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Abstract

This has been a project with the aim to develop a product which will solve what I consider to 
be the biggest difficulty and problem in the sport of wave surfing. That is to get enough speed 
to be able to stand up on the board and surf without the wave passing you. Today this is done 
only by paddling with your arms and this project has developed a product that helps the surfer
to generate enough speed. This it makes wave surfing easier, especially for beginners and 
people with less physical ability. Another benefit with the product is that it enhances safety 
due to the possibility to start surfing further from the shore where stones and swimmers can 
be present. At the moment of standing up and starting to surf the risk of falling and possibly 
colliding with obstacles is the highest.

A functional prototype has been developed that does this in an effective way, both 
economically and function wise. A general plan for development and introduction to the 
market has been developed.



Sammanfattning

Detta projekt har haft som mål att utveckla en produkt som löser vad jag anser är den största 
svårigheten inom vågsurfing, vilket är att uppnå tillräckligt med fart för att kunna ställa sig 
upp och surfa utan att vågen passerar förbi. Det görs i dagsläget genom att paddla med 
händerna och detta projekt har utvecklat en produkt som hjälper surfaren att uppnå tillräcklig 
med fart. Den gör vågsurfing enklare, särskilt för nybörjare och personer med begränsade 
fysiska förutsättningar. En ytterligare fördel med produkten är att den ger ökad säkerhet tack 
vare att man kommer med vågorna längre ifrån stranden där det kan finnas stenar och badande
människor. Vid just detta momentet, då man ställer sig upp på brädan, är risken för att falla 
och eventuellt kollidera med hinder som störst.

En prototyp har utvecklats som gör detta på ett effektivt sätt, både funktionsmässigt och 
ekonomiskt. En övergripande plan för utveckling och lansering av produkten har tagits fram.



Förord

Det här är mitt examensarbete som avslutar studierna på utvecklingsingenjörsprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad. Arbetet har varit givande och gett mig många nya erfarenheter som 
känns mycket värdefulla.

Även fast jag har drivit projektet själv så har det skett en hel del kontakter med andra 
personer. Dessa personer vill jag tacka för deras värdefulla bidrag. Här bland finner vi flertalet
lärare från utvecklingsingenjörsprogrammet. Till min handledare Hans-Erik Eldemark går ett 
extra stort tack. Ett projekt av denna typ blir lätt komplext att hantera och här har Hans-Erik 
med sin stora erfarenhet varit ett mycket bra bollplank och kommit med många bra råd.

ALMI Halmstad och Science Park Halmstad förtjänar ett stort tack för sitt stöd av projektet. 

Composites Consulting Group har varit hjälpsamma och delat med sig av sin stora kompetens 
vilket har uppskattats mycket. 

Jag vill även tacka övriga studenter på utvecklingsingenjörsprogrammet för värdefulla 
diskussioner och synpunkter.

Stort tack från

Thomas Selin
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

Detta projekt har handlat om att ta fram en produkt som gör det enklare att komma med 
vågor vid vågsurfing (nedan kallat surfing). Att komma med en våg innebär att fånga 
kraften i vågen så att man därefter kan ställa sig upp och surfa. Ett annat sätt att förklara 
funktionen är att produkten ska hjälpa surfaren att nå samma hastighet som vågen och 
därmed möjliggöra för surfaren att ställa sig upp och surfa. 

Produkten ska förutom att underlätta surfandet även göra det möjligt att komma med vågen 
längre ut från stranden. Detta leder till roligare och säkrare vågsurfing.

1.1.1 Nuläge
I dagsläget finns ingen produkt som är framtagen specifikt för detta ändamål. Det enda som
jag fann i denna riktning är surfbrädor som har motorer. Företaget som marknadsför denna 
produkt nämner som en av många fördelar är att den kan hjälpa till med att komma med 
vågorna. I övrigt används dom bland annat för livräddning och fiske. Jag har dock funnit 
mycket som talar emot att dessa brädor skulle underlätta vid vågsurfing. I ett flertal 
diskussioner som på internetforum för surfingentusiaster ifrågasätts det att dessa 
motordrivna surfbrädor skulle öka möjligheten att komma med vågor. Andra nackdelar som
diskuteras är priset och att tyngden av motor och batteri gör surfbrädan svårmanövrerad.

1.1.2 Komplikation
Att komma med en våg är ofta väldigt svårt och beror på många faktorer. Att ta fram en 
produkt som  ökar möjligheten för detta är målet. Hjälpmedlet bör fungera under många 
olika omständigheter, exempelvis vid små eller stora vågor, svaga eller starka vågor, snabba
eller långsamma vågor samt passa olika typer av surfare. Därmed krävs bland annat 
förståelse för hur vågor fungerar samt en genomtänkt konstruktion och testning av 
prototyper.

1.1.3 Problem
Svårighet att komma med vågor innebär flera problem. Bland annat minskar möjligheten att
surfa och nöjet med surfingen begränsas. 

Detta gäller i högsta grad för mindre erfarna surfare och surfare med begränsad 
paddlingsförmåga. Att komma med vågen kräver teknik, balans, styrka och även kondition 
då man utan bra kondition snabbt blir utmattad av att paddla bland vågor.

Surfing är en sport som utövas av många personer och på många platser i världen men som 
många fler skulle kunna ha glädje av. Dock är det välkänt att surfing inte är lätt att lära sig. 
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Det finns flera anledningar till detta och utifrån min egen kunskap och erfarenhet är ett 
vanligt förlopp vid misslyckande enligt följande: 

1. Fysiska begränsningar på grund av otränad muskulatur och trötthet som snabbt uppstår 
vid vattenovana gör det svårt att komma med vågor. 

2. Detta leder till att surfaren inte får den tid stående på brädan som behövs för att få 
balansträning, utvecklas som surfare och uppleva vågsurfing som roligt.

3. I slutändan känner surfaren att utvecklingen är för långsam och ger upp.

Begränsningen av hur långt från land man kan komma med vågor avgör i stor grad nöjet i 
aktiviteten och vilka risker som man utsätter sig själv och andra för. Surfing nära land 
medför större risker, exempelvis kollision med stenar eller andra personer. Även att slå i 
sandbotten vid ett fall kan vara farligt. Just vid tillfället då man kommer med vågen och 
ställer sig upp är risken för att falla stor.

Vid surfing där botten består av hårt material som korall eller sten finns en kraftigt ökad 
risk för skador. Man har i en studie av tävlingssurfing sett att risker för skada vid hård 
botten ökar 2.6 gånger jämfört med sandbotten [1]. Om man normalt sett kan komma med 
vågen längre ut betyder det att man vid de tillfällen man misslyckas kommer att befinna sig 
på djupare vatten vilket innebär lägre skaderisk.

Små vågor kan ibland sakna den kraften som behövs för att surfaren ska kunna komma med
vågen innan den bryter. Surfaren har då alternativen att försöka med större vågor, som 
kanske är över dennes skicklighet eller avbryta. Vid jämförelse mellan stora och små vågor 
fann man i samma studie en mer än fördubblad skaderisk.

Inom studien visade det sig att 24% av skadorna orsakades av kontakt med botten och 25% 
av skadorna uppstod i samband med att surfaren skulle ställa sig upp på brädan [1].

Vid en sammanvägning av flera studier år 2009 bedömdes det att en konservativ 
uppskattning av världsmarknaden var att försäljning av direkt surfrelaterade produkter 
årligen uppgick till 15 miljarder amerikanska dollar. Sammanställd data tydde även på en 
god tillväxt av världsmarknaden [2].

Om man skulle lyckas utveckla en produkt som efterfrågas på denna marknad skulle det 
kunna det kunna innebära stora förtjänstmöjligheter.
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1.2 Syfte

1. Öka glädjen vid vågsurfing. Detta genom att göra det enklare att komma med vågor 
vilket i sin tur ökar glädjen för en vågsurfare. Surfaren kan således komma med vågor
längre ut från stranden. Där är det normalt sett svårare på grund av att vågorna är 
flackare och snabbare, vilket kan göra det svårare att få upp tillräckligt med fart. Att 
kunna komma med vågorna längre ut gör att man kan stå upp och surfa längre på 
vågen vilket är roligare än korta åk.

2. Öka tillgängligheten till vågsurfing. Att underlätta för personer med sämre fysik, 
nybörjare och att öka möjligheterna för surfing på platser med sämre förhållanden är 
bland annat det som projektet fokuserar på. Exempel på sämre förhållanden för 
vågsurfing är när vågorna är mindre kraftfulla.

3. Underlätta surfarens (främst nybörjares) inlärning.

4. Minska riskerna som finns vid vågsurfing.

1.3 Mål

1. Ta fram ett exemplar av en fullt fungerande prototyp med god design och bra funktion
som är väl anpassad för surfing.

2. Genomföra de erforderliga delarna till detta projekt såsom marknadsplan, 
marknadsundersökning och plan för immaterialrättsligt skydd.

3. Göra tester av prototyper i havsmiljö. 

1.4 Avgränsningar

Projektet fokuserade på problem som finns för nybörjare vid vågsurfing. Det är dom 
huvudsakliga tänkta slutanvändarna. Att komma med vågen och kunna ställa sig upp har 
bedömts som det största problemet. Andra problem har avgränsats. Det har inte lagts någon 
fokus på annan form av surfing, exempelvis vindsurfing eller stand-up-paddle-surfing, även
om projektet kan leda till användbara resultat även för dessa områden. 
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1.5 Metod

Idédiskussion med handledare, studenter och andra surfare har varit viktiga metoder i 
arbetet. Detta gjordes för att få tips och synpunkter från andra personer med andra 
erfarenheter än mig. Utöver detta har Computer Aided Design används vid 
konstruktionsarbetet. Detta gjorde det lätt att förändra designen under utvecklingsprocessen
och utvärdera exempelvis placering och storlek i förhållande till en CAD-modell av 
surfbrädan som den sammanställdes med.

Failure Mode Effect Analysis har använts för att identifiera brister och genomföra 
förbättringar i produktens funktion och säkerhet, se bilaga 2.

Databassökning för att undersöka det rådande immaterialrättsliga läget för denna typ av 
produkt har gjorts, se kapitel 9.

1.5.1 Projektmodell
Lean produktutveckling har används som övergripande modell och tankesätt vid 
produktutvecklingen. Fokus i detta angreppssätt läggs på flexibilitet och möjlighet till 
snabba förändringar och högt tempo när så är lämpligt. Detta var lämpligt för denna typ av 
projekt som innehöll många oklarheter och osäkerheter vid start.

1.5.2 Metod för projektprodukt
Vid utveckling av produkten så fördes samtal med både erfarna och oerfarna surfare samt 
med Composites Consulting Group som är ett konsultföretag inom kompositkonstruktioner.
Detta skedde löpande under utvecklingen för att få synpunkter som kunde förbättra 
produkten. Verktyget Failure Mode Effect Analysis användes även kontinuerligt för att 
uppmärksamma brister och förbättringsmöjligheter hos produkten, se bilaga 2. 

Tester av de framtagna prototyperna utfördes under realistiska förhållanden i havet. Genom 
testerna så kunde jag utvärdera hur effektiva prototyperna var vid hjälp att komma med 
vågor. Även lämplig placering på surfbrädan och produktens form med avseende på 
utrymme för fötterna och hur vågen sköljer över den bakre delen på surfbrädan 
utvärderades. Vid några av testtillfällena var vågorna mycket små vilket medförde att var 
svårare att utföra testerna och resultaten blev då mindre användbara. 
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2. Vetenskaplig metod

Med lång egen erfarenhet av surfing så fanns stor kompetens som låg till grund för när 
svårigheten att komma med vågorna identifierades. För att komplettera detta utfördes en 
undersökning i intervjuform bland erfarna surfare och nybörjare. Detta gjordes för att ge 
ytterligare underlag till behovet samt att se hur utövarna upplever behovet och att insamla 
idéer och kommentarer. Deltagarna i undersökning var personer som uppfyllde kravet på att
ha surfat tidigare. Data som inhämtats analyserades och huvudteman noterades. 
Marknadsundersökningen presenteras i tabellform, se kapitel 8. Resultatet togs med i 
utvecklingsprocessen och låg till grund för utvecklingen av produkten.

Datamängden och antalet deltagare i undersökningen var mycket låg och därav är resultatet 
av begränsat värde och bör kompletteras då resurser finns tillgängliga. Intervjuformatet där 
det fanns utrymme för fria kommentarer och synpunkter samt diskussion utöver de formella
frågorna bedöms ha varit ett bra format för detta projekt.

Egna tester där prototypernas upplevda funktion i förhållande till den önskade effekten 
genomfördes som en del i utvecklingen. Alla tester genomfördes av mig själv. Om 
ytterligare surfare hade testat prototyperna skulle bättre och mer pålitliga lärdomar kunna 
dras av testerna.
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3. Teori och referenser

Som grund för förståelse av vågor ur ett hydromekaniskt perspektiv så studerades tre 
böcker som delvis behandlade detta ämne, se referenslistan i kapitel 13. Detta gav den
grundläggande förståelse som användes vid utveckling av produkten.

   

Bild 1. Hydromekanik hos våg långt från land.    Bild 2. Hydromekanik hos våg nära land.

Bilderna är en sammanställd översikt av hydromekanik för vågor som har gjorts utifrån 
referenslitteraturen. Bilderna visar hur det endast i övre halvan av en våg finns kinetisk 
energi och rörelse av vatten framåt i riktning mot land. Detta till skillnad från i den lägre 
halvan av vågen där vattnet rör sig ut från land. Skillnader mellan vågor som befinner sig 
längre ut ifrån land (åt vänster) och vågor som befinner sig närmre land (åt höger) 
illustreras. Stapeldiagram beskriver på ett grovt vis förhållandet mellan våghastighet, 
flytkraftkomposanten i riktning mot land samt kinetisk energi och skillnad mellan en våg 
längre ut respektive närmre land.
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4. Utvecklingsprocessen

Efter marknadsundersökningen med nybörjare och erfarna surfare så fanns data som 
kompletterade mina egna kunskaper. Dessa användes som utgångspunkt för utvecklingen av
produkten. Resultatet av marknadsundersökningen bekräftade att utgångspunkten för 
projektet var relevant och satte fokus på vikten av att ha ett lågt slutpris. Detta ledde till att  
målsättningen på att minimera slutpriset har fått stort fokus vid alla steg i utvecklingen samt
vid utvecklingen av marknadserbjudandet.

Designidéer med olika funktionssätt togs fram, utvärderades och alla utom ett spår 
förkastades på grund av att brister framkom. Utifrån denna idé så byggdes Prototyp 1 som 
ses på Bild 1 och Bild 4 på nästa sida. Prototypen är placerad baktill på surfbrädan. Dess 
funktion är att ge en acceleration framåt genom att absorbera de krafter som uppstår när 
prototypen kommer i kontakt med vågen och även absorbera vågens rörelseenergi. 
Flytkrafter uppstår i och med att prototypens hålrum har lägre densitet än vatten, när den 
omsluts av vågen ger dess lägre densitet upphov till flytkraft som bidrar till acceleration. 
Att ytan mot vågen består av en platta med fjädrar bedömdes innebära flera fördelar. Dels 
leder detta till en mjukare kontakt med vågen. Detta är önskvärt, främst för att minska 
risken att man tappar balansen och ramlar i samband med att man ställer sig upp. Den 
mjukare kontakten med vågen möjliggör en tunnare och lättare konstruktion då krafterna 
minskas.

I och med att plattan rör sig inåt i hålutrymmet och det utrymme som uppstår på utsidan av 
plattan fylls med vatten så ökar konstruktionens totala densitet och därmed minskar dess 
flytförmåga. Detta minskar risken för att bakdelen av surfbrädan flyter upp för mycket och 
gör att framdelen på surfbrädan dyker ner i vattnet framför vågen vilket är ett vanligt 
händelseförlopp som leder till misslyckande.

En av konstruktionens fördelar är att den energi som lagras vid kompressionen sedan ger en
frånskjutande effekt. Detta bedömdes vara fördelaktigt eftersom att när man ställer sig upp 
så kan man dels inte paddla mer och rörelsen att ställa sig upp snabbt leder också till att 
brädan gungar till i vattnet. Då tappas en del av den fart man lyckats bygga upp och det 
ansågs troligt att denna frånskjutande energi skulle vara till nytta då.
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                           Bild 4. Vy från främre delen

 

Vid testerna framkom både negativa och positiva resultat. Det negativa bestod i att jag insåg
att det skulle bli för komplicerat och kräva stor noggrannhet i konstruktionen för att dessa
idéer i sin nuvarande utformning skulle kunna utvecklas till en vinstgivande produkt.

En förbättrad design med utgångspunkt i den första prototypens idé togs fram. Här löstes de
problem som jag såg hos Prototyp 1. Prototyp 2 var betydlig mindre komplicerad genom att
frångå designen med den rörliga plattan och istället använda sig av ett gummimembran för
att ge den fjädrande effekten, se Bild 6-9.
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Bild 3. Sido-vy av Prototyp 1

Bild 5. Illustration av Prototyp 1. 
Vatten från vågen flödar in i 
mekanismen, en fjäder fastsatt på en 
rörlig platta fångar upp flytkraften 
och rörelseenergi. Efter kompression 
ger fjädern en frånskjutande effekt.
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Bild 7. Den ankommande vågen trycker in 
gummimembranet och fyller hålrummet. 
Energi lagras samtidigt som surfarens 
hastighet ökar.

Bild 8. Surfaren har slutat paddla för att 
ställa sig upp. Gummimembranet fjädrar 
tillbaks vilket ger extra rörelseenergi till 
surfaren.

Bild 9. Surfaren står nu upp och surfar. 
Produkten är ej vattenfylld och medför 
därmed endast en liten extra vikt och i 
övrigt inga hinder för att surfa på vågen.

Bild 6. Vinkel bakifrån av Prototyp 2.

Illustrationer av funktionssättet för Prototyp 2 samt 
den slutgiltiga Prototyp 3. Gummimembranen ger 
en fjädrande och frånskjutande effekt vid kontakt 
med vågen.



Tester i havet av Prototyp 2 gav mestadels positiva resultat samtidigt som många
förbättringsmöjligheter framkom. Arbetet med att ta fram designen för den slutgiltiga
prototypen, Prototyp 3, sattes igång. Avvägningar mellan styrka, vikt, funktion och estetisk 
design gjordes. Vid diskussion med Composites Consulting Group inhämtades värdefulla 
synpunkter som ledde till ett flertal modifieringar av den designen som var under 
utveckling. Den mest påtagliga förändring var att gå från en sluten och tät konstruktion till 
en öppen, med avrinningshål. Detta eliminerade behov av packningar och förenklade 
produktionsprocessen avsevärt enligt Composites Consulting Group. Därmed minskar 
också produktionskostnaden.

Failure Mode Effect Analysis användes under utvecklingen av Prototyp 3, se bilaga 2. Tre
potentiella problem identifierades och arbetades med i denna analys. Dom åtgärder som
har vidtagits för att åtgärda dessa problem har efter implementering gett god effekt.
Arbetet utmynnade i en funktionsduglig prototyp, Prototyp 3. Se Bild 10-17. Tester i havet
av denna prototyp genomfördes och tydliga förbättringar jämfört med Prototyp 2 märktes.
Förbättringar fanns bland annat gällande den frånskjutande effekten samt att Prototyp 3
hade bättre form för att inte vara i vägen för fötterna när man ligger ner och paddlar. 
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5. Resultat

Produkten består av ett skal med två inre ramar för styrka och stabilitet samt en yttre ram 
för fäste av gummimembranet. Denna ram är avtagbar vilket ger möjligheten att en surfare 
köper flera ramar med olika egenskaper hos gummit. Valet av vilken ram kan då anpassas 
efter surfarens tyngd och vågornas egenskaper. Detta koncept kräver ytterligare tester för att
fastställa hur olika gummiegenskaper passar till olika förhållanden.

Produkten uppfyller de behov som identifierades i början av projektet. Den ger en ökad 
möjlighet att komma med vågor, håller låg vikt och har bedömts kunna produceras till klart 
godtagbart pris. Tillverkning av denna produkt kräver liten materialmängd vilket medför en
lätt och smidig produkt. Detta ger även positiva effekter ur hållbarhet och miljösynpunkt. 

Den framtagna produkten har testats vid surfing under realistiska förhållanden och dess 
design och funktion uppfyller uppsatta mål. Produkten underlättar vid surfing och därmed 
uppfylls syftena att öka glädjen, tillgänglighet och underlätta inlärning. Riskerna vid 
surfing minskar troligen vid användning av denna produkt.

CAD-modell som användes som underlag vid tillverkningen av prototypen finns sparad 
som datorfil.
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  Bild 10. Vinkel bakifrån, ihopsatt.
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Bild 12. Endast hölje (med inre ram)               Bild 13. Hölje samt yttre ram med gummimembran

Bild 11. Produkten sett ur en vinkel som visar 
avrinningshålen.



 

Bild 14. Översikt över slutgiltig sammanställning

Den slutgiltiga produkten, Prototyp 3, monterades på en surfbräda som var 280 centimeter 
lång och 57 centimeter bred av typen longboard. Nedan beskrivs övergripande 
dimensionerna för produkten.

Bild 15. Tredimensionell CAD-modell
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Bild 16. Utan yttre ram, med grov måttsättning

Bild 17. Yttre ram med gummimembran
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6. Produktionsprocessen

Genom egen kunskap, efterforskningar och diskussion med konsultföretaget Composites 
Consulting Group skapades en förståelse för både lämplig utformning av produkten ur ett 
produktionsperspektiv samt hur lämplig produktionsprocess ser ut för denna produkt.

Ytterhöljet produceras genom att i en form anpassad för produktens yta vakuumimpregnera 
glasfiber med polyesterbindemedel vilket resulterar i ett laminat på 2 millimeter. Den inre 
ramen skapas med en kärna av materialet EPS (expanded poly-styrene) som på liknande vis
beläggs med 2 millimeter glasfiber. Dessa delar fogas sedan samman med varandra och 
produkten monteras på surfbrädan genom limning eller i brädan förmonterade skruvfästen. 

Yttre ramen skapas genom att två skikt av glasfiberlaminat limmas ihop med 
gummimembranet emellan. Hål för skruvar görs och gänginsats infogas i inre ramen. Hål 
för avrinning borras och slutligen sker ytbehandling med slipning, eventuell spackling och 
ytlackering.
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7. Affärssystem

Planen för hur projekt ska ge vinst är genom försäljning av idén. Den har hittills skyddats 
genom sekretessavtal. Mest önskvärt är patentering av idén. I annat fall så bör möjlighet till 
designskydd undersökas närmre, alternativt presentera idén under sekretess för intresserade 
parter samt då sluta avtal om att överföra äganderätten av idén till eventuella intressenter i 
gengäld mot betalning.

16



8. Marknadsundersökning

Fyra personer som enbart hade testat surfing vid ett eller ett par tillfällen tillfrågades i 
inledningen av projektet om deras syn på problematiken med att lära sig surfa och mer 
specifikt att komma med vågor. Fyra frågor, enligt nedan, ställdes samtidigt som de 
tillfrågade ombads att fritt ge kommentarer och idéer kring projektet.

Svar
1. Hur svårt upplever du att det är att 

surfa? (skala 1-5 där 5 är svårast)
3,4,5,4

2. Vad anser du är största svårigheten 
som nybörjare?

Balansen, Komma med vågen, Ta sig ut 
genom vågorna, Paddlingen på grund av 
svaga armar

3. Hur svårt anser du att det är att få 
upp tillräckligt med fart för att 
komma med vågen? (skala 1-5 där 
5 är svårast)

4,4,4,4

4. Tror du att du kommer fortsätta 
med surfing?

Ja, Nej, Kanske, Nej

           Övriga kommentarer: Två personer förde fram en uppmaning till 
att försöka att hålla nere priset då många inte
vill lägga mycket pengar när man precis har 
börjat med en sport och inte är säker om 
man kommer vilja fortsätta eller ha 
möjlighet till att fortsätta.

Två personer upplevde att utgångspunkten är
bra och att behovet säkerligen finns.

Samtal fördes även med tre erfarna surfare. Behovet och idén diskuterades fritt mellan mig 
och var och en av dessa personer. Detta ledde till att jag fick det behovet som hade 
identifierats än mer bekräftat samt att de kom med ett flertal idéer och synpunkter. Dessa 
togs i beaktning under utvecklingen. 
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9. Marknaden

I tidigt skede av projektet så fanns en konkurrerande produkt på marknaden kallad WaveJet.
Företaget bakom produkten drog dock in försäljningen av denna under våren 2015 på grund
av bristande lönsamhet [3].

Vid sökning på internet fann jag att det framfördes kritik på diverse surfforum kring denna 
produkt. Några huvudpunkter i kritiken mot denna lösning var: 

• Att surfbrädorna var mycket dyra, ca. 25000 SEK för komplett bräda. 

• Dom kräver omständlig laddning. 

• Med motor blir surfbrädan tung och därmed svårhanterlig och får försämrade 
surfegenskaper. 

• Olagliga att använda nära andra surfare samt simmare/badare på grund av motorn.
Den klassas som vattenskoter i USA.

• Acceptans för motordrivet hjälpmedel bland andra surfare tycks vara låg. Anses 
vara oschysst fördel mot surfare med vanliga surfarbrädor då det är konkurrens om 
vågorna.

En nyhetsgranskning utfördes i samband med utvecklingen av Prototyp 1 utan att finna 
något som uppenbarligen utgjorde risk för nyhetshinder. Använda sökord var: Surfing, 
Wave, Assistance, Surfboards accessories, Surf tools, Surfing Accessories, Surfing Help. 
Espacenet användes främst som sökmotor. Utöver detta användes Google och Google 
Patents.

18



10. Marknadsplan

Produkten är tänkt att lanseras i två utföranden. I det ena utföranden är den permanent 
fastsatt i surfbrädan och i det andra utförande finns möjlighet att ta loss den från brädan, på 
så vis kan man använda sin surfbräda med eller utan produkten. Viktigt för att komma ut 
med produkten på marknaden har bedömts vara att produkten lanseras av eller tillsammans 
med ett företag som redan producerar surfbrädor. Detta eftersom produkten kommer behöva
anpassas i utförandet till den surfingbräda som den ska sitta på och det sker med fördel med
ett sådant företag.

10.1 Ekonomiska planer/kalkyler

Kostnad direkt knuten till produktion inklusive material vid produktion av större serier av 
den nuvarande designen har uppskattats av Composites Consulting Group till cirka 400 
kronor per enhet. 

10.2 Tidsplan

Fortsatta tester av den slutgiltiga prototypen samt vidareutveckling. Juni 2015 till och med 
december 2015.

Djupare undersökning av möjligheter till immaterialrättsligt skydd. December 2015 till och 
med januari 2016.

Beslutspunkt för immaterialrättslig skyddsstrategi. 1 februari 2016

Kontakttagande med lämpliga företag för samarbete alternativ försäljning av idén. Februari 
2016 till och med april 2016.
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11. Diskussion/reflektion – produkt

Produkten är unik och har som syfte att lösa ett problem som i dagsläget innebär stora  
nackdelar för surfare världen över.

Den framtagna produkten visar en god balans mellan de olika ingående designfaktorerna 
som exempelvis hållfasthet, estetisk design och funktion. Dock ser jag den hittills utförda 
utvecklingen som endast en början. Många av designbesluten bör undersökas, ytterligare 
utvecklas och testas innan produkten är färdig för lansering. Marknadserbjudandet i övrigt 
måste också utvecklas, tydliggöras och anpassas till marknaden.

11.1 Hållbar utveckling

11.1.1 Socialt
Att främja fysisk aktivitet i stort ger positiva effekter på hälsa och i förlängningen 
utvecklingen i samhället. Om man kan möjliggöra för entreprenörer inom surfing världen 
över att livnära sig på att bedriva surfskola på ett enkelt sätt med anpassningsbara 
surfbrädor kan de påverka sin livssituation i högre grad. Produkten bidrar till att surfing blir
säkrare då den möjliggör fångandet av vågor längre ut från land och andra faror som till 
exempel badande människor, klippor eller korall. Genom att underlätta momentet när man 
ställer sig upp på brädan för att fånga vågen, förbättras kontrollen och då minskar risken för
skador.

11.1.2 Ekonomiskt
Tack vare att man kan byta ut den yttre ramen med det tillhörande gummimembranet gör 
det att produkten är anpassningsbar till olika utövare och förhållanden på ett enkelt och 
kostnadseffektivt sätt. Genom att produkten är enkel, billig att framställa och att modifiera 
finns goda möjligheter att lansera den världen över. Den skulle kunna användas av 
surfskolor i fattiga länder och den möjliggör att surfskolorna inte behöver ha så många 
olika brädor till olika typer av surfare och surfförhållanden. Man behöver bara byta den 
yttre ramen med tillhörande membran för anpassning till nya förhållanden istället för att ha 
ett flertal brädor att byta mellan. Detta skulle kunna öka inkomstmöjligheterna för 
surfskolor i fattigare delar av världen, till exempel Indonesien, Sri Lanka och Costa Rica.

11.1.3 Ekologiskt
Genom att ha strävat efter att materialåtgången skall bli så liten som möjligt har negativ 
miljöpåverkan minimerats och användandet av ändliga resurser begränsats. Genom att man 
kan byta den ut yttre ramen med tillhörande gummimembran för att anpassa efter olika 
förhållanden och olika surfare är produkten smart ur ett miljö- och resursperspektiv. Man 
kan få flera varianter av produkten genom att endast byta ut en liten del. Detta kan även 
underlätta försäljning i andra hand. Transport och hantering av produkten är enkel och 
resurssnål tack vare låg vikt. En surfbräda kan med hjälp av produkten anpassas till många 
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olika typer av surfare och surfförhållanden. Då minskar behovet av att ha många olika 
surfbrädor. Om man behöver färre surfbrädor minskar den negativa miljöpåverkan som 
tillverkning av surfbrädor innebär. Vid framställning av dessa används i hög grad 
oljebaserade produkter, exempelvis plast och EPS-skum (expanded poly-styrene). Att 
minimera användning, speciellt av oljebaserade produkter, är viktigt både ur resurs- och 
utsläppshänseende.

11.2 Etik och moral

Detta projektets produkt och användning medför inga etiska och moraliska frågeställningar 
som behöver tas hänsyn till. Det är enbart en produkt var syfte är att förenkla sporten 
vågsurfning och göra möjligt för flera människor att utöva den.

11.3 Lika villkor 

Personer som på grund av funktionsnedsättning har låg förmåga att paddla för att komma 
med vågor kan i och med denna produkt komma att få större möjlighet till att surfa. Detta är
något som jag ser med stolthet på och jag tror även att dessa kan bli en viktig kundgrupp. 
Då produkten underlättar för personer sämre paddlingsförmåga är den till fördel speciellt 
för kvinnor som generellt har lägre muskelstyrka i överkroppen än män.

11.4 Arbetsmiljö

Eftersom att materialåtgången har hållits till ett minimum minskar exponeringen för 
hälsofarliga kemikalier vid tillverkning. Då finns det även möjlighet att välja olika typer av 
material, kemikalier och produktionssätt som påverkar arbetsmiljön positivt. Produkten är 
lätt och enkel att hantera vid produktion och därmed minimeras risken för 
förslitningsskador och olyckor. Vid fortsatt utveckling och lansering av produkten bör 
arbetsmiljöfrågor som dessa fortsatt tas hänsyn till.
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12. Diskussion/reflektion – projekt 

Projektet har överlag utförts på ett tillfredsställande vis. Dock ser jag att det skulle ha varit 
önskvärt att mer tid lades ner på tester av prototyperna. Anledningen till att det inte hanns 
med att testa prototyperna tillräckligt var att jag underskattade tiden det tog att ta fram 
prototyperna samt att jag inte i tillräcklig mån tog med risken med ogynnsamma 
väderförhållanden i planeringen. Stark vind krävs för att vågor ska skapas i Sverige och 
vågor krävdes för mina tester.

Det fanns brister i tidsplanen men dom fastställda grindarna och milstenarna uppfylldes. 
Rapportskrivning nedprioriterades på grund av att jag blev tvungen att fokusera på de mer 
kritiska momenten i projektet, tester och byggandet av prototyper. Tidsåtgången för ett 
flertal moment hade underskattats och även rapportskrivningen var mer tidskrävande än 
väntat.

Projektet höll sig inom den planerade budgeten. Det tillkom kostnader för inköp av verktyg 
med då testkostnader inte förekom och transportkostnaderna var lägre än budgeterat så 
överskreds inte den totala budgeten. Stöd från Sten Fåhrés minnesfond och ALMI erhölls 
enligt plan.
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Bilaga 1 – Projektbeskrivning

Inledning
Detta projekt kommer att handla om att ta fram en produkt som gör det enklare att komma 
med vågor vid vågsurfing. Med detta menas att få upp tillräckligt med fart så att man därefter 
kan ställa sig upp och surfa utan att vågen passerar förbi. Produkten ska förutom att underlätta
i surfandet som det ser ut idag även göra det möjligt att komma med vågen längre ut från 
stranden vilket skulle kraftig förhöja nöjet med vågsurfing.

Nuläge
I dagsläget finns ingen produkt som är framtagen för detta ändamål. Det enda som jag finner 
överhuvudtaget i denna riktning är surfbrädor som innehåller motorer. Jag har funnit flertal 
diskussioner bland surfingentusiaster där påståendet att dessa motordrivna surfbrädor skulle 
kunna underlätta att komma med vågor starkt ifrågasätts. Påstådda fördelar med dessa 
produkter vid vågsurfing ifrågasätts.

Några huvudpunkter i kritiken mot dessa är följande: 
- Dyra. 
- Kräver omständlig laddning.
- Med motor blir surfbrädan tung och därmed svårhanterlig/försämrade surfegenskaper.
- Olaglig att använda nära andra surfare samt simmare/badare p.g.a. motorn (USA).
- Acceptans bland andra surfare tycks vara låg.

Utöver detta så ska sägas att jag inte heller funnit tecken på framgångsrik försäljning men jag 
kommer att undersöka detta närmre.

Problem
Svårighet att komma med vågor betyder att möjligheten att vågsurfa samt nöjet med 
aktiviteten begränsas. Möjligheten att surfa är, på grund av denna svårighet, begränsad 
speciellt för mindre erfarna samt personer med låg paddlingsförmåga (ex. rörelsehindrade). 
Vågsurfing är ett världsomspännande fenomen som många fler skulle kunna ha glädje av. 
Dock är det vida känt att vågsurfing inte är lätt att lära sig. Det finns flera anledningar till 
detta och utifrån min egen kunskap och erfarenhet är ett vanligt förlopp vid misslyckande 
enligt följande: 

1. Fysiska begränsningar på grund av otränad muskulatur och trötthet som snabbt uppstår vid 
vattenovana gör det svårt att komma med vågor. 

2. Detta leder till att surfaren inte får den tid stående på brädan som behövs för att få 
balansträning, utvecklas som surfare och uppleva vågsurfing som roligt.

3. I slutändan känner surfaren att utvecklingen är för långsam och ger upp.
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Begränsningen av hur långt från land man kan komma med vågor avgör i stor grad nöjet i 
aktiviteten och vilka risker som man utsätter sig själv och andra för. Surfing nära land medför 
större risker, exempelvis kollision med stenar eller andra personer. Även att slå i sandbotten 
vid ett fall kan vara farligt. Just vid tillfället då man kommer med vågen och ställer sig upp är 
risken för att falla stor.

Komplikation
Att komma med en våg är ofta väldigt svårt och beror på många faktorer. Att ta fram en 
produkt som  ökar möjligheten för detta är målet. Hjälpmedlet bör fungera under många olika 
omständigheter, exempelvis vid små eller stora vågor, svaga eller starka vågor, snabba eller 
långsamma vågor samt passa olika typer av surfare. Därmed krävs bland annat förståelse för 
hur vågor fungerar samt en genomtänkt konstruktion och testning av prototyper.

Projektmål
1. Ta fram ett exemplar av en fullt fungerande produkt med god design.
2. Genomföra de till detta projekt tänkta delar (exempelvis marknadsplan och plan för 
immaterialrättsligt skydd).
3. Göra grundliga tester av prototyper i havsmiljö.

Effektmål 
1. Öka glädjen med vågsurfing.
2. Öka tillgängligheten till vågsurfing.
3. Förbättra surfarens (främst nybörjares) inlärningskurva.

Koncept
Produkten riktar sig brett mot vågsurfingvärlden. Slutanvändaren kan vara alla typer av 
vågsurfare. 

De i dagsläget ställda produktkraven är följande:
1. Ska ej kräva laddning (el eller bensin).
2. Ska ej leda till betydande försämring av manövreringsegenskaperna.

Önskemål på slutprodukten är följande:
1. Diskret design.
2. Ej störande ljud.
3. Lågt pris.
4. Låg vikt.

Projektmodell
Lean Product Development kommer att användas som övergripande modell för utvecklingen.
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Metoder
De metoder som jag i dagsläget bedömer kommer att användas är FMEA, CAD och 
diskussioner med erfarna surfare för att få idéer och konstruktiv kritik. 

Teori och referensramar
Fysik inkl. klassisk mekanik, hållfasthetslära och materiallära
Konstruktionsteknik
Hydromekanik
Computer Aided Design
Knowledge Based Engineering
Lean Product development

Exempel på teori:
Essential Knowledge: Waves, MIT Press
Elementary Fluid Mechanics, Tsutomu Kambe

Sökbegrepp som bedöms vara aktuella:
Flytkraft
Hydrodynamik
Strömlinjeform
Glasfiber

Projektorganisation
I dagsläget är den endast jag i projektet samt handledare. Jag är således projektledare och 
projektägare. Eventuella samarbeten kommer sökas senare om jag bedömer att det är 
nödvändigt. Utöver detta kommer jag försöka hitta surfare, både nybörjare och erfarna som 
kan bidra med idéer och konstruktiv kritik under projektets gång.
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Tidsplan
Totalt uppskattar jag att det kommer behövas en arbetsinsats på 15-22 timmar i veckan fram 
till avslut. Projektavslut sker 30 maj 2015. Nedan är en övergripande planering av arbetet.

Nov Dec Jan Feb Mars April Maj

Studera ämnesområdet

Framställ enkla
prototyper

Testning och 
utvärderingar

Konstruktion av 
slutgiltig prototyp

Rapportskrivning

Redovisning och 
projektavslut

Grindar:
15 feb: Max två idéspår ska arbetas med efter denna grind.
15 mar: Endast ett idéspår ska arbetas med efter denna grind.

Milstenar:
15 dec: En eller två enkla prototyper av de nuvarande idéerna framtagna.
15 apr: Slutgiltigt produktexemplar börjar framställas.
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Internanalys
Styrkor:

Kunskap och erfarenhet inom surfing.
Stor passion för ämnet.

Svagheter:
Tester i havet kan endast göras då rätta väderförhållanden uppstår.
Projektet är beroende av endast en person.

 Ej fastställd finansiering.

Omvärldsanalys
Möjligheter:

Stor världsomspännande marknad.
Möjlighet att nå grupper som idag inte surfar.
Chalmers har anläggningar där tester i pool ev. skulle kunna 
genomföras.

Hot:
 Eventuella patent från andra områden som sätter hinder.

Om annat företag lanserar produkt med liknande funktion.

Ekonomisk resursplan
Jag bedömer att det främst kommer behövas pengar till material för prototyper. Därutöver ser 
jag att det troligen kommer behövas pengar för testandet av prototyperna. Utöver detta 
tillkommer transportkostnader.

Budget:
Prototypkostnader 8000:-
Transportkostnader 1500:-
Testkostnader 3000 :-

Finansiering planeras att erhållas genom stöd från skolan, egen finansiering och eventuellt 
genom stöd från ALMI. 
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Intressentplan
Kärnintressenter är projektorganisationen, dvs. jag och handledare. 
Primära intressenter är övriga intresserade studenter som på något sätt bidrar till projektet och 
lärare inom programmet. Här finns även de frivilliga personerna som svarar på 
marknadsundersökningen och hjälper till med utvärdering och testning. Sekundära 
intressenter är leverantörer av material till prototypframtagning.

Handledare ska informeras om all viktig utveckling och eventuella problem som uppstår inom
projektet. De frivilliga personerna som utför marknadsundersökningen och tester/utvärdering 
ska få information om planerade aktiviteter i god tid. Dessa personer ska fortlöpande få 
information kring projektet vilket förhoppningsvis leder till ett stort engagemang hos dom. 
Till leverantörer ska tydlig information ges om vad som efterfrågas och när material behövs.

Riskanalys

Risk Sannolikhet Konsekvens S*K
1. Stor frånvaro 
p.g.a. sjukdom.

1 4 4

2. Underskattat 
behov av 
ekonomiska 
resurser.

2 2 4

3. Underskattat 
behov av tid eller 
dålig planering.

2 3 6

4: Kunskapsgap 
kring nödvändig 
information för 
projektet.

2 3 6

5. Antalet 
möjligheter att testa
i havet kan bli få 
p.g.a. dåliga 
surfförhållanden. 

2 3 6

Riskhantering
Risk 1: Sträva mot att ligga före i planeringen och därmed ha god marginal.
Risk 2: Arbeta resurssnålt samt kontinuerligt se över det uppskattade resursbehovet.
Risk 3: Se över tidsplaneringen löpande och i god tid avsätta tid till arbete med detta projekt.
Risk 4: Löpande identifiera kunskapsgap samt åtgärda dessa.
Risk 5: Försöka utnyttja varje tillfälle väl genom goda förberedelser samt att hålla sig 

uppdaterad om surfförhållanden genom att följa väderprognoser.
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Bilaga 2 – Failure Mode Effect Analysis

           Action Results

Item / Function
Potential

Failure Mode(s)

Potential
Effect(s) 
of Failure

Se
v

Potential
Cause(s)/

Mechanism(s)
of Failure

Pr
ob

Current Design
Controls

De
t

RPN
Recommended 

Action(s)

Responsibility &
Target Completion

Date
Actions Taken

N
ew

 S
ev

N
ew

 O
cc

N
ew

 D
et

N
ew

 R
P

N

 Yttre skal  Spricka  Försämrat 
utseende 
och 
försvagning

 7  Slag mot 
sten eller 
liknande

 4   8  224  Konsultera 
expert ang. råd 
om god glasfiber-
konstruktion och 
styrka

 Projektägaren  Diskussion 
med Composites
Consulting 
Group och 
ändringar i 
konstruktion 
2015/04

 7  2  5 70 

Gummimembran Trasigt 
gummi/spricka

Försämrad 
funktion

6 Vasst föremål 3 Känn och titta 
på gummit för 
att upptäcka 
brister.

5 90 Utföra ytterligare tester
samt närmre 
undersöka 
materialegenskaperna.

Projektägaren        

                

 Fog mot 
surfbrädan

 Bristning i 
fogen

 Läcka 
alternativt 
att 
produkten 
faller av

 7  Otillräcklig 
vätning av 
lim 
alternativt 
större 
påfrestning 
än beräknat

 3 Dra och 
känna så att
produkten 
verkar sitta 
ordentligt

 5    105 Okulärt 
inspektera så 
vätning uppstår 
vid limning samt 
skapa inre ram 
som ger extra 
kontaktyta för 
limning

 Projektägaren  Som 
rekommenderat,
2015/05

 7 2 2  28

Referens: 

www.quality-one.com/fmea (2016-03-28)
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