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Sammanfattning 
Segling har gått från att vara ett effektivt färdmedel till att idag enbart vara en hobby. 
Den främsta anledningen till detta är att segelbåtarna inte har haft samma 
hastighetsutveckling som andra färdmedel. Den huvudsakliga anledningen till detta 
är att seglet är fäst i en mast som skapar ett stort moment åt sidan på båten. 
 
Volare’s lösning på problemet är att använda en kite som segel istället för de 
traditionella seglen vilket gör så att momentet minimeras avsevärt, vilket i sin tur 
leder till att man kan komma upp i betydligt högre hastigheter. 
 
Volare har utvecklat en unik lösning för enkel upp-och nedtagning av en kite på 
segelbåtar, som innehåller ett flertal patenterbara lösningar. Produkten 
projektgruppen har tagit fram står sig bra mot konkurrenterna på marknaden då den 
är lätt att använda, är konstruerad för att kunna launchas av endast en person samt 
att den tar upp lite plats på båten när den inte används. 
 
Med mindre lutning och högre hastighet är Volare på väg att skapa framtidens sätt att 
segla. 
 
Abstract 
Sailing has gone from being an effective mode of transport to now only be a hobby. 
The main reason for this is that the sailboats have not had the same rate of 
development as other modes of transport. The main reason for this is that the sail is 
attached to a mast which creates a large heeling angle on the boat. 
 
Volare's solution to the problem is to use a kite sails instead of the traditional sail 
making so that torque is minimized considerably, which in turn means that you can 
reach significantly higher speeds. 
 
Volare has developed a unique solution for launch of a kite on sail boats, which 
contains several patented solutions. The product project team has developed stands 
up well against the competition in the market as it is easy to use, designed to 
launchas by only one person and that it takes up little space on the boat when not in 
use. 
 
With a less heel and higher speed are Volare on the way to creating the future way to 
sail. 
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Förord 
Rapporten är en del av examensarbetet Volare som bedrivs på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad. Deltagarna i projektet är 
Rasmus Carlsson och Simon Jonson som läser kursen Examensarbete inom 
produktutveckling och innovationsledning 22,5 HP där de utför ett 
nyproduktuvecklingsprojekt. I denna rapport får ni följa vägen från ide till färdig 
produkt. 
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Lina Lundgren, Högskolan i Halmstad 
Klasskamrater i U13 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Då projektgruppen är två seglingsintresserade killar föll valet på att lösa ett problem 
inom detta område sig naturligt för oss. Ett problem med dagens segelbåtar är att de 
lutar när det genereras kraft i seglen. Det begränsar då segelbåtens fartegenskaper 
samtidigt som lutningen på segelbåten kan uppfattas som både obekväm och 
utmattande. Detta problem kan medföra att segelbåten väljs bort och fler använder 
sig av motorbåtar. Motorbåtar är ingen lösning på problemet då de bidrar till ökade 
koldioxidutsläpp och har en negativ inverkan på miljön. Projektgruppen vill istället att 
fler ska använda sig av vinden som drivkraft samtidigt som de kan färdas på ett 
snabbt och bekvämt sätt. För att uppnå detta kommer projektgruppen natt använda 
oss av kites som är avsedda för surfing och applicera på segelbåtar. 
Vid användandet av en kite med fästpunkt i båtens masscentrum blir lutningen på 
segelbåten minimal och högre fart kan genereras än med ett vanligt segel. En annan 
fördel med kite gentemot traditionella segel är att det inte behövs någon köl som 
motvikt vilket medför att segelbåten blir avsevärt lättare. Kites kommer även högre 
upp där vindarna är starkare, mer stabila och mer förutsägbara. Kiten medför även 
en kraft uppåt vilket lyfter båten och därmed minskar motståndet från vattnet. 

1.2 Problembeskrivning 
Idag finns det en del personer som har börjat experimentera med kitedrivna båtar, 
vilket hittills har visat sig vara effektivt. Det finns dock ett problem med dagens kites, 
som är att de är omständligt att få upp dem i luften. I dagsläget finns det enligt oss 
ingen smidig lösning på problemet som är anpassad för privatbåtar. De kites som 
finns kräver antingen stora master eller ett flertal personer vid upp- och nedtagning. 
Vår lösning på problemet kommer endast att kräva att en person är närvarande vid 
upp-och nedtagning samt att kiten inte kommer att ta lika mycket plats och vikt på 
båten. 

1.3 Syfte 
Idag väljer båtägare bort segelbåtar på grund av att de vill ta sig fram snabbare. 
Projektgruppen vill att båtägarna ska se fördelarna och enkelheten med vår lösning 
och välja den istället för motorbåtar och traditionella segelbåtar. Med hjälp av vår 
lösning kommer båtägarna kunna ta sig fram snabbt över vattnet på ett miljövänligt 
sätt. Med en kitebåt får du fördelarna från en traditionell segelbåt samtidigt som det 
går väsentligt snabbare än den traditionella segelbåten, samt att lutningen blir 
mindre. Vår lösning fyller då upp ett hål i marknaden som idag finns mellan 
segelbåtar och motorbåtar.  

1.4 Projektmål 
Vårt mål under detta projekt är att utveckla ett säkert och lättanvänt upp- och 
nedtagningssystem för en kite kopplad till en segelbåt. Upp- och nedtagningen ska 
kunna ske med endast en person närvarande. Kiten ska kunna styras manuellt när 
båten genererar kraft framåt. 

1.5 Effektmål 
Genom att utveckla ett lättanvänt upp- och nedtagningssystem för kites till segelbåtar 
kommer troligtvis fler personer att välja kitebåt framför motorbåt. Eftersom att 
kitebåten kan komma upp i en högre fart än vanliga segelbåtar, är ett miljövänligare 
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alternativ än motorbåtar samt att du slipper ljudet från en motor. 
Segelbåtsanvändarna kommer att välja vår lösning på problemet gentemot 
traditionella segelbåtar då vår kitebåt minimerar lutningen samtidigt som den medför 
en högre fart. 

1.6 Avgränsningar 
Projektgruppen kommer att avgränsa sig ifrån att inte utveckla någon styrning till 
kiten då projektgruppen anser att det redan finns befintliga lösningar som 
projektgruppen kan kombinera med vår lösning. Projektgruppen kommer inte göra 
någon förändring på båtar utan applicera vår lösning på en befintlig segelbåt. Detta 
projekt kommer inte heller begära att projektgruppen specialtillverkar en kite, då de 
som finns på marknaden avsedda för surfing kommer att räcka för att möjliggöra vår 
lösning. 
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2. Projektbeskrivning 

2.1 Intressenter  
Projektets kärnintressenter är de som i projektet har en drivande eller beslutande roll, 
det vill säga projektgruppen som består av Rasmus Carlsson och Simon Jonson.  
 
Primär intressenterna är de som kommer påverkas av projektet och har därför ett 
intresse att påverka projektet. Dessa har projektgruppen haft som mål att föra en 
ständig dialog med för att få dem att känna sig delaktiga. Dessa är:  
 

• Examinator: Leif Nordin, Högskolan i Halmstad 
• Handledare: Hans-Erik Eldermark, Högskolan i Halmstad  
• Almi Företagspartner 
• Katamarantillverkare  
• Potentiella kunder 

 
Sekundärintressenter är intressenter med ett relativt lågt intresse i projektet som inte 
kommer påverka projektet aktivt. Projektgruppen har identifierat dem som kommande 
återförsäljare av produkten, personer inom båtbranschen samt klasskamrater inom 
Utvecklingsingenjörsprogrammet.  

2.2 Krav 
Under projektets start tog projektgruppen fram ett antal produktkrav samt projektkrav. 
Vid ett lyckat projekt skall alla5 dessa krav vara uppfyllda. 

2.2.1 Produktkrav (K1) 
• Kiten ska kunna tas upp-och ned av endast en person 
• Kiten ska kunna launchas utan att några linor trasslar sig 
• Prototypen ska tåla vatten 
• Prototypen ska kunna implementeras på en båt 
• Prototypen får inte kosta mer än 14.000kr 

2.2.2 Projektkrav (K2) 
• Lägga ner de timmar projektgruppen har avsatt till projektet 
• Träffa och rapportera till vår handledare kontinuerlig 
• Prata med kunniga personer inom projektområdet 
• Hålla en god dialog inom projektgruppen 
• Planera aktiviteter och hålla tidsschemat 

2.3 Projektorganisation 
Projektet drivs av Rasmus Carlsson och Simon Jonson som ett examensarbete 
under deras tredje år på Utvecklingsingenjörsprogrammet på Högskolan i Halmstad. 
Rasmus och Simons ansvar och ägande av projektet har delats solidariskt samtidigt 
som projektets handledare Hans-Erik Eldermark har hjälpt dem med kontakter och 
viktiga vägval.  

2.4 Budget och finansiering  
Till en början när projektgruppen kläckte idéen kunde de erhålla 2.000 kr i 
uppstartsbidrag av Sten Fåhres minnesfond då de bedrev projektet i egen regi. I 
Oktober 2015 sökte gruppen finansiering från Almi Företagspartner för framtagning 
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av prototyp på 15.000 kr, som används till båt- samt- kiteinköp. I December 2015, vid 
Utvecklingsingenjörernas halvtidsredovisning erhöll projektgruppen 10.000 kr då de 
blivit nominerade till programmets utvecklingsstipendium. För att få fram en prototyp 
så lik den slutgiltiga produkten som möjligt sökte projektgruppen stöd från Almi igen 
på 10.000 kr. Detta gav dem möjligheten att tillverka hela prototypen i aluminium. 
Fullständig projektbudget finns i Bilaga 1.  

2.5 Tidsplan  
Tidsplanen bygger på ett gantt-schema där resurserna är fördelade efter en visuell 
planering. Planeringen har fyllts  på under projektets gång eftersom projektet är av 
dynamisk karaktär. Projektet sträcker sig fram till våren 2016. Tidsplanen finns i 
bilaga 2. 

2.6 Risker  
Projektgruppen identifierade tidigt potentiella risker med projektet där de analyserade 
följande:  

1. Projektgruppen har tagit på sig ett för stort projekt 
2. Projektgruppen får inte tillräckligt med finansiering 
3. Lösningen som projektgruppen kommer fram till fungerar ej 

 
Fullständig riskanalys finns i bilaga 10.  

2.7 Konkurrenter 
Det finns två stycken större konkurrenter till projektet, SkySails GmbH och Kiteboat 
Project. Projektgruppen har valt att identifiera deras styrkor och svagheter för att få 
en klarare bild om vad luckan i marknaden finns.  
 
SkySails är ett tyskt företag med 
huvudkontor i Hamburg som säljer 
och marknadsför helautomatiserade 
lösningar för launchning och styrning 
av en kite för stora lastfartyg. Det 
huvudsakliga syftet med denna 
produkt är att minska 
bränsleförbrukningen. Deras senaste 
version kan ersätta upp till 2MW av 
huvudmotorns framdrivningskraft. 
(SkySails, 2016). Se bild 1.  
 
Styrkor  

• Säkert 
• Lättanvänt  
• Bra samarbete med underleverantörer  
• Kunnig personal  

 
Svagheter 

• Dyrt 
• Krävs utveckling/helt ny produkt för att applicera den på fritidsbåtar 
• Krävs utbildning för att använda 
• Tar mycket plats på båten 

Bild 1 SkySalis, skysails.info 
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Kiteboat Project är ett projekt som pågår i San Francisco, 
USA. Projektet har pågått sedan 1997 och har som ett 
första mål att skapa den snabbaste vinddrivna båten 
någonsin och därefter utveckla ett system som kan 
användas av en stor kundgrupp. De har ännu inte någon 
produkt ute på marknaden, men på deras hemsida finns en 
mängd olika videos och förklarningar om deras utveckling. 
(Kiteboat Project, 2016). Se bild 2.  
 
Styrkor 

• Stor kunskap och erfarenhet inom projektgruppen  
• Pålitligt styrsystem för kiten  
• Stor budget 
• Mekanisk lösning  

 
Svagheter 

• Ingen smidig upp- och- nedtagning av kiten  
• Krävs flera personer vid launch samt styrning 
• Långsam utveckling framåt  

 
För volare finns det en lucka i marknaden mellan dessa två koncept, då den ena har 
en stor och otymplig men ett bra fungerande system och den andra kräver en 
komplicerad launchning där ett flertal personer ska vara involverade.  

2.8 Sekretess 
Eftersom projektgruppen vill bevara nyhetsvärdet samt skydda innovativa lösningar 
kommer de i olika fall upprätta ett sekretessavtal. Då utomstående företag eller 
utvecklare blandas in i utvecklingen av produkten ser gruppen att de upprättar ett 
sekretessavtal med parten. Avtalet förbjuder parten att sprida vidare information utan 
tillstånd av projektgruppen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 Kitboat Project, 
project.kiteboat.com 
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3. Metod 

3.1 Produktutveckling och innovationsledning 
Det finns huvudsakligen två stycken synsätt inom produktutveckling, det traditionella 
statiska samt det nya dynamiska synsättet. Det statiska synsättet styrs med 
strukturer där planering är viktigt då det styrs av tron att det inte går se in i framtiden. 
(Lean product development på svenska, Lars Holmdahl 2010) 
 
Med ett dynamiskt synsätt är produktutvecklingen styrd efter vision och kunskap där 
man flexibelt anpassar planen för att nå målet. (Lean product development på 
svenska, Lars Holmdahl 2010) 
 
Två typer av dynamisk produktutveckling är Lean product development (LPD) och 
Dynamic product development (DPD). Metoderna låter krav och önskemål växa fram 
i takt med att med att mer kunskap inhämtas. Det finns tre stycken produktkategorier 
som man kan kategorisera de flesta produkter i. Dessa är need som är relativt 
vanliga produkter som t.ex kylskåp och bilar, want är produkter som finns i en mindre 
skala på marknaden som kan sakna vissa attribut som hade gjort produkten mer 
användarvänlig eller anpassad för en annan målgrupp, wish är produkter som inte 
finns på marknaden, men det finns en önskan om det men oftast enbart från ett fåtal 
personer. Lean product development lämpar sig mest till need-drivna produkter 
medans Dynamic product development går att använda till all slags 
produktutveckling, need, want och wish. (Lean product development på svenska, 
Lars Holmdahl 2010) 
 
LPD är en metod där fokus läggs på struktur och planering och man ofta har ett 
identifierat problem eller behov som behöver lösas. Det ställs därefter upp en tydlig 
kravspecifikation som används som grund för projektet. Det är en metod som kräver 
noggrann planering för att minimera ekonomiska resurser samt effektivisera 
processen. Man försöker spå framtiden för att kunna vara förberett på kommande 
händelser. De beslut som tas är centraliserade vilket betyder att besluten tas av 
bestämda personer. LPD kan ses som ett mer statiskt synsätt än om man jämför 
med DPD då arbetet mer följer den plan och krav som satts upp. (Lean product 
development på svenska, Lars Holmdahl 2010) 
 
DPD utgår ifrån att människor inte är som robotar, som är förutsägbara i alla 
situationer. DPD är ett flexibelt synsätt som är lätt att anpassa till omständigheterna. 
Genom att använda en dynamisk produktutveckling sätts användaren/kunden i fokus. 
(Lean product development på svenska, Lars Holmdahl 2010) 
 
Detta innebär att produktutveckling kan ske på ett dynamists sätt som sparar in på 
resurser, vilket leder till att man kan utveckla en marknadsanpassad produkt snabbt. 
(Lean product development på svenska, Lars Holmdahl 2010) 
      
Volare har valt att använda sig av DPD, då det är nyproduktutveckling och ett ej 
beprövat koncept vilket därmed gör det svårt att planera i förväg. Produkten kräver 
också en hög grad av flexibilitet samt att man snabbt kunde göra ändringar i den 
efter utförda tester. Produkten ska också vara bra anpassad till användaren då vår 
vison är att ta fram ett lättanvänt launchsystem som en stor kundgrupp ska kunna 
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använda utan problem. (Lean product development på svenska, Lars Holmdahl 
2010)  

3.2 SWOT-Analys 
SWOT-analys är ett analysverktyg som fokuserar på styrkor, svagheter, möjligheter 
samt hot. Analysen tar upp såväl interna som externa faktorer och ger en indikation 
på vad företaget bör fokusera på. (Kotler, Armstrong, Wong & Saunders, 2008) 
För att kunna få en översikt över för- och nackdelarna med projektet har 
projektgruppen gjort en SWOT-analys. Fullständig SWOT-analys finns i bilaga 9. 
 

3.3 Planering 
Ganttschema är ett planeringsverktyg som används för att planera aktiviteter över en 
tid. Där varje aktivitet representeras av en rektangel och längden av rektanglarna är 
visar hur lång tid aktiviteten är planerad att ta. Projektgruppen använde detta verktyg 
för att få en överblick om vad som skulle göras på lång och kort sikt samt för att få in 
alla aktiviteter inom tidsramen för projektet. (Ottosson, Dynamisk Produktutveckling, 
1999) 
 
Visuell planering fokuserar på resurserna istället för aktiviteterna och har som mål att 
optimera användandet av resurserna. Post-it lappar används sedan för att visa vilka 
aktiviteter som ska göras och när de kommer ske. Det är därmed en flexibel 
planering som är lätt att uppdatera. (Lean product development på svenska, Lars 
Holmdahl 2010) I projektet användes visuell planering på projektrummets tavla för att 
skapa en lättöverskådlig gemensam bild om vad som skulle göras. Se bilaga 2, 
Tidplan.  

3.4 Projektmöten 
Projektmöten har man för att uppdatera projektledare samt projektgruppen om 
statusen på projektet samt vad som ska göra under närmsta framtiden. Mötena bör 
hållas regelbundet med förslagsvis en veckas mellanrum. (Tornquist, Projektledning, 
2010) Projektgruppen har haft projektmöten varje måndag under året där 
projektmedlemmarna samt handledare har medverkat.  

3.5 Dokumentation 
För att på ett enkelt och effektivt sätt ge projektmedlemmarna tillgång till dokument 
och information som rör projektet har det delats på Google Drive som låter projektet 
ha en delad server med samtlig dokumentation. Genom att lagra informationen på 
detta sätt är det skyddat för sekretess samt låter projektmedlemmarna skriva i 
dokument samtidigt. (Google, 2016) Fördelen med denna typ av informationsdelning 
är att det går att komma åt allt material från både datorer samt mobila enheter 
samtidigt som en stor mängd olika filer kan lagras, allt från CAD-ritningar, bilder och 
dokument.  

3.6 BAD-PAD-CAD 
Brain Aided Design (BAD), Pencil Aided Design (PAD), Model Aided Design (MAD), 
har använts genom projektets gång genom att få fram mer konkreta lösningar på 
problemen samt visualisera lösningarna för varandra. BAD innebär att man tar fram 
olika koncept och idéer för att sedan testa dem i huvudet. PAD, papper och penna är 
den viktigaste delen i konceptutveckling och för att lösa ingenjörsproblem enligt Lars 
Holmdahl. Denna teknik hjälper till att konkretisera de idéerna som har bearbetats i 
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hjärnan. (Lean product development på svenska, Lars Holmdahl 2010) CAD används 
för att i datorn illustrera produkten i 3D.  

3.7 Benchmarking 
Benchmarking handlar huvudsakligen om att jämföra olika delar i ens egna 
organisation med andra organisationer och på så sätt hitta saker som går att 
förbättra i den egna organisationen. En benchmarking ska ge svar på var den egna 
organisationen befinner sig jämfört med konkurrenter och andra organisationer. Vad 
organisationen vill uppnå och sätta ut relevanta mål, samt vad som måste göras för 
att uppnå målen och vilken metod som är bäst lämpad. (Ottosson, 
Dynamisk Produktutveckling, 1999) 

3.8 Nyhetsgranskning 
En nyhetsgranskning har som syfte att utvärdera nyhetsvärdet på en idé genom att 
granska publicerade eller uttalade idéer och patent. Volare har gjort 
nyhetsgranskningar på hela launchprincip samt på delarna rullception och glidbanan 
för att undersöka möjligheterna till patent på delarna samt undvika intrång på andra 
patent. (Patent- och Registreringsverket) Resultat se 5.2. 

3.9 Trial and error 
Trial and error är en metod som handlar om att nå ett tillfredställande lösning genom 
att testa flera olika varianter tills felet är eliminerat. (Massachusetts Institute of 
Technology) Denna metod har används då projektets lösningar ej är beprövade sen 
tidigare samt att det inte finns fakta som stödjer lösningarna. 

3.10 Business canvas model 
Business canvas model är ett verktyg för att dokumentera ett företags affärsidé. 
Modellen går igenom följande nio steg för att se hur företaget ska tjäna pengar: 
kundsegment, kundrelationer, värdeerbjudande, distributionskanaler, nyckelpartners, 
nyckelaktiviteter, nyckelresurser, kostnader och intäkter. (Osterwalder 
& Pigneur, 2011) Volare valde att använda modellen för att testa affärsidén samt 
skapa en bra översikt över den. Se bilaga 4.  
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Bild 3, skenbar vind,  
Physics of Sailing, John 
Kimbal 2009.  

4. Teori  

4.1 Skenbar vind 
Skenbar vind är ett fenomen inom seglingen som är en kombination av två vindar: 
den som seglet skapar när den reser genom vinden samt den som skapas av 
naturen. Den skenbara vinden är vektorsumman av vindhastigheten och den vind 
seglet skapar. (Physics of Sailing, 2010) Se bild 3.  
 
Ett sätt att öka kraften från draken är att ge den en högre skenbar vind genom att 
styra draken/kiten i en åtta upp och ned. Ju större 8 du skapar desto större blir den 
skenbara vinden. (Theoretical Analysis of Mechanical Power Generation by Pumping 
Cycle Kite Power System, 2013).  

 
 

 

4.2 Fördelar med kites 
Den huvudsakliga anledningen till varför en kite är mer optimal än ett mastbundet 
segel har att göra med att kiten inte bidrar med något moment på samma sätt som 
traditionella segel. Allt moment som skapas från kiten beror på dess fästpunkt på 
båten och avståndet till vattenytan. Detta moment går att eliminera helt genom att ha 
en rörlig fästpunkt för kiten på båten. Fästpunkten flyttas när kiten rör sig till den 
punkten då kiten inte skapar något moment på båten. (Kite boat systems, 2015) 

4.3 Vad är en kite? 
En kite är en fritt flygande vinge som sitter fäst i en eller flera linor och använder 
vinden som lyftkraft. Det skapas ett undertryck ovanför kiten när vinden passerar 
vilket skapar lyftkraft. Kites har sedan 1800-talet används för att driva enklare fordon 
men har på senare år utvecklats till att bli mer användarvänligare och säkrare. Detta 
har inneburit att sporten kitesurfing har vuxit något oerhört och blivit en av världens 
snabbaste vattensporter. Kitesurfing var länge klassad som väldens snabbaste 
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vattensport men hastighetsrekordet slogs av en båt som endast var designad för att 
kunna segla i en riktning. (Kite World Magazine, 2013) 

4.4 Hur fungerar en kite? 
En kite kontrolleras med hjälp av en bom som du kan svänga, accelerera och släppa 
kraften. Vänstra änden av bommen sitter ihop med bakre vänstra linan på kiten. Den 
högra änden av bommen sitter ihop med den högra bakre linan av kiten. De främre 
linorna, höger och vänster på kiten sitter ihop med de mellersta linorna på bommen 
som går genom bommen till en fast punkt, oftast en sele. (How Kitesurfing Works, 
2014) 
 
När du sedan vill svänga fungerar bommen som ett cykelstyre där kiten svänger 
vänster när du drar i drar i den vänstra änden av bommen och höger om du drar i 
den högra änden. (How Kitesurfing Works, 2014) Se bild 5. 
 
När du vill ha mer kraft i kiten drar du bommen mot dig och när du vill minska kraften 
drar du bommen ifrån dig. När du släpper bommen helt ska kiten tappa all kraft och 
därmed sjunka nedåt. (How Kitesurfing Works, 2014) 
 
När det är stark vind kan du hålla kiten i en riktning (t.ex 40°) och behålla din riktning. 
Detta kallas för att du har kiten i ett låst läge i en viss vinkel. (How Kitesurfing Works, 
2014) 
 
När det är mindre vind och du inte kan ha din kite i ett låst läge kan du generera mer 
kraft genom att styra kiten upp och ned i vindfönstret. Detta ökar rörelsen av kiten 
vilket skapar mer skenbar vind över kitens yta, vilket genererar mer kraft vilket hjälper 
hålla dig i planing. Du måste däremot hålla mer koll på kitens position jämfört med 
om den är i låst läge. Kiten kan pendla från en hög punkt (t.ex 70°) till en låg punkt 
(t.ex 20°) och tillbaka upp igen och därmed skapa en sinuskurva. Om du styr kiten för 
högt kan du tappa mycket kraft eller till och med styra över den i motsatt riktning. Om 
du styr den för lågt finns risken att du kraschar kiten i vattnet. Kiten genererar som 
mest kraft i upp- och nedslagen och mindre kraft i kurvorna. Du kan balansera 
kraften genom att variera trycket på brädan/båten. Efter hand lär du dig flyga din kite 
i sinusvågmönstret utan att tänka på det. (How Kitesurfing Works, 2014) Se bild 4.  
 

  
Bild 4, kite positioner, (How Kitesurfing Works, 2014) 
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4.5 Olika typer av kites 
Det finns många olika typer av kites som främst kan kategoriseras i två 
huvudkategorier, detta är tubkites och foilkites. Tubkiten är den mest förekommande 
kitetypen och den består av luftfickor som pumpas upp manuellt för att kiten ska 
kunna få en stabil form. Foilkiten använder sig också av luftfickor som tillskillnad från 
tubkiten fylls med hjälp av vinden och därför får en lite svagare struktur och använder 
därför betydligt fler linor för att kompensera för den svagare strukturen. Foilkites kan 
delas in i öppna och slutna celler, slutna celler tar endast in luft och stänger ute 
vatten och klarar därför av att krascha i vatten medan öppna celler fylls lite lättare 
men klarar inte av att landa i vatten. Utöver detta finns det flera olika underkategorier 
för varje kitetyp som är anpassade för olika ändamål som tillexempel race och 
freestyle. (Foils- and tubekites, 2014) 

4.6 Vindfönster 
Det finns olika lägen i vindfönstret där det går att placera kiten. Beroende på var i 
vindfönstret kiten är placerad genererar den olika mycket kraft samt olika riktning på 
kraften. Detta gör att det utöver kitens egna skotsystem för kraftgenereringen går det 
även att placera den i olika positioner för att generera olika mycket kraft. (Theoretical 
Analysis of Mechanical Power Generation by Pumping Cycle Kite Power System, 
2013) 
 
En kite är tyngre än luft vilket innebär att den använder undertrycket som skapas 
ovanför den för att generera lyftkraft. Utöver styrlinorna sitter det även linor som gör 
det möjligt att ändra kitens vinkel mot vinden som därmed ändrar den mängd lyftkraft 
som kiten genererar. (The basics of kite power – How does a kite create its power?, 
2012) 
 
4.7 Strömgenerering med kite	
På senare tid har det börjat komma allt fler koncept där det används en kite istället 
för vindkraftverk. Detta görs genom att kiten flyger i ett läge där den har mycket kraft 
på vägen ut och motorn som kitens linor är kopplade till fungerar nu som en 
generator. När kiten sedan är hela vägen ute så styrs den till ett läge i vindfönstret 
där den nästan är helt kraftlös och kiten kan då vinschas in med mindre energiåtgång 
än vad den genererade på vägen ut. (Theoretical Analysis of Mechanical Power 
Generation by Pumping Cycle Kite Power System, 2013) 
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5. Genomförande 

5.1 Initiering 
Under sommaren 2015 träffades projektgruppen kontinuerligt för att diskutera olika 
projektidéer. De var tidigt inne på att de ville arbeta med ett projekt som innefattade 
mekaniska lösningar. De diskuterade och analyserade varje idé de kom upp med 
samt gjorde nyhetsgranskningar och analyserade för-och nackdelar med de mest 
intressanta idéerna. Många av idéerna var antingen för stora, för små eller redan 
tagna. 
 
Projektgruppen identifierade en marknad som det inte hänt mycket inom de senaste 
åren och beslutade sig att göra seglingsmarknaden mer attraktiv genom att välja bort 
seglet och masten för att istället applicera en kite avsedd för kitesurfing på båten. Då 
projektgruppen saknade en större erfarenhet av både kitesurfing och segling besökte 
projektgruppenen expert inom området, Kalle Svensson som driver en kitebutik med 
kurser i Halmstad och även har spenderat mycket tid med segling. Gruppens ide 
med en kite på segelbåtar diskuterades med Kalle som tyckte att 
projektgruppenskulle lägga ner och att det inte var något att satsa på.  
 
Detta gjorde projektgruppen ännu mer sugna på att utforska idén och olika koncept 
började skissas upp. Projektgruppen fick fram tre stycken olika projekt som de valde 
att göra enkla funktionsprototyper av som sedan testades tillsammans med en 
leksakskite. Ett av koncepten funkade mycket bättre än de andra och var avgörande 
för att projektgruppen skulle köra igång projektet.  

5.2 Förstudie  
Projektgruppen utförde en benchmarking igenom att kolla marknaden efter liknande 
produkter eller produkter med samma syfte. De gjorde en noggrann sökning på 
internet och hittade några projekt inom samma kategori, men inget som fanns ute på 
marknaden eller med samma koncept eller användargrupp. För att tydliggöra 
konkurrenterna och vad de hade segmenterat sig på gjorde projektgruppenen 
konkurrensanalys som finns i ett tidigare stycke.  
 
Projektgruppen utförde också en noggrann nyhetsgranskning i samband med att de 
hade en kurs i immaterialrätt med Valea. Slutsatsen av sökningarna var att projektet 
inte inkräktade på något patent. Bilaga 11.  

5.3 Planering 
Det skapades tidigt en handlingsplan med vad som behövde göras för att uppnå 
satta mål och gates sattes ut vilket gjorde det möjligt att dela in planeringen i mindre 
delar. Eftersom projektgruppen hade omfattande tester som dessutom var 
väderberoende hade användes en väldigt dynamisk planering som tog hänsyn till 
vädret kommande vecka. När testerna var utförda gick det att göra en mer 
strukturerad planering men det har hela tiden tillkommit ny information till projektet 
vilket har krävt en dynamisk planering. En stor fördel inom projektet är att 
projektmedlemmarna har samma mål vilket gör det enkelt att tillsammans jobba för 
projektets bästa.  
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5.4 Prototypframtagning 
För att komma fram till den nuvarande prototypen krävdes det två tidigare prototyper 
där koncepten testades samtidigt som det hittades lösningar till de problem som 
uppstod vid teserna. Allt monteringsarbete och framtagning av komponenter till de 
två första prototypen har skett av projektgruppen för att kunna hålla nere 
framtagningskostnaderna. De mer komplexa komponenterna på den sista prototypen 
har lejts bort då projektgruppen saknar tillgång till de maskiner som krävs för att 
framställa komponenterna. De enklare komponenterna har även här framställs av 
projektgruppen för att kunna hålla prototypkostnaderna inom budget. 

5.5 Tester  
För att komma fram till en fungerande prototyp krävdes tester där projektgruppen 
efter varje test utsåg den felorsak de ansåg var störst och sedan diskuterades det 
vilka åtgärder som var bäst lämpade och mest genomförbara. Från början skissades 
det och diskuterades vilket sätt som var enklast och mest praktiskt att launcha en 
kite. Många olika varianter jämfördes och tillslut kom projektgruppen fram till att rulla 
kiten från båda ändarna vore en lösning både för launch och förvaring. Därefter 
behövde gruppen komma fram till om rullarna skulle vara vågräta eller lodräta och 
om det skulle vara en eller två rullar. Efter omfattande tester kom gruppen fram till att 
kiten ska launchas ut symmetriskt från två vågräta rullar för att ge en så kontrollerad 
launch som möjligt.  
 
Under nästa test märktes det tydligt att det var svårt 
att hålla koll på alla linor och hindra dem från att 
trassla in sig i varandra. Ett problem var att lyckas 
hålla kvar linorna på rullarna eftersom kiten drog av 
linorna sidledes från rullarna behövde projektgruppen 
något som kunde hålla linorna på plats men ändå 
kunna klara av att rulla in kiten. Lösningen på detta 
blev att ha en mindre vinsch för linan inuti rullen och 
ett hål i rullen som linan löper genom, rullen ligger i 
sin tur lagrad för att kunna rotera i samma riktning 
som vinschen. Detta innebär att när linan rullas in på 
vinschen kommer tillslut kiten låsa ihop vinschen med 
rullen vilket gör att kiten kan rullas upp. Se bild 6. 
 
Eftersom kitens egna linor skulle gå att vinscha 
behövde projektgruppenen vinsch som ändrade 
längden på linorna lika mycket för att inte påverka 
styrningen när kiten vinschas in och ut. Lösningen på 
detta blev en vinsch där alla linor är kopplade till 
samma linrulle och därmed förändras lika mycket och 
styrs enkelt med endast en vev. Se bild 7. 
 
När ovan nämnda åtgärder var utförda fungerade 
prototypen och det gick att launcha kiten med hjälp av 
launchsystemet. Det var däremot ostabilt och skakigt 
vilket främst beror på att kiten är liten och därmed får 
en liten vändcirkel vilket gör den kännslig. 
 

 Bild 7 Tester 

Bild 6 Tester 
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Den slutgiltiga prototypen kommer att monteras på en båt för att tydligt visa att hela 
konceptet fungerar. Detta bidrar däremot till mer omständliga tester där 
projektgruppen blir mer beroende av vindriktning och väderförhållande samtidigt som 
projektgruppen måste hantera både styrning av båten samt manövrering av kite och 
launchsystemet. Fullständiga testanalyser finns i bilaga 3.  

5.6 Val av funktioner 
Projektgruppen har haft svårigheter i att kunna avgränsa projektet då det hela tiden 
finns funktioner som skulle kunna bidra till en bättre helhetsprodukt. Detta har 
inneburit att hela tiden väga funktionens tillverkningstid och kostnad mot hur mycket 
funktionen tillför helheten på prototypen. 
 
Några funktioner som inte fick prioriteras bort var de funktioner som krävdes för att 
kunna hålla kravspecifikationen för prototypen. (Krav 2.2) Tillexempel rullception och 
möjligheten att hissa upp och ner rullception för att den inte ska hamna i vägen för 
linorna och på så sätt förstöra användarvänligheten. Namnet rullception kommer från 
att det är en rulle inuti en rulle, vilket refererar till filmen Inception.  
 
En funktion som prioriterades var möjligheten att kunna få ner kiten när den är 
upprullad i sitt inaktiva läge. Detta tillför inget för själva seglingen men ger en 
betydligt bättre helhetsprodukt samtidigt som det är en funktion som fanns med på 
kravspecifikationen för en slutprodukt. Detta gjorde att projektgruppen valde att 
tillverka glidbanor som är en av projektets dyraste komponenter.  
 
En annan funktion som var ett krav från början var att allt skulle skötas mekaniskt 
men för att få en mer användarvänlig prototyp valde projektgruppen att istället 
applicera en mekatronisk lösning där rullception drivs av elmotorer vilket gör det 
möjligt att enkelt anpassa hastigheten i förhållande till hur kiten vinschas in.  
 
Projektgruppen har även fått väga in olika säkerhetsfunktioner som skulle göra 
prototypen säkrare vid tester, dessa har ansetts överflödiga vid försiktighet och 
noggrannhet under testerna och dessa säkerhetsfunktioner kommer därför tillföras 
innan produkten lanseras på marknaden. 

5.7 Val av tillverkningsteknik  
Första konstruktionen som togs fram var komplex att tillverka. För att kunna hålla oss 
inom budget och tidsplanen behövde projektgruppen göra ändringar i konstruktionen 
som tillmötesgick tillverkarens önskemål. Första designen på glidbanan var en 
vattenskuren detalj som skulle bockas som ett U. Denna krävde en bockning som 
inte var tillverkningstekniskt möjlig för att få till glidbanan. Detta löstes genom att dela 
upp glidbanan i två delar som kommer passas in på båten.  
 
Den vinklade detaljen på glidbanan vattenskars i två spegelvända detaljer som sedan 
bockades och svetsades ihop. Därefter svetsades en stång fast på detaljen för att 
kunna hålla glidlagerna på plats.  
 
Under testerna på den första prototypen märktes det att den yttersta rullen (locket) 
på rullception behövde vara lagrad för att fungera felfritt. Då detta kom att bli en 
tillverkningstekniskt svår delalj valde gruppen att 3D-printa delen. Fördelen med att 
använda en 3d skrivare för denna detalj är dels kostnadseffektivt men även 
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möjligheten att tillverka en detalj som har fästen för lager som hade varit svårt att 
göra med svarv. Det blir även en låg differens på detaljerna vilket är viktigt då det inte 
är så stora marginaler mot den inre rullen. 

5.8 Val av material  
Eftersom launchsystemet är monterat på en båt i en utsatt miljö har materialval haft 
betydelse. En viktig aspekt ur en livscykelanalys är att ha ett korrosionsbeständigt 
material, materialet behöver även vara lätt och hållfast.(Produktkrav 2.2.1) 
 
Efter en sista utsållning valdes det mellan aluminium och kolfiberbaserad komposit, 
där kolfiber hade mer önskvärda egenskaper men en dyrare och mer omständlig 
tillverkningsprocess. Detta blev anledningen till att prototypen tillverkades i aluminium 
då kolfiber varken rymdes inom budgeten eller tidsplanen. 
 
Vid den slutgiltiga produkten kommer vissa delar tillverkas i kolfiber för att få en 
lättare konstruktion och lägre tyngdpunkt utan att minska hållfastheten. Den delen 
som har störst fördel att tillverkas i kolfiber är ytterrullen i rullception eftersom det är 
den delen som är viktigt att hålla nere vikten på. En annan fördel men inte ett krav 
med att tillverka just de detaljerna i kolfiber är att det skapar en mer estetiskt 
tilltalande produkt eftersom dessa delar är de som kommer synas mest samt att 
kolfiber förknippas ofta med så kallade “high end products” i båtvärlden.  

5.9 Utveckling och utvärdering av prototyp 
På den prototyp projektgruppen har fått fram är alla delfunktioner testade och 
fungerar felfritt. Projektgruppen har identifierat de förbättringar som behövs göras för 
att kunna göra vidare tester samt få ett bra testresultat.  
 
Optimera kite 
Projektgruppen måste hitta/modifiera/specialtillverka en kite som passar bättre för 
launchsystemet. På den kite gruppen för tillfället har sitter det linblock som går tre 
meter ner från kiten vilket gör att systemet behöver ha 3 meter långa master för att 
kunna få spänst i linorna under launchningen.  
 
Korta mast och glidbana 
Med en optimerad kite kan masterna också kortas ned och därmed glidbanorna vilket 
kommer att minska ytan som launchsystemet tar upp på båten. Systemet blir då 
också mer användarvänligt då det går åtgärda om det uppstår något fel under 
launchningen utan att ta ner systemet.  
 
Stabilisera mast 
Då masten blir kortare kommer den också att stabiliseras i sidled. Men 
projektgruppen vill samtidigt stabilisera masterna ytterligare genom att använda ett 
stag som mellan de parallella masterna, vilket också medför att masterna kommer att 
glida jämnare i glidbanorna som minskar slitaget på lager och övriga delar.  
 
Stabilisera glidbana 
För att få glidbanan att kunna ta upp mer kraft kan gruppen istället använda sig av 
bockad plåt då det ger en mer gedigen och stabil struktur. Alternativt att använda sig 
av befintliga glidbanor som dock kräver en större budget.  
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5.10 Risker 
Projektgruppen ser en risk med vårt launchsystem och kitebåtar i helhet då det inte 
är ett beprövat koncept på marknaden. Nedan listas några specifika risker med 
produkten samt tänkbara lösningar på dessa.  
 

1. Kiten hamnar i vattnet: Eftersom projektgruppen använder sig av en så 
kallad closed cell foilkite som innebär att kiten inte tar in vatten och luften 
stannar i kiten vid kontakt med vatten går kiten att starta från vattnet. Skulle 
man mot förmodan misslyckas med vattenstarten går det att vincha in kiten 
och launcha från båten. 

2. Det slutar blåsa: Om vinden mojnar finns det inget som håller uppe kiten i 
luften. Detta resulterar i att kiten faller ned i vattnet och man får vinscha in den 
till båten. Detta går att lösa genom att vincha in kiten vilket skapar en 
fallskärmsprincip där kiten hålls uppe av fartvinden neråt. Detta kräver ett 
elektroniskt system som känner av när kiten slutar generera kraft och då 
börjar vincha in kiten. 

3. Kraftig vind: Kiten projektgruppen använder har olika kraftlägen varav det 
minsta kraftläget är ett säkerhetsläge där kiten slutar generera kraft och faller, 
vilket går att använda vid förlorad kontroll. Utöver detta går det att styra hur 
mycket kraft kiten genererar, dels genom olika positioner gentemot vinden och 
genom att spänna vissa linor vilket ändrar formen på kiten till en mer eller 
mindre effektiv form. 

4. Lina går av (death loop): Om en av styrlinorna fastnar eller går av kan detta 
resultera i att kiten styrs i cirklar och genererar maximalt med kraft. Detta går 
att undkomma genom att spänna ena styrlinan vilket gör att kiten får en 
ineffektiv form och lägger sig på vattnet. En sista utväg är att använda det 
sista steget i säkerhetssystemet där kiten kopplas loss helt ifrån båten. 

5.11 Positionering på marknaden 
Projektgruppen identifierade tidigt en lucka i marknaden mellan de två konkurrenter 
som idag finns. Ingen av konkurrenterna hade satsat på användarvänligheten och 
tagit fram ett användarvänligt sätt att ta upp och ned kiten från båten som var 
applicerbart på fritidsbåtar, vilket blev Volare’s segment. Efter samtal med ett flertal 
segel- och kitetillverkare har projektgruppen upptäckt att intresset är oerhört stort för 
kitedrivna båtar riktade till allmänheten.   

5.12 Avslutning 
Projektgruppen har testat varje del i prototypen för sig där alla konstruktioner har 
fungerat som tänkt. Det finns förbättringar att göra för att kunna lansera en färdig 
produkt. Med mer lättdragna tampar och en eldriven kitevinsch har Volare skapat 
världens första enmansdrivna kitebåt. Genom att tillämpa programmering kommer 
Volare bli världens första helautomatiska launchsystem för kites som är applicerbart 
på fritidsbåtar.  
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6.Resultat 

I följande stycke presenteras resultatet av examensarbetet Volare. Resultatet av 
projektet är ett användarvänligt system för att launcha kites på segelbåtar, ett projekt 
som både kommer att öka innovationsgraden och revolutionera segelmarknaden. 
Volare finns där för personer som vill segla snabbare med mindre lutning samtidigt 
som de sticker ut från mängden.  

6.1 Beskrivning 
Volare:s launchsystem är ett revolutionerande system som är framtaget för att kunna 
launcha en kite från en fritidsbåt utan att behöva göra det till en extremsport. 
Launchsystemet har hela tiden haft fokus på användarvänligheten då systemet är 
tänkt att i framtiden kunna ersätta de traditionella seglen. Systemet är uppbyggt av 
flera olika komponenter där de två viktigaste konstruktionerna är en innovativ vinsch 
som gör det möjligt att rulla in en kite samt en kombinerad mast och glidbana som 
kan höja och sänka vinschen för kiten utan att den ökar något i sidled. Se bild 8. 
Dessa två konstruktioner gör det möjligt att launcha en kite på ett helt nytt sätt där 
kiten alltid är ihoprullad i sitt inaktiva läge vilket markant ökar användarvänligheten. 
Den använder även kitens lägsta punkter som fästpunkter vilket minskar höjden på 
masterna och skapar en mer kompakt lösning. 

 
Bild 8. Test av den senaste versionen av gruppens prototyp. 

6.1.1 Rullception 
Rullception är som bilden visar en vinsch inuti ett rör som är lagrat vid rörets 
ändpunkter. Den har som syfte att styra kitens linor så att kiten hamnar i mitten av 
röret när den launchas in och även för att minimera linornas risk att trassla sig. När 
kiten sedan kommer ner till hålet för linan kommer den låsa ihop axeln och röret 
vilket gör att hela röret börjar vevas med axeln så att kiten rullas upp på röret. Se bild 
9. Med hjälp av rullception kommer kiten alltid hamna på samma plats vid nedtagning 
samt att risken för att linor trasslar sig minimeras avsevärt. 
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Bild 9. En tidig CAD-ritning på hur rullception var implementerad på första prototypen. 

6.1.2 Glidbana  
Volare’s glidbana som visas på bild 10, består av två stycken L-balkar (del 1) som 
har två stycken utskurna spår som används som en glidbana. På den undre 
glidbanan glider två stycken piggar som är fästa i masten (del 2) och fyra stycken 
piggar som är fästa i glidvinkeln (del 3) glider i den undre banan. Denna del är 
nödvändig för att avståndet mellan rullarna inte ska öka när man går från ett inaktivt 
läge till att kiten ska användas. 

 
Bild 10. Glidbana.  
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6.1.3 Mekatronik 
Det finns två stycken motorer som är kopplade till varsin vevaxel på rullception. 
Motorerna styrs via en kontrollpanel där det går att styra rotationshastigheten, 
rotationsriktning samt möjligheten att stänga av och sätta på varje motor individuellt. 
Se bild 11 och 12. Motorerna sitter i anslutning till kitevinschen för att man enkelt ska 
kunna veva in och ut allt på egen hand.  
 

 
Bild 11. Kontrollpanel invändigt.                            Bild 12. Kontrollpanel. 
 
Mellan motorerna och vinschen sitter det en momentkoppling som för att säkerställa 
att kiten inte kan dra sönder launchsystemet. Skulle kiten dra över en viss gräns så 
kommer kopplingen att slira vilket minskar kraften på systemet. Momentkopplingen 
används även när kiten vinschas in då den börjar slira när kiten kommit hela vägen in 
vilket hindrar motorerna från att skada kiten samtidigt som den blir mer 
användarvänlig då brukaren inte behöver ha full koll på hur långt upp kiten har rullats. 

6.1.4 Kitevinch 
Kitevinschen består av ett svarvat aluminiumstycke, två lagerbockar samt en vev. 
Kitens linor kommer vara kopplade till aluminiumstången där de kommer vevas in 
och ut. Se bild 13. 

             
          Bild 13. Kitevinch 
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6.1.5 Styrning 
Den styrprincip gruppen har applicerat är att använda bommen som tillhör kiten. På 
bommen har två linor fästs i vardera ändpunkt som har varsin ögla som kitens 
styrlinor löper genom. Detta gör att du kan använda dig av samma styrprincip som 
när du kitesurfar.  
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6.2 Måluppfyllnad av produkt 
• Kiten ska kunna tas upp-och ned av endast en person. Uppfyllt: Delvis, ett 

färdigt koncept finns för att kunna styra det på endast en person, men med 
nuvarande prototyp krävs två personer närvarande.  

• Kiten ska kunna launchas utan att några linor trasslar sig. Uppfyllt: Ja! 
• Prototypen ska tåla vatten. Uppfyllt: Ja, all metall är i aluminium och 

elektroniken är skyddat från vatten.  
• Prototypen ska kunna implementeras på en båt. Uppfyllt: Ja, prototypen är 

applicerad på en dart 18.  
• Prototypen får inte kosta mer än 14.000kr. Uppfyllt: Nej, efter projektgruppen i 

december fick ett stipendium från Sten Fåhres minnesfond valde 
projektgruppen att investera mer i prototypen för framtida bruk.  
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7. Affärsplan 

I följande avsnitt kommer projektgruppens Affärrsplan presenteras vilken utgår från 
en Canvas Business Model.  

7.1 Pitch  
Segling har gått från att vara ett effektivt färdmedel till att idag enbart vara en hobby. 
Den främsta anledningen till detta är att segelbåtarna inte har haft samma 
hastighetsutveckling som andra färdmedel. Den huvudsakliga anledningen till detta 
är att seglet är fäst i en mast som skapar ett stort moment åt sidan på båten. 
 
Volare’s lösning på problemet är att använda en kite som segel istället för de 
traditionella seglen vilket gör så att momentet minimeras avsevärt, vilket i sin tur 
leder till att man kan komma upp i betydligt högre hastigheter. 
 
Volare har utvecklat en unik lösning för enkel upp-och nedtagning av en kite på 
segelbåtar, som innehåller ett flertal patenterbara lösningar. Produkten 
projektgruppen har tagit fram står sig bra mot konkurrenterna på marknaden då den 
är lätt att använda, är konstruerad för att kunna launchas av endast en person samt 
att den tar upp lite plats på båten när den inte används. 
 
Med mindre lutning och högre hastighet är Volare på väg att skapa framtidens sätt att 
segla. 

7.2 Vision och affärside 
Volare’s vision är att skapa lätthanterliga segelbåtar som är både snabbare och lutar 
mindre än de befintliga på marknaden. Volare ska erbjuda användarna att kunna 
launcha samt bruka kiten på ett enkelt sätt utan några större förkunskaper. Volares 
lösning ska också ta mindre plats på båten, både när kiten används samt när den är i 
ett inaktivt läge jämfört med platsen som mast, bom och segel tar på traditionella 
segelbåtar.  
 
Affärsidén är att erbjuda ett lättanvänt launchsytem, som kan appliceras på befintliga 
båtar, främst katamaraner. 

7.3 Värdeerbjudande  
Hastighetsutvecklingen av segelbåtar har halkat efter den generella utvecklingen av 
fordon. När hastigheten ska optimeras på dagens segelbåtar är det en vägning 
mellan lutning och hastighet. Samtidigt begränsar segelbåtars mast åtkomligheten till 
vissa platser. Volare ser ett starkt behov av en revolutionerande utveckling inom 
seglingen för att göra marknaden attraktiv igen. Projektgruppen har redan sett en 
växande trend i försäljningen av katamaraner, vilka gentemot enskrovsbåtar generellt 
kan segla snabbare med mindre lutning. En kitebåt förstärker dessa egenskaper från 
katamaraner och Volare ser en stor marknadspotential i detta.  
 
Volares lösning gör att kitebåtar kommer åt platser där endast motorbåtar endast 
kunnat nå. Som till exempel under broar vilket gör en kitelösning till segelbåtar ännu 
mer attraktiv.  
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Att Volares system går att applicera på många typer av segelbåtar utan att göra 
några större förändringar ger kunderna möjlighet att enkelt utan någon större 
inverstering applicera Volares system på sin båt.  

7.4 Kundsegment 
Volare riktar sig mot privatpersoner och främst de personer som redan har kunskap 
och erfarenhet inom segling. Dessa är Volares primära kunder samt användare som 
kommer att använda systemet för privat bruk. Volare har även identifierat båtuthyrare 
som kunder, där de hyr ut en båt med vårt system, med eller utan skeppare. Även 
upplevelseföretag som kan erbjuda en dag eller längre tid på en kitebåt.  
 
Volare kommer ställa ut på branschmässor där de kommer träffa kunderna och 
antingen ta upp beställningar eller boka ett möte för framtida affär. Volare kommer 
också ha en utställning där en katamaran med ett applicerat launchsystem kommer 
finnas för uppvisning. Volares system kommer även att säljas tillsammans med en 
utvald katamarantillverkare ute hos båtåterförsäljare.  
 
Projektgruppen har identifierat dessa kunder genom samtal med branschfolk samt att 
de studerat seglingsmarknaden och branschforum.  

7.5 Distributionskanaler 
Volare kommer ställa ut på branschmässor där de kommer träffa kunderna och 
antingen ta upp beställningar eller boka ett möte för framtida affär. Volare kommer 
också ha en utställning där en katamaran med ett applicerat launchsystem kommer 
finnas för uppvisning. Volares system kommer även att säljas tillsammans med en 
utvald katamarantillverkare ute hos båtåterförsäljare.  

7.6 Nyckelpartners 
Volare’s nyckelpartners är  

• Högskolan i Halmstad där Volare startades som ett examensarbete på 
Utvecklingsingenjörsprogrammet.  

• Almi Företagspartner som har inversterat 25.000 kr i företaget.  
• Plåtcenter som har tillverkat stora delar av prototypen och även kommer 

tillverka våra första produkter.  
• Katamarantillverkare som projektgruppen kommer samarbeta med i 

försäljningen med där vårt system kommer säljas tillsammans med deras båt.  
• Övriga investerare som kommer investera kapital i företaget för att stödja 

utveckling och produktframtagningen.  
• Mjukvaruutvecklare som kommer programmera en fjärrstyrning av kiten samt 

programmera sensorer och motorer för en automatisk launchning. Kite-
/segeltillverkare som ska ta fram en specialgjord kite för Volares system. 

7.7 Nyckelaktiviteter 
De nyckelaktiviteter Volare måste göra för att nå upp till sitt värdererbjudande är att 
ständigt utveckla mjukvara och hårdvara samt arbeta med säkerheten. Volare 
behöver även etablera ett större kontaktnät inom branschen för att få fram en 
stabilare produkt samt lyckas med försäljningen.  
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7.8 Nyckelresurser  
Volares nyckelresurser är drivna medarbetare, en unik ide, möjligheten till patent 
samt ett brett kontaktnät.  

7.9 Kostnader 
Kostnaderna för Volare är till en början stora då ett eventuellt patent ska ansökas om 
samt att en fullskalig prototyp ska tas fram. Det ska även specialtillverkats alternativt 
modifieras en kite för ultimat användarvänlighet. Löner ska betalas till utvecklare av 
hård- och mjukvara samt frakt- och servicekostnader som tillkommer. De totala 
kostnaderna för uppstart av bolag finns i lönsamhetskalkyl. Finns i bilaga 6. 

7.10 Företagsnamn 
Volare kommer från latin och betyder “flyga” vilket projektgruppen fick fram efter en 
brainstormingprocess där projektgruppen fick fram två stycken olika förslag på namn 
som projektgruppen tillslut valde mellan.  

7.11 Marknadsplan 
För att kunna få ut produkten på marknaden så fort som möjligt kommer det att 
krävas utvalda samarbetspartners som kan bidra med båttillverkning och 
kitetillverkning Eftersom de är omfattande tillverkningsprocess och det är lättare att 
sälja in produkten via en etablerad båttillverkare. 
 
För att hålla nere kostnaderna samt få en överblick över företaget kommer 
projektgruppen till att börja med sköta försäljning och marknadsföring själva. 
Försäljningen kommer ske tillsammans med en utvald båttillverkare, där kunden kan 
välja bort det traditionella seglet för en kitelösning istället. Enligt vår priskalkyl se 
bilaga 6 lönsamhetskalkyl kommer försäljningspriset ligga på 300.000 kr utan båt. 
Detta pris kan komma att ändras beroende på om projektgruppen får ner 
tillverkningspris samt om projektgruppen gör det i olika skalor. Projektgruppen anser 
det viktigt att de första kunderna får en hög personlig service samt är medvetna om 
att det är en produkt under utveckling. De första kunderna kommer också bli en viktig 
del i produktutvecklingsprocessen då den personliga servicen ger oss en möjlighet 
utvecklingsmöjligheterna i produkten.  

7.12 Distrubution/Produktion  
Volare’s launchsystem kommer till att börja med produceras hos Plåtcenter AB i 
Halmstad, samma ställe som prototypen kommer att tillverkas på. Eftersom att 
Plåtcenter gjort ett bra jobb med prototypen samt att de har god kunskap och tillgång 
till olika tillverkningstekniker får de ett fortsatt förtroende till att tillverka vår produkt. 
Monteringen kommer projektgruppen tills vidare att skötas av Rasmus och Simon för 
att dels hålla koll på att det går rätt till och dels för att spara in på kostnader. 
Projektgruppen anser det inte lönt att köpa in maskiner för tillverkning i nuläget då 
produkten fortfarande är under utveckling. När projektgruppensenare har fått upp 
försäljningsvolymen kan projektgruppen skapa en verkstad med specialutbildad 
personal för just vår produkt.  

7.13 Kundrelationer 
Kunderna är de projektgruppen på Volare värdesätter högst. Varje ägare av ett 
Volare’s launchsystem ska genom hög personlig service känna sig unik och 
omhändertagen. Projektgruppen tror på att genom att erbjuda en hög personlig 
service, där projektgruppen åker ut till kunden när ett problem har inträffat kommer 
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att gynna oss i längden både genom att projektgruppen lär känna vår produkt samt 
utvecklingsmöjligheterna i den och kommer därmed kunna göra relevanta ändringar 
till nästa version. Då vår kundgrupp är de som värderar att segla snabbare på ett 
bekvämt sätt och är spridda över hela världen kommer en personlig service bli en 
hög kostnad för Volare, men med denna kundrelation kommer Volare’s kunder känna 
sig unika och värdefulla.  

7.14 Intäkter 
Som tidigare beskrevs riktar sig Volare till privatpersoner som vill ha ett unikt sätt att 
segla på. Volare kommer säljas till dessa kunder genom att tillsammans med en 
utvald katamarantillverkare driva ett samarbete där vårt launchsystem kommer att 
säljas som komplement till traditionella master och segel med deras båtar. 
Projektgruppen kommer att använda oss av direktbetalning för att snabbt få in kapital 
för att ha goda möjligheter att fortsätta vårt utvecklingsarbete.  
 
Då vår tillverkningskostnad är 77.000 kr och hela systemet kommer att säljas för 
300.000 kr kommer Volare ha en vinstmarginal på ca 390% vilket ska täcka material, 
tillverkning, montering och utveckling av produkt samt löner. Detta betyder att 
projektgruppen kommer behöva sälja 1,7 system per år för att täcka kostnaderna.  
 
Projektgruppen anser att systemet behöver fortsatt utveckling för att kunna användas 
på ett säkert sätt. Detta medför att projektgruppen kommer behöva få in kapital från 
investerare för att kunna finansiera den primära utvecklingen. Projektgruppen räknar 
med att projektgruppen kommer behöva 560.000 kr för att bedriva 
utvecklingsprocessen, som kommer ta 1-2 år beroende på hur mycket kapital 
projektgruppen får in. Våra främsta investerare är idag Almi Företagspartner AB som 
inverterat 25.000 kr (bilaga 7) hittills för tillverkning av prototyp samt Sten Fåhres 
minnesfond som gett oss ett stipendium på 12.000 kr (bilaga 8).  

7.15 Marknadsanalys 
Finns det något behov av kitedrivna båtar? I en undersökning på livetombord.se ville 
83% deltagarna kitsegla. (livetombord.se, 2015)  
 
Enligt statistik är Sverige ett av de mest fritidsbåttäta länderna i världen då en 
åttondel av Sveriges vuxna befolkning äger en fritidsbåt. Majoriteten av dessa båtar 
är idag motorbåtar. Motorbåtsägarna i Sverige spenderar över 32 miljoner liter bensin 
till deras båtar varje år, vilket räknat i koldioxid är 77,000 ton, lika mycket som 19,000 
flygresor till Thailand. (utsläppsrätt.se, 2016) 
 
Under de senaste åren har folk börjat välja flerskrovsbåtar istället för enskrovsbåtar 
eftersom de är bekvämare och kan segla snabbare med mindre lutning. En kitedriven 
båt förstärker bara dessa positiva egenskaper från flerskrovsbåtar.  
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7.16 Konkurrensfördel 
Den främsta anledningen till att kunderna ska använda sig av en kite istället för segel 
är för att med en kite kommer användaren upp i en högre fart utan att få någon 
avsevärd lutning på båten.  
 
Då det inte finns något launchsystem för kites till fritidsbåtar ute på marknaden idag 
kan projektgruppen bli den första aktören någonsin som erbjuder ett sådant 
launchsystem. Vår största och egentliga enda konkurrent Kiteboat Project som satsar 
på att slå världsrekord i att segla snabbt, saknar ett smidigt sätt att launcha kiten då 
deras princip kräver minst tre personer. Volare’s launchning kan göras av endast en 
person på ett enkelt sätt.  
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8. Diskussion 

8.1 Marknad 
I dagsläget finns det inga konkurrenter inom kitedrivna båtar på samma marknad 
utan det Volare kommer konkurrera med är de redan befintliga snabba och 
komfortabla segelbåtarna. Många av dessa segelbåtstillverkare köper idag riggen 
(mast, bom och kringutrustning )färdig från olika företag, dessa definierar 
projektgruppen som sin främsta konkurrent.   
 
Volare har under hela utvecklingsprocessen jämfört sig med katamaranföretaget 
Gunboat vars ordervinnare är att ha den snabbaste katamaranen på marknaden som 
samtidigt erbjuder lyx och komfort. Här ser projektgruppen möjligheter för Volare då 
en kitedriven båt har bättre fartegenskaper samtidigt som den också förbättrar 
komforten.  
 
Volare kan antingen ta sig in på denna marknad genom att vända sig direkt till 
Gunboat eller genom att gå till en av deras konkurrenter, som oftast är mer 
mottagliga för ändringar som kan innebära att de blir det ledande företaget. När 
Volare har hittat en samarbetspartner inom båtindustrin gäller det bara för kunderna 
att få upp ögonen vilket den här typen av produkter brukar ha en tendens att spridas 
snabbt genom så kallad word of mouth där det blir lite av en snackis. 
 
Många av den här typen av båtar får sällan delta i tävlingar då det inte finns någon 
riktig klass för dem så ett bra sätt att få publicitet är istället att segla en känd sträcka 
så snabbt som möjligt vilket är jämförbart produktionsbilar som sätter rekord på 
nürburgring i tyskland.  

8.2 Etik och moral 
Syftet med produkten är att möjliggöra kitesegling för en bredare publik och samtidigt 
visa att det går att färdas snabbt och bekvämt utan användning av fossila bränslen. 
Produkten tillverkas till stor del i aluminium vilket är ett återvunnet material med 
relativt låg miljöpåverkan. Tillverkningen kommer att ske i Sverige vilket gynnar den 
svenska arbetsmarknaden. 
 
Eftersom kitedrivna båtar har bättre fartegenskaper än klassiska segelbåtar och 
samtidigt bidrar med mindre lutning är egenskaperna likt en motorbåt vilket kan 
innebära att motorbåtsägare får upp ögonen för den här lösningen och använder den 
som ett komplement för att spara bränsle under transportsträckor. 
 
För att hålla en god kundrelation och göra det lättare för kunderna att ta steget till 
kitesegling kommer Volare erbjuda en personlig service där projektgruppen 
personligen hjälper kunder som råkat ut för fabriksfel på egentillverkade specialdelar. 
Gäller felet en vanligt förekommande del kontaktar projektgruppen någon som kan 
lösa problemet snabbt på plats. 
 
Projektgruppen kommer sträva mycket för att göra produkten så lättanvänd som 
möjligt för att minimera felaktigt användande och kommer även till en början att 
erbjuda en kurs i hur de hanterar kiten för att kunna klara av en eventuell 
nödsituation. Projektgruppen kommer inte att ersätta kunden om produkten tar skada 
vid användning förutsatt att produkten i sig inte är en bidragande faktor till problemet.  
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8.3 Hållbar utveckling  
Under projektet har projektgruppen endast använt sig av svenska leverantörer med 
återvunnet aluminium för att bygga ihop prototyperna vilket de vill fortsätta med för 
en framtida produkt. Detta då projektgruppen vill se till att de som gjort arbetet 
genomfört det på ett säkert sätt, fått bra betalt samt att inga onödiga utsläpp gjorts 
under tillverkningen av komponenterna.  
 
Då detta är en high end produkt kommer den byggas med hög kvalitet för att 
säkerställa en lång livslängd. 

8.4 Framtid 
Efter ett lyckat projekt är planen att utvidga produktens funktioner samt starta ett 
företag och kommersialisera vår produkt. Projektgruppen kommer behöva arbeta en 
hel del med säkerheten runtom launchsystemet innan kommersialiseringen.  De 
funktioner projektgruppen kan tänkas tillsätta är styrning av kiten och båten samt att 
arbeta vidare med säkerheten av launchningen. Till sist kommer projektgruppen 
skala upp allt så det kan appliceras på större båtar. Den fullständiga produkten ska 
sedan ha en automatiserad styrning/launch så att en stor målgrupp kan hantera den 
utan större förkunskaper. Kommersialiseringen kan ske antingen på egen hand eller 
tillsammans med ett kite- och/eller båtföretag. 
 
En annan sak projektgruppen kommer göra är att kolla på möjligheterna att ta patent 
för rullception, glidbanan samt för hela launchsystemet. Till slut ska projektgruppen 
automatisera hela processen för ett enklare användande.  

8.4.1 Tillverkningsteknik  
Produkten kan delas in i tre huvuddelar. Den stora vinschen som vinschar in 
styrlinorna på kiten, rullarna som kiten rullas in på och masten som rullarna sitter på.  
Rullarna kommer gjutas i kolfiber för att få ett resultat med låg variation. Rullen 
innanför kommer även den gjutas i kolfiber för att göra den så lätt som möjligt. Båda 
rullarna kommer fästas på ett aluminiumrör som svarvas för att kunna säkerställa att 
det är helt runt. Glidbanan som i dagsläget använder glidlager kommer få en ny 
design för att kunna använda kullager istället vilket ger en längre livslängd på 
produkten. Vinschen för kitens linor kommer gjutas i aluminium för att kunna få en lätt 
och hållbar konstruktion. 

8.5 Process 
Projektgruppen var tidigt inne på att driva ett eget projekt för att få god kunskap om 
hela processen från idé till tillverkning och marknadsstrategier. Det fanns ett flertal 
idéer med olika grad av innovationsnivå varav projektgruppen valde en vågad idé 
med hög innovationsgrad. 
 
Anledningen till att Volare blev det valda projektet beror på att det var en vågad idé 
som hade varit svårmotiverad att driva i vinstdrivande syfte då idén krävde många 
tester och mycket tid för att veta säkert att det är genomförbart. Detta kändes därför 
som ett bra examensprojekt eftersom projektgruppen ändå skulle bidra med tiden 
och projektgruppen redan hade ett stort intresse för segling. Projektgruppen hittade 
tidigt liknande projekt och det framgick tydligt att det var ett väldigt effektivt sätt att 
segla. De liknande projekten visade att det gick snabbare än ett traditionellt segel 
samt att det går att de upp mycket större krafter utan att generera moment. Eftersom 
det tydligt framgick att kites var ett mer optimalt segel valde projektgruppen att lägga 
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fokus på användarvänligheten vilket främst handlar om att göra det möjligt att på ett 
enkelt sätt få upp och ta ner kiten i luften.  
 
Projektgruppen har främst använt sig av dynamisk produktutveckling och trial and 
error (Metod 3.9) vilket har fungerat väldigt bra tillsammans. Eftersom det inte finns 
några direkta beräkningar att göra på hur en kite beter sig under olika förutsättningar 
har projektgruppen fått utföra flera tester och anpassa produktutvecklingen efter 
resultaten. Detta har gjort att allt inom projektet har blivit väldigt dynamiskt och det 
har varit svårt att förutspå och planera för längre perioder.  
 
Projektgruppen har haft kontinuerliga möten med sin handledare vilket har varit 
väldigt givande då projektgruppen kunnat kontrollera om projektgruppen är på rätt 
spår samt vad det är viktigast att lägga fokus på för tillfället. Handledaren har även 
bidragit med bra kontakter och vägledning genom projektets gång. 
 
Projektgruppen har försökt att tänka kritiskt med varje idé för att inte låsa in sig på att 
gruppens egna idéer är de bästa. Detta har gjorts genom att en i projektgruppen 
argumenterar för idén och den andra argumenterar emot samtidigt som idén jämförs 
med liknande lösningar där styrkor och svagheter tas upp. 

8.6 Måluppfyllnad 
• Lägga ner de timmar projektgruppen har avsatt till projektet. Uppfyllt: Ja, fler 

timmar har lagts då det tillkommit mer arbete än projektgruppen planerat för.  
• Träffa och rapportera till vår handledare kontinuerligt. Uppfyllt: Ja, 

Projektgruppen har haft möte med Hans-Erik en gång i veckan.  
• Prata med kunniga personer inom projektområdet. Uppfyllt: Ja, se intervjuer 

bilaga 5. 
• Hålla en god dialog inom projektgruppen. Uppfyllt: Ja 
• Planera aktiviteter och hålla tidsschemat. Uppfyllt: Ja 
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Bilaga 1. Budget  
Projektets utgifter har gått till utveckling av prototypen samt till en mindre katamaran 
för att kunna göra ett mer verklighetstroget test. Projektet har finansierats löpande 
och haft intäkter från oktober-mars. Det kvarstående beloppet kommer gå till 
vidareutveckling av prototypen samt förberedelser till att starta ett bolag.  
 
  Post     
Intäkter Bidrag eget projekt 2000 
  Utvecklingsstöd Almi 25 000 
  Stipendium   10 000 
  Summa intäkter 37 000 
        
  Post     
Utgifter Katamaran   10 000 
  Kite   2 000 
  Aluminium   3 125 
  Produktionskostnader 6 913 
  Elektronik   800 
  Övrigt prototypmatrial 2 000 
  Resor   1 300 
  Funktionsprototyper 2 000 
  Summa utgifter i. 138 
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Bilaga 2. Tidplan  
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Bilaga 3. Tester  
För att kunna säkerställa att produkten fungerar behövde det utföras flera tester. 
Varje komponent har testats enskilt och anpassningar har gjort för att få en så 
funktionell prototyp som möjligt. Då det fullständiga testet av prototypen är 
väderberoende har projektgruppen ännu inte kunnat utföra ett komplett test av 
produkten men då principen har gett lyckade testresultat på de två första 
prototyperna ser projektgruppen ingen anledning att det inte skulle fungera på denna 
prototypen. Produktens huvudsakliga konstruktioner är rullception och glidbanan som 
inte förlängs i sidled. Båda konstruktionerna har testats och fungerar mycket bra 
däremot skulle budgetkonstruktionen av glidbanorna behöva ersättas med 
industriella glidbanor för att förlänga livslängden och göra en stabilare kontsruktion. 
 
Test 1 
Det första testet handlade om att hitta ett bra launchkoncept. Eftersom 
projektgruppen var eniga om att rulla upp kiten för att få ett system som är mer 
användarvänligt fanns det tidigt olika koncept som använde rullar för att kunna rulla 
upp kiten vid nedtagning. För att komma fram till rätt koncept gjordes det olika tester 
med en liten foilkite på en halv kvadratmeter och små rullar monterade på en 
träställning. Det testades att ha kiten i flera olika lägen mot vinden och att använda 
både en och två rullar samt olika sätt att fästa kiten vid rullarna. Efter att ha testat alla 
olika koncept som rullade upp kiten kom projektgruppen fram till att det bästa sättet 
att launcha kiten var att ha två parallella rullar som ligger vågrätt i vindens riktning 
och att ha extra fästpunkter till kiten som förenklade upprullningen. Detta gjorde då 
att det var möjligt att launcha kiten rakt upp i ett kraftlöst läge. 
 
Test 2 
Till det andra testet införskaffades en sex gånger större kite för att se att konceptet 
fortfarande fungerade. Till detta testet användes samma stälning men större rullar för 
att kunna klara av en bredare kite. Testet visade att konceptet fortfarande hade 
potential men det blev tydligt att flera saker behövs förbättras för att göra det möjligt 
med launchsystemet. Det första som behövde förbättras var ställningen då den 
endast hade en fästpunkt per rulle vilket gjorde att rullarna sviktade vilket i sin tur 
försvårade testresultatet. 
 
Test 3 
En ställning med två fästpunkter per rulle var tillverkad och det gick nu att utföra 
betydligt noggrannare tester. Nästa problem som identifierades var att linan kunde 
dras av från rullen i sidled när kiten inte var positionerad rakt ovanför kiten. Detta 
krävde något som kunde hålla linan på plats men inte hindrade kiten från att kunna 
rullas upp. Detta krävde mycket tid och lite olika lösningar ritades upp och tillslut kom 
projektgruppen fram till en lösning som de var eniga om. Lösningen bygger på att ha 
en separat rulle för linorna inuti den huvudsakliga rullen som numera är fritt lagrad i 
rotationsledet och har ett hål som linan kan löpa genom. Detta innebar att den yttre 
rullen höll linan på plats medan den inre vinschade in och ut linan, så när kiten 
kommer hela vägen in till rullen låser den ihop den yttre och inre rullen och kiten kan 
rullas upp på den stora rullen. 
 
Test 4 
Efter detta saknades vissa åtgärder för att ge ett testresultat som är så likt den 
fullskaliga produkten som möjligt. En stor skillnad var att ställningen var så låg att 
kitens egna linor drog bakåt och inte neråt som de skulle göra monterat på en båt. 
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Detta löstes genom att dra kitens linor genom öglor som fästs längst ner på 
ställningen för att simulera hur draget från kitevinschen skulle bli på en fullskalig 
prototyp. Detta gjorde det lättare att launcha kiten då det gick att ta upp mer kraft i 
kitens egna linor än linorna till rullarna vilket skapade en bättre struktur på kiten och 
den flög högre upp i vindfönstret vilket gjorde att den drog med mindre kraft och flög 
stabilare. 
 
Test 5 
För att kunna utföra noggrannare tester och lättare ändra längden på kitens egna 
linor tillverkades en vinschbar bom som gjorde det möjligt att vinscha kitens linor 
samtidigt som det gick att tillämpa den traditionella styrningen från en kitebom. Det 
gick nu att enkelt korta och förlänga kitens linor vilket gjorde det betydligt lättare att 
synkronisera kitens egna linor med linorna som går till rullarna. 
 
Test 6 
Nu fungerade launchsystemet och det gick att med enkla medel få kiten från 
ihoprullat läge till flygande och tillbaka till utgångsläget igen. Det märktes däremot 
tydligt att rullarna var ivägen för kiten vilket gjorde att kiten bara kunde flygas rakt 
ovanför launchsystemet även kallat zenit. Det togs fram en lösning för att kunna flytta 
rullarna så att de inte begränsade kiten men projektgruppen valde att applicera detta 
på den slutgiltiga prototypen. 
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Bilaga 4. Business Canvas Model 
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Bilaga 5. Intervjuer 
Då projektet innefattar stora kunskapsområden har projektgruppen kontaktat flera 
olika personer som är kunniga inom sitt område. För att få kunskap om kitens 
beteende och linstruktur var projektgruppen i kontakt med Kalle Svenson som har 
arbetat med kites i flera år. Kalle förklarade att det inte är några problem för 
kitetillverkare att anpassa en kite efter produkten vilket kräver ändringar av 
linstrukturen. Detta är dock inget som görs i dagsläget då de kites som är anpassade 
för kitesurfing inte kräver att kiten ska kunna vinschas in och är instället optimerade 
för att ha så bra aerodynamik som möjligt. För att kunna dimensionera allt rätt och 
säkerställa att kitens kraft inte drar sönder produkten var projektgruppen i kontakt 
med Lina som hade utfört kraftmätningar på kites med hjälp av en dynamometer. 
Utöver kitekunniga personer var projektgruppen i kontakt med flera båttilverkare, 
segeltillverkare och kitetillverkare. Det var tydligt att intresset för produkten var stort 
och flera var intresserade av att utveckla större kites som är anpassade för båtar. Det 
märktes även att flera båttillverkare var intresserade då det inte sker så stora 
förändringar inom båtbranschen och många ville ha något nytt som får kunderna att 
välja nya båtar framför begagnade 
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Bilaga 6.Lönsamhetskalkyl  
För att starta upp företaget krävs det varken verkstad eller lagerplats då tanken är att 
samarbeta med ett båtföretag och produkten i början kommer att tillverkas efter order 
kan produkten gå direkt från tillverkning till båtföretaget och monteras direkt på 
båten. Det kommer däremot krävas en fullständig produkt som tillverkas för att kunna 
testa produkten samt visa upp den för kund vilket kräver ett startkapital på minst 300 
000kr och ett samarbete med båttillverkare för att kunna ta fram en fullskalig produkt 
färdig till försäljning. I 200 000kr är det inräknat materialkostnad, tillverkningskostnad  

 
Utgifter SEK 
Materialkostnad 

 Rullar kolfiber 2st 4,000 
Master kolfiber 4st 10,000 
Glidbanor 8st 32,000 
Gidvinkel aluminium 4st 4,000 
Lager 12st 5,000 
Elmotorer 2st 5,000 
Vinschar 12,000 
Linrullar 2st 500 
Vevaxel aluminium 2st 500 
Momentkoppling 2st 2,000 
Lock kolfiber 2st 2,000 
Materialkostnad per enhet 77,000 
Arbetskostnad 

 Lön 480,000 
Total kostnad 557,000 
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Bilaga 7. Almi 
Projektgruppen har i två omgångar blivit beviljade finnansiellt stöd från Almi 
Företagspartner på 15.000 respektive 10.000 kronor. 
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Bilaga 8. Sten Fåhré stipendium 
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Bilaga 9. SWOT-analys 
 
Strengths 

• Unik lösning 
• Lättanvänt 
• Sparar plats på båten 
• Miljövänlig lösning 
• Enklare lösning än 

konkurrenter 

Weaknesses 
• Kräver mycket kiteerfarenhet 
• Kräver stort kapital 
• Farliga tester 
• Kräver bra väderförhållanden 

Opportunities 
• Patent 
• Ny marknad 
• Ökat båtintresse i 

Sverige. 
• Samarbete med 

båtföretag samt kite-
/segeltillverkare 

• Kan bli en ny 
tävlingsklass 

Threats 
• Konkurrenter (Kiteboat project, Skysails) 
• Patent 
• Eftersom kiten har en välidgt lång räckvidd 

kan det komma licenskrav för att hantera 
den 

• Seglare kan ha svårt för att anamma 
produkten eftersom de redan har lärt sig att 
segla och inte vill lära sig något nytt 

• Någon annan kan hinna före med en 
liknande lösning. 
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Bilaga 10. Riskanalys  

 
 
Projektgruppen arbetade fram en riskanalys på projektet, som beskrivs utförligt 
nedan.  
 
Finansiering 
Eftersom projektgruppen bedriver projektet i egen regi samt har en produkt som 
kräver kapital för att kunna lyckas utveckla en bra och fungerande prototyp är 
finansiering av stor betydelse. Även om projektgruppen får en begränsad finansiering 
hade de kunnat få ihop en enklare prototyp för att testa sitt koncept men dock inte i 
en stor skala som är applicerbar på en båt. 
 
Patenterbara idéer läcker 
Då projektgruppen har ett flertal patenterbara lösningar samt att testerna måste ske 
på hav så finns det en risk att allmänheten snappar upp eller fotograferar gruppens 
lösningar vilket betyder att nyhetsvärdet i lösningarna försvinner som leder till att de 
ej är patenterbara. Konkurrenter har då fri tillgång att använda sig av gruppens 
lösningar.  
 
Produktionsfel 
En risk är att det blir fel i produktionen eller konstruktionen av produkten vilket leder 
till att gruppen inte blir klara i tid.  
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Tiden räcker inte till  
Om gruppen inte börjar i utsatt tid och följer den tidplan som de upprättat under 
projektets start finns det en risk att de hamnar efter och inte blir klara i tid. Även om 
projektgruppen inte avgränsat projektet tillräckligt och tar på sig för mycket arbete 
kan detta leda till att de inte blir klara i tid.  
 
Prototyp fungerar ej 
Då projektgruppen ger sig in i en outforskad marknad med ett oprövat koncept finns 
det en risk till att det inte är möjligt att launcha större kites från dess ändpunkter vilket 
leder till att konceptet fallerar.  
 
Konkurrenter lanserar en bättre produkt 
Eftersom projektet sträcker sig över nästan ett års tid finns det en risk att någon 
konkurrent släpper en liknande eller bättre produkt på marknaden.  
 
Osämja i projektgruppen 
En osämja i projektgruppen av större slag hade varit katastrofal då projektet 
antagligen hade fått läggas ned alternativt delats på.  
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Bilaga 11. Patentsökning samt nyhetsgranskning 
Projektgruppen och deras klasskamrater hade en kurs i immaterialrätt där de utförde 
en nyhetsgranskning samt kollade möjligheterna för skydd till deras projekt. Som 
hittas i bilagan under.  
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Förslag och argument för olika skyddsformer: t.ex. patent, design, varumärke 
och/eller upphovsrätt 
 
Eftersom produkten löser ett tekniskt problem så är det mest lämpligt att använda 
sig av ett patent. Patentet kommer täcka upp-och nedtagningsprocessen för kiten. 
Det vår produkt erbjuder är ett nytt och smidigt sätt att både förvara samt ett 
exklusivt sätt för att lätt kunna utföra upp- och nedtagning av kiten allena. 
 
Produkten kommer att säljas i namnet “Volare” och det kommer att behöva ta ett 
varumärkesskydd så att varumärket inte skall kunna gå att kopiera eller att någon 
annan skall kunna använda namnet. 
 
Nyhetsgranskning (databassökning via Internet) för vissa av de skyddsformer 
som föreslås och kräver nyhet (samt uppfinningshöjd/särprägel) 
 
Det har gjorts nyhetsgranskningar och gruppen anser att det finns en 
uppfinningshöjd och att det inte finns någon liknande sedan tidigare. Några patent 
som kan anses vara relevanta med vår produkt är: 
 
Patent (1) täcker styrning utav en kite från en båt. Vår produkt kan eventuellt 
använda denna styrning i framtiden men det är inget vi inkräktar på i nuläget. 
 
I patent (2) ser vi en uppfinning på hur man skjuter upp och använder kite för att 
driva ett större fartyg till havs. Där bidrar kiten med en supplement till de vanliga 
drivsystemen. Det används en liten kite för att få startkraften till den större kiten. 
 
I Patent (3) så ser vi en mer utvecklad variant av patent (2) där dom använder flera 
kiter för att få en ökad nyttjan av vinden. 
 
I patent (4) är det patent på själva kiten, vår lösning ska använda sig av denna kite 
men vårat patentet avser upp- och nertagning. Här uppvisas hur skärmen är byggd 
för att kunna fungera på det önskade sättet i vår produkt. 
 
(5) Det är även känt att det går att skicka upp en kite manuellt från båt men detta 
kräver ungefär tre personer och de använder sig inte av någon lösning som liknar 
vår. (Länk 5) 
 
Det finns patent på kiter och det finns patent på winchar men det finns inte 
någotpatent som täcker vår tänkta lösning på upp- och nedtagning av kite. 
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En bedömning av möjligheten att erhålla skydd 
 
Det finns möjlighet att kunna skydda processen upp- och nedtagning av en kite, för 
att detta är en unik lösning och det inte finns sedan tidigare. 
 
I nuläget finns allmänt kända uppfinningar och patent på: 

• Hur en kite fungerar 
• Vattenburna föremål som kan transporteras med hjälp av luftburet 

föremål. 
• En upp och nedtagning av en kite med hjälp av mast. 
• En upp och nedtagning av en kite med hjälp av en startskärm. 

 
Eventuellt en patentansökan innefattande en bakgrundsbeskrivning samt 
Patentkrav 
 
En anordning som enkelt och smidigt kan styra och justera höjden på det 
luftburna föremålet, denna anordningen skall även kunna förvara de luftburna 
föremålen då den inte används. 
 
Anordningen gör det möjligt för en person att på egen hand sköta upp och 
nedtagning av en kite på ett vattenburet föremål. 
 
Anordningen fungerar på följande sätt: 
1: Kiten är fullt inrullad på rullarna och befinner sig i det läge då den tar minst 
plats. 
2: Rullarna rullas ut lite och kiten börjar fyllas med luft. 
3: Kiten fylls med luft och får därmed sin form. 
4: Kiten är nu helt utrullad och redo att lyfta från annordningen. 
5: Kiten är uppe i luften och kan börja generera kraft. 
6: Samma procedur upprepas baklänges när kiten ska tillbaka till sin 
ursprungspossition. 
Rullarna rullas ut successivt i samma takt och kiten tar då in luft i sina celler. När 
kiten tagit in tillräckligt mycket luft kan man rulla ut rullarna fullt ut och kiten 
kan då lyfta. Nedtagningen sker på motsatt sätt som upptagningen. När kiten 
kommer ner till rullarna och rullas upp, så pressas luften ut. 
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Ritningar/bilder för en mönsteransökan. 
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Bilaga 12. Ritningar 
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Bilaga 13. Skisser
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