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Abstract
The project, Flexible Snowboard System, has been carried out by the project group
independently and is a module developed for snowboarders, ski rentals and ski
schools. The problems of today’s solutions are that they cause the user an
inconvenient standing position when riding the ski lift or skating the transportation
slope, also mounting, adjustments and disassembling of the bindings are time
consuming and brings undesired wear to the screws and screw holes. In addition any
adjustments require that the user steps out of the bindings and have tools at hand.
Flexible Snowboard System is a universal module which means that it can be
assembled with all of today’s snowboards and bindings. The module enables the
user to do standing position adjustments with 360 degrees rotation within a 10
centimeters long interval along the snowboard’s length direction and saves time and
wear when assembling/disassembling. Flexible Snowboard System includes few
components which makes manufacturing and assembling easy and inexpensive. By
an easy maneuver the user can adjust the standing position as he or she prefer.
The result of this project is a prototype which firstly eases the snowboard session for
the user when the module enables different standing options optimized for conditions
like powder, park or piste. Flexible Snowboard System offers a great opportunity for
ski rentals and ski schools to increase customer values on account of minimized idle
time. The implementation of our product would bring low investment costs because
it’s universal and fit the equipment they use today, easy to manufacture and
assembly.
The carry through of project Flexible Snowboard Binding has been according to
dynamic product development and the project group has had great use of the
different methods and tools such as idea generating, model making, evaluation
matrixes and testing.
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Sammanfattning
Projektet Flexible Snowboard System har drivits i egen regi och är en modul tillägnad
snowboardåkare, skiduthyrare samt skidskolor. Problemen är att dagens lösningar
medför en oergonomisk ståendeposition för åkaren då man åker i liften eller på
transportsträckor samt att montering, justering och demontering av bindningen är
tidskrävande och medför oönskat slitage på skruvfästen. Dessutom krävs det att
åkaren stiger ur bindningen och har tillgång till verktyg för att göra önskade
justeringar.
Flexible Snowboard System är en universal modul vilket innebär att den kan
monteras ihop med samtliga av dagens bindningar och snowboards. Modulen gör det
möjligt att utan verktyg justera ståendepositionen 360 grader i rotationsled i ett
intervall på 10 centimeter i snowboardens längdriktning samt att montering och
demontering underlättas. Modulen består av få komponenter och är enkel att tillverka
samt montera. Då användaren önskar justera sin ståendeposition görs detta med en
enkel dragmanöver.
Resultatet av projektet är en prototyp som i första hand underlättar åkningen
avsevärt för användaren då man enkelt kan ställa in olika ståendepositioner
beroende på om man ska åka lössnö, park eller pist. Flexible Snowboard System
utgör även en stor möjlighet för skiduthyrare och skidskolor att höja kundvärdet då
man kan minimera väntetider och hyra ut mer utrustning. Då modulen är universal
och billig att tillverka medför det en låg investeringskostnad för uthyrare och
skidskolor.
Genomförandet av projektet har skett enligt dynamiskt produktutveckling och
projektgruppen har haft stor nytta av de olika metoder och verktyg som tillämpats.
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Förord
Rapporten är gjord av de blivande utvecklingsingenjörerna Philip Ahlström och Max
Bolin Olsson. Projektet har genomförts i egen regi och utgör en del av examinationen
till examensarbetet på 22.5 poäng. Det har varit lärorikt och roligt att tillämpa den
metodik Utvecklingsingenjörsprogrammet omfattar i verkligheten.
Det har i detta projekt varit extra viktigt att kommunicera komplexa idéer med hjälp av
olika modeller framställda i verkstan. Även planeringen före och under projektets
gång har varit lärorik, framförallt då många självständiga moment gjorts på distans.
Att i ett tidigt stadium sälja in en egen idé till företag är tidskrävande och svårt då det
krävs underlag och en prototyp för att väcka ett tillräckligt starkt intresse.
Vi vill tacka vår handledare Gunnar Weber på Högskolan i Halmstad.
2008-05-26
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1. Inledning
1.1 Bakgrund/Problem
En snowboardåkare utsätts ofta av många svåra utmaningar under en dag i
skidbacken, en av dessa är att ta sig igenom en mängd olika terränger som
kräver skilda åkstilar. För att underlätta och kunna utöka sina åkegenskaper
krävs att man har rätt ståendeposition på snowboarden så att tyngdpunkt och
färdriktning passar den terräng åkaren befinner sig i. I dagens läge finns det
ingen lösning för att snabbt och enkelt ändra position på bindningarna under
åkning, därför kommer projektgruppen att utveckla en lösning på problemet.
1.2 Syfte
Projektet grundar sig på att kunna erbjuda snowboardåkaren möjligheten att
utöka åkegenskaperna samt att undvika obekväma ställningar. Genom att kunna
ändra kroppens tyngdpunkt på brädan samt ståendeposition kan man anpassa
sin åkstil på ett snabbt och enkelt sätt som tidigare inte varit möjligt. Syftet med
framtagningsprocessen var att tillämpa de olika metodiker, strategier samt
verktyg som krävs för ett dynamiskt tillvägagångssätt.
1.3 Mål
Projektgruppens mål är att arbeta fram en enkel och smidig lösning utifrån en
kravspecifikation som har utarbetats i samarbete med snowboardåkare och
andra intressenter. Grundkraven är att Flexible Snowboard System modulen ska
vara universal och passa alla befintliga snowboards och bindningar, att
bindningen blir roterbar 360 grader samt justerbar i snowboardens längdriktning.
Justeringar ska kunna göras samtidigt som man står i bindningen samt att inga
verktyg krävs. En prototyp kommer att konstrueras, vilken är baserad på
insamlad fakta och kunskaper.
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1.4 Avgränsningar
Projektgruppen har framställt en prototyp vilken beskriver funktion, material,
dimensioner och hållbarhet. Prototypen är gjord för hand och dess syfte är att
kunna förstå användandet. I framtiden kommer produkten att tillverkas i maskin,
eventuellt gjutas vilket bidrar till tidsbesparing och ett lägre pris för tillverkning av
större serier. Projektgruppen kommer inte i detta skede framställa produkten
genom gjutning då det är en för stor ingångskostnad. En marknadsföringsplan
har utarbetats till förmån för framtida licenstagare.
1.5 Tidsplan
Projektet har omfattat 36 veckor och en tidsplan togs fram tidigt i projektet för att
strategiskt kunna följa de verktyg och metoder som vi använt oss av.
(Se bilaga A)
1.6 Budget
En budget gjordes för att kunna planera ekonomin och lägga pengar på de
viktigaste momenten för utvecklingen.
(Se bilaga B)
1.7 Projektorganisation
Utöver den kunskap och drivkraft som projektgruppens deltagare själva bidrar
med behövs även externa resurser i form av spetskompetens, nätverk och
kapital. Materialleverantören STI-plast bidrar med kunskap vad gäller materialval
samt tillverkningssätt vilket är en stor tillgång för projektgruppen. Med avseende
på nätverk och kapital kommer projektgruppen att fortsätta sökandet på
framförallt mässor och övriga forum där eventuella intressenter finns. Då
projektet ligger långt fram i konceptstadiet kommer extra fokus läggas på att
etablera nätverk som underlättar kommersialiseringen.
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1.8 Intressenter
Projektets intressenter är fysiska eller juridiska personer som är bakomliggande
till projektets resultat och framgång.
De primära intressenterna är de som haft stor inverkan på projektet och mest
kunskap inom ämnet och sekundärintressenter som på något sätt ingått men inte
spelat en lika stor roll. Detta har underlättat för gruppen att få en klar överblick
vilket segment som projektet riktar sig mot.
(Se bilaga C)

2. Metod
2.1 Brainstorming
Projektgruppen har löpande delat upp projektet i mindre delar som följdes upp
med verktyget brainstorming. Dessa genomfördes inom projektgruppen,
tillsammans med studenter, utomstående samt experter.
Brainstorming har hjälpt projektgruppen att vidga vyerna, få nya idéer samt
kunskap. Studenter och bekanta har varit till störst hjälp på konceptnivå då de
bidragit med nya perspektiv och önskemål. Experterna har varit till stor hjälp på
detaljnivå där projektgruppens kunskaper inte har varit tillräckliga.
Tillvägagångssättet har resulterat i många olika lösningar på problemen som
sedan diskuterats med projektgruppens handledare Gunnar Weber samt sållats
ut med hjälp av olika matriser och på så sätt har projektgruppen kommit fram till
de bästa lösningarna på problemen.
(Se bilaga D)
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2.2 Patentsökningar
Under projektets tidigare stadium lade projektgruppen ner två veckor på
undersökningar i olika patentdatabaser, detta för att få bekräftat att inget patent
redan fanns på projektgruppens innovativa idé samt att inget intrång gjordes.
Undersökningarna bidrog även med en ökad insyn på konkurrenternas
uppfinningshöjd men också med information om vilka företag som låg bakom och
finansierat

många

av

patenten.

Snowboard

relaterade

patentsökningar

genererade cirka 200 träffar som sedan sållades ut efter snarlikhet med
projektgruppens idé vilket resulterade i ett fåtal patent varav några inte fullföljts
på grund av utestående betalningar. Efter noggrannare granskning av patenten
och rådgivning från patentexperten Bo Göran Wallin fattades beslutet om att gå
vidare med projektet.
(Se bilaga E)
2.3 BAD, PAD, MAD, CAD
Verktygen Brain-, Pencil-, Model- och Computer- Aided Design har använts för
att analysera och kommunicera olika lösningar. Model Aided Design var det
verktyg som bidrog mest till projektgruppens framsteg, då man ser produkten ur
andra perspektiv och får en tydligare förståelse. Brister kunde enklare
konstateras samt hur de eventuellt skulle åtgärdas.
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2.4 SWOT
För att lättare överskåda produktens styrkor, svagheter, möjligheter samt hot har
en SWOT-analys genomförts och bidrar till att runtliggande faktorer tydliggörs.
(Se bilaga H)
1. Styrkor
FSS-modulens styrkor är att den är enkelt konstruerad samt att de olika
funktionerna är lätta för användaren att förstå. FSS lämpar sig även bra
för produktion eftersom den består av få komponenter och detaljerna kan
gjutas så att skärande bearbetning kan undvikas.
2. Svagheter
Risk finns för att is fastnar i hålen som är avsedda för spärrpluggarna
vilket försvårar fixeringen av bindningen. FSS bidrar till en total viktökning
på 1,1 kg per enhet. Eventuell deformation hindrar justering
3. Möjligheter
Enklaste och billigaste möjligheten för skiduthyrare samt skidskolor.
Samarbete med snowboardtillverkare så FSS kan integreras i brädan.
4. Hot
Konkurrerande lösningar. Fler väljer att åka skidor istället för snowboard
samt att säsongerna blir kortare på grund av klimatförändringar.
2.5 Fmea
En FMEA-analys har gjort för att se vilka brister som kan förekomma samt vem
som bär ansvaret för att det blir åtgärdat.
(Se bilaga I)
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3. Krav och önskemål
3.1Krav
Tidigt i projektet listades kraven bindningen skulle uppfylla för att nå de mål
projektgruppen hade satt upp. Grundkraven var att modulen skulle vara justerbar
360 grader, skjutbar i snowboardens längdriktning, universell, inte överstiga
vikten 1kg samt att inga verktyg krävs.
Kraven har förfinats utifrån bland annat marknadsundersökningar under
projektets gång då samtliga grundgrav uppnåtts. Under hela projektets gång har
kravspecifikationen styrt arbetet åt rätt väg för att uppnå bästa resultat.
(Se bilaga J)
3.2 Önskemål
För att uppnå bästa möjliga resultat krävs en lista med krav som måste uppnås
vilken är beskriven tidigare. Men för att uppnå ett mervärde hos kunden och
vinna marknadsandelar har projektgruppen siktat högre och utarbetat en need,
want and wish -specifikation. Den har hjälpt projektgruppen att tänka utanför
ramarna och utveckla en vision att sträva efter. Ett av de viktigaste önskemålen
är att få funktionen integrerad i hela brädans längd.
(Se bilaga K)
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4. Lösningsförslag
Under projektets gång har följande löningsförslag utarbetats på modellnivå för att
få en klar uppfattning om dess funktioner och användarvänlighet.
(Se bilaga L)
4.1 Integrerad i bräda
Ett Spår är integrerat i bräden. Bindningen förs sedan i horisontellt led över
brädan samt att bindningen kan regleras 360 grader.
4.2 Extern spårfunktion
En extern platta monteras på brädan med hjälp av de skruvhål som redan
existerar på standard brädan. På plattan finns det ett spår som bindningen kan
regleras i horisontell riktning.
4.3 Kugghjulsfunktion
För att reglera bindningen 360 grader används ett kugghjul. Då läget är bestämt
används en spak för att sänka ner bindningen i kuggfunktionen och bindningen
blir låst i önskat läge.
4.4 Chuck funktion
En chuck funktion används för att tvinga fast bindningen i önskat läge. Det görs
vid sidan av bindningen via ett reglage.
4.5 Chuckfunktion i plattan
En chuckfunktion är inbyggd i plattan, Genom att sätta bindningen i rätt position
regleras chuckfunktionen av en spak som är monterad i änden av plattan.
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4.6 Omgjord bindningsfunktion
Binningens skruvfästen flyttas till utsidan. Genom att dra fast bindningen med
muttrar fixeras bindningens position i rotations och längdled.
4.7 Gångjärnfunktion
I spåret löper en kolv som via ett gångjärn sitter fast i en platta som på så sätt
kan fällas över bottenplattan, kanterna är också försedda med kuggar. I plattan
som sitter fast i gångjärnet sitter en kuggad rundstav i ett hål på plattans mitt. För
att justera bindningen vinklas topplattan upp ifrån bottenplattan och fixeras i
önskat läge genom att fälla ner topplattan igen. Fixeringen sker då kuggarna på
rundstaven matchar med kuggarna i bottenplattans mittspår och håller på så vis
bindningen på önskad plats.
4.8 Pluggfunktion
Hål är symmetriskt gjorda i en spårad bottenplatta vari en cirkelformad glidskiva
löper. Då bindningen är positionerad i önskat läge tvingas fjäderbelastade
pluggar ner genom glidskivan och bottenplattan.

5. Utvärdering av lösningsförslag
Lösningsförslagen har utvärderats utifrån pris, enkelhet, vikt, dimensioner samt
användarvänlighet, materialet och utformningen har senare utvärderats på den
valda lösningen. Många av lösningarna kräver många komponenter vilket är en
klar nackdel då det medför högre kostnader och en oönskat avancerad produkt.
5.1 Integrerad i bräda
Att integrera ett spår i brädan var projektgruppens första förslag som uppkom.
För att kunna genomföra idén skulle det vara avgörande med en stark
samarbetspartner som är villig att satsa riskkapital vilket de kontaktade inte hade
resurser för.
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5.2 Extern spårfunktion
Istället för att konstruera om brädan uppkom idén att applicera ett externt spår på
brädan vilket löste problemet med att den ska vara universal för alla möjliga typer
av brädor. Spåret i sin tur kan reglera bindning i horisontellt läge. Med denna
funktion var ett av två problem löst. Det andra målet var att bindningen ska kunna
regleras 360 grader vilket kommer att beskrivas nedan.
5.3 Kugghjulfunktion
Att använda ett kugghjul trodde projektgruppen var det ultimata alternativet vilket
det är ur många aspekter förutom att det skulle bli för dyrt. Många olika delar
skulle vara nödvändigt att använda vilket medför risken för att den kan gå sönder
lättare, den skulle medföra att åkaren kommer onödigt högt över marken vilket
kravspecifikation motsäger.
5.4 Chuckfunktion
Att använda en chuckfunktion är en mycket bra och stabil funktion vilket gör det
mycket enkelt för åkaren att tillämpa med hjälp av ett enda moment. Nackdelen
är att lösningen skulle vara för dyr att genomföra med specialbyggda moduler.
5.5 Chuckfunktion i plattan
Idén är likadan som föregående förslag med skillnad att chuck funktionen är
monterad i plattan. Denna ide skulle vara ännu bättre än föregående med ett
mycket enkelt moment lösa problemet. Problemet är fortfarande att det skulle
kosta för mycket att producera.
5.6 Omgjord bindningsfunktion
Konceptet kräver att en ny bindning konstrueras, det hade då varit lättare
integrera de olika funktionerna men lösningen överensstämmer ej med
projektgruppens kravspecifikation då bindningen ska vara roterbar 360 grader
samt att den ska vara universell.
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5.7 Gångjärnfunktion
Idén är enkel men innehåller för många komponenter vilket medför stor risk för at
den ska gå sönder, samt att den skulle kosta för mycket att tillverka.
5.8 Pluggfunktion
Funktionen är mycket smidig och enkel. Den överträffar kravspecifikationen
genom ett minimerat antal komponenter, den är enkel och billig att tillverka samt
att den väger cirka 1kg vilket stämmer överens med kravspecifikationen. Det är
den lösning som bygger minst på höjden och lättast smälter ihop med designen
på snowboarden.
Sammanfattning
Projektgruppens kravspecifikation har beskrivit vilka krav som ska uppfyllas. De
mest relevanta egenskaperna är att den ska vara enkel, användarvänlig samt
billig att tillverka. Generellt sett så var de flesta lösningarna för tekniskt
avancerade samtidigt som det ingick många komponenter. Den lösning som
projektgruppen valt att arbeta vidare med är lösningsförslag 2.7 då den uppfyller
samtliga krav.
(Se bilaga F)

6. Vald lösning
6.1 Vald Funktion
Projektgruppen har valt att arbeta vidare med lösning 2.7, även kallad
pluggfunktionen eftersom den matchade kravspecifikation bäst.
Den består av de fyra komponenterna bottenplatta, glidskiva, spiralfjäder samt
stopplugg.
Bottenplattan monteras fast med skruvar i befintliga hål på snowboarden och är
utformad med ett spår i mitten vari glidskivan löper. Bottenplatta är försedd med
cirkulära hål mönster som motsvarar de olika stoppositionerna. Den cirkulärt
formade glidskivan monteras fast i bindningen med skruvar i befintliga hål och
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skjuts därefter in i spåret på bottenplattan samtidigt som stoppluggarna dras
upp. Stoppluggarna vars funktion är att fixera bindningen i önskad position är
inkapslade och utsätts för ett konstant tryck med hjälp av spiralfjädrarna.
Stoppluggarna är cylinderliknande med koniskt formade ändar vilket bidrar till ett
konstant tryck, bättre hållfasthetsegenskaper samtidigt som det blir lättare att
hitta hålen. Genom att dra upp stoppluggarna frigörs de ifrån bottenplattan och
justering av ståendepositionen med 15 graders intervall blir möjlig. Ett
specialläge för situationer såsom transportsträckor och liftåkning finns vilket
erbjuder användaren att stå i en mer ergonomisk ställning i förhållande till
dagens lösningar.
Projektgruppens lösning har en god semantik vilket innebär att den är lätt för
användaren att förstå, dessutom är den lätt att tillverka. Nackdelen är risken för
att isbildning uppstår i hålen på bottenplattan vilket medför att användaren ej kan
fixera sin ståendeposition, risken för att detta skulle inträffa är sannolik och
projekt gruppen förebygger denna risk genom ett litet integrerat verktyg för
borttagning av eventuell is.
6.2 Materialval
Modulen FSS kommer att utsättas för stora påfrestningar i en tuff miljö. De
huvudsakligen största påfrestningarna kommer vara i form av utmattning samt
böj- och skjuvspänningar då man svänger och tyngdpunkten kontinuerligt
förflyttas. Allt detta kommer att ske i en isig och våt miljö där temperaturen oftast
ligger under 0

C.

Projektgruppen jämförde hållfasthetsegenskaper, vikt, elastiskt deformation, pris
samt vattenbeständighet med alternativa material i en Pugh’s-matris. Därefter
valde projektgruppen att arbeta vidare med glasfiberarmerad polyester, då dess
egenskaper lämpar sig bäst under ovannämnda förutsättningar. Med hjälp av
leverantörens spetskompetens har projektgruppen kommit fram till en bättre
konstruktion samt lämpligt tillverkningssätt.
(Se bilaga G)
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7. Resultat
Projektgruppens arbete har resulterat i en universell modul i glasfiberarmerad
polyester som tillåter användaren att snabbt justera sin stående position på
snowboarden vid behov utan användning av externa verktyg. Åkegenskaperna
utökas eftersom användaren erbjuds möjligheten att rotera bindningen 360
grader med ett spärrintervall på var 15e grad samt möjligheten att förflytta
bindningen i snowboardens längdriktning inom ett intervall på 10 cm ifrån
snowboardens skruvfästen. Dessa justeringar medför att användaren ständigt
kan optimera tyngdpunkt och färdriktning beroende på terräng såsom lössnö,
park eller transportsträcka. Modulen innebär en 12 mm förhöjning av bindningen
vilket bidrar till att snowboarden lättare kantas vilket är en fördel då åkaren vill
svänga. Projektgruppens modul har även resulterat i att slitaget på brädans
skruvfästen minskas då man slipper att skruva av bindningen för justeringar.
Modulen FSS består av de två komponenterna bottenplatta och glidskiva.
Bottenplattan skruvas fast i snowboardens skruvfästen och är försedd med ett
hålmönster som medför de olika spärrpositionerna. Hålen är svagt koniska vilket
ökar anläggningsytan samt att de blir lättare för pluggarna som sitter i den
cirkelformade glidskivan att hitta hålen. Konstruktionen på bottenplattan är
utformad med ett spår i mitten vari glidskivan kan löpa.
(Se bilaga M & Bilaga P)
7.1 Montering
Först skruvas bottenplattorna fast på snowboarden med hjälp av de skruvhål
som redan finns på snowboarden vilket enbart behöver göras en gång. Därefter
monteras bindningarna fast på glidskivorna med skruvar, även detta behöver
endast göras en gång. Sedan förs glidskivan in i spåret på bottenplattan
samtidigt som man drar upp pluggarna med hjälp av remmen.
(Se bilaga O)
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7.2 Justering
För att genomföra den önskade ändringen av ståendepositionen drar
användaren i remmen vilken i sin tur frigör pluggarna från hålen på bottenplattan.
När användaren gjort önskade justeringar fjädrar pluggarna tillbaka och fixerar
positionen. (Se bilaga O)
7.3 Prototyp
En prototyp har framställts för att illustrera funktion och material. Modellen
sågades ut efter ritningar och limmades sedan ihop och fästhålen borrades ut.
Pluggarna tillverkades också för hand med inköpta och egentillverkade
komponenter. Prototypen är endast en illustration och är tillverkad för att kunna
visa upp för potentiella tillverkare och licenstagare som oftast vill ha något
konkret att se på. (Se bilaga R)

8. Affärsplan
8.1 Produktionsprocessen
Utifrån den funktionsmodell projektgruppen tagit fram har studier genomförts på
produktionsprocessen.
bearbetningsmetoder

Spetskompetens
har

erhållits

från

då

det

gäller

materialleverantören

möjliga

STI-plast

i

Helsingborg och handledare Gunnar Weber under projektets gång. De
huvudsakliga tillverkningsmetoderna är fräsning, svarvning samt gjutning vilket
blir ett framtida ställningstagande beroende på antalet enheter som ska tillverkas.
Gjutning medför högre fasta kostnader och lämpar sig därför bäst för större
kvantiteter, skärande bearbetning i form av fräsning och svarning är tidskrävande
samt att det medför oönskade ställtider vilket leder till högre rörliga kostnader
vilket lämpar sig bäst för ett mindre antal enheter. En order inväntas från
tillverkare där information om prisuppgifter kommer att framgå.
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8.2 Marknadsundersökning
Undersökningen är ett av de viktigaste momenten för att ta reda på vad
snowboardåkare tänker om problemen med dagens lösningar.
Snowboardåkare besvarade relevanta frågor kring vår idé och fick uttrycka sig
om befintlig lösning. Frågorna ställdes också till personal inom skidbranschen
som arbetar dagligen med det problemet vi har löst.
Undersökningen gav viktiga resultat hur vida idén var relevant samt hur
kravspecifikationen skulle utformas.
(Se bilaga N)
För att få en uppfattning om hur stor marknaden var kontaktades Svenska
liftanläggningars organisation samt motsvarigheten i Finland. Utifrån det kunde
projektgruppen konstatera att det finns cirka 532 000 snowboardåkare i enbart
Sverige och Finland. (Se bilaga Q)
Vi har också konstaterat att marknaden för FSS finns i Skandinavien, Mellan
Europa och Nordamerka.
8.2.1 Åkare
De flesta personer hade en position på brädan där båda bindningarna var riktade
framåt vid utförsåkning. En stor del av de tillfrågade hade bindningarna riktade
ifrån varandra, ett så kallat Duck-stance vid parkåkning.

Majoriteten önskar

ändra bredden på bindningen för att i specifika fall uppnå en behaglig position på
brädan. Att ändra bindningens position i gradantal är efterfrågat då åkaren vill
åka åt båda hållen med brädan samt för att avbelasta spänningar i kroppen som
uppkommer framförallt vid åkning i transportsträckor och lift. Att förskjuta vikten
bak på snowboarden vid lössnöåkning skulle önskas av vissa åkare då det
annars är risk för att nosen gräver ner sig under snön. De flesta lägger inte
mycket tid på montering/demontering även om det skulle behövas i många fall.
Bristerna med dagens bindningar är att skruvarna blir förstörda. En stor del av de
tillfrågade var intresserade av en produkt med en funktion för att lösa deras
problem samt att modulen skulle ingå i priset till bindningarna eller brädan med
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en lite högra avgift. De som var tveksamma var erfarna åkare som prioriterar
låg vikt och maximal kontakt med snowboarden.

8.2.2 Uthyrare/Skidskolor
De anser att vissa kunder kräver mer tid än andra samt att det vore användbart
för att minska kötider då kunden enkelt kan ställa in sin ståposition efter behov
på egen hand. Slitagemässigt sett måste skruvar bytas ut då och då eftersom de
blir demolerade. Ekonomiskt sett skulle det under en längre tid kunna betyda att
fler brädor kan hyras ut då tiden för montering minskas avsevärt. Men den
största fördelen är det ökade kundvärdet då kunden inte behöver stå i en
obekväm ställning under en vecka utan kan lätt reglera efter behov samt att inte
lika långa väntetider i affären.
8.3 Marknad/Användar identifiering
Det är viktigt att identifiera vem som är användare och vem som är köpare, vilket
nödvändigtvis inte behöver vara en och samma person.
8.3.1 Skiduthyrare / Skidskolor
Projektgruppen har som mål med projektet att uppfylla behov hos många olika
användare. Den första och viktigaste gruppen som har ett intresse av Flexible
Snowboard System är skiduthyrare och skidskolor som ständigt monterar,
demonterar och reglerar om bindningen för att tillgodose kunders önskemål vilket
är tidskrävande för alla parter. Skiduthyraren själv skulle kunna hyra ut mer om
flödet gick snabbare. Under de mest intensiva veckorna är det många personer
som ska hyra eller låna snowboards vilket motsvarar många timmars arbete med
att bara montera och reglera olika funktioner. Flexible Snowboard System ska
underlätta det arbetet då kunden själv har möjlighet att installera sig efter behov.
Det kan vara ett kundvärde då det tar snabb tid att hyra sin snowboard, samt
lönsamt för skiduthyraren som kan hyra ut fler brädor vilket gynnar alla parter.
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8.3.2 Privatpersonen
Den andra gruppen som matchar Flexible Snowboard System är den mångsidiga
åkaren som ständigt strävar efter att stå i rätt position på snowboarden. Genom
att reglera positionen under färd känner användaren ständigt att åkegenskaperna
är rätt för att få ut maximalt av åkningen. När användaren är ute på expeditioner
uppkommer oftast långa transportsträckor för att komma åt den bästa snön, då är
Flexible Snowboard System genialisk då bindningen kan ställas om till
skatefunktion som är ergonomisk för kroppen och ger en mindre känsla av
obekvämhet. Vid off-pist åkning krävs att tyngdpunkten läggs långt bak på
brädan för att inte dyka framåt. I pist åkning ska tyngdpunkten ligga i mitten på
brädan med riktning framåt vilket på ett enkelt sätt kan regleras. I parkåkning
krävs att man ska kunna åka både baklänges och framlänges vilket medför att
bindningarna ska vara monterade i vardera riktning.
8.3.3 Vänkretsen
Den tredje gruppen av användare är personer som skiftar bräda ofta inom den
närmaste kretsen, personer som är olika långa, vänster eller högeråkare, dam
eller herr osv. Genom att på ett enkelt sätt kunna reglera ståendepositionen på
brädan underlättar det för alla typer av åkare.
Med endast en bräda kan de olika användarna installera sig efter sina behov.
När brädan ska transporteras finns möjligheten att snabbt plocka av
bindningarna vilket uppskattas av busschaufförer och flygpersonal.
Sammanfattning
Med alla dessa funktioner är Flexible Snowboard System anpassad för en
mängd olika användare och medför slitageminskning på utrusning, tidsåtgång,
obekväma ställningar, åkegenskaper och många andra praktiska funktioner kan
erhållas
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8.4 Marknadsförings strategier
Inför kommersialiseringen av modulen Flexible Snowboard System har
projektgruppen utformat en marknadsplan. Den har i syfte att underlätta
marknadsintroduceringen genom att minimera kostnader samt effektivt utnyttja
de forum med nätverk och kapital som finns att tillgå.

8.4.1 Steg 1-testpersoner
Innan serieproduktionen ska sättas i bruk på marknaden är det viktigt att låta
användarna lära känna produkten via personlig kontakt. Planen är att i första
fasen låta en skidskola använda sig utav produkten och testa den under ett par
veckor för att sedan göra en utvärdering tillsammans med projektgruppen. När
feedback har samlats in ska förbättringar implementeras och produkten är redo
för nästa fas.
8.4.2 Steg 2-Personer inom branschen
För att exponera produkten för viktiga aktörer inom branschen är det bästa sättet
att visa upp produkten på vintersportmässor så som ISPO-Mässan i München
där möjlighet ges för intresserade att observera och testa Flexible Snowboard
System via personlig kontakt. Flexible Snowboard System kommer också att
komma med i kataloger, pressen eller möjligtvis med i kända skidmagasin.
8.4.3 Steg 3-Events
För att marknadsföra produkten till användarna ska Flexible Snowboard System
visas upp på viktiga evenemang på olika skidorter.
En samarbetspartner i form av ett välkänt företag lockar mycket folk och ger en
möjlighet till fler intressenter, då dem kopplar produkten till ett välkänt starkt
varumärke. Under kända evenemang i skidorter är stora företag på plats för att
sätta sitt varumärke på marknaden.
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8.4.4 Steg4- Köpare
Flexible Snowboard System riktar sig framförallt till skidskolor och skiduthyrare
vilket medför att köparen och preliminäranvändaren inte är en och samma
person. Men då projektgruppen även är intresserade av slutkonsumenten
kommer Flexible Snowboard System modulen även att säljas i skidaffärer.

8.4.5 Steg5- Stärka varumärket
Genom att låta populära personer inom snowboard världen använda Flexible
Snowboard System bidrar det med en ökad acceptans hos konsumenterna vilket
stärker modulens marknadsposition.
Sammanfattning
En strategi för att nå marknaden på bästa sätt är av stor vikt. Projektgruppen
låter användare, kunder och investerare ta del av modulen genom att tillämpa
dessa fem steg, försäljningen och varumärket kommer också att kunna stärkas.
Då Flexible Snowboard System är i början av sin livscykel finns det ont om
pengar till marknadsföring. Men då modulen är ny och unik tror projektgruppen
att det underlättar att stöd från sponsorer och samarbetspartners. En inbjudan för
information om produkten har utformats. (Se bilaga S). Ett anställningsavtal för
eventuell anställning har också utarbetats (Se bilaga T)

9. Framtid/Vision
Projektgruppen har tagit fram en prototyp där material och funktioner redovisas. I
framtiden hoppas vi att funktionen kommer att integreras i brädan då hela
brädans längd kan användas för att uppnå maximala hållfasthetsegenskaper,
minimera storlek samt att utseendemässigt passa ihop med snowboardens
utseende. Brädans laminat kommer att läggas över produkten vilket resulterar till
att den kommer att se ut som en befintlig snowboard.
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Projektgruppen har valt att licensiera ut idén där licenstagaren står för
produktion, marknadsföring och försäljning. Projektgruppens krav är att få vara
delaktiga under processen för att se till att allt går enligt vad licenstagaren
medger i kontraktet. I rapporten finns en idé för hur marknadsföringen skulle
kunna gå till. Det finns också en idé för hur produktionen ska utföras. Då ett
företag nappar på idén kommer också patent att sökas.
Visionen med denna strategi är att skiduthyrare samt skidskolor ska ge en
lönsam marknad, då vi räknar med att sälja 1000 exemplar de första fem åren.
Om målet uppfylls kommer en vidareutveckling samt en expansion att arbetas
fram.
Projektgruppens strategi grundar sig på att licensiera ut idén i stället för att göra
det själva. Det är för stor risk då kapital och tid inte räcker till. För att lyckas krävs
ett företag med starkt varumärke, nätverk samt riskkapital.
Med förhoppningar att kunna följa utvecklingen som ett sidoprojekt tror vi på stor
efterfrågan hos snowboardåkare.
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Bilaga B Budget
Budget Flexible Snowboard System

Tillbehörskostnader
Snowboard

1000

Bindningar

500

Boots

500

Tillverkningskostnader för funktionsmodell
NC-tillverkning

500

Komponenter

500

material

1000

Rapid prototyping ( enligt Johan Wretborn )

3000

Test
transport (Halmstad -Vallåsen )

1000

liftkort

1100

Övriga kostnader
Telefon & porto
Utskrifter

1000
10100

SUMMA

SEK

Bilaga E(1/5) –Patentsökningar

Bilaga E(2/5) –Patentsökningar

Bilaga E(3/5) Patentsökningar

Bilaga E(4/5) Patentsökningar

Bilaga E(5/5) Patentsökningar

Bilaga L(1/3) Lösningsförslag
1. Integrerad

2.1 Spårfunktion

Bilaga L(2/3)
2.2 chuck

2.3 chuck i spårplatta

Bilaga L(3/3)
2.4 Gångjärn Stängt läge

Öppet läge

Bilaga M(1/3)

Vald Lösning – Flexible Snowboard System

Sprängbild

Bilaga M(2/3)
Vy uppifrån med funktionsförklaring

Bilaga M(3/3)
Helhetsbild med FSS monterad

Bilaga O(1/2) Monteringsmanual
1. Montera fast bindningen (A) på glidskivan (B).
A,

B

2. Montera bottenplatta (C) på snowboarden (D).
C,

D,

Bilaga O(2/2)
3. För in glidskivan (A) i bottenplatta (C)
A,

C,

4.

Färdigt resultat

.

Bilaga R(1/2) Prototyp
Spår monterad på snowboard

Spår jämförd med existerande lösning

BilagaR(2/2)
Spår och bindning monterad på brädan

Bilaga S
Kallelse till möte angående licensinfo för FSS nya produkt
Till: Licensombuden på FöretagetAB
Namn
Titel

Namn
Titel

Företag
Tel:
Mail

Företag
Tel:
Mail

Närvarande: Projektorganisationen på FSS
Max Bolin Olsson
Utvecklingsingenjör
FSSAB
Tel: 0737282424
Mabol8501@hotmail.com

Philip Ahlström
Utvecklingsingenjör
FFSAB
tel: 0737-282424
Philip.ahlstrom@hotmail.com

Bakgrunden till vår produkt är att dagens snowboardåkare har följande problem:
• Obekväm position av bindningen vid olika situationer i backen
• Tidskrävande montering, reglering och demontering av bindningen
• Behov av verktyg
Vår produkt har resulterat till en universell modul som tillåter användaren att snabbt justera
sin stående position på brädan vid behov utan användning av verktyg. Dessutom minskas
slitaget på brädans skruvfästen, samt att åkegenskaperna utökas då man ständigt kan optimera
tyngdpunkten för de olika utmaningarna man utsätts för i backen så som offpist, parkåkning
eller transportsträckor.
Syfte / Mål
Genom att delta på mötet får ni chans att träffa oss och få exklusiv information om produkten.
Ni kommer att få se en prototyp och få information om vår affärsplan. Vid intresse finns
möjlighet att skriva ett licensavtal då vi kan erbjuda er den licenstyp som är intressant för just
ert företag.
Dagordning
09:00 - 09:30
09:30 - 09:45
09:45 – 10:15
10:15 – 11:00
Datum:
Tid:
Plats:
Välkomna Team FSS

- Presentation av projektorganisation samt produkt
- Team FSS bjuder på fika
- Information om Licens överlåtande
- Frågor

Bilaga T(1/2)

Anställningsavtal
1. Parter
Företag
Adress
Postnr & ort

org nr

Nedan kallat Bolaget
Namn
Adress
Lönekontonummer

personnr
Postnr & ort

Nedan kallad Ku
2. Tillträde, befattning och arbetsuppgifter
Anställning är en tidsbegränsad anställning som gäller från _____ t.o.m ______.
Grund för tidsbegränsning
Placeringsort
Avdelning
Befattning
3. Arbetstid, dess omfattning och semester
Heltidstjänst enligt gällande kollektivavtal då semester ingår enligt lag.
4. Ersättning
Månadslönen betalas kontant ut varje månad och är fastställd till _________ kr.
Månadslönen är oberoende av de allmänna lönehöjningar som förekommer under 2008
löneavtal.
Övertidsersättning betalas endast efter överenskommelse med bolaget.
Ersättningar vid tjänsteresor, traktamenten, restid betalas ut vid godkännande av bolaget
5. Standardvillor Boiler Plates
Ändringar och tillägg till detta avtal kan endast göras skriftligen genom dokument
undertecknande av behöriga företrädare för parterna

BilagaT(2/2)
Ku försäkrar att Ku vid anställningens början inte har någon kronisk sjukdom vilken kan
inverka på arbetsprestationen.
Ku är villig att ta uppdrag på annan ort än vad som är angiven i avtalet.
Ku medger att meritförteckning som överlämnas får lagras i databas.
För övrigt gäller bolagets kollektivavtal.
5. Villkor
Ku ska inte göra uttalanden som kan direkt eller indirekt påverka bolagats rykte.
Rättigheter till produkten eller tjänster som utarbetas ex, patent eller copyright tillhör
Bolaget eller alternativt bolagets kund.
Vid anställnings upphörande ska genast Ku återlämna samtliga bolagets egendom i form
av material och dokumentation som använts och upparbetats under anställningstiden.
6. Avtalstid och uppsägning
Detta avtal gäller från i avtalet angivet tillträdes dag till angivet slutdatum.
Ort & datum…………………………

Ort & datum…………………………..

FSS Sweden AB

Namn

________________________
Namnteckning

_________________________
Namnteckning

Max Bolin Olsson Utvecklingsingenjör
Namnförtydligande & befattning
Datum

________________________
Namnförtydligande

Bilaga A Tidsplan

