högt. Personen har en stabil
ekonomi och tycker det är värt att investera lite i båten. Antingen spenderar den själv mycket tid
i båten exempelvis tack vare fiskeintresse, eller så har denne en familjemedlem som gör det.
Personen kan då till exempel vara en förälder vars barn gillar att åka ut med båten och fiska. För
att som förälder känna en större trygghet inför barnens aktiviteter införskaffar denne en
räddningsstege. Vetskapen om att utifall sitt barn är ute med båten och ramlar överbord så kan
denne med största säkerhet ta sig upp igen lugnar den orolige föräldern. Nyckelpersonen för
räddningsstege anses därför vara en förälder alternativt en aktiv person som gillar att köpa
utrustning och prylar till sin båt.

4.1.3 Utveckling utifrån olika perspektiv - BUS
Under utvecklingsprocessen av produkten har nedanstående aspekter funnits i åtanke då de ger
olika perspektiv på utvecklingen av produkten.
Företaget
Projektet anses som en egen idé vilket leder till att projektgruppen är företaget i modellen.
Aspekter som bör tas hänsyn till är tillverkningen, vidareutveckling och överlåtande till en
extern part. Då ingen av medlemmarna har ambitionen att ta vidare produkten och driva ett eget
företag kommer fokus vara att förstå vad en extern part kräver av produkten för att en möjlig
överlåtelse ska ske. Viktiga faktorer blir då implementering i en befintlig verkstad och anpassa
produkten mot befintliga och vanliga tillverkningsmetoder.
Användaren
Användaren är båtägaren och de individer vilka brukar båten. Under utvecklingen kommer de
stå i fokus då produkten utvecklas för dem. För att uppnå ytterligare förståelse har
gruppmedlemmarna valt att bli användare vid utförande av tester. Det ökar förståelsen för vad
produkten kräver för funktioner. Tester har utförts av gruppmedlemmarna där de antar en roll
av användares olika förutsättningar.
Samhället
Ur ett samhällsperspektiv måste framtagningen av produkten ha minsta möjliga skadliga
påverkan på omgivningen. I utvecklingen krävs det att projektgruppen ser till de material,
tillverkningsprocesser och slutförvaring vilket gör minst åverkan. Utifrån en materialvalsanalys
har flera potentiella material tagits fram där materialet är enkelt att processera men inte
skadligt för miljön varken under och efter användning av produkten.

4.1.4 LAMDA
Projektmedlemmarna har i stora drag anpassat projektet till metoden LAMDA för att få ett så
bra resultat som möjligt. Under projektets gång har de olika punkterna tillämpats likt detta:
Look – I ett tidigt skede observera nulägets marknad och hur människor i nuläget löser
problemet att ta sig upp i en båt gjordes för att skapa grunder i projektet.
Ask - En ständig dialog med eventuella användare utfördes regelbundet, på så sätt kunde
information klargöras. Ett ständigt ifrågasättande av i allt från ett lock till en syltburk fungerade
till hur andra båtstegar på marknaden ser ut ställdes i syfte att ta lärdom. Frågor som varför
gruppen tänkt som de gjort och hur man annars kunde gjort ställdes internt för att säkerställa
att den väg projektet leddes i är den rätta.
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Model - Skisser och enkla modeller för hur nya idéer kunde fungera i den framtida produkten
togs fram vid behov. Modeller togs även fram för att göra diverse användbara mätningar.
Discuss - Kunskapsgap skulle minskas och med hjälp av diskussioner med handledare och andra
externa personer som hade kunskap inom de sökta områdena eliminerades gapen. Diskussion
internt i projektet var också viktigt i idégenereringssyfte och i att hitta lösningar på eventuella
problem som uppstod.
Act – När en idé framkom eller gruppen ställdes mot ett problem gällde det att agera. Genom att
ständigt utvärdera tankar och framsteg samt arbeta förbi hinder gick projektet framåt, mot
slutmålet.

4.1.5 Nyhetsgranskning
För att förhindra att projektet inkräktar på befintliga patent utfördes tidigt en nyhetsgranskning
där den Svenska patentdatabasen40 och Espacenet genomsöktes.41 Sökningen begränsades till de
två databaserna då de ansågs tillräckligt heltäckande. IPC-klasserna B63B27/14 och B63C9/28
identifierades efter ett antal sökningar av relevanta sökord, exempelvis ”Räddningsstege”.
Utgångspunkten blev efter det, ovan nämnda klasser, vilka ledde till ett flertal intressanta
patent, se bilaga 6. De lösningar projektgruppen kunde identifiera var olika former av
teleskopstegar och andra patent vars giltighet hade passerat. Dock fanns inget patent, nytt som
gammalt, vilket inkräktar på detta projektets produkt.
Det finns båtar som har en stege monterad som uppfyller kraven men har då en låsmekanism
som sitter över en meter ovanför vattenytan. Det finns även exempel på stegar där man måste
befinna sig i båten för att fälla ut den eller att den vid många tillfällen inte går tillräckligt djupt
ner i vattnet. Stegarna klarar inte det grundläggande egenskaperna som att vara lättillgänglig. Se
bilaga 18 för bildexempel på stegar.

4.1.6 Kravspecifikation
Produktkraven delades in i kategorier utifrån de funktionsområdena produkten kräver för att
lösa problemet. De generella kraven grundar sig på miljön produkten befinner sig i, samt vad
alla sammansatta funktioner måste klara av ihop. Vid framtagningen av olika koncept har
funktionskraven fungerat likt riktlinjer. Kraven är grundade på regler och rättsnören för båtar
och räddningsutrustning. Delar av funktionskraven är utformade efter användarens önskemål
och krav. Funktionskraven är indelade i mätbara värden för att underlätta kontroll vid
jämförelse och utvärdering av potentiella lösningar.
Funktion

Generella krav

Krav

Värde
-30 till +45 grader
Ej toxisk
Skall ej påverka
Skall ej påverka
Produkten skall vara brukbar efter upprepande
användning och kunna återställas till ursprungligt
skick
Ej överstiga 5 kg

Temperaturer
Toxicitet klass
Vatten(Salt)
Vatten(söt)
Återanvändning
Total vikt

Fästanordning

Enkel montering

Skall ej kräva externa verktyg

40

http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1

41

https://www.epo.org/searching/free/espacenet.html
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Vikt
Position
Fotattrapp

Synlighet
Vikt
Användning
Position
Längd

Paketering
Position
Position
Aktivering

Synlighet
Manövrering

Skall ej kräva modifieringar på båten
Klara en vikt på 150 kg
Skall minst befinna sig 30 centimeter under
vattenytan
Skall vara synlig under och över vattenytan
Klara en vikt på 150 kg
Förhindra att anordningen åker under båten
Skall befinna sig vinkelrät mot skrovet ner i vattnet
Skall ej överstiga 15 centimeter i tjocklek
Skall ej överstiga 50 centimeter i bredd
Befinna sig ovanför vattenytan
Skall befinna sig på maximalt 35 centimeters
avstånd från vattenytan
Skall vara synlig i mörker och dagsljus
Skall endast kräva en kraft på 20 N för att aktiveras

4.1.7 Kunskapsgap
Projektgruppen har arbetat aktivt med att identifiera eventuella k-gap i ett tidigt skede för att
minimera och eliminera effekten av de potentiella situationerna som kan uppstå vid ett
fortskridande arbete. Enklare kunskapsgap eliminerades direkt vid en grundlig efterforskning
av känt material och kontakt med personer som är insatta i området. Områden som berörde
tekniska och mekaniska specifikationer klassificerades som komplexa då de krävde en djupare
förståelse.

4.1.8 Olika tester
4.1.8.1 Kraftmätning i att få en båt att kantra
För att mäta hur stor kraft som krävs för att få en båt att kantra gjordes små båtmodeller i syfte
att förenkla testerna. Modellerna gjordes med hjälp av glasfiber och plastlaminat
proportionerligt förminskade efter en verklig eka projektgruppen har tillgång till. Ena modellen
gjordes i skala 1:10 till den ekan och den lite större modellen var i skala 1,5:1 till den minsta
modellen. Se bilaga 4 för tabell.
Testet utfördes sedan genom att lägga båtarna i en balja med vatten, kroka fast ett snöre i
kanten på modellen för att sedan via en ögla på baljans botten dra i snöret med en
dynamometer. På så sett säkerställdes att kraften som påverkade modellen var riktad neråt mot
botten, likt scenariot att en person tynger ner båten när denna ska klättra upp. Det noterades att
öglan kan ge upphov till viss friktion som kan ge felaktiga resultat, men då vi endast är
intresserade av skillnaderna mellan olika scenarion och båtar kan den bortses från. Friktionen
är densamma oavsett mätning. När modellen tog in vatten noterades hur många Newton
modellen klarade och för att få ett så exakt värde som möjligt gjordes samma sak flera gånger
och ett medelvärde togs fram. Samma procedur gjordes med varierade fästplaceringar på
relingen samt även med olika mycket vikt (barlast) i modellerna. På så vis kunde olika slutsatser
dras av vad som påverkar hur mycket kraft en båt klarar. Diskussion och hur resultat tolkades
från resultatet finns att läsa i bilaga 4, men det framkom att:
- en båt som väger mer klarar större krafter.
- Avståndet från kant till kant vid angripspunkten påverkar, där större avstånd klarar
större krafter.
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Ett enklare test gjordes även i verkligheten med en riktig eka men där vi enbart provade var på
båtens reling den klarar störst kraft. Det visade sig att, precis som med modellerna, klarade ekan
som störst kraft i aktern, medan den var som svagast mitt på kanterna. Ju längre mot aktern
kraften placerades, ju mer klarade båten. Bilden nedan visar en punkt på sidan av båten där den
klarar en kraft av 680 N, det vill säga hela personens vikt och skulle därmed kunna vara en
potentiell plats för räddningsutrustningen.

Ekan som används i testet är bland de minsta modellerna, vilket gör att av slutsatser från
modelltesterna att döma som sa att större båtar klarar större kraft, kommer de flesta båtar klara
ännu större krafter.
Dessa påståenden ovan fastställdes dessutom med hjälp av CAD-modellering, beräkningar och
tolkningar som finns att läsa i bilaga 4.
4.1.8.2 Test i att ta sig upp i båt utan stege
För att en person ska kunna ta sig upp i en båt igen finns det ett flertal faktor man bör ta hänsyn
till. Om personen inte har hjälp av någon annan eller av något hjälpmedel så krävs det att
personen är vältränad för att ha en möjlighet att ta sig upp. Utan hjälpmedel kan endast armarna
hjälpa till vilket kräver en otrolig överarmsstyrka. Flytväst och tunga bulsiga kläder gör att den
nödställde blir klumpig samt tung i vattnet vilket ökar svårighetsgraden av att ta sig upp.
Vid återstigning krävs det att det finns tillräckligt med plats för personen att hiva sig själv över
kanten. Problematiken att ta sig upp i aktern där en motor ofta är placerad blir då att det är ett
litet utrymme för personen. Utöver det sjunker inte aktern ner lika lätt vid extra tyngd då den
klarar höga krafter där. Detta bidrar med en hög kant som också försvårar påstigningen.
På en båts sidor finns det mer plats vilket underlättar ombordstigningen. Vid viktbelastning
sjunker kanten ner nära ytan vilket minskar avståndet från vattenytan som personen måste ta
sig över. Risken som medförs är att båten kan ta in vatten vid för hög tyngdbelastning.
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4.1.8.3 Test av prototyper
Detta finns beskrivet senare, i stycke 4.7.5 Funktionstest.

4.2 Idégenerering
4.2.1 Set based design
Systematiskt har gruppen arbetat med att ta fram koncept utifrån 6 delområden som berörs i
Brainpool. Koncept som har utarbetats utifrån delområdena finns i bilaga 2. Till följd av att
problemet har delats upp i olika områden som inte påverkar varandra går det att arbeta
parallellt med utvecklingen av koncepten. De separata lösningarna kan sedan slås ihop till ett
helt produktsystem. Helheten blir då mer optimal då delsystemen i sig utgör mer framarbetade
koncept. Genom att hela tiden arbeta med lösningar som fungerar praktiskt, tekniskt samt
mekaniskt i den tänkta miljön säkerställer gruppen att koncepten som genereras är möjlig att
föra vidare för konstruktion. Då beslutsprocessen skjuts upp och utsållningsprocessen utgår
från välgrundade kriterier genererar metoden flera potentiella slutkoncept.

4.2.2 Brainstorming
Metoden har använts för att snabbt få fram förslag vid angripandet av nya områden.
Brainstorming har satt grunden för hur problem har angripits och genererat potentiella
lösningar, se bilaga 2 för skisser. Efter bedömning av materialet har andra metoder och verktyg
tillämpats för att förverkliga resultatet. Bedömningen utgick från hur realiserbart materialet var.
Inför mindre komplexa utmaningar utfördes endast en verbal diskussion kring problemet. I
samband med BAD specificerades ett flertal funktioner produkten bör ha, som ligger till grund
för den kravspecifikation som utformats.

4.2.3 Brainpool
Brainpool har varit ett centralt idégenereringsverktyg för att få fram en bredd av kreativa
lösningar. För att nå ett resultat som speglade flera faktorer utav problemet integrerades Setbased-design med Brainpool. Fokus lades då på att dela in produkten i sex delområden.
Problemområdena som berördes var potentiella sätt att ta sig åter ombord i en båt, förvaring av
hjälpmedlet, olika sätt att aktivera hjälpmedlet, monteringsmetoder, förhindra att båten kantrar
och hjälpmedlets synlighet.
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Projektmedlemmarna skildes åt för att enskilt generera lösningar till de olika delområdena med
fokus på en av inriktningarna i taget. Vid redogörelse av skisserna förklarades de olika idéerna
grundligt för att få en djupare förståelse och för att ge möjlighet att vidareutveckla eller ta fram
nya koncept utifrån varandras idéer. Se bilaga 2 för relevanta skisser.

4.2.4 BAD PAD MAD CAD
Att ta fram idéer med hjälp av tanke, skisser, modeller och modellering i en dator har ständigt
återkommit och varit en stor del av projektet. Genom att variera hur
idéer/utvecklingar/lösningar kan presenteras hämmades inte kreativiteten. De olika
hjälpmedlen som användes för att visa den design som framkommit kompenserade varandra då
det exempelvis är näst intill omöjligt att göra så noga beräkningar på hållfasthet eller vikt som
CAD-programmet Catia V5 gjorde möjligt.

4.2.5 Benchmarking
I projektet användes benchmarking vilket innebär att genom att ta lärdom av andra liknande
produkter eller funktioner kan sin egen produkt förbättras. I detta fall användes jämförelser
med andra i de fall ett koncept arbetats fram men alla detaljer inte var helt kompletta ännu. Ett
exempel var då gruppmedlemmarna funderade över hur fotpinnen kan sitta fast i horisontellt
läge men kunna rotera ner till vertikalt med enbart kraft från användaren. För att hitta en
lösning på den funktionen riktades blickarna utåt på liknande produkter eller funktioner för att
få hjälp till inspiration. Inspiration hittades från hur ett skruvlock fungerar, som kan spännas
fast i ett läge men med kraft kan lossa och vridas vid behov. Genom att se hur ett skruvlock
fungerar och sedan bygga vidare och föra över dess egenskaper till projektets produkt är ett
exempel där benchmarking tillämpades. Även liknelser i att hänga fast räddningsredskapet
gjordes med det sätt man hänger fast en utombordsmotor på småbåtar idag.
Med hjälp av den nyhetsgranskning som gjordes analyserades vad som finns idag och
projektgruppen tog fasta på många positiva egenskaper dagens produkter har.

4.2.6 Första utsållning av idékoncept
Idégenereringsövningarna resulterade i en mängd antal skisser och lösningar vilket
projektgruppen behövde ta ställning till. Skisserna är baserade utifrån kreativa övningar med
fokus på olika problemområden. För att sålla ut de koncept som ansågs lämpligast för att lösa
problemet satte projektgruppen upp ett flertal kriterier som vägledning. Kriterierna visas nedan
i punktform
 Realistiskt ur designmässiga, ekonomiska och tillverkningsperspektiv
 Komplexitet
 Praktiskt fungerbart
 Tillgodoser ställda krav
Då målmarknaden för produkten riktar sig mot en kundgrupp som inte är köpstark krävs det att
lösningarna motsvarar vad kunderna eftersträvar. Vid för komplexa konstruktioner ökar priset
för tillverkningskostnaderna och syftet försvinner. Huvudfokus har varit då på hur realiserbara
samt praktiskt tillämpbara lösningen är utifrån kravspecifikationen.
Utifrån bortsållningskriterierna sammanställdes relevanta skisserna i bilaga 2. För att minimera
risken att potentiella lösningar försvann i utsållningsprocessen gjordes en andra utvärdering av
de koncept vilka tagits bort i det första stadiet. Bland de mest relevanta lösningarna valdes fyra
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koncept för vidareutveckling. Då koncepten har liknande funktioner gavs möjligheten att
kombinera olika konceptlösningar med varandra.

4.3 Utveckling av koncept
I bilaga 11 finns en beskrivning av fyra olika koncept som togs fram för att få ytterligare
information om processen. Nedan finns den beskrivning om Koncept 3 som projektgruppen
valde att gå vidare med.
Koncept tre är en minimalistisk lösning på behovet och bygger på att användaren egentligen
bara behöver ett stöd att sätta foten i för att ta sig upp i båten igen. Detta ledde till utvecklingen
av en ”fotpinne”, en pinne som i ena änden har en yta att placera foten i. På så vis utnyttjas
benstyrkan hos användaren. Fotpinnen är placerad
på utsidan av båten och när den inte används ligger
den horisontellt placerad precis under relingen på
ena sidan av båten för att ta så lite plats som
möjligt. I utfällt obelastat läge ligger pinnen an mot
en distans placerad i fästet på båten vilket gör att
pinnen aldrig kan anta en vinkel in mot båtens köl.
Därmed är redskapet enkelt att använda. När den
ska användas förflyttas fotpinnens läge till vertikalt,
vilket i detta projekt utvecklats till två olika sätt.
För att den nödställde ska kunna använda
redskapet fäller denne ner pinnen genom att den
vrids till vertikalt läge, och fotstödet finns därmed
tillgängligt att använda. Pinnen sitter i en momentfri axel fast i utsidan på båten, vilket gör att
den alltid kan vara i lodrätt läge oavsett om båten lutar. För att vrida fotpinnen till vertikalt läge
krävs exempelvis att användaren drar i fotstödet vertikalt, och en spärr släpps. En viss kraft
krävs från användaren för att säkerställa att pinnen inte ska kunna fällas ned om vågor sköljer
över eller andra krafter påverkar båten. Alternativt kan en säkerhetsåtgärd för att undvika att
den vrids av misstag tilläggas i form av en knapp/låsning som gör att pinnen endast kan vridas
om en knapp hålls inne samtidigt som handtaget dras i.

4.4 Konceptutvärdering
4.4.1 Parvis jämförelse och konceptvalsmatris
Projektgruppen hade fyra koncept att utvärdera för att sedan kunna gå vidare med ett. Ovan
finns som nämnt det valda konceptet beskrivet, och de andra finns beskrivna i bilaga 11. Med
hjälp av parvis jämförelse mellan de olika egenskaper som ska finnas på produkten tvingades
projektmedlemmarna ta ställning till vilken egenskap som är viktigare än den andre. När alla
egenskaper parvis jämförts framkom en rangordning i prioritet vilken egenskap som är
viktigast, där den högsta fick 13 poäng och den lägsta ett.
I konceptvalsmatrisen fördes egenskaperna och dess vikt in i en tabell och sedan ställdes de mot
de fyra koncept som arbetats fram. I matrisen poängsattes de olika koncepten från ett till fem av
gruppen utefter hur väl de uppfyllde de egenskaper som ställts. Poängen i hur viktig egenskapen
är hos den färdiga produkten multiplicerades med hur väl det specifika konceptet uppfyllde
egenskapen. Efter att ha gått igenom alla egenskaper hos alla koncept framkom därmed ett
resultat där koncept tre fick flest poäng. I bilaga 5 återfinns matriserna inklusive de egenskaper
som rangordnades med parvis jämförelse.

4.4.2 Kommentar till valt koncept
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Koncept 3 är utifrån konceptvalsmatriserna det koncept som var lämpligast att lösa problemet
utifrån de krav som ställts. Produkten i sin helhet är ett starkt koncept men har ett fåtal
svagheter då den inte uppfyller alla önskemål helt med hänsyn till kravspecifikationen. Det krav
den uppfyller minst är positionen av anordningen. Konceptet är tänkt att sitta på utsidan av
båten vilket gör den känslig för yttre påverkan. Risken att den fastnar i något blir högre samt att
den utsätts för mer vatten som stänks upp mot relingen. Projektgruppen är väl medveten om
risken som medförs och har tagit hänsyn till konsekvenserna som kan uppstå. Fördelen med att
ha hjälpmedlet på utsidan blir att den inte förhindrar normal verksamhet i den utsträckning en
modul på insidan kunde ha gjort. Paketeringen kan komma att överstiga längdkravet men
förvaringen i sig kommer ha minimal påverkan på normal verksamhet. Utöver alla andra
punkter uppfyller konceptet kraven utmärkt. Konceptet är endast beskrivet i dess funktion och
hur det ska fungera. Återstående arbete är hur produkten ska fungera.

4.5 Från koncept till prototyp
4.5.1 CAD‐modellering
När val av koncept fastställts gjordes en första CAD-modell i syfte att få en uppfattning om hur
den kan tänkas se ut i verkligheten. I PAD – Pencil Aided Design – är det lätt att rita objekt som i
verkligheten inte är proportionerliga eller stämmer överens med fysikens lagar och därav är det
lärorikt att med kvalificerade antaganden i mått rita upp modellen med hjälp av CAD. I detta
projekt används Catia V5. Genom att göra detta ges en inblick i vad som bör förfinas och göras
om både rent utseendemässigt och tekniskt för att produkten ska fungera så som planerat. Från
att ha utgått från de enkla skisser som presenterats om koncept 3 skapades den första modellen
i CAD för att få en första förståelse. Nedan visas resultatet av första CAD-modelleringen, ett fäste,
någon form av platta och en fotpinne.

Produkten har vidare utformats och måttsats med Catia V5 som verktyg och hjälpmedel för att
skapa och utforma alla delar i produkten. Parallellt med andra idegenereringsmetoder har CADverktyget tillämpats under hela processens gång. Vidare i rapporten visas utdrag av all CADmodellering i form av bilder och modeller av idéerna som skapats.

4.5.2 Positionering av stege
Sammanfattningsvis bör räddningsredskapet placeras långt bak på styrbord sida. I bilaga 12
finns en redogörelse för varför detta är den bästa positionen. Positionen för produkten leder till
att den är så användarvänligt som möjligt, den har störst chans att vara närmast där personen
ramlat överbord, undvika att båten tar in vatten vid användning av den samt för att fribordet vid
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den positionen är relativt litet. Aktern är bra, men tål båten att ha stegen på sidan är den bäst.
Där finns stor plats att häva sig över och ingen risk att en motor är i vägen.

4.5.3 Positionering i utfällt läge
Redskapet har stora krav på sig att vara användarvänlig. Det innebär att redskapet ska till stor
grad förenkla för den nödställde att ta sig upp i båten. Den konstruktion som utvecklats erbjuder
den nödställde ett fotstöd att ta spjärn ifrån för att sedan kunna häva sig över relingen. Således
är det viktigt att positionera fotstödet så att det är så enkelt som möjligt att använda redskapet.
Fotstödet bör vara sådant att det inte kan glida in under båten, likt en mjuk repstege skulle göra.
Vid användning av redskapet bör även hänsyn tas till att båten kommer att luta, vilket innebär
att även om fotpinnen är stel rakt ned från relingen, utan vinkel, kommer den upplevas luta in
under båten vilket försvårar användandet. Nedan illustreras situationen med en mjuk repstege
(1), med en hård stegpinne men utan vinkel ut från skrovet (2) samt där fotpinnen placerats
med en vinkel ut från skrovet (3).

Malin Andersson som gjort en studie om båtstegar på Umeå Universitet, menar i sin rapport “No
footstep or straight ladder seemed to have equally bad results due to climbing angle” och menar
att en stel stege utan vinkel ut från båtkanten är likgiltig med att inte ha någon stege alls, sett till
den svåra vinkel, här menat position, användaren sätts i för att klättra upp.42
Därmed är slutsatsen att fotpinnen, i utfällt läge, alltid bör vara snett lutad ut från båten för att
vara mest användarvänlig. Med hjälp av CAD-modellering, uppskattning och enklare studier har
en vinkel mellan fotpinne och skrov bestämts till minst 25° som en lämplig utgångspunkt. Vidare
beslutades att fotpinnen kan anta vilken vinkel som helst, större än 25°, innebärande att pinnen i
utfällt läge på något vis bör hänga i en vertikal axel. Därmed kan den rotera fritt, samtidigt som
något form av stopp, hindrar pinnen från att ha en vinkel mindre än 25°.
Hur vinkeln skulle begränsas framkom två olika idéer på. Den ena iden byggdes på en slags kil,
där fotpinnen, i samband med att den roterades ned, samtidigt gled upp på en kil. Den andra
iden, som blev den gruppen valde att gå vidare med, var att istället låta hela produkten sitta
lutad mot båten med hjälp av distanser som ligger an mot båten.
Bilderna nedan illustrerar kil-idén till vänster och kloss-principen sedd bakifrån på en båt till
höger.

42

http://www.surtsey.org/wp-content/uploads/projectreports/2014/11/malin_andersson_apd_project_report_final_small2.pdf
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Den sistnämnda idén valdes därför att den ansågs mest tillverkarvänlig och bättre lämpad för
båtar med en ojämn utsida på skrovet. En ojämn yta är vanlig då exempelvis ekor ofta ska
efterlikna gamla båtar byggda i trä. Att placera hela konstruktionen på två “klossar” i istället för
att låta hela plattan ligga an mot skrovet gör att eventuella glapp eller ofrivilliga distanser
uppkommer. Att låta hela konstruktionen vara lutad påverkar inte dess funktion men kan vara
en nackdel rent estetiskt. Dock anses det att en kilformad lösning är svårare att tillverka än
klossarna vilket gör att den sistnämnde är den lösning som kommer att tillämpas.

4.5.4 Utformning av funktion och delar
Tidigare har konceptet endast varit beskrivit som en princip, för att utveckla produkten från ett
teoretiskt koncept till en fungerade produkt har projektgruppen valt att dela in produkten i olika
delmoment. Delmomenten utgår från de funktioner som produkten måste klara av.
Funktionerna har i sin tur lett till flertalet idéer som löser problemen.
Första funktionen som analyserades var hur man kan fälla ner fotpinnen från horisontell till
vertikal position. Funktionen kräver att den ska vara i ett fixt läge när den är i horisontell
position vilket leder till att den inte får röra sig i x-led eller y-led när den inte används. När den
nödställde ska använda stegen får det inte kräva någon avancerad kombination för att lossa
stegen från sin fasta position i horisontellt läge. Kravet blir då att aktiveringen måste vara logisk
och enkel för den nödställde som även kan befinna sig i chock, se avsnitt 3.4 för chockbeteende.
Två koncept utarbetades vilka båda uppfyllde grundkraven. För att få en mer detaljerad bild av
hur konceptens funktioner skulle fungera togs CAD-underlag fram. Det första alternativet för att
få fotpinnen från horisontellt läge till vertikalt är att först vinkla ut pinnen rakt ut från båten för
att sedan låta den ramla ner mot båten och hamna vertikalt. Pinnen roterar runt olika axlar och
är en helt mekanisk lösning. Något som inte utvecklades här var en spärr som förhindrar att
stegen löser ut av sig själv. Se nedan för steg-för-steg-beskrivning av hur stegpinnen hamnar i
rätt läge.
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Det andra konceptet bygger på att pinnen sitter fast i samma led hela tiden, men har ett stort
spår i sig, där axeln kan löpa fritt. Pinnen ligger fastlåst på något vis, och samtidigt som låset
upphör börjar pinnen rotera. Likväl så börjar den glida i spåret som går från mitten ut till
yttersta spetsen. Glidningen uppstår med hjälp av gravitationen då fotpinnen är tyngre i den ena
änden. CAD-underlag togs fram för att kunna generera ritningsunderlag.

Efter en utvärdering framkom att det sistnämnda konceptet var ett starkare koncept att gå
vidare med. Inget av dem var dock helt uttänkt än då båda krävde någon form av ”låsanordning”.
Den avgörande punkten vid valet var att koncept ett inte fälldes rakt ner utan krävde att man
först vinklade ut den innan den gick att fälla ner.
För att få en tydligare bild om hur koncept två fungerade så beslöts det att ta fram en prototyp i
Halmstad Högskolans verkstad. Prototypen byggdes i prototypmaterial som skolan
tillhandahåller. Samtidigt utarbetades en lösning på hur fotpinnen kunde låsas fast när den var i
vila. Lösningen tog formen av ett lock som både låter fotpinnen vara fastlåst samt skyddar
konstruktionen från stötar. Infästningen av locket bestod av vanliga tryckknappar i prototypen
vilka tillät en enkel ditmontering. Dessa knappar visade bara på funktionen men gruppen var väl
medveten om ett substitut till dem var nödvändigt. När prototypen var färdigställd observerades
att fotpinnen upplevdes som en väldigt lång och bylsig konstruktion. Ett beslut fattades då om
att fotpinnen måste bli mindre. Nedan visas bilder på utformningen av prototypen.
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För att inte låsas fullt ut vid idén beslöt projektgruppen att fortsätta med idégenerering.
Grundfunktionerna kring rotationen av fotpinnen behölls samt utformningen av fotsteget och
idén med ett lock som låser fast konstruktionen Fokus låg på att utveckla fler koncept kring hur
man kan lossa samt fästa locket.
I idéstadiet uppkom många olika förslag och genom inspiration från omvärlden, så kallad
benchmarking, framkom olika koncept. Endast två, som behandlas mer noggrant vidare i texten
valdes att ritas upp och analyseras. Dock fanns förslag på en slags tryckknapp som gör att när
man trycker på locket släpper det och pinnen kan därmed falla ner. Idén var simpel och lätt för
en nödställd att förstå, men valdes bort då det är stor risk att knappen trycks in av misstag när
båten ska förtöjas eller ligger an mot en brygga. Ett annat förslag var att utnyttja den roterande
rörelse pinnen roterar i, och med hjälp av kugghjul kan en spärr ligga an som låser fast
fotpinnen. Idén kommer från diverse vinschar där en rörelse i motsatt riktning får spärren att
hoppa ur kuggarna och pinnen kan därmed fällas ned. I rådfrågning och diskussion med
utomstående ansågs denna idé vara bristfällig då det för en nödställd anses avancerat att “dra i
fotpinnen” åt fel håll. Två andra idéer var enligt gruppen och de rådfrågade tillräckligt bra att gå
vidare med för djupare analys, konstruktion och utformning.
Första konceptet hämtade inspiration från hur ett syltlock fungera, det kan enkelt öppnas samt
förslutas vilket är de kriterier projektgruppen sökte efter. Principen blev då att den nödställde
endast behövde dra i ena änden av fotsteget för att då få räddningsstegen från horisontellt läge
till vertikalt. Vid rotationen gängas locket ur för att frigöra fotpinne-konstruktionen. För att
åstadkomma rotationen krävs det en balanserad kraft som både tillåter att konstruktionen hålls
upp horisontellt samt tillåter en person dra ner den. Nedan visas bilder för koncept ett.

Andra konceptet bygger på att locket är fastsatt med hjälp utav en sprint som låser konstruktion
i sin horisontella position. Sprinten är lokaliserad undertill och är fastsatt i en rem. Remmen går
att variera i längd för att skapa en optimal nåbarhet för den nödställde beroende på båtens
fribord. När sprinten rycks lossar locket vilket då skjuts ut med hjälp av fjädrar. FotpinneBorda
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konstruktionen blir då lös och kan börja rotera samtidigt som den fälls ut till ett vertikalt läge.
Locket hänger sedan fast i en rem vilket tillåter den att återanvändas efter en nödsituation. Det
enda användaren behöver göra för att aktivera stegen är att dra i remmen.
Projektgruppen ändrade sig dock senare om hur sprinten ska dras ut efter efterforskning om
hur en person i chock beter sig. En rem är inte tydlig nog för användaren att dra i, utan byttes ut
mot ett stort handtag.
När en person ramlar överbord i kallt vatten och dåliga
väderförhållande är risken för att hamna i chock överhängande.
Händelse kan skapa förvirring och personen blir allmänt
sinnesrubbad, se teoriavsnitt 3.4 för mer information. Vikten av
tydlighet och enkelhet för den nödställde är då extra viktigt.
Personen ska inte behöva tänka eller utföra komplicerade
procedurer för att aktivera fotsteget. Då det endast krävs att dra i
handtaget för att fälla ut stegen har antal moment minimerats för
den nödställde och det krävs ingen större kraftansträngning vilket
leder till att alla kan aktivera den oavsett styrka. Handtagets
utformning gör det till ett naturligt utförande att dra nedåt för
aktivering.
Nedan visas bilder för koncept två.

Utifrån ytterligare en konceptvalsmatris, se bilaga 5, valde projektgruppen att gå vidare med
koncept två. Lösningen ansågs vara minst känslig för stötar och deformationer samt enklare att
tillverka. Det fanns även en risk att koncept ett fälldes ner av sig själv på grund av utmattning.
När vetskapen om hur produkten skulle låsas upp respektive fällas ihop återstod flertalet saker
som krävdes utveckling. Då fotpinnen i ett tidigt skede ansågs stor och klumpig beslöts att
förminska och göra fotpinnen hopfälld, så att den skulle ta mindre plats. Pinnen utformades och
kom att fungera enligt nedan:
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4.5.5 Beskrivning av produkt
Produkten består av ett tjugotal delar som tillsammans utgör hela räddningsstegen. Grunden
bygger på en bottenplatta där en urgröpning ska fräsas ut för att bilda ett hålrum. Hålrummet är
till för att ge en cirkelskiva plats att rotera samt ge möjlighet att införa en sprint i
konstruktionen. Hålrummet är även utformat med stoppklossar så cirkelskivan endast kan
rotera 90 grader. För att cirkelskivan ska vara fast och rotera kring rätt axel har ett hål skapats i
bottenplattan där en axel tillsammans med en ring sammanfogar delarna i z-led. Konstruktionen
gör att cirkelskivan är fast monterad och kan endast rotera kring z-axeln.
På bottenplattan sitter det även två borrade detaljer. Detaljernas funktion är att bilda en fåra
vilket tillåter en sprint att föras in.
För att ge cirkelskivan ytterligare kraftupptagningsförmåga samt skydda sprintdetaljerna har en
toppenplatta utformats. På cirkelskivan monteras det två axelfästen som i sin tur sammanfogas
med en axel. Axelns uppgift är att tillåta och styra fotpinnen när den fälls ut och tillsammans
med axelfästena kommer de ta upp de största krafterna. Locket består av fyra komponenter, där
huvuddelen består av ett bockat hölje. Höljets uppgift är att ta emot stötar och skydda mot yttre
påfrestningar. Insvetsat i höljet sitter en låsränna av bockad plåt vars funktion är låsa fast
fotpinnen i alla led. Inuti låsrännan är en pigg fastmonterad, tillsammans förhindrar de all
rörlighet av fotpinnen. Cylindrarna erbjuder både skydd samt en enkel fästpunkt för fjädrarna
vars uppdrag är att skjuta loss höljet när sprinten dras. En nertappning sammanfogas
underredet med höljet vilket tillåter sprinten att låsa fast konstruktionen.
Fotpinnen består av tre delkomponenter som fälls ihop i varandra, för att tack vare
gravitationen fällas ut och bli en 90 cm lång pinne med ett vertikalt 30 cm långt fotstöd längst
ned. Komponenterna är u-profiler som sammanfogas av två axlar. Komponenterna kan därför
enkelt vikas ihop i varandra efter användning och fotpinnen är då 50 cm lång. I utfällt läge är
delarna konstruerade så att mittenleden inte kan vara större än 180° samt vinkeln mellan
fotstödet och pinnen maximalt är 90°.

Bild- Sekretess
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4.5.6 Dimensionering och tillverkningsaspekt
För att kunna garantera att redskapet håller för användning har beräkningar utförts. På så vis
kan rätt dimensionering göras i delarna. Hållfasthet och en tålig konstruktion har ständigt
funnits i åtanke under utvecklingen och parallellt med arbetet har tankar kring vad den kan
tänkas hålla för eller inte diskuterats. Beräkningar har endast gjorts på utvalda, kritiska delar
som ansetts utsättas av påfrestningar vid användning. Med detta menas att om komponent A
klarar en viss belastning kommer med säkerhet komponent B också klara det. Uträkningarna
omfattar skjuvning, spänning, krafter samt moment som uppstår. Utgångspunkten har varit
kravspecifikationen och måtten från ritningar som skapats där utrustningen måste klara en
användare på 150 kg. Utöver det har en säkerhetsfaktor på 2 införts. Genom att ha fastställt
dimensioner på bitarna kan vikten och storleken på slutprodukten optimeras utan att riskera
hållfastheten.
Med en CAD-modell som höll för vad som krävdes skapades ritningar och ett företag för
tillverkning kontaktades. Projektgruppen hade tidigare kännedom om företaget LAGA Rostfritt
som har stor kunskap och erfarenhet inom rostfria material och har sin tillverkning nära
Halmstad. En prototyp i metall utifrån CAD-modellen skulle skapas med en i kvantitet. I
diskussion med företaget och erfarna tillverkare förändrades sedan utformningen av vissa delar
för att ur tillverkningssynpunkt vara bättre. Tillverkningsmetoderna kom att väljas utifrån vad
som är bäst ur prototypsperspektiv med en i kvantitet. Men att ha i åtanke att möjliggöra en
massproduktion av produkten fanns ständigt närvarande.
För att underlätta prototypstillverkningen krävdes modifieringar av underplattan (Se ballong 1,
bild till vänster), på grund av dess onödigt svåra utformning. Så som den var konstruerad
krävdes det en extremt bra fräsmaskin som kan skapa de skarpa hörnen som ritats. Lösningen
blev då att antingen undvika att fräsa ur mer än nödvändigt för att då spara in bearbetningstid,
alternativt att ändra design helt.

Bild- Sekretess
Bottenplattans design ändrades från en sluten konstruktion där det krävdes avancerad fräsning
till ett plåtstycke med mellanlägg som svetsas. Då undviks dyra fräskostnader i utbyte mot lite
svetsar samtidigt som vatten tillåts att flöda igenom produkten och kan rinna av. I den tidigare
konstruktionen, bilden till vänster ovan, fanns det flera möjligheter för vatten och smuts att ta
sig in men inga möjligheter för det att det skulle rinna ut. Detta skulle medfört problematik i
längden. För att fotpinnen skulle vara möjlig att bocka till som önskat var profilen tvungen, efter
konsultation från ett tillverkningsföretag, Laga Rostfritt, att öka bredd och höjd i alla
fotstegsdelarna. Utsticket av bakkanten på fotsteget förlängdes också för att garantera att steget
inte hoppar ur.
Flertalet av delarna justerades även för att det ska vara enkelt att montera dit och svetsa fast
delarna på exakt rätt position. Exempelvis har “1.a.Cirkelskivan” (nummer 2 och 8 i bilderna
ovan) fått försänkningar för att man enkelt ska kunna montera “2.a.faste” (nummer 6 och 9 i
bilderna ovan) på rätt plats.
Bitarna kommer att laser- eller vattenskäras ut beroende på tjocklek av materialet för att sedan
bockas och svetsas samman. Engångskostnaden kommer att bli hög då vi endast kommer att
bygga en prototyp men metoden ger oss en hög noggrannhet. Kostanden är beräknad till att
landa runt 4000 kronor. I samarbete med LAGA Rostfritt, ett företag som tillverkar bland annat
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diskbänkar och stålkärl, kommer produkten att tillverkas. Företaget har de maskiner som krävs
samt kompentent personal som kan hjälpa till med tillverkningen.

Bild- Sekretess

4.6 Analyser av valt koncept
4.6.1 SWOT-analys
I bilaga 10 finns diskussion kring hur SWOT-analysen framkommit. För att sammanfatta
produktens alla styrkor, svagheter, möjligheter och hot har ett SWOT-diagram gjort för att
tydliggöra:

Externa

SWOT








Positiva – vad som ska
framhävas och utnyttjas

Negativa – vad som ska
förbättras och ändras så att hot
elimineras.

Styrkor

Svagheter

Återbrukbar
Fåtal komponenter
Hållbar
Anpassningsbar
Huvudsyfte att rädda
Alltid tillgänglig






Endast nåbar på ett ställe
Ingen klassisk stege
Kan vara i vägen
Risk att den kläms sönder

Interna

Möjligheter

Hot

 Unik för riktad båttyp
 Möjlig att tillverka utefter
kundens önskemål
 Potentiell
vidareutveckling
 Andra
användningsområden
 Många potentiella kunder

 Båtar med befintligt
handtag/stege kan anses
tillräckligt
 Naivitet hos användaren
 Lätt att återskapa/kopiera

4.6.3 Materialvalsanalys
I bilaga 13 finns en djupare förklaring till hur materialvalsprocessen gått till, nedan följer ett
sammandrag av analysen.
Borda

4. Genomförande

36

Sammanfattningsvis valdes att tillverka prototypen i materialet syrafast rostfritt stål. Det har
kända egenskaper för beräkning av hållfasthet, är relativt enkelt att bearbeta och tillverka
produkten i, samt är enklast för projektgruppen att få tillgång till. Materialet uppfyller alla krav
som ställts, men har en stor nackdel, vilket är dess densitet. Enligt beräkningar i CATIA kommer
produkten att väga runt 4,5 kg. Ju tyngre produkten är, ju mer klumpig upplevs den och
slutresultatet av en smidig, enkel räddningsstege förtas. Trots det, beslöts att tillverka en första
prototyp i detta material för att se funktionen och produkten i verkligheten och då kunna
utvärdera den praktiskt.
Efter tester av produkten och säkerställning av att dess konstruktion och funktion fungerar bör
en ytterligare analys av materialet göras. Material med lägre densitet men utan att påverka
hållfastheten och dess ståndaktighet mot saltvatten bör ses över. Aluminium, glas- eller kolfiber
samt olika typer av plast bör fungera i många komponenter exempelvis. I samband med andra
val av material kan tillverkningsmetoder och därmed utformning av vissa delar behöva
förändras.

4.6.5 FMEA‐analys
I syfte att upptäcka fel och brister i konstruktionen i ett tidigt skede tillämpades FMEA-analyser,
som står för Failure Mode Effect Analysis. Det innebär att produkten synades och analyserades
för att få fram olika tänkbara fel och brister som skulle kunna uppstå. På grund av att projektet
är tidsbegränsat men ändå innehållande vida områden inom produktutveckling valdes att göra
FMEA-analys på tre olika delar, vilka är de mest väsentliga konstruktionerna för produkten.
Således valdes att titta på delarna Fäste/axelfäste, det vill säga de delar som sitter på
cirkelskivan och håller fast fotpinnen, fotpinnen och locket på produkten. Analyserna finns i
detalj presenterade i bilaga 16 för närmare studerande. Analyserna gjordes av
projektmedlemmarna själva och då produkten är framtagen med ett kritiskt tänkande och
diverse konceptval- och prioriteringsmatriser ansågs de allra största och värsta felmöjligheterna
redan vara åtgärdade. Analysen resulterade i att mertalet felmöjligheter med allvarliga
konsekvenser ansågs vara sällsynta, samtidigt som de fel som kunde uppstå ofta hade låg
konsekvens. De flesta felmöjligheter som hittades gav resultatet att noggrannhet i materialval
och dimensionering samt en tydlig bruksanvisning var viktig för produktens hållbarhet. Med
hjälp av analysen ansåg gruppen det väl motiverat att lägga tid och kraft på dessa åtgärder. I
samband med detta test bör resultatet ifrågasättas till viss del då analysen utfördes av
produktutvecklarna själva. Resultatet kan således i viss grad präglas av hemmablindhet och en
partisk bedömning. Dock strävade båda analytikerna hela tiden efter att se på uppgiften med
nya ögon och ville hela tiden göra en så korrekt analys som möjligt.

4.7 Färdigställande av produkt
Nedan följer vägen från att ha gjort ritningar och analyserat bland annat egenskaper och
felmöjligheter till slutresultatet av projektet. Utifrån ritningarna var tanken att göra en prototyp
hos LAGA Rostfritt, testa och utvärdera den för att sedan kunna göra ytterligare en prototyp med
eventuella förbättringar som kom att uppstå. Dock drog första tillverkningen ut på tiden då vår
produkt av förklarliga skäl hade låg prioritet då företaget hade många leveranser till storkunder
att göra först, samt felleverans av våra delar. Detta ledde till att endast en prototyp hanns med
att göras och de förbättringar gruppen kom att hitta finns beskrivna i avsnitt 7.1.1 Framtida
arbete och förbättringar.

4.7.1 Kompletterande delar till produkten
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Som tidigare nämnt har projektgruppen tagit hjälp av LAGA Rostfritt för slutmontering av
produkten. I väntan på att utvalda delar skulle laser- och vattenskäras hos LAGA Rostfritts
samarbetspartner Skogaby Mekaniska, skapades kompletterande delar till produkten.
Den sprint man som användare ska dra i för att fälla ut stegen behövde skapas. Utformingen av
handtaget gavs utifrån projektmedlemmarnas egen syn på hur ett nödhandtag ser ut. Handtaget
ämnades vara tydligt utformat så att en chockad eller panikslagen person enkelt ska förstå hur
produkten ska användas, se teoriavsnittet 3.2 och 3.4. I syfte att hålla nere vikt och kostnad i
framtagning skapades handtaget i Catia V5 för att sedan skrivas ut i en 3D-skrivare.
Produkten krävde också ett fäste för att kunna placera produkten på båten. Fästet utformades
som ett U med hjälp av två vinkelbeslag som fästes med skruv och mutter. Vid test av produkten
knöts fästet fast i produkten med slitstarkt snöre för enkelhetens skull. På så vis kan produkten
enkelt hängas över relingen på båten. Fästet är enbart en enkel lösning och bör i framtiden
vidareutvecklas för att göras med anpassningsbart och stabilt. Tidsbrist och prioritet i att få
själva funktionen att fungera har gjort att fästet fått den relativt enkla och kanske inte bästa
lösningen.
Detaljer som också skaffades fram var fjädrar som ska sitta i locket. När sprinten dras ska locket
skjutas ur dess position tack vare tryckfjädrarna. Kraften fjädrarna bör hålla för bedömdes till
10 N. Så länge det kravet var uppfyllt valdes en fjäder i rostfritt stål med lämplig storlek. Storlek
bedömdes inte relevant så länge N, fjäderns hoptryckta läge, var mellan 10-15 mm och dess
obelastade längd var längre än 25 mm. Tre par fjädrar i olika former beställdes via en leverantör
på nätet, www.fjadrar.se, som kunde leverera små kvantiteter till privatpersoner. Vilken fjäder
som passade bäst provades sedan ut och kom att limmas fast i locket.

4.7.2 Ihopmontering
Vid leverans av de vatten- och laserskurna delarna byggde projektmedlemmarna produkten
tillsammans med en anställd på LAGA Rostfritt. Moment såsom bockning och svetsning utfördes
av kunnig personal för att säkerställa att resultatet blev kvalitativt och korrekt.
Samtliga utskurna delar, samt de kompletterade delarna som fäste och handtag togs med till
LAGA Rostfritt för montering. Vid första anblick uppmärksammades dock fel i några av delarna
som skurits ut. Två av delarna var i skala 1:2, det vill säga hälften så stora som de skulle, och
kunde inte användas alls. Delarna som hade fel skala tillhörde fotpinnen som då fick vänta med
att monteras ihop. Nya delar beställdes medan det som ändå kunde monteras ihop utfördes hos
LAGA Rostfritt. En och en halv vecka dröjde innan nästa leverans av delarna kom och resterande
kunde då monteras samman. De moment som använts vid framtagning är laser- och
vattenskärning, bockning samt svetsning.
Vid tillverkning av prototypen blev det vissa komplikationer vilket resulterade i att prototypen
inte fungerade likt en CAD-modells millimeterprecision. Bockningen av fotstegen blev inte med
den precision projektgruppen hade önskat vilket ledde till att det var för litet mellanrum och
gjorde så att det blev trögare för fotsteget att fällas ut. Detta medför att användaren blir tvungen
att hjälpa till och fälla ner delarna, istället för att de fälls ut automatiskt. Inför fortsatt
tillverkning måste mer hänsyn tas till de toleranser som krävs för ett mer gynnsamt resultat. Vid
montering upplevdes Borda något tung, inför framtida förbättringar bör delar utformas i ett
lättare material.

4.7.3 Logotyp och färgsättning
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För att kunna marknadsföra sig och skapa en attraktiv produkt utarbetades en logga och ett
namn. Med inspiration från den signalflagga som används på större båtar för att signalera ”Man
överbord” utformades en logotyp båda utvecklarna är nöjda med. Ordet ”Borda” som är
synonymt med att ta sig ombord på båt, kom att bli namnet på hela produkten då namnet är
kort, enkelt och passande för produktens ändamål.

Färgerna på produkten beslutades utifrån färgernas egenskaper i dåliga väderförhållande,
synlighet i vatten samt hur de attraheras av det mänskliga ögat, som finns förklarat i
teoriavsnittet 3.2 Synlighet. Fotpinnen som sänks ner i vattnet kräver att den har hög synlighet
men när den ligger på utsidan av båten ska den inte dra till sig uppmärksamhet från viktigare
funktioner. Valet föll på en gul färg då dess synlighet i vatten är hög och kan synas ner till ett
djup av ungefär 15 meter vilket är fullt tillräckligt då produkten kommer maximalt befinna sig
70 centimeter under ytan. Handtaget kräver en färg som drar till sig uppmärksamhet från resten
av produkten. Röd och grön uppfyller den aspekten då de båda används likt en signalfärg vilket
man kan se på nödutgångsskyltar samt brandsläckare och nödstopp. Ögat dras naturligt till den
röda färgen vilket gör att färgen återfinns på väldigt många nödhandtag och hjälpmedel vid fara.
Utrustning till sjöss är ofta av gul, orange eller röd nyans då de urskiljer sig mest mot ett
mörkare vatten. Ur ett designperspektiv passar gul och röd ihop bättre vilket även faller in i
färgerna på logotypen. Utifrån ovanstående argument motiverades att handtaget som sprinten
dras med skall vara rött.
Resterande av produkten bör inte vara röd då röd färg kan bli dominerande och handtagets
urskiljningsförmåga försämras.

4.7.4 Bruksanvisning
Resultatet av diverse analyser sammanställdes och diskuterades för att kunna slutställa
prototypen. Exempelvis gav FMEA-analysen tydliga behov av en bruksanvisning till produkten
för att minimera risken att användaren skadar sig eller att produkten i sig fördärvas på grund av
felaktig användning. En slags Benchmarking utfördes för att se hur en bra bruksanvisning är
utformad. Utifrån insamlad kunskap utformades en anvisning tillsammans med beskrivande
bilder som finns bifogad i bilaga 8.

4.7.5 Funktionstest
För att säkerhetsställa att prototypen fungerar praktiskt har projektgruppen utfört ett
funktionstest. Borda monterades tillfälligt på en mindre båt, i både aktern och på styrbord sida.
För dokumentation togs bilder och filmer spelades in för att visa hur den fungerade i sitt rätta
element, se bild nedan. Projektgruppen arbetar utifrån BUS vilket resulterar i att
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projektmedlemmarna valde själva prova att ta sig upp med hjälp av prototypen och sätta sig in i
vad användaren tänker och känner. På grund av kallt vatten utfördes testet med våtdräkter
vilket gav upphov till en flytkraft. Flytkraften gjorde det enklare att ta sig upp vilket påverkar
resultatet något. Utifrån testresultatet och intrycket det gav fick projektmedlemmarna analysera
de funktioner som fungerade bra samt mindre bra.
Principen samt funktionen fungerade utmärkt, vilket styrker tidigare utförda teoretiska tester.
Borda gav användaren ett enkelt och stabilt kliv vilket underlättade ombordstigningen. Den gav
intryck av att vara robust och ingav tillit. Prototypen var lätt att nå då den hängde nära
vattenytan och det fanns inga tvivel om hur den borde aktiveras.

En mindre justering av längden på stegen bör åtgärdas då den inte är optimal för att ge ett
tillräckligt bra kliv tillbaka i båten. Då endast ett provisoriskt fäste användes blev längden på
stegen ytterligare tio centimeter längre ner i vattnet vilket bidrog till att det inte blev ett
optimalt kliv. Med ett korrekt placerat och monterat fäste och en 20 cm kortare stege skulle
användaren ha fått ett enkelt kliv tillbaka upp i båten.
Efter tre tester gav ett limförband upp mellan Bordas undreplatta och mellanlägget. Limningen
var en provisorisk lösning och hade inte fått tid att härda ordentligt innan testet. Fortsatta tester
resulterade i en försämring av funktion på grund av att stegen åkte in under båten eftersom
vinkeln från mellanlägget försvann.

4.8 Kostnadskalkyl
Totalt har gruppen lagt ut ca 2400 kr för tillverkning av prototypen. Den största delen, 1973 kr,
har gått till LAGA Rostfritt och utöver det har fjädrar, handtag, färg och liknande köpts in. I
priset till LAGA Rostfritt ingick både vattenskärning, material och hopmontering av montör.
Denna summa är väldigt hög för enbart en produkt och speglar inte det verkliga pris produkten
kommer att kosta i framtiden. Mycket av inköpen hade kunnat räcka till fem prototyper till.
Produkten tog dessutom extra lång tid att tillverka då vissa moment krävde diskussion innan
montören utförde handlingen.
I nuläget är det väldigt svår att uppskatta en framtida tillverkningskostnad för produkten. Då
projektmedlemmarna önskar utföra de förbättringsåtgärder som framkommit under
utvecklingens gång innan Borda är redo för marknaden kan inget nuvarande marknadspris
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bestämmas. De materialändringar och tillverkningsmetoder som projektmedlemmarna önskar
göra i framtiden i samband med en storskalig produktion kan få tillverkningskostnaderna att gå
ner.
Visionen är att priset för Borda inte ska överstiga 1000 kr. Många av dagens flytvästar kostar
långt över denna summan, vilket tyder på att folk är beredda på att betala mycket pengar för bra
utrustning och säkerhet. Dock är båtägare av båttypen ”liten båt” inte ett köpstarkt segment
vilket gör att eventuella tilläggsfunktioner såsom nödsignal eller extra fotsteg inte motiveras att
utvecklas primärt. Fokus bör istället ligga på materialval och tillverkningsmetod för att få ner
priset ut till kund så mycket som möjligt. I avsnittet 7.1.1 Framtida arbete och
förbättringsåtgärder finns ytterligare diskussion. Att ha ett så lågt pris som möjligt och då
behöva prioritera den utvecklingen före diverse extrafunktioner motiveras även genom att ett
lågt pris ger fler personer möjligheten att skaffa sig utrustningen, och därmed kommer
drunkningsolyckorna till sjöss att bli färre.
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6. Resultat
Projektets resultat är en första version av produkten i en 3D-modell samt en prototyp som
representerar dess funktion och utförande. Produkten är utformad och byggd för att passa
småbåtar likt ekor, jollar och mindre motorbåtar som idag saknar eller har bristfällig
säkerhetsutrustning. Produkten är dessutom främst framtagen i räddningssyfte men kan
återanvändas och lämpar sig därmed även som badstege. Nedan visas en bild på produkten och
dess komponenter sett ur användarens perspektiv.

1
2

3

1)Fotpinne
2)Skyddshölje
3)Handtag
Produkten är byggd så att när en person ramlat i vattnet och
behöver ta sig upp, behöver denna ta sig till Borda och dra i
handtaget(3). Skyddshöljet (2) kommer då ramla av vilket leder
till att fotpinnen (1) är helt fri och kommer att rotera samt
vecklas ut till vertikalt läge med en vinkelrätt fotsteg längst ned.
Handtag och skyddshölje kommer att hänga intill sidan på båten
för att användaren sedan kan vika ihop fotpinnen, montera på
locket och låsa fast allt samman med handtaget. Bilden till höger
visar fotpinnen i dess utfällda läge.
Produkten är ämnad sitta på båtens utsida, med rekommendationer
–bakre delen på styrbord sida. Vid de allra minsta båtarna, som
kan vara känsliga för vertikala krafter längs relingen kan produkten
placeras i aktern. Se bilder nedan för förtydligande av placering.
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Resultatet speglar det arbete som utförts från 1 september 2015 till 28 maj 2016. Hela
produkten har utvecklats från grunden och många metoder i såväl idégenerernig, utvärdering
och analyser har tillämpats. Verktyg såsom Catia V5 och outsourcing för tillverkning och
ihopmontering har också använts i processen. Projektet har även resulterat i en logotype, en
slogan och förslag på reklamaffisch som alla finns representerade nedan:

Utvecklingsingenjör

Borda
– Ett hjälpande steg i sjönöd

P114 – (1/4)

Prototypen som tillverkats är som nämnt en modell som visar produktens funktion. Den togs
fram i syfte att testa de teorier och praktiska handlingar som ska tillämpas vid användning.
Prototypen är ett resultat i projektarbetet, men en slutprodukt redo för marknaden kräver vissa
förbättringar som uppmärksammades i samband med test av prototypen. Dessa kan läsas om i
avsnittet 7.1.1 Framtida arbete och förbättringar
Ytterligare bilder på produkten finns i bilaga 14.

Borda

6. Resultat

43

7.Diskussion och slutsatser
7.1 Produkt
Produkten som tagits fram har mött de mål och krav projektgruppen haft på projektet. Det
behov gruppen ämnat lösa har funnits en lösning på och en helt ny produkttyp för småbåtar har
tagits fram. Dock anser projektgruppen att även om produkten fungerar och löser problemet
finns förbättringsarbete och framtida utvecklingsmöjligheter kvar att göra för att produkten ska
bli ännu bättre. Mycket förbättring hade kunnat ske relativt snabbt om bara tillverkningen av
den första prototypen gått snabbare. Genom att testa produkten i verkligheten
uppmärksammades många faktorer och egenskaper som kunnat åtgärdas till en andra prototyp
om tid funnits. Slutprodukten hade därmed rent funktionellt och praktiskt blivit ännu bättre.
Nedan följer diskussioner om detta samt hur produkten lämpar sig sett ur olika perspektiv.

7.1.1 Framtida arbete och förbättringsmöjligheter
Framtida arbete på produkten är att ta vid de avgränsningar som gjordes tidigt i projektarbetet,
samt att vidareutveckla och förverkliga idéer som uppkommit under produktutvecklingens
gång. Tidigt i processen avgränsades arbetet till att enbart fokusera på ett tillbehör till båttypen
“liten båt” då denna typ av utrustning ofta saknas där. I framtiden skulle produkten kunna
anpassas till alla båttyper om behovet finns. Om produkten kommer att säljas via båttillverkare
skulle modifieringar krävas för att passa just den båttypen så bra som möjligt.
En avgränsning i projektet är också utvecklingen av det som ska fästa produkten på båten. I
nuläget är fästet uttänkt till viss del men kan med säkerhet förbättras om tid skulle läggas på att
utveckla just det. Fästet ska kunna passa olika båtmodeller och få produkten att ligga an tätt mot
utsidan av skrovet för bästa funktion. Även ett stöldskydd som på något vis hindrar att
produkten blir stulen kan vara efterfrågat.
Produkten har i nuläget ingen mekanism som hindrar båten från att kantra. Gruppen förlitar sig
på naturens lagar och menar att de flesta båtar klarar påfrestningarna. I de fall båten är såpass
liten att det finns risk att båten välter kan produkten placeras i aktern. Något som skulle kunna
adderas till denna produkt är en typ av mekanism som gör det omöjligt att båten välter när
redskapet aktiveras och används, och redskapet kan således placeras på sidan av båten oavsett
storlek.
Projektgruppens mål har varit att kunna bygga en prototyp för att kunna visa att produkten
fungerar, för att sedan förbättra den ytterligare. Vad gäller materialet på produkten finns också
mycket som kan vidareutvecklas. För att minimera vikten på räddningsredskapet bör material
med lägre densitet väljas och som klarar de krafter produkten utsätts för. Vissa detaljer, såsom
locket, kan vara i plast. Delar som utsätts för större krafter skulle kunna tillverkas i aluminium. I
den mån det är möjligt är en önskan att också kunna tillverka produkten i återvunnet material,
alternativt som i nuläget, återvinningsbart material.
I nuläget erbjuder produkten ett fotsteg som kan hjälpa användaren att ta sig ombord. Är
personen i fråga väldigt kort, eller har en begränsad rörlighet kan produkten upplevas lite
svårare att använda. Därmed finns förbättringsmöjligheter i att addera ett extra fotsteg på den,
alternativt att som kund kunna välja egen längd på fotpinnen själv.
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Några idéer som uppkommit under projektets gång är att kunna kombinera aktiveringen i att
fälla ut stegen med att ett meddelande skickas till förvald telefon. På så vis vet närstående att
någon har ramlat överbord och kan behöva hjälp. Räddningsstegen hjälper visserligen
användaren att ta sig upp i båten men är personen i chock eller kraftigt nedkyld kan hjälp intill
bryggan vara väldigt bra. Produkten skulle också kunna bli än mer eftertraktad om den klarade
fler funktioner. Exempelvis hade den kunnat fungera som “fender” om locket hade en skyddande
“luftkudde” på sig likt en fender. Produkten skulle också kunnat vidareutvecklas så att fotsteget
även kan vinklas uppåt och båten får ett stabilt handtag att hålla i när man går ombord.

7.1.2 Hållbar utveckling - socialt, ekonomiskt och miljömässigt.
Produkten består i nuläget av syrafast stål(En 1.4404) samt gummimaterial. Stålet har en hög
hållfastighet samt är motståndskraftig i marin miljö vilket leder till att livslängden på produkten
är hög. Konstruktionen är uppbyggd utifrån att göra det möjligt att byta ut skadade delar. Då
komponenter är utbytbara krävs det inte att användaren köper en helt ny produkt.
Konstruktionen är inte heller uppbyggd så att engångsprodukter används eller krävs köpa nytt
efter användning, och slöseri av material undviks i största mån. Vid återvinning kan de olika
materialen enkelt fördelas och återvinnas i respektive kategori.
Framtidsvisionen är att använda så mycket återvunnet material som möjligt i tillverkningen av
produkten. I framtiden ska också materialet på produkten andras från den prototyp som
skapats. Aluminium och plast kan användas i många delar för att minska vikten. Aluminium kan
likväl som stål återvinnas och är korrosionsbeständigt. Övrig natur påverkas således inte av att
produkten finns utan det är framtagandet och tillverkningen av produkten som påverkar miljön.
Produkten bidrar till att man som båtägare kan köpa till utrustning för att göra båten säker
istället för att investera i en helt ny båt. På så vis bidrar produkten indirekt till mindre slöseri av
resurser. Detsamma gäller då produkten är en kombination av många funktioner, till exempel
bad- och räddningsstege.
Alla moment (från produktion till användning) av framställt räddningsredskap är inte beroende,
samt har ingen direkt påverkan, på genus, jämställdhet eller mångfald. Produkten är könsneutral
och användning sker på lika villkor för alla. Dock är produkten i nuläget utformad för att passa
en majoritet av svenska befolkningen sett utifrån längd och vikt. Således kan exempelvis ett barn
eller en kortväxt person uppleva svårigheter med att använda produkten. Att ett barn skulle
vara ute ensam med båten bedömer gruppen vara relativt osannolikt. I framtiden ser gruppen
dock att arbete finns kvar för att vidareutveckla så att produkten kan användas av alla personer
oavsett storlek. För personer utan, vad gruppen anser vara en normal rörelseförmåga, kan en
begränsning upplevas då produkten kräver att man som användare kan lyfta benet ca 70 cm för
att ta sig över relingen. Gruppen ser på detta som en eventuell förbättringsåtgärd och i nuläget
ses det som att räddningsredskapet är bättre att ha på en båt än ingenting alls. Chansen att
kunna ta sig ombord igen ökar ofantligt.
Då produktionen av prototypen har skett hos LAGA Rostfritt strax utanför Halmstad, Sverige,
har gruppen själva kunnat uppmärksamma att arbetsvillkoren är bra. Gruppen förmodar att
både företaget och anställda förhåller sig till och följer svensk lagstiftning gällande arbetsmiljö,
löner mm. och att förhållanden således kan betraktas som goda. Hur det ser ut gällande inköp
och produkter mm. från återförsäljare har gruppen ingen information om och kan således inte
dra några slutsatser kring. Däremot bidrar produkten till stöttning av mindre lokala företag
samtidigt som långa transportvägar undvikits.

7.2 Projekt
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Projektet har drivits från idé till en färdig och fungerande prototyp. Arbetet har utförts i egen
regi där gruppen har fått planera och arbeta mot tydliga mål och milstolpar för att uppnå ett bra
resultat. Genom en bra gruppdynamik där personligheterna har kompletterat varandra med en
driven och en eftertänksam person har projektet haft en konstant fart mot den slutgiltiga
visionen och målet.
Under arbetet har vi tillämpat majoriteten av all teoretisk kunskap vilket har förvärvats under
utbildningens tre år. Kunskapen har använts praktiskt och har varit en viktig byggsten för
resultatet. Ny kunskap har förvärvats där en djupare förståelse har uppstått inom sjösäkerhet
och produktutvecklingsprojekt. Resan har bidragit med nya lärdomar och upplysande kring de
viktigaste faktorerna för framgång inom produktutveckling och farorna på sjön.
Med en enorm drivkraft och beslutsamhet har vi uppnått ett slutresultat vi är stolta över att visa
upp. Möjligheterna till att utveckla produkten vidare gör projektet även intressant inför
framtiden då andra kreativa personer kan ta över och bygga vidare för att ta den till en
ytterligare nivå.
Visionen är att produkten inom fem år ska vara ute på marknaden och hjälpa personer i sjönöd
att ta sig ombord. Allmänheten har fått en högre medvetenhet kring riskerna på sjön och Borda
kommer bli lika vanligt som att använda bilbälte i en bil. Borda kommer i framtiden skapa en
tryggare och säkrare upplevelse till sjöss där du inte behöver förlita dig på andras hjälp, med
andra ord ett hjälpande steg i sjönöd.

7.2.1 Egna reflektioner - Elias
Examensarbetet har varit en lärorik period där vi har fått möjligheten att tillämpa förvärvad
kunskap samt införskaffa oss en djupare förståelse inom produktutveckling. Då vi har drivit
projekt i egen regi har vi själva varit de som drivit projektet mot ett slutmål. Projektet har inte
styrts eller begränsats av någon extern part utan de är vi i gruppen som har byggt upp ramarna
och arbetat för uppnå ett slutresultat man är stolt över. En viktig faktor har varit
gruppmedlemmarnas inställning och motivation, genom att ha kompletterande personligheter
som även skiljer sig till en viss grad, har det bidragit till en hög kreativitet.
Min bedömning är att vi har begränsat oss själva genom att fokusera alldeles för mycket tid på
att dokumentera och skriva en prydlig rapport. Ur mitt perspektiv kunde projektet blivit ännu
bättre ifall vi fokuserat mer på idégenerering och ta fram prototyper i ett tidigt stadie istället för
rapportskrivning.
Projektet har bidragit med att jag som person har kunnat utvecklas. Tidigare har arbeten utförts
i grupper om fyra eller fem vilket har resulterat i att många kan glida med. I examensarbetet
ställs högre krav på ansvar och att var och en gör sitt. Detta har bidragit till att de uppgifter man
utför syns i en större utsträckning och ett starkt samarbete har varit den viktigaste aspekten för
framgång. Öppenhet har speglat vårt samarbete, vilket har lett till intressanta diskussioner och
en mer kreativ process.
För mig har resan varit givande och om möjligheten ges att driva ett projekt tillsammans med
Kerstin Wolme en gång till hade jag inte tvekat att hoppa på chansen.

7.2.2 Egna reflektioner - Kerstin
Jag tycker att detta projektarbete har fungerat bra och jag är väldigt nöjd med såväl resultatet
som vägen dit. Hela projektet har drivits av mig och Elias tillsammans, ett samarbete som har
fungerat utmärkt. Vi har egenskaper som kompletterar varandra och tillsammans med en
likvärdig nivå vad gäller ambition och vilja har arbetet fungerat väldigt väl. Det har varit ett
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projekt med fria riktlinjer och allt från att hitta ett behov, lösa problemet och skapa en produkt
har helt varit mitt och Elias ansvar. Vi har med kvalitativa gissningar och känsla från tidigare
projekt hittat vår väg att gå framåt, skapat egna uppgifter som ska göras i syfte att få ett bra
slutresultat och tagit egna initiativ till allt vi gjort. Bortsett från konceptredovisningen och
opponeringen har ingen sagt åt oss vad vi ska göra. Detta gör att jag nu i efterhand är imponerad
av vad vi har åstadkommit. Erfarenheterna från detta projekt kommer jag att ta med mig in i
mina framtida arbetsuppgifter och jag är säker på att de har gjort mig till en bättre ingenjör. Vi
har genom tankekraft och vilja att utveckla skapat ett, i framtiden, värde för en slutkund – något
som varje ingenjör strävar efter.
Resultatmässigt hade jag högre mål när projektet startade. Jag hade velat stå med en produkt
som är helt klar för marknaden och i princip skulle kunna säljas dagen efter UTEXPO. Istället
blev resultatet en fungerande prototyp och många idéer på hur den ska bli ännu bättre innan
den är helt klar. Prototypen är skapad helt från grunden och bakom dess utformning ligger
mycket tankeverksamhet. Orsaken till att resultatet inte blev vad jag förväntade mig har sina
anledningar och jag kan varken skylla på mig, Elias eller någon annan, tiden räckte helt enkelt
inte till. Eller snarare, jag och Elias la uppenbarligen inte ner tillräckligt mycket tid , trots att vi
absolut gått över vad 22,5 hp motsvarar i timmar. Med facit i hand kan jag se att vi stundtals
fokuserat på mindre viktiga moment, vilket kan ha hämmat utvecklingen. En av alla lärdomar jag
tar med mig av att jobba i projekt är att, du kan alltid utveckla lite mer, förbättra ytterligare,
skapa ännu bredare faktagrund att stå på, och jobba ännu fler timmar i veckan. Någonstans
måste man bestämma vad som är tillräckligt bra och sedan jobba vidare utifrån det. Ett projekt
med sig själv och sin projektpartner som uppdragsgivare gör att ingen säger när det är
tillräckligt, något som är frustrerande ibland, samtidigt som det är oerhört spännande att se var
man hamnar

Borda

7. Diskussion och slutsatser

47

8. Referenslista
1. www.surtsey.org
2. https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Statistik-och-fakta-fritidsbatar/Fakta-om-batlivet/Batlivsundersokningen-2010/ (hämtad 05-10-15)
3. http://svenskalivraddningssallskapet.se/statistik-och-sakerhet/drunkningsstatistik/2015,
(hämtad 12-04-16)
4. http://www.iuc-sjuharad.se/vaar-verksamhet/finansiering/nyhetsgranskning(almi).aspx (hämtad 12-02-16)
5. https://www.prv.se/sv/vara-tjanster/prv-interpat/soktjansterpatent/nyhetsgranskning/ (hämtad 12-02-16)
6.

https://www.chalmers.se/sv/institutioner/ppd/nyheter/Sidor/Set-based-design-sallar-frambasta-produkten.aspx (hämtad 16-02-16)

7. Nationalencyklopedin, Brainstorming -

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/brainstorming (hämtad 2016-01-29)

8. Nationalencyklopedin, benchmarking.

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/benchmarking (hämtad 2015-11-16)

9. http://www.larsholmdahl.com/pdf/DPDtumregler.pdf (hämtad 20-01-16)
10. https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s – (Visad 16-04-12)
11. http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/farger-0 (hämtad 19-05-16)
12. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/färg (hämtad 2016-05-19)
13. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/ljus (hämtad 2016-05-19)
14. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spektrum (hämtad 2016-05-19)
15. Nationalencyklopedin, fluorescensmedel.
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/fluorescensmedel (hämtad 2016-05-19)
16. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/rött (hämtad 2016-05-19)
17. http://www.gjoco.no/sv-SE/Fargenes-symbolikk.aspx (hämtad 19-05-16)
18. http://ec.europa.eu/avservices/avs/files/euro/203-euroinfo/omr4/ce/fritidsbatar.htm#04
(hämtad 18-03-16)
19. APPLICATION GUIDE TO THE AMENDED RECREATIONAL CRAFT DIRECTIVE – hämtad
på
http://ec.europa.eu/geninfo/query/resultaction.jsp?QueryText=iso+8666&query_source=ENTER
PRISE&swlang=en (hämtad 18-03-16)
20. http://xn--vrdomsorg-52a.se/sjukdomar-och-rad/omraden/sjukdomar-och-besvar/chock-706

(hämtad 19-04-16)

21. http://www.oceanfilm.se/wp-content/uploads/2013/02/Nedkylning-i-vatten.pdf (hämtad 19-

04-16)

22. https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Sjosakerhet/Om-olyckan-arframme/Kallt-vatten/(hämtad 19-04-16)

23. http://www.upptackbatlivet.se/detta-ar-sweboat.aspx (hämtad 12-10-15)
24. http://was.prv.se/spd/search?lang=sv&tab=1 (hämtad 12-10-15)
25. https://www.epo.org/searching/free/espacenet.html (hämtad 12-10-15)

26. http://www.surtsey.org/wp-content/uploads/projectreports/2014/11/malin_andersson_apd_project_report_final_small2.pdf (hämtad 05-10-15)

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Borda

Roos, G (1997) ”Strategi”, Studentlitteratur, Lund
Holmdahl Lars, 2013 Visual Management in Lean Product Development sid 93, sid 99
Holmdahl, Lars, 2010 Lean Product Development På Svenska, sid 156
Holmdahl, Lars, 2010 Lean Product Development På Svenska, sid 160.
Elsy Ericsson Tomas Ericsson, Medicinska Sjukdomar, Fjärde upplagan, sid 38
Lean Product Development på svenska, Lars Holmdahl 2010, sid 232.
Lean Product Development på svenska, Lars Holmdahl 2010, sid 211.
Holmdahl, Lars, 2010 Lean Product Development På Svenska, sid 129

8. Referenslista

48

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nyberg Christer 2003, Mekanik Grundkurs
Österlin, K (2011) ”Design i fokus”
Material från VALEA i föreläsningar i kursen Immaterialrätt och avtalsrätt
Nordin, Leif, 2014-09-30 Verktyg och Metoder U2, Powerpointpresentation i föreläsning
Nordin, Leif, 2014-09-30 Verktyg och Metoder U2, Powerpointpresentation i föreläsning
Altmann, Peter 2014-10-07 FMEA 2011, Powerpointpresentation i föreläsning.
Nordin, Leif, 2014-09-30 Verktyg och Metoder U2, Powerpointpresentation i föreläsning.
Nordin, Leif, 2014-09-30 Verktyg och Metoder U2, Powerpointpresentation i föreläsning.

.

Borda

8. Referenslista

49

9. Bilagor - Innehållsförteckning
Bilaga 1 - Projektplan ..................................................................................................................................... 2
Bilaga 2 - Samling av skisser ........................................................................................................................ 8
Bilaga 3 - Sammanställning av svar från marknadsundersökning. ............................................ 14
Bilaga 4 – Kraftmätningar och beräkningar ........................................................................................ 19
Bilaga 5 – Parvis jämförelse och konceptvalsmatris........................................................................ 22
Bilaga 6 – Patent ............................................................................................................................................ 26
Bilaga 7 – Båt med handtag ....................................................................................................................... 29
Bilaga 8 - Bruksanvisning .......................................................................................................................... 30
Bilaga 9 – Affärsplan .................................................................................................................................... 34
Bilaga 10 – Diskussion SWOT-analys ..................................................................................................... 40
Bilaga 11 - Koncept ....................................................................................................................................... 42
Bilaga 12 – Placering av produkt............................................................................................................. 46
Bilaga 13 – Materialvalsanalys ................................................................................................................. 47
Bilaga 14 – Bilder på produkten .............................................................................................................. 48
Bilaga 15 – Gula stegar ................................................................................................................................ 51
Bilaga 16 – FMEA-tabell .............................................................................................................................. 52
Bilaga 17 – Ritningar.................................................................................................................................... 53
Bilaga 16 – Dåligt utformade stegar .....................................................................................................544

Borda

9. Bilagor - innehållsförteckning

1

Bilaga 1 - PROJEKTPLAN
Projektets medlemmar
I detta projekt ingår studenterna Elias Axelsson och Kerstin Wolme. I projektet har en
handledare, Hans-Erik Eldermark, tilldelats medlemmarna i syfte att vägleda och stötta
medlemmarna under projektets gång.

Beställare
Projektet ses som en utveckling av en egen idé och har därför ingen direkt beställare förutom
projektmedlemmarna. Projektet startar i samband med att ett samarbete med Svenska
Sjöräddningssällskapet, SSRS, startar och kan därav ses indirekt som en beställare.

Uppdragsgivare
Projektet ses som ett examensarbete för Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i
Halmstad. Examinator för arbetet är Leif Nordin och projektgruppen själva anses som
uppdragsgivare till projektet.

Beskrivning av projekt
Bakgrund
Att äga en båt blir allt mer vanligt i Sverige och enligt Båtbranschens riksförbund är Sverige ett
av de mest fritidsbåtstäta länder i världen. Detta beror till stor del på den långa strandremsa
som löper från Haparanda på ostkusten upp till Strömstad i väst. Utöver den långa skärgården
finns också 95 000 farbara sjöar och kanaler i landet.
Enligt Båtlivsundersökningen 2010 äger Sveriges hushåll tillsammans totalt runt 943 000 båtar
och den allra vanligaste båttypen är en ”Båt utan övernattningsmöjligheter med en motor på
över 10 hk”, med andelen 36,8%. Båttypen ”Liten båt” som innefattar beskrivningen ”Helt öppen
båt med motor under 10 hk” och ”Jolle, eka, roddbåt utan motor” utgör tillsammans 36,5% utav
alla båttyper i Sverige. Små båtar är generellt sett mindre utrustade än stora och ofta saknas
någon typ av badstege, se bilaga 3. Utrustning är till stor hjälp om någon ramlar överbord då det
är väldigt svårt att ta sig upp i en båt utan stege. Utav de som varit med om en farlig situation på
vattnet hade 11% fallit överbord. De incidenter som påstods vara vanligare var kollision med
annan båt och grundstötning, vilket indirekt kan leda till att en person faller överbord trots att
det inte anges som huvudincident.
Då 14% av alla ägare av båtsorten ”Liten båt” påstår sig alltid eller nästan alltid använda båten i
områden där det vid nödsituation skulle vara svårt att kontakta sjöräddningen kan det sluta
riktigt illa. Behovet av att kunna rädda sig själv är som störst för båtägare av denna typen, som
också, som tidigare nämnt, är den båttyp som ofta saknar viss utrustning såsom en stege.
Detta innebär alltså att behovet av en räddningsstege att montera i efterhand på en småbåt likt
en eka är stor. Stegar att eftermontera på sin båt finns redan, men många utgår från att de ska
monteras i aktern på båten och är ofta relativt stora och får inte plats eller kan komma att vara i
vägen för motorn. Att istället skapa en liten hopfällbar stege som är monterad på insidan av
båtens sida och lätt kan vecklas ut vid behov skapar en trygghet för besättningen och kan vara
en livsförsäkran. Användningsområdet av dessa båtar är till största del fiske och kravet på att
stegen inte bör vara stor och i vägen för fisket är relevant.
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Mål
Effektmål
Detta projekt skapar en möjlighet för alla med båt, oavsett storlek, att ha en räddningsstege.
Detta inger trygghet för personerna ombord på båten och gör att konsekvenserna av att ramla
överbord inte behöver bli lika förödande.
Produktmål
Målet med produkten, en räddningsstege, är att göra en stege som gör det enklare för en person
att ta sig upp i en båt igen om man hamnat i vattnet. Produkten ska finnas som färdig prototyp
senast 18/5 och alla krav som ställts på produkten ska vara uppfyllda.

Delmoment
Projektet kommer att omfattas av
 En förstudie där analyser av behov och marknad kommer att göras. Detta innebär
intervjuer, marknadsundersökning, sökningar i patentdatabaser och tolkning av annan
relevant information. Olika funktioner och egenskaper om vad som krävs hos en stege
ska formuleras genom olika faktainsamlingar.
 Idégenerering ska implementeras så att en produkt arbetas fram som täcker upp de krav
som framställts. Olika koncept och idéer ska kokas ihop till en och idén ska kunna
presenteras i Catia och som en enkel prototyp.
 Den enkla prototypen ska testar i verkligheten för att säkerställa att principen fungerar.
Diskussion med samarbetspartner SSRS krävs för att ge och få olika synpunkter.
 Prototypen ska analyseras och materialval, hållbarhetsberäkningar och
tillverkningsmetod ska appliceras på produkten.
 Tillverkning av prototyp enligt de bestämmelser vi kommit fram till ska göras. Detta blir
den prototyp som är identisk med den färdiga produkten som kan säljas på marknaden.

Avgränsningar
Då behovet av denna typ av eftermonterbar stege är som störst för små båtar upp till sex meter
kommer projektet enbart att fokusera på det. Detta innebär en avgränsning i konstruktionen
huruvida man hänger på produkten på båten då relingen är ganska liknande på alla dessa
båttyper.

Kravspecifikationer
Projekt
Projektet är en del av utbildningen i Utvecklingsingenjörsprogrammet. För att genomfört ett
projekt som godkänts av examinatorerna finns vissa krav som måste uppfyllas:
 Delta i Utexpo
 Inlämning av skriftlig slutrapport
 Inlämning av skriftlig konceptrapport
 Inlämning av skriftlig projektplan
 Uppdatera kontinuerligt våra framgångar på SSRS projekt
hemsida(http://www.surtsey.org/)
 Muntlig Konceptredovisning 15/12-2015
 Muntlig Slutredovisning 18/5-2016
 Inledande muntlig presentation 21/9-2015

Produkt
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Denna produkt ska vara pålitlig och användarvänlig utan att ta stor plats och vara i vägen. En i
hopfällbar anordning ska med väldigt enkla instruktioner kunna vecklas ut och vara ett
hjälpmedel för att ta sig upp i båten. Produkten som ska utvecklas ska passa olika typer av
relingar på båtar och kunna av- och påmonteras för att underlätta vid vinterförvaring av båten.
Produkten inger att båtägaren inte ska behöva välja mellan en stege som är i vägen och
egentligen inte passar för båten eller ingen stege alls. För att dessa önskemål ska uppfyllas har
en kravlista formulerats:
 Tåla söt- och saltvatten
 Klara svenska väderförhållande
 Enkel åtkomst vid nödsituation
 Ska ej hindra ordinarie verksamhet
 Anpassningsbar för olika båttyper, upptill 6 meter långa båtar(liten båt)
 Synlig i mörker
 Förhindra kantring
 Lösningen ska vara unik på marknaden
 Lösa problemet som är definierat ovan

Analyser
Risk – åtgärdsanalys

Riskvärden som har summan 1 till 5 som är även grönmarkerade i dokumentet, kommer lämnas
utan åtgärd. Värdet anses för lågt för att åtgärdas och risken utgör inget större hot för projektet.
De värden mellan 6 och 10 medför en medelhög risk för projektet och angivits en gul färg. De
medelhöga riskvärdena kräver en åtgärd för att minimera utfallet av risken, åtgärden anges
nedan. Riskvärden som vars summa är 10 och högre anges en röd färg för att utmärka dem. De
har högsta prioritet och kräver en direkt åtgärd då de kan hota projektets genomförbarhet.
Åtgärdsprogram
Risk 1- Det går inte att hindra att en projektmedlem blir sjuk men det går att minska effekten av
det. Via bra kommunikation där man meddelar övrig projektmedlem situationen samt tar ansvar
för att utföra arbetet hemifrån bör minimera utfallet.
Risk 2- För att minimera att information försvinner har vi valt att spara allt material på flera
enheter. Projektmedlemmarna kommer använda sig av Googledrive, Dropbox, USB samt lagra
information på varje enskild dator.
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Risk 4- Beroende på utfallet av olyckan krävs olika åtgärder. Mindre olyckor kommer inte att
hindra arbetet men allvarligare situationer påverkar projektet i större grad. Ifall situationen
uppstår så löser projektmedlemmarna situationen i samråd med handledare.
Risk 6- Projektgruppen kommer att utföra en grundlig patentdatabassökning och på den övriga
webben för att kartlägga liknande projekt och uppfinningar.
Risk 7- Vid inkräktande immaterialskydd så kommer projektgruppen kontakta innehavaren för
att diskutera och förhandla fram ett avtal som gynnar båda parter.
Risk 9- Projektgruppen kommer utarbeta en tidsplan i form av ett Gantt-schema där viktiga
milstolpar samt slutdatum är inräknade. För att kunna styra tiden på detaljnivå kommer ett
aktivitetslista på veckonivå upprättas.
Risk 10- Genom att prioritera och strukturera arbetet minimeras risken att annan verksamhet
påverkar projektet. En tydlig tidsplanering kommer vara vital för att underlätta strukturen.
Risk 11- Projektet är planerat att finansieras av uppstartningsbidrag från olika fonder där det
inte ställs höga krav på slutresultatet.

SWOT-analys
En SWOT-analys har utförts för att få en översikt kring de interna och externa faktorerna som
påverkar projektet.
Styrkor
Projektmedlemmarna kommer från skilda platser i landet och har olika tidigare utbildningar.
Detta gör att de har olika erfarenheter som kan komplettera varandra. Dock är medlemmarna
lika målinriktade och delar samma vision med projektet. Medlemmarna är uppvuxna i en nära
miljö till båtar och har därför viss kunskap och kännedom i båtlivet, vilket är en fördel för
projektet. En nära båtmiljö innebär också att gruppen har tillgång att utföra tester i en verklig
situation där både sjö och båt är tillgängligt. Genom att ha etablerat ett samarbete med SSRS kan
projektet få ta del av värdefull information och kunskap de tillhandahåller.
Svagheter
Då medlemmarna har bristande erfarenhet inom sjöräddning gäller det att knyta kontakter som
kan ersätta de kunskapsgap som uppkommer. Detsamma gäller kunskaperna
projektmedlemmarna har inom försäljning och distribution. Då projektets beställare är
medlemmarna själva finns ingen tydlig finansiering och projektet får förlita sig på externa
bidrag.
Möjligheter
Ett väl utarbetat projekt leder till att medlemmarna kan se projektet som en merit och de får ett
breddat kontaktnät, då projektet kräver externa resurser. Projektet leder även till att
medlemmarna får stor erfarenhet inom produktutveckling.
Hot
Projektet har hot som kan förstöra eller försvåra arbetet såsom samarbetssvårigheter inom
gruppen eller liknande produkter och projekt redan finns. För att undvika eller lokalisera dessa
har en grundlig databassökning genomförts. Gruppen har som mål att ha en öppen dialog med
varandra och hantera eventuella konflikter så fort de kommer upp.
Sammanfattningsvis
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Intressentanalys
Kärnintressenter
Kärnintressenterna som har blivit identifierade är projektägarna Kerstin Wolme och Elias
Axelsson som även utgör hela projektorganisationen och har därmed stort intresse och hög
möjlighet att påverka utfallet av projektet.
Primära intressenter
Båtägare och Svenska sjöräddningssällskapet anses både ha intresse och möjlighet att göra sin
åsikt hörd då vi kommer att arbeta nära användaren och i samarbete med SSRS för att få fram en
lösning på det definierade problemet.
Sekundära intressenter
Finansiering kommer bestå av bidrag där bidragsgivaren ställer få krav på projektet och har då
ett minimalt inflytande. Malin Andersson, produktdesigner från Umeå universitet har även visat
intresse då hon har utfört ett liknande arbete och är inspirationskällan till projektet. Hans-Erik
Telemark kommer agera som handledare för examensarbetet.

Tidsplan
Ett Gantt-schema har gjorts och presenteras nedan för att får en överblick av projektet och
delmomenten.

Kostnadskalkyler
Kalkyl för projektet
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Resekostnader för hela projektet uppskattas till 2000 kr. Inför Utexpo kan kostnader uppstå för
att göra monter och presentera produkten på bästa sätt. 1000 kr beräknas kunna bekosta
deltagandet.
Inkomster projektet har beräknas komma från stipendier. Lektor Sten Fåhrés minnesfond ger
2000 kr och en ansökan om pengar från Almi antas ge 2000 kr.

Kalkyl för produkt
I nuläget går det inte att avgöra hur mycket produktframtagningen kommer att kosta. Gruppen
uppskattar kostnaderna till runt 5 000 kr.

Projektorganisation
Informationsplan
All information projektet använder sig av eller skapar finns tillgänglig för hela projektgruppen
via molntjänsten Google Drive. I det projektrum skolan avsatt för projektet finns även all
information som enbart finns i fysisk form.
All information SSRS vill ha kommer att presenteras på deras hemsida för vidare läsning eller
vid behov av sekretess skickas via mail.

Kommunikation inom projektet
Interna kontakter
Projektmedlemmarna arbetar med projektet i första hand i det projektrum skolan tilldelat
gruppen. Övrig kontakt utanför skolan sker via meddelanden och sms i syfte att komma överens
om tid att ses. Inom projektet sker all kommunikation med handledare via mail och vid bokade
möten. Ett löpande möte är bokat varje måndag 13:30 men fler kan tillkomma vid behov.
Externa kontakter
All kommunikation med externa intressenter kommer i första hand att ske via mail. Kontakt via
samtal sker vid behov och eventuella möten med exempelvis tillverkare är också
möjligt. Svenska Sjöräddningssällskapet har även önskemål om att projektet ska kunna följas på
en hemsida de har, i syfte att hålla en öppen dialog med projektmedlemmarna och kunna följa
projektets utveckling.
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Bilaga 2 - Samling av skisser
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Bilaga 3 - Sammanställning av svar från
marknadsundersökning.
Nedan visas en sammanställning av svaren som gavs i den marknadsundersökning som gjordes.
Observera att antal svarande per fråga kan variera, vilket beror på att om man ägde en ”Annan
båt med övernattningsmöjlighet” behövde man bara svara på om man varit med om att själv
eller en bekant ramlat överbord. Då detta projekt inte riktar sig mot att göra en stege för den
båttypen, eftersom de nästan alltid har en stege monterad vid köp, skapades möjligheten att
hoppa över resterande frågor då de inte är relevanta för denna produkt.

Ålder
14; 6%

4; 2%

37; 15%
0-18
18-30

69; 28%

30-50
50-65
122; 49%
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Vilken typ av båt har du?
9; 4%
Jolle, eka, roddbåt (utan motor)
22; 9%
Öppen båt med motor under 10
hk.

104; 42%

111; 45%

Motorbåt utan
övernattningsmöjlighet med
motor över 10 hk.
Annan båt med
övernattningsmöjlighet.

Används båten i
20; 9%

30; 13%

Mindre sjöar
Havet
Sjö - Vänern/Vättern
176; 78%
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Hur ofta åker du åt med båten ensam
uppskattningsvis?
8; 3%

42; 19%

75; 34%

Aldrig
En av tre gånger
Två av tre gånger
Alltid

97; 44%

Har du varit med om att du eller någon du
känner ofrivilligt har ramlat överbord?

63; 26%
Ja
Nej
183; 74%
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Har din båt något hjälpmedel för att ta sig
upp i båten om man befinner sig i vattnet?
Ja, hjälpmedlet var monterat
när båten köptes.
53; 24%

Ja, hjälpmedlet har köpts till och
monterats i efterhand.

13; 6%
134; 59%
25; 11%

Ja, ett hjälpmedel finns men är
inte åtkomligt om man redan
befinner sig i vattnet.
Nej

Om du hamnar i sjönöd, hur snabbt kan hjälp
finnas på plats (uppskattningsvis) från det att
du kontaktar någon? Förutsatt att du kan
ringa med en telefon/larma via radio.
20; 9%
Mindre än 10 minuter

34; 15%

10-20 minuter
36; 16%

54; 24%

20-30 minuter
30-40 minuter

81; 36%
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Kan du tänka dig investera i ett lättåtkomligt
hjälpmedel som gör att du enkelt kan ta dig
upp i båten från vattnet på egen hand?

44; 20%

43; 19%

Nej
Ja, men det beror till stor del på
priset.

136; 61%

Borda
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Bilaga 4 – Kraftmätningar och beräkningar
Egna mätningar
Inledningsvis bör nämnas att detta är en mätning som gjorts enbart i syfte att ge en liten
fingervisning i vad och hur olika saker påverkar en båt i vatten. Mätvärdena ska inte användas
för vidare beräkningar och slutsatserna av kraftmätningen bör användas med en viss
eftertänksamhet.

Bilder ovan visar mallarna som plastmodellerna skapades runt. Nedan visas hur båtarna
skapades.
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Bilden visar när den stora modellen används till kraftmätningen, samt hur ”barlasten”
placerades.

Resultatet av de test som gjordes
med
modellerna visas i diagrammet nedan. Där inte enhet skrivits ut gäller Newton, N.
Med ”på kanten” menas att punkten där mätningen utgick ifrån på båten är placerad längs med
långsidan i mitten på båtmodellen.

På kanten utan vikt

Liten modell
0,82

Stor modell
1,5

På kanten med vikt
I aktern

1,5
2,9

2,5
5,8

Volym

0,61 dm3

2 dm3

Vikt utan/med vikt

1 /1,7

2,7/3,7

Av mätvärdena kan antaganden göras att om man ökar vikten i samma modell klarar den en
större kraft. Detta beror på att den tunga båten blir en större motsatt moment till kraften, då
momentet sker kring flytkraftens masscentrum. Självklart skulle en alldeles för tung båt göra att
centrum på flytkraften flyttas längre in mot kölen, vilket gör att båtens vikt inte ger lika stort
motsatt moment.
Utifrån testet kan också ses en liten modell som väger 1,7 N tål lika stor kraft som en stor båt
som väger 2,7 N. Alltså kan en liten och lättare båt, klara samma kraft som en större och tyngre
båt. Eftersom tidigare analys sa att en tyngre båt klarar mer, behöver alltså inte volymen på
båten vara särskilt avgörande då båtarnas proportioner i detta fall är desamma. Det som avgör
utöver en båts vikt är istället utformningen på båten. Detta kan ses från resultatet då båda
båtarna klarar markant större krafter i aktern. Utformningen på båten avgör alltså också hur
båten klarar krafter, där en bred båt, likt att fästa kraften vid aktern, klarar mer än en smalare.
Utifrån tabellen kan antagandes göras att
Borda
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-

en båt som väger mer klarar större krafter.
Avståndet från kant till kant vid angripspunkten påverkar, där större avstånd klarar
större krafter.

Beräkningar

Frågeställning: Hur mycket nedåtgående kraft på båtens reling krävs för att båten ska ta in
vatten?
Lösning:
Uppgiften löstes genom att utgå från en verklig båt som mätts och sedan modellerats i Catia V5.
Med hjälp av CAD kunde båtens verkliga volym beräknas samt var tyngdpunkten på båten ligger.
Genom vetskapen om hur mycket den verkliga båten ligger nedsänkt i vattnet utan någon
belastning kunde volymen på det undanträngda vattnet beräknas. Enligt Arkimedes princip
säger att det undanträngda vattnets volym i dm2 är vikten då vattnets densitet är samma som
ett. Med samma metod kunde volymen på det undantränga vattnet beräknas då båten ligger
maximalt lutad innan den tar in vatten. Volymen på det undanträngda vattnet kan likaväl ses
som flytkraften.
Med hjälp av båtens vikt, det undanträngda vattnets flytkraft samt avstånden a och b mellan
båtens tyngdpunkt, flytkraftens tyngdpunkt och sidokraftens position kan F beräknas. Momentet
kring flytkraftens masscentrum säger hur mycket kraft som behövs för att hålla båten i denna
position.

Momentekvation löser ut F som blir F= (G1*a)/b
Utifrån bilden tydliggörs det hur stor betydelse båtens vikt har. G1 fungerar alltid som en
motvikt till F, där flytkraftens centrum är momentpunkten.
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Bilaga 5 – Parvis jämförelse och
konceptvalsmatris
Val av koncept att gå vidare med
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Val av skyddshölje att gå vidare med
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Bilaga 6 – Patent

Borda

Bilaga 6 – Befintliga patent

26

Borda

Bilaga 6 – Befintliga patent

27

Borda

Bilaga 6 – Befintliga patent

28

Bilaga 7 – Båt med handtag
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Bilaga 8 - Bruksanvisning
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Inledning
Borda vänder sig till båtanvändare och båtägare av båttypen liten båt43. Produkten är utformad
för att hjälpa en ensam nödställd person som fallit överbord att åter ta sig ombord igen. Borda
fungerar även att använda badstege men dess huvudsyfte är att vara en räddningsstege för
nödsituationer.
Instruktionsboken innehåller hur du ska positionera, montera, aktivera, förvara samt sköta
Borda produkten. Se innehållsförteckning för översiktlig lista samt stycket komponenter för
korrekt benämning av komponenterna.

Positionering

Verktyg och tillbehör till
montering
Inför montering krävs följande verktyg och tillbehör, se lista nedan. Tillbehör som medföljer
produkten är tätningar och skruv som är lämpade för monteringen.

Skruvdragare eller Stjärnskruvmejsel

Lim

Flytväst ifall installationen utförs på vattnen

Borr med diametern 8 mm
Vid montering bör man inte vara ensam i båten, alternativt bör man installera Borda på land för
att minimera riskerna att falla överbord vid montering.

Innan montering måste båten
klassificeras utifrån dess vikt och längd
samt beroende på om båten drivs av
motor eller av åror. Utifrån de
faktorerna kan Borda antingen placeras i
aktern(se översta bilden) eller längst
med styrbord sida(se nedersta bilden).
Aktern rekommenderas då båten inte
har någon motor och båten understiger
3 meter samt en vikt under 60
kilo i alla andra fall
rekommenderas styrbord sida.
Värdena är endast riktvärden
och rekommenderat är även att
göra ett enkelt test innan
monteringen för att
säkerhetsställa att båten klarar av påfrestningarna. Testet utförs genom att placera sin
kroppsvikt på relingen för att säkerhetsställa att båten klarar av vikten på sidan. Tar båten in
vatten måste Borda placeras i aktern, annars riskerar båten att sänkas när man använder Borda.

Montering
Installationen bör ske utifrån de positioneringshänvisningar och rekommendationer som visades
i positioneringsstycket. För att fästa Borda använd skruv och tätningar som medföljer, alternativt
lim som klarar marin miljö. Det går att hänga dit Borda men då blir risken att den är enklare att
stjäla samt att man tar av den på land och inte ställer tillbaka den. Rekommendationen är att
alltid ha den fastsatt. Handtaget ska vara riktat nedåt. Var uppmärksam så att ingenting är i vägen
eller tar emot när man provar att fälla ner Borda.

43 Liten båt definieras som en ”Helt öppen båt med motor under 10 hk” samt innefattar ”Jolle,
eka och roddbåt utan motor”
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Aktivering

Förvaring

Vid fall överbord.

Dra i handtaget tills hela sprinten är utdragen.

Låt handtaget hänga fritt.

Skyddshöljet kommer lossna automatiskt, på
grund av tryckbelastning.

Efter att skyddshöljet lossnat kommer stegen
vecklas ut automatiskt.

Placera fötterna på nedersta fotsteget.

Placera händerna på relingen.

Tryck till med bena samtidigt som du tar hjälp av
armarna.

Lägg över ett ben i taget tills hela du är ombord.

Hiva över kroppen.

Väl i säkerhet ombord, kör direkt in till land för
värme.

Meddela någon närstående vad som har hänt.

Vid extrem nedkylning ring SOS.

Efter användning vik tillbaka
fotdelarna i varandra.

Placera skyddshöljet över de hopvikta
fotdelarna.

För in handtaget med sprinten.

Produkten är nu redo att användas
igen.

Borda är utformad för att utstå de påfrestningar som tillkommer i anknytning till marin miljö.
Produkten består av material som har högsta motståndskraft mot yttre påfrestningar vilket gör
att den klarar alla årstider och väderförhållande.
För att uppnå längre livslängd rekommenderas att båten tillsammans med Borda befinner sig i en
skyddad miljö när den inte används. Skyddad miljö definieras likt, skydd från väder och vind
samt yttre påfrestningar.

Skötsel
För att säkerhetsställa funktionalitet bör Borda testaktiveras var tredje månad. En visuell
kontroll av produkten bör göras vid varje avgång för att upptäcka deformationer, avsaknaden av
komponenter eller stora smutsavlagringar. Vid tröghet bör produkten smörjas med smörjfett.
Vid korrekt förvaring och skötsel är Bordas livslängd beräknad till tio år. En förbrukad produkt
med förslitningsskador som ej går att bytta ut mot reservdelar skall kasseras, se avsnitt
förbrukad produkt för hantering vid kassation.

Reservdelar
Mertalet av komponenterna är utbytbara, vilket tillåter produkten att förnyas vid antingen
deformationer eller förslitningar.
Tala med din återförsäljare för ett korrekt beslut kring hanteringen av deformationer och
förslitningar samt prisbild kring utbytet.

Förbrukad produkt
Vid förbrukad livslängd skall produkten återvinnas vid närmsta återvinningscentral där all metall
sorteras till metall och gummi sorteras till brännbart.
En förbrukad produkt kan medföra en hög skaderisk samt kommer ej uppfylla sin grundläggande
funktion.
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Komponenter
Nedan visas ett förtydligande över de komponenter som Borda består av. De övergripande
komponenterna är, skyddshölje, handtag med sprint, hopfällt fotsteg, fäste och mellanlägg.
1. Skyddshölje.
2. Fäste.
3. Hopfällt fotsteg.
4. Mellanlägg.
5. Handtag med sprint.

2

3

1

5

Borda
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Bilaga 9 – Affärsplan
Canvasmodell tillämpades först för att få en överblick över hur en affärsmodell kring produkten
ska se ut. Stora delar av materialet användes som bas när affärsplanen utformades då
Canvasmodellen berör flertalet av de vitala segmenten. I slutet av bilagan finns Canvas business
modellen att studera i dess ursprungliga form.

5.1 Canvasmodellen
5.1.1 Kundsegment
Det primära kundsegmentet består av en privatperson i åldersspannet 25-65 år med tillgång till
en mindre båt med ingen motor eller en motor upp till 15 HK. Ett sekundärt segment är de
säkerhetsmedvetna vännerna eller närstående till den primära målgruppen som också brukar
båten. De ser då riskerna färden på vatten kan innebära vilket leder till införskaffandet av
produkten.
Nedan, under rubriken Kunder, finns en personas beskrivet för ytterligare inblick i användarens
mentalitet och personlighet.

5.1.2 Kundrelationer
Produkten befinner sig i början på livscykeln vilket leder till att feedback från kunder och
användare är viktigt för att utveckla den ytterligare. En nära kontakt kommer byggas upp där
personlig försäljning är en viktig byggsten. Relationerna blir kostsamma samt tidskrävande men
kan motiveras då de genererar vital information för vidareutveckling.

5.1.3 Kanaler
De förekommer flertalet kanaler som gör det möjligt för produkten att nå slutkunden. Genom att
gå via båttillverkare och montera dit produkten direkt istället för tillverkarnas befintliga
handtag når man användaren direkt. Alternativt att den säljs som komplement till båten. Att gå
via återförsäljare specialiserade på båttillbehör är även en möjlig kanal. Återförsäljarna kan då
påpeka riskerna att åka ut ensam med båt. För att öka medvetenhet kring produkten bör
båtmässor och liknande evenemang deltas i. Säljevent kan skapas vid hamnar där problemet
demonstreras och potentiella kunder upplyses kring problematiken att ta sig upp i båten utan
hjälpmedel.
Räddningsorganisationer såsom SSRS och facebookgrupper likt Båtliv kommer byggas upp en
bra dialog med för att öka säkerhetsmedvetandet.

5.1.4 Värde
Värdet slutanvändaren ges är i form av känslor där trygghet och säkerhet spelar en stor roll.
Produkten bidrar till ett mer riskreducerat båtliv och ger en garanti att den nödställde klarar av
att ta sig ombord i båten på egen hand efter fallit överbord. Eftersom produkten är återbrukbar
går det även att använda den till nöjen vilket innefattar att bada från båten.
Ur båttillverkares perspektiv bidrar produkten till värdeökning i deras produktportfölj samt ett
medel för att särskilja sig mot konkurrenter. Kunder blir mer benägna att köpa en säker båt där
alla risker har motverkats än en båt utan hjälpmedlet.
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En potentiell möjlighet är att få en sänkt livförsäkring då det blir säkrare att vara ute med båten.

5.1.5 Inkomstströmmar
Kunder kan idag spendera över 1000 kronor på flytvästar och badstegar. Då det inte ofta
förekommer att personer trillar överbord är kunderna intresserade kring extra funktioner som
går att kombinera produkten med.
Betalning kommer ske i form av engångskostnader till privatpersoner via en hemsida där
kunden kan välja på att betala direkt eller via faktura. Båttillverkare och återförsäljare kommer
indirekt betala för varje såld produkt.

5.1.6 Nyckelpartners
Tillverkare och leverantörer är viktiga medverkande för att producera produkten. Det bidrar
med värdefull information om möjligheter kring effektivisering av tillverkningen samt
prisförhållanden. Tänkta försäljningskanaler är via båttillverkare eller återförsäljare vilket
kräver en god relation för att få deras kritik kring produkten från kunder. Nära relationer
kommer bildas med sjöräddningsorganisationer samt olika båtsällskap exempelvis SSRS och
Båtliv. En god relation kommer byggas upp med olika riskkapitalister och olika sponsorer för att
bidra ekonomiskt för att utveckla och marknadsföra produkten.

5.1.7 Nyckelaktiviteter
Produkten befinner sig i ett tidigt stadie av produktlivscykeln vilket resulterar i att utvecklingen
av produkten och en nära relation till användaren bör stå i fokus. För att bygga upp
medvetenhet till problematiken bör fokus även vara på marknadsföring och deltagandet i
mässor

5.1.8 Nyckelresurser
SSRS är en vital resurs för produkten, de kan bidra med ett brett kontaktnät samt kanaler för att
marknadsföra den. Nära kontakt med de första kunderna samt användarna kan stödja
utvecklingsarbetet med konstruktiv kritik. Projektets medlemmar anses vara kärnan i
verksamheten då de driver projektet framåt och väljer riktningen produkten bör ta i framtiden.

5.1.9 Kostnadsstruktur
Affärsmodellen bygger på en värdedriven struktur. Då tillverkningen är outsourcad bidrar det
till att de står för en av de större kostnadsbärarna. För att bibehålla en nära kundrelation krävs
det både tid och resurser vilket genererar värdefull information för fortsatt utvecklingsarbete.
Produktutvecklingsarbetet kommer ske ständigt där nya prototyper behövs framställas vilket
ger liten utdelning kortsiktigt men speglar mer ett långsiktigt perspektiv.

5.2 Affärsidé
Många småbåtar saknar i dagens läge någon form av hjälpmedel att ta sig upp i båten. Om en
person ramlar överbord och inte kan ta sig upp eller kontakta hjälp kan situationen bli livsfarlig.
Vår produkt skulle i den här situationen rädda liv och produkt skapar därför trygghet hos
kunden. Grunden för denna produkt säkerhet, trygghet och självhjälp.
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5.3 Team
Två blivande utvecklingsingenjörer från Halmstad Högskola med vilja och kompetens inom
produktutveckling för att ta fram en fungerande produkt. Tillsammans har vi ett brett
kontaktnät, både privat och via skolverksamheten. Projektgruppen har ett samarbete med SSRS
(Svenska sjöräddningssällskapet) vilket ger oss värdefull kunskap och erfarenhet för att lösa
problemet.

5.4 Marknaden
Marknadsavsnittet behandlar den kundgrupp som produkten riktar sig till samt
omvärldsanalyser som kartlägger hot och möjligheter på makronivå. Delar av kundgruppen och
genom vilka kanaler de ska nås går att läsa i Canvas-modellen.

5.4.1 Kunder
Följande beskrivning är en upprepning av personas som beskriver den tilltänkte slutkunden.
Genom att analysera omvärlden och dagens marknad arbetades en fiktiv personlighet för en
kund till produkten fram. Den person som skulle kunna vara en nyckelkund för denna produkt
är en medelålders person som prioriterar sin och andras trygghet högt. Personen har en stabil
ekonomi och tycker det är värt att investera lite i båten. Antingen spenderar den själv mycket tid
i båten exempelvis tack vare fiskeintresse, eller så har denne en familjemedlem som gör det.
Personen kan då till exempel vara en förälder vars barn gillar att åka ut med båten och fiska. För
att som förälder känna en större trygghet inför barnens aktiviteter skaffas en räddningsstege.
Vetskapen om att utifall sitt barn är ute med båten och ramlar överbord så kan denne med
största säkerhet ta sig upp igen lugnar den orolige föräldern. Nyckelpersonen för räddningsstege
anses därför vara en förälder alternativt en aktiv person som gillar att köpa utrustning och
prylar till sin båt.

5.4.2 Konkurrentanalys
Inför projektet utfördes en nyhetsgranskning vilket innefattade en genomsökning av
patentdatabaser och Internet(Se avsnitt för nyhetsgranskning samt tillhörande bilagor).
Marknaden består utav flertalet badstegar i olika priskategorier, men ingen av produkterna har
huvudsyftet att fungera i en nödsituation där en person fallit överbord. Exempelvis är att de
endast går att aktivera från båten eller att de kräver att man hänger dit dem(Se Bilaga X).
Stegarna kräver då att personen vet att en olycka ska ske vilket gör de obrukbara i en
nödsituation.
Det existerar endast en produkt vilken motsvarar de funktioner och krav som ställts i detta
utvecklingsprojekt. Produkten befinner sig i ett konceptstadie där tester utförts och prototyper
utvecklats. Ägaren till projektet är Malin Andersson och är en industridesigner från Umeå
universitet. Projektet är inte aktivt då hon i nuläget arbetar utomlands, men det finns en
möjlighet att någon finner intresse för hennes arbetet och tar vid där hon slutade.

5.4.3 PEST-analys
En omvärldsanalys har gjorts för att se vilka möjligheter och hot som finns för produkten.
Genom att titta på omvärlden ur olika perspektiv minskar risken att missa olika händelser och
scenarion.
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Aspekter

Möjliga scenarion

Politiska

Nya lagar kan komma att påverka. Både regler som gör att handtag inte är
tillräckligt, eller förbjuder vissa stegar.
Eventuellt införande av “båtkörkort” kan göra att färre använder båtar.
Subventionering för säkerhetsutrustning.

Ekonomiska

Det krävs bra ställt ekonomiskt för att prioritera att köpa denna
säkerhetsutrustning, alltså högkonjunktur, (man har jobb osv)

Sociala

Ökat konsekvenstänk och säkerhetsmedvetenhet till sjöss bidrar till ökad
försäljning. Motsatt tänk leder till mindre försäljning. Tankesättet “-Det
händer aldrig mig” är ett hot.

Teknologiska

Nyskapande och produktutveckling kan konkurrera ut vår nuvarande
stege. Ny teknologi som ersätter dagens båtstegar. Båtar som inte kräver
någon stege.

Då det i dagens läge endast krävs enklare handtag för att båttillverkare ska uppfylla de krav som
finns gällande problematiken att ta sig upp från vattnet igen. Skulle en ny lag där handtag blir
otillräckligt innebära en stor möjlighet för vår produkt. (Se teoriavsnitt för mer information
angående dagens handtag). Något som har diskuterats i medier och bland sjöräddningssällskap
är införandet av båtkörkort vilket kan leda till färre båtanvändare. Det finns även en möjlighet
att båtanvändarna blir mer säkerhetsmedvetna vilket kan tala för produkten. Subventioneringen
för säkerhetsutrustning är ett scenario som kan inträffa i ett optimalt universum.
För att marknaden ska vara mottaglig för produkten krävs det att den befinner sig i
högkonjunktur då produkten i sig inte är köpstark.
Det har skett en markant ökning av olyckor kring småbåtar vilket bidrar till att
sjöräddningsorganisationer går ut med information och ökar förståelse för säkerhetsriskerna
som vattnet bidrar till. Produkten står inför sociala utmaningar där mentaliteten hos folket är ”Det händer aldrig mig” eller ”-Jag har aldrig ramlat överbord”. Med fakta och statistik går det att
upplysa och deras säkerhetsmedvetenhet.
Det har förekommit utvecklingsprojekt där båtar byggs utan akter för att då göra det enkelt för
en nödställd att dra sig upp där. Båtarna är inte direkt anpassad för privatpersoner utan mer för
räddningsorganisationer.

5.5 Marknadsföring/försäljning
Som beskrivet i Canvas-modellen kommer marknadsföring och försäljning ske på ett personligt
plan med kunden. En diskussion och nära kundkontakt gynnar både kunden och tillverkarna då
båda kan dra nytta av den information som delas mellan parterna. Försäljningen kan dock ske på
olika sätt, antingen direkt till slutkund via produktutvecklarna själva eller via återförsäljare.
Försäljning kan också ske indirekt via båttillverkare vilket kan ge produktutvecklarna en säker
försäljningskanal samt båttillverkarna mervärde i produkten och diversifiering på marknaden.

5.6 Finansiering
Under uppstarten av utvecklingsarbetet bidrog Almi med ett startkapital på 15000 kronor samt
att Sten Fåhré bidrog med 2000 kronor. För att vidareutveckla produkten och få ut den på
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marknaden krävs det ytterligare kapital. Första steget blir att starta ett företag och driva det
vidare i Inkubatorn där det finns tillgång till expertrådgivning och ett brett kontaktnät.
I diskussion med rådgivarna tas beslut om fortsatt finansiering, valet står mellan företagslån
eller riskkapital.

5.7 Vision
En vision av denna produkt fanns tidigt i projektet och har präglat hur slutprodukten kommer
att se ut och verka. Målet är helt enkelt att ingen ska behöva hamna i en situation där du inte kan
ta dig upp i båten om du ramlat överbord. Vår produkt ska dessutom spridas och vara “känd”
över hela Sverige. Visionen är också att växa ytterligare och nästa steg är att sprida den till
Finland. Parallellt med att produkten sprids ska produkten vidareutvecklas och i framtiden ska
kunna passa på alla båtar och modeller som finns.
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5.8 Canvas Business Model
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Bilaga 10 – Diskussion SWOT-analys
Genom diskussion mellan projektmedlemmarna analyserades räddningsredskapets egenskaper.
Egenskaperna konkretiserades genom att dela upp dem i externa styrkor och svagheter samt
interna möjligheter och hot för produkten. Detta för att veta vad som ska framhävas, vad som
kan göras bättre, vad som kan vidareutvecklas och vad som kan ändras för att eliminera hoten.
De styrkor produkten har är att redskapet kan återanvändas, det vill säga efter att användaren
klättrat upp i båten kan redskapet fällas ihop för att sedan fällas ut och användas igen.
Redskapets egenskaper påverkas inte av hur och när det används, bortsett från förslitning och
eventuell korrosion sett över flera års tidsspann. Andra styrkor med redskapet är att det en en
enkel konstruktion med få delar och komponenter, vilket gör det hållbart, relativt robust och
också billigare än många av dagens motsvarande redskap då det troligtvis är billigare att
tillverka. I och med att redskapet är enkelt är det också möjligt att tillverka det utefter hur
kunden vill ha det. Det är enkelt att själv bestämma längd, eventuell böjning och antal fotsteg
utan att produkten blir särskilt komplicerad. Produkten är tillverkad i syfte att rädda en person
upp från vattnet, vilket gör att den till skillnad från många båtstegar är bättre utformad för detta
syfte. Redskapet är tillverkat så att det alltid är tillgängligt från vattnet och användarvänligt
under alla tillfällen.
Redskapet har också svagheter. En svaghet är att redskapet kan endast vara till hjälp om
användaren kan ta sig till handtaget. Skulle användaren vara medvetslös eller inte kunna
förflytta sig i vattnet är hjälpmedlet obrukbart. Redskapet är dessutom inte utformat likt de
flesta båtstegar som finns på marknaden, utan skulle kunna skapa förvirring och oförståelse i
hur det ska användas om personen i fråga är stressad eller i chock från att ha ramlat överbord.
Redskapet är tillverkat så att det ska kunna passa de flesta små båtar som finns, vilket innebär
att det inte är speciellt anpassat för just en kunds båt. Detta gör att redskapet har en svaghet
jämfört med de badstegar som idag kan köpas just för användarens egen båt. Redskapet är
dessutom designat att sitta på utsidan av båten för bästa tillgänglighet, men kan då riskera att
vara i vägen för aktiviteter såsom fiske eller dra upp ankaret. Redskapet kan dessutom riskera
att klämmas om båten hanteras oaktsamt och törnar in mot en brygga eller annan båt
exempelvis.
Möjligheter hos produkten som skapas är många. Då marknaden har ett hål i utbudet för bra
räddningsstegar till småbåtar är möjligheterna till en god försäljning stor. Det finns många
potentiella kunder för produkten. Konstruktionen av hjälpmedlet är dessutom gjort så att
möjligheter för förändringar är möjliga utan att påverka brukbarheten särskilt mycket, och
redskapet kan dessutom tillverkas utifrån hur kundens båt ser ut eller hur kunden föredrar den.
Det finns även stor potential i vidareutveckling och påbyggnad av redskapet då en eventuell
aktivering av att larma sjöräddning kan kopplas ytterligare förfining av aktiveringen kan
utvecklas. I samband med vidareutveckling kan också många andra användningsområden hittas
för redskapet då det skulle kunna vridas upp för ett extra handtag att ta sig i och ur båten.
Räddningsredskapet kan självklart också användas som en ”badstege” utan att någon måste vara
i nöd.
Olika saker kan dock hota produkten och dess eventuella försäljning. Idag finns redan krav på att
alla båtar ska ha någon form av hjälpmedel för att ta sig upp i båten, vilka ofta består av ett litet
handtag i aktern på båten. Dessa kan i mångas ögon se ut att vara tillräckligt eftersom de är
godkända och därav tas beslutet att inte köpa ett räddningsredskap. Även människans naivitet
och tankesättet att ”det händer ändå inte mig” gör att potentiella kunder inte kommer köpa
produkten, likt problematiken att sälja exempelvis brandsläckare som beror på samma sak.
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Redskapet enkla konstruktion och design gör också att det är enkelt att återskapa eller skapa en
liknande produkt som utgör en konkurrent till denna och därmed kan stora marknadsandelar
försvinna.
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Bilaga 11 - Koncept
Nedan beskrivs fyra olika koncept som tagits fram. Hjälpmedlet anses med fördel positioneras
på styrbord eller babord sida, förutsatt att det inte placeras i vägen för normal verksamhet i
båten. I aktern på båten kan en motor finnas placerad vilket gör det trångt att ta sig upp
samtidigt som att i fören är fribordet som högst. På sidan av båten trycks relingen ned som
enklast vilket dessutom gör det minst besvärligt att ta sig ombord där. Gemensamt för de tre
första koncepten är att de kan utgöra en risk för att båten kantrar vid användning om redskapet
är positionerat på babord eller styrbord sida på båten. Om redskapet ska användas på en båt av
en storlek och vikt som gör att båten kan kantra behöver ett kantringhjälpmedel utvecklas.
För att förhindra obalans i båten kan det krävas det en motvikt som motsvarar tyngden av
hjälpmedlet på motsatt sida. Detta gäller endast för väldigt små båtar som är ner känsliga för
vikter. I många fall finns det mycket i en båt som påverkar hur den ligger i vattnet. Bränsletank
och ankare är bara två exempel som påverkar hur båten ligger, och en påverkan på båten av en
båtstege som sitter på kanten är då försumbart.

Koncept 1
Koncept ett är en variant av en hopfällbar stege som i icke aktivt läge finns mestadels placerad
på insidan relingen. Det yttersta steget, kombinerat som ett handtag, ligger dock placerat över
kanten för att användaren lätt ska kunna fälla ut stegen från vattnet. Detta gör att stegen ligger
skyddad från yttre påfrestningar på båten som kan uppstå exempelvis om båten ligger förtöjd
längs med en brygga. På insidan båten ligger stegen förpackad platt längs med sidan för att ta så
lite plats som möjligt.
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Stegen består av tre(?) sektioner som sätts samman med stegpinnar och med hjälp av spår och
fästen löper den ut över relingen och ner i vattnet när den nödställde drar i handtaget. Ovan
visar ögonblicksbilder hur stegen fälls ut. De utformade spåren fungerar på så vis att
sektionerna i alla lägen förutom ett är momentfria leder. Detta gör utvecklandet av stegen enkel
och kraften den nödställde behöver dra med är minimal. När användaren sedan placerar foten i
det nedersta steget dras stegen isär maximalt och en låsning mellan sektionerna uppstår. Detta
tack vare att spåren har en
form som passar fästet från
sektionen ovan. Kraften från
användaren gör att sektionerna
låses och stegen blir stel i dess
tidigare rörliga leder. Stegen
kan därmed inte vinklas in
under båten vilket försvårar att
ta sig upp, utan med en stel
stege kan den nödställde enkelt
klättra tillbaka in i båten.
Stegen kan sedan fällas ihop
genom att enkelt vika in stegen
på samma sätt som den
vecklades ut och kan
återanvändas när som helst.

Koncept 2
Idén till koncept två kommer ifrån användningen av kättingstegar. Vid tillämpning av en
kättingstege på småbåtar uppstår problemet att stegen åker under båten(Se bild). Vinkeln som
uppstår vid bruk av stegen gör konceptet oanvändbart för småbåtar. För att undvika det har
konceptet två specialutformade kättingar. När en kraft riktad vertikalt neråt appliceras på
kättingarna, länkas varje enskild kätting ihop med varandra och gör konstruktionen styv och
orörlig i alla led.
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Kättingdelarna är skyddade av ett ytterlager av gummi vilket tillåter rörelsen till låsningen. När
kedjan inte belastas drar gummihöljet tillbaka låsningen och gör kedjan rörlig i alla led(se bild
för illustration). Förutom gummits elasticitet har materialet en hög motståndskraft mot salt- och
sötvatten. Konstruktionen utgörs av en hona och hane som tillsammans låser sig vid belastning.
Designen är inte testad i praktiken, dock vid teoretiska tester fungerar lösningen.

Förvaringen utgörs av en behållare vilken skyddar lösningen från yttre påfrestningar,
exempelvis UV-ljus, smuts och mänskliga faktorer. Lösningen kan hindra normal verksamhet
och vara i vägen för användaren då den inte brukas. Aktivering av hjälpmedlet utgörs av att
användaren drar i det nedersta steget som hänger utanför relingen. Vid aktivering finns det en
potentiell risk att hjälpmedlet ramlar över användaren. Projektgruppen har tagit hänsyn till
problemet och anser att vikten av den sammanlagda konstruktionen inte överstiger skadliga
gränser.

Koncept 4
Utformningen på koncept fyra bygger på egenskaperna hos en flytmadrass vilket har tillämpats i
lösningen. Den nödställde ska istället för att försöka ta sig upp i båten direkt använda
flytmadrassen likt en extra plattform. Plattformen kommer befinna sig direkt vid yta, där det är
enklare för brukaren att först ta sig upp för att sedan enkelt kliva i båten. Flytanordningen är
utrustad med en förstärkt yta och grepp vilket underlättar för brukaren att ta sig upp. Den
förstärkta ytan förhindrar att madrassen sjunker ihop vid ansats och ger styvhet till produkten.
Vid aktivering av hjälpmedlet krävs det en manuell åtgärd av den nödställde. Aktiveringen
består av ett handtag vilket den nödställde måste dra i för att aktivera den automatiska
uppblåsningen. Handtaget är lokaliserat i aktern. Hjälpmedlet är utrustat med en handpump
vilket tillåter användaren manuellt pumpa upp flytanordningen. Det utökar användningsområde
utanför ramarna av en nödsituation. Vid automatisk uppblåsning används en kolsyrepatron,
patronen är utbytbar vilket bidrar till att produkten går att återanvända.
Till följd av att koncept fyra fylls med luft och flyter i sig krävs det ingen extra lösning för att
förhindra kantring. Efter användning töms luften med hjälp av en ventil, hjälpmedlet viks sedan
ihop enligt anvisningar för att sedan fästas på plats.
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Bilaga 12 – Placering av produkt
Oavsett hur bra räddningsutrustningen som utvecklats är, är den inte till nytta alls om den
placeras fel och görs obrukbar. Till exempel måste den placeras så att aktiveringen av stegen är
nåbart från vattnet och vid användandet av utrustningen får båten inte riskera att välta.
Utrustningen bör heller inte vara i vägen för ordinarie aktiviteter i båten. Fotpinnen är gjord för
att sitta på utsidan båten och då den är oberoende av el eller båtmotor kan den i princip placeras
var som helst. För att klargöra var den bästa platsen är delades potentiella positioner av
redskapet upp i fyra delar - för, akter, babord och styrbord sida på båten. En påminnelse är att
fribord är ett annat ord för det avstånd som finns mellan vattenytan och kanten på båten.
Fören - Att placera fotpinnen längst fram i båten gör att risken för att båten kantrar är minimal.
Dock är fören spetsig på en båt och vertikala krafter i fören kan göra att båten upplevs vinglig.
Båtens fribord är dessutom normalt sett som högst i fram vilket gör det svårast att ta sig upp
den vägen.
Akter - I aktern på båten är fribordet lägre och i vissa fall som lägst. Fribordet kan dock i visa fall
vara något lägre längs med sidorna, men är ändå betydligt lägre än i fören. I de tester och
beräkningar som gjorts både på modeller och med den eka gruppen har tillgänglig klarar en båt
störst kraft i aktern innan den sjunker så djupt att den tar in vatten. Detta gör att aktern är en
väldigt bra position att placera utrustningen på. Det är kort väg upp över relingen och minimal
risk att båten kantrar. Om man dessutom ramlar överbord när båten rör sig framåt hamnar man
ofta bakom båten, vilket gör att om stegen sitter i aktern är det som närmst att ta sig upp
därifrån. En nackdel med aktern är dock att de flesta båtar är försedda med en motor. Det gör att
det kan vara väldigt trångt att ta sig upp i aktern och fotpinnens nuvarande konstruktion kräver
dessutom en viss bredd när den är uppfälld.
På sidan av båten är fribordet ofta som lägst, samtidigt som att det finns gott om plats att häva
sig över kanten när man klättrar upp. Dock är det också på grund av dessa faktorer båten kan
välta och ta in vatten med minst kraft, vilket gör att den positionen är dålig för de allra minsta
båttyperna. Det krävs som sagt större kraft att få båten att kantra ju längre bak kraften placeras,
vilket skulle göra att långt bak, men fortfarande på sidan av båten är den mest optimala
placeringen. En eventuell båtmotor är inte i vägen och det finns större plats att häva sig över
kanten på denna positionen än både i fören och aktern.
På vilken sida av båten redskapet placeras bör också tas i beaktande då båtar är utformade
enligt vissa principer. Båtar är nämligen byggda så att föraren alltid sitter på höger sida i båten
när denne styr. (Därav ordet styrbord=högersida). Är man själv i båten är det därför mest troligt
att man befinner sig närmast styrbordskanten och det är alltså störst risk att ramla överbord på
den sidan.
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Bilaga 13 – Materialvalsanalys
Materialet på produkten är ett avgörande val i produktutvecklingen. För att besluta vilka
material som klarar kraven för produkten listades vissa egenskaper. Med hjälp av CES Edupack,
en materialdatabas skolan tillhandahåller, kunde flertalet material sorteras bort. Vissa
egenskaper för ett material kan sorteras beroende på hur bra de uppfyller kraven, till exempel
giftighetsgrad. De krav och egenskaper som sorterade ut materialen var följande.
Pris
Max 200sek/kg
Sötvatten
Utmärkt
Saltvatten
Utmärkt
Marin miljö
Utmärkt
UV-strålning (solljus)
Utmärkt
Antändlighet
Ej antändbar
Giftighetsgrad
Ej giftig
Materialen som återstod jämfördes i grafer sedan mot varandra för att se dess för- och
nackdelar. Materialen jämfördes i olika avseenden, bland annat Pris/Densitet och Pris/E-modul.
Detta för att, trots att de primära egenskaperna finns hos alla, avgör materialets vikt, pris och Emodul hur slutprodukten skulle vara. En billig, lätt produkt som tål allt vore det bästa, och för att
hitta ett material som uppfyller dessa på bästa sätt gjordes jämförelserna.
Det visade sig att rostfritt stål och aluminium var de bästa. Inom gruppen rostfritt stål finns
väldigt många variationer men då CES-Edupack är en begränsad upplaga fanns ingen möjlighet
att gå vidare där. Genom att ha lite att gå på kunde diskussionen föras vidare till tillverkaren av
produkten. Deras erfarenhet och kompetens bekräftade vår tanke om metallerna. Eftersom
produkten kan komma att finnas i miljöer med saltvatten beslutades att tillverka i syrafast
rostfritt stål, beteckning EN 1.4404. Tillverkarens tillgång och deras kompentens inom denna
typ av material gjorde beslutet enkelt. Aluminium har en lägre densitet och skulle därmed ge en
lättare produkt, men då företaget som ska tillverka produkten inte hade det materialet hemma i
samma utsträckning som stål valdes det bort. Prototypen som ska tillverkas behöver bara visa
funktionen i första hand. I framtiden bör dock djupare analys av materialval och aluminium
göras för att optimera hela produktens egenskaper. Även tillverkningsmetoder kan behöva
justeras då exempelvis aluminium inte har hög svetsbarhet.
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Bilaga 14 – Bilder på produkten
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Bilaga 15 – Gula stegar
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Bilaga 16 – FMEA-tabell
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Bilaga 17 – Ritningar
Sekretess
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Bilaga 16 – Dåligt utformade stegar
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