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Abstract

In the sport of orienteering, physical checkpoints are used to create the task for the participants. To
win, they have to find all checkpoints in as little time as possible. Same goes for action sports like
paintball or airsoft, where players use physical game props, just like a orienteering checkpoint, to
create challenges which players must complete in order to win. The game props can also be
compared with the pins in bowling or the clock used in speed chess.
Action games grow every day and have several million active players worldwide. New personal
equipment are constantly developed, but one product category are screaming for solutions; game
props. Today, there are no commercial technical game props available on the market. As a substitute,
organizers build and create their own which result in expensive products with poor quality that lack
functions.
Spectraflag is a multifunctional product that combines a unique idea with advanced electronics ,
dynamic software and sleek , durable design . It is primarily intended for use in action games and
other outdoor activities which aim at creating challenges and tasks for the participants. The product
is designed to withstand harsh outdoor environments , rain and violent handling. Scenario games
which currently requires tedious and manual handling by the organizer, can now be done with ease
by letting Spectraflag create, control and automate.
Several Spectraflag devices can communicate and share information between each other wirelessly
during the game, which opens up unique opportunities for controlling the sequence of events that
previously were impossible. Spectraflag can, among other functions, emit sound and light, detect
motion and register RFID tags . By connecting a PC or smart phone via Bluetooth, users can get realtime game information, results and manage software updates.
The product has gone from concept to a finished small series production of twenty units. Almost the
entire product is designed and produced by uniquely designed parts and the software is specially
developed, including a very complex radio communication that allows multiple devices to interact in
a network. Great attention has been put into making the product producible, making it user friendly
and having it operate flawlessly in real use conditions. Spectraflag is not a prototype or concept
product that "is supposed to be able to do this and that" or to be "all this and that in the future"
Spectraflag is a finished product with all that it implies and is already being used by customers.
Spectraflag
Technify your game !
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Sammanfattning

I sporten orientering används orienteringskontroller som hjälpmedel för att skapa en uppgift för
deltagarna. För att vinna ska de hittas och registreras på så kort tid som möjligt. I actionspel, så som
paintball och airsoft, är det likadant. Spelteknisk rekvisita, likt kontrollen i orientering, behövs för att
skapa de utmaningar som spelarna ska slutföra för att vinna. Som käglorna i bowling, eller klockan i
blixtschack.
Nämnda actionspel växer för varje dag och har flera miljoner aktiva utövare världen över. Det
utvecklas hela tiden ny utrustning för spelarna, men en kategori skriker efter lösningar: Idag finns
ingen spelteknisk rekvisita tillgänglig på den kommersiella marknaden. Istället används saker byggda
av användarna själva, som varken är tillgängliga, hållbara eller särskilt funktionsrika.
Spectraflag är en multifunktionell produkt som kombinerar en unik idé med avancerad elektronik,
dynamisk mjukvara och stilren, hållbar design. Den är avsedd att användas inom actionspel och andra
utomhusaktivteter med syfte at skapa utmaningar och uppgifter för deltagarna. Produkten är
konstruerad för att klara mycket hårda utomhusmiljöer, regn och våldsam hantering. Där det idag
krävs omständlig och manuell hantering av arrangören kan Spectraflag skapa, styra och
automatisera.
Enheterna kan kommunicera och dela information mellan varandra trådlöst, vilket öppnar upp unika
möjligheter för styrning av händelseförlopp som tidigare varit omöjliga. Spectraflag kan bland annat
ge ifrån sig ljud och ljus, känna av rörelser och registrera RFID-brickor. Via Bluetooth kan användare
koppla ihop Spectraflag med en PC eller mobiltelefon för realtidsinformation, resultatöverföring eller
programvaruuppdatering.
Produkten har gått från idé till producerbar och färdig nollserie om tjugo enheter. Nästan hela
produkten är designad och producerad med unika delar och mjukvaran är helt specialutvecklad med
en mycket komplex radiokommunikation som tillåter flera enheter att samspela i ett nätverk.
Mycket stort vikt har lagts på att göra produkten producerbar, vara användarvänlig och att verkligen
fungera under riktiga förhållanden. Spectraflag är inte en prototyp eller konceptprodukt som "är
tänkt att kunna göra det och det" eller ska bli "det och det i framtiden". Spectraflag är en färdig
produkt med allt vad det innebär och används redan ute hos kunder.
Spectraflag
Technify your game!
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Förord

Spectraflag är resultatet av ett nyproduktutvecklingsprojekt och tillika examensprojekt för
Utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad som sträckte sig mellan hösten 2013 och
våren 2014. Arbetet omfattar 22,5hp och har inriktningen produktutveckling och innovationsledning.
Projektet sammanfattar det utvecklingsingenjörsprogrammet handlar om. Att genom kunskap,
intresse och hårt arbete föra en produktvision hela vägen från idé till färdig produkt.
Spectraflag sätter fingret på vad jag ville kunna åstadkomma efter utvecklingsingenjörsutbildningen.
Inte bara att undersöka marknad och ta fram ett koncept med prototyp. Utan att gå hela vägen fram
till produktion, validering och slutligen kunna presentera en produkt redo för försäljning vid
projektslut. Jag kan stolt säga att jag lyckats.
Arbetet har gett mig nya insikter i hur viktig resursplanering och kommunikation är för ett projekts
överlevnad. Jag har varit delaktig i allt och inte köpt in andra tjänster, vilket till och från både varit
överväldigande och stressigt. Dock har det funnits människor i min omgivning som både stöttat och
hjälpt till.
Jag vill rikta ett mycket stort och ödmjukt tack till min bror Martin Sträng och min goda vän Ronny
Ohlsson, som båda ställt upp med kompetens, energi och tid. Tillsammans med er har min vision
förverkligats och resan hade aldrig varit densamma utan er. Likaså vill jag tacka min sambo Tova
Norman för att ha stått ut med den lager- och tillverkningsverksamhet som pågått hemma och för
stöttning i vardagen då det varit väldigt mycket att göra.
Ett tack går också till ALMI Företagspartner Halland AB som gav en ekonomisk skjuts i början av
projektet. Sist men inte minst vill jag visa min uppskattning för projektets handledare Hans-Erik
Eldemark som tagit sig tid att lyssna, visa intresse och bidra med nya perspektiv och infallsvinklar på
olika problem.

Ort och datum:

Underskrift:

Daniel Sträng
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1. Inledning
1.1 Bakgrund

För att fullt ut förstå behovet som Spectraflag tillfredställer måste viss grundläggande kunskap i
konfliktbaserade actionspel finnas. För den som inte är bevandrad i vad som definierar ett spel samt
vad spelen i fråga går ut på, följer här en sammanfattning.
Ett spel kan definieras som "en tävlingsinriktad sysselsättning, för en eller flera individer, som utövas
enligt bestämda regler, och vanligen med hjälpmedel av något slag. Spelet drivs framåt av spelarens
handlande i olika situationer antingen genom strategiska val eller slumpmässiga utfall, eller dessa
kombinerade." (skilltoys.se, 2013)
Spel går i sin enklaste form ut på att vinna över sina motståndare. I fotboll ska en boll in i
motståndarens mål. I schack ska motståndarens kung sättas i matt. I poker ska kloka val trumfa
motståndarens kort. Gemensamt för de flesta spel är att spelare med list, strategi, gemenskap,
övning och en viss dos tur ska klara av något bättre än sina motståndare. Att ha ett mål som alla
strävar efter är med andra ord en central komponent. Målen kan dock vara olika och på så sätt skapa
omväxlande möjligheter och begränsningar för deltagarna.
Konfliktbaserade actionspel, så som airsoft och paintball, är inga undantag. Det är spel där personer
ingår i olika lag och försöker vinna genom att slå ut de andra med markörer och effektbegränsade
luftvapen - eller genom att slutföra olika uppdrag.
I actionspel förmedlas ofta målet genom ett scenario - en händelsekedja som beskriver olika uppdrag
eller utmaningar som spelarna skall lyckas med. Mycket ofta innebär det att spelteknisk rekvisita
används. En fysisk pryl att aktivera, förflytta eller på annat sätt påverka. I citatet ovan nämns ordet
hjälpmedel, vilket är precis vad det är; fysiska tillbehör som krävs eller underlättar spelet.
Ett tydligt och jämförande exempel är kontrollerna vid orientering. De är hjälpmedel (spelteknisk
rekvisita) som är utplacerade på olika platser och skapar en uppgift (uppdrag) för orienteraren
(spelaren). Helheten (scenariot) går ut på att lyckas hitta och registrera alla kontrollerna på kortare
tid än motståndarna.
Vissa scenariospel i airsoft och paintball är mycket lika orientering, med skillnaden att motståndare
försöker stoppa dig från att nå kontrollen. Andra använder istället flaggor som ska förflyttas eller
liknande händelseförlopp som ska genomföras innan en viss tid har passerat. Det går också att dra
tydliga paralleller till dagens datorspel. De spellägen som Spectraflag erbjuder går att härleda till alla
de största datorspelen som berör strid, till exempel Battlefield och Call of duty (imdb.com, 2014) som
spelas av flera miljoner personer varje dag. Det är en av anledningarna till att airsoft brukar kallas
"datorspel fast på riktigt" av många. Eller det något mer politiskt inkorrekta "cowboys och indianer
för vuxna". För mer ingående information om actionspel och varför folk utövar dem, se bilaga 1.

1.2 Behov och problembeskrivning

Majoriteten av spelen som arrangeras i såväl Sverige som övriga Europa har sett likadana ut sedan
80-talet. För cirka tjugo år sedan spred sig spelen från Japan på riktigt och intresset exploderade i
västvärlden. Sedan dess har sporterna - eller hobbyerna som vissa föredrar att kalla det - ökat stadigt
i såväl spelare som intressenter. Antalet föreningar växer, spelplatser tillkommer och specialinriktade
butiker öppnar. Idag utövas spelen av flera miljoner världen över.
Ny individuell utrustning utvecklas löpande i form av vapen, stridsutrustning och tillbehör. Men ett
segment står till: Utbudet av spelteknisk rekvisita. Det är idag mycket litet, nästan obefintligt. Istället
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används hemmagjorda och amatörbyggda prylar som varken är pålitliga, hållbara, funktionsrika och
billiga. I en undersökning svarade hela 96% av tillfrågade spelarrangörer att de tror att bra
spelteknisk rekvisita ökar intresset för deras arrangemang. Nästan lika många anser sig sakna
kommersiella alternativ på marknaden.
Arrangörer vill ha "bra fungerande rekvisita av mer teknisk natur" och "smidigare
informationsfördelning under spelets gång, för att minska missförstånd" samt använda "rekvisita till
olika uppdrag och att det inte ska bli enformigt!" (bilaga 7).
Projektgruppen har själva gedigna erfarenheter av arrangemangen och har upplevt att spelare inte
ser någon lösning eller finner en viss typ av spel möjliga då de inte kan styras som det ser ut idag.
Rekvisita är en central diskussionspunkt när det kommer till saker som gör spelare besvikna på
arrangemang. Det finns med andra en mycket stor möjlighet att skapa en marknadsledande produkt
inom området.

1.3 Syfte

Syftet med produkten är att förenkla hanteringen hos evenemangsarrangörer genom att tillåta dem
att styra och överblicka spelen med digital precision och låta spelarna - de verkliga användarna uppleva speldynamik som inte är möjlig idag. Projektet ska med andra ord inte bara skapa en produkt
som täcker ett befintligt behov, utan även lägga grunden för nya sätt att spela på.
Projektorienterat finns tre huvudsyften:
• Det akademiska syftet. Att enligt given kursplan konkretisera och tillämpa all kunskap från
utbildningen i ett projekt.
• Det utmanande syftet. Att ta en helt ny idé från tanke till fysisk, verklig och säljfärdig produkt
med allt vad det innebär.
• Det affärsmässiga syftet. Att i kombination med empiri och teori skapa något på riktigt som
kommer användas och ligga till grund för en framtida verksamhet. Resultatet ska inte hamna
i en papperskorg eller glömmas bort efter ett par månader efter examen.

1.4 Mål

Projektet sker i form av examensarbete på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i
Halmstad. Projektets mål och rapport är därför anpassade för den specifika tidsram och de krav som
ställts av högskolan. Projektgruppen ser det som ett delmål, då projektets livstid sträcker sig längre in
i framtiden med nya, färdiga koncept och funktioner som kommer fortsätta utvecklas. Mer om
framtiden finns i kapitel 12.
Liksom syftet att ta en idé till färdig produkt, är projektets mål är att, till projektredovisningen och till
UTEXPO i Maj 2014, ha en nollserie om 20 enheter som är helt färdiga, kompletta och driftsklara för
användning och försäljning samt producerbara i den mån att rent ekonomiskt gå plus. Dessutom en
hållbar affärsplan för att kunna söka nytt ekonomisk stöd och underlag för att kunna starta en
verksamhet runt produkten. Målet är förhållandevis högt satt, då riktlinjer och motsvarande projekt
endast brukar resultera i en funktionsprototyp.
Effektmålet är en gemensam vision att den tid och det arbete som investerats i projektet kommer
ligga till grund för ett företag som utvecklar och säljer avancerad, spelteknisk rekvisita inom ett år
från det att den här rapporten lämnades in.

1.5 Avgränsningar

Projektgruppen har designat och utvecklat hårdvara för att uppnå flera funktioner inom olika
marknader och målgrupper, men valt att initialt fokusera produkten mot actionsporter och göra den
helt klar för försäljning inom det området. Det är en fråga om processer, funktionsflöden och
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kombinationer som främst styrs genom mjukvaran - som är det mest dynamiska och enklaste att
förändra och anpassa i efterhand.
Informationen som avhandlas i den här rapporten berör arbetet fram till och med projektledarens
examen på utvecklingsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Halmstad, vilket endast räknas som ett
delmål i projektet som helhet.
En rapportrelaterad avgränsning kommer vara att fullständig information kring de transaktioner och
affärer med leverantörer inte kommer att redovisas i sin helhet. Med andra ord utelämnas fakturor,
kvitton och annan specifik information och redovisas endast sammanfattningsvis, då dessa anses
onödiga och skulle ta upp hundratals extra sidor. Även färdiga komponenters datablad och
specifikationer, liksom all typ av programkod, lämnas utanför rapporten. Dokumenten finns dock väl
förvarade.
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2. Projektbeskrivning

Här följer en kort presentation av vilka grunder som projektet vilar på, inblandade personer och
kapital.

2.1 Projektorganisation

Projektgruppen består i huvudsak av tre personer med huvudkompetenser inom produktutveckling,
hårdvara och mjukvara. Tillsammans har de över 30 års erfarenhet av att arrangera och spela de
konfliktbaserade spel som Spectraflag främst vänder sig till.
2.1.1 Projektgrupp
Daniel Sträng (projektägare) - Projektledning, konstruktion, dokumentation, marknad och övrigt.
Projektet ligger till grund för Daniels examensarbete på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid
Högskolan i Halmstad. Programmet utbildar inom innovationsvetenskap och lär studenterna att
ta en idé hela vägen till en färdig produkt på marknaden. Utöver de kunskaper som tangerar
projektledning och produktutveckling har Daniel fördjupade kunskaper inom konstruktion och
grundkunskaper inom det mesta inom teknik och elektronik.
Har spelat Airsoft - det vill säga ett av de actionspel som produkten främst vänder sig mot - i
över 14 år och har således mycket god erfarenhet av den behovsbild och problematik som ligger
till grund för projektet. Han har själv arrangerat flera evenemang och har stora kontaktnät som
dagligen underhålls via internet och fysiska träffar.
Martin Sträng - Mjukvaruutveckling och optimering
Civilingenjör i datateknik och yrkesverksam inom programmering av embedded-produkter och
nätverk. Mycket engagerad och insatt i funktioner på detaljnivå. Martin har också varit aktiv
spelare och har således erfarenhet av de behov och funktioner som produkten bygger på.
Ronny Ohlsson - Elektronik och produktionsaspekter
Arbetar inom en stor produktionsverksamhet och har således omfattande erfarenhet av
möjligheter, kostnader och begränsningar vid produktionsanpassning. Ett av Ronnys största
intressen är elektronik. Utöver stor erfarenhet av egna projekt har han akademiska meriter inom
systemadministration, nätverk och hårdvara. Ronny är också aktiv arrangör och mycket insatt
spelare i nämnda actionsporter.
2.1.2 Intressenter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Sträng: i form av examensarbete och i egenskap av projektansvarig/ägare
Resterande projektgrupp
Högskolan i Halmstad: Handledare Hans-Erik Eldemark och examinator Leif Nordin
Spel- och upplevelsearrangörer
Actionsportutövare i Sverige och Europa
Konfliktspelsföreningar
Butiker inom actionsporter
Leverantörer av komponenter och andra delar
Kinesiska och andra utländska tillverkande företag
Övriga instanser som är inblandad i betalning och leverans
ALMI företagspartner: Kontaktperson Conny Nilsson

2.2 Ekonomisk översikt

Ekonomiskt stöd söktes hos ALMI företagspartner Halland AB. Totalt söktes 20 000 kr, jämnt
fördelade över aktiviteterna framtagning av prototyp samt nollserie. Projektet erhöll totalt 15 000
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kronor jämnt fördelat likt ansökan (se bilaga 2). Även privat likvid har fått gå in i projektet. Här nedan
visas en översikt över projektets intäkter och utgifter, avrundat till närmaste hundralapp.
Intäkter
Lektor Fåhré, bidrag eget examensarbete
Lektor Fåhré, bästa halvtidspresentation
ALMI företagspartner - ekonomisk stöd
Deltotal

+ 2000 kr
+ 10 000 kr
+ 15 000 kr
27 000 kr

Privat likvid

+10 000 kr

Utgifter
Utvärdering, utveckling och prototyper
Material; övrigt utveckling
Material och komponenter; nollserie
Material och komponenter; tillbehör
Arrangemangsavgifter
Projektorienterade resor

4 400 kr
1 200 kr
22 000 kr
3 100 kr
400 kr
4 700 kr

Total

Total
Antal
8
3
2

Resa
Halmstad - Markaryd T&R
Halmstad - Göteborg T&R
Halmstad - Karlskrona T&R

37 000 kr

35 800 kr

T&R
11,4 mil
26,6 mil
42,5 mil

Total resväg
Total kostnad (18,50kr/mil)
91,2 mil
1687 kr
79,8 mil
1476 kr
85 mil
1573 kr
Totalt: 4736 kr
Tabell: Resor i projektet, vilka skedde med bil
Milersättning räknades 18:50 kr/mil (Skatteverket, 2013).
För sammanställning över de specifika kostnader som omfattar den tillverkade nollserien, se bilaga 3.

2.3 Tidplan

En mycket grov tidplan utformades tidigt i projektet, där de viktigaste aktiviteterna och sambanden
markerades (se bilaga 4). Utöver det har en dynamisk utvecklingsprocess medfört en föränderlig och
veckobaserad planeringen i form av levande dokument.

2.4 Risker

Det föreligger risker i form av immateriella och juridiska frågor, som är uppmärksammade och
medtagna i flera beslutsprocesser för att minimera tråkiga påföljder. För mer information, se kapitel
9. Affärsplan.

2.5 Sekretess

När kontakt etablerats med personer utanför projektgruppen, har ett löst eller inkluderat
sekretessavtal undertecknats av samtliga parter. Bilder och annan digital information har under
arbetet förvarats i lösenordsskyddade eller krypterade miljöer.
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3. Metod för innovationsledning och produktutveckling

Produktutveckling kan ske på olika sätt. Flera frågor måste besvaras och variabler analyseras för att
sedan forma olika beslut i processen. Likaså finns det flera viktiga faktorer att ta hänsyn till och sätt
att kontrollera och validera hur framgångsrikt processerna i realiteten genomförs.

3.1 Produktutvecklingsprojekt

Till skillnad från ett vanligt projekt kan det saknas en eller flera viktiga pusselbitar vilket gör det
svårare att planera tillgänglig tid, förutspå kompetenskrav och skapa en tydlig kravspecifikation från
start. Att bygga en friggebod efter givna ritningar gör det lätt att skapa en tidplan, beräkna
materialåtgång och kompetensbehov. Men ju fler av fördefinierade komponenter och villkor som
plockas bort, desto högre krav ställs på processen (Holmdahl, 2010).
Ett nyproduktutvecklingsprojekt präglas därför ofta av osäkra variabler. Kunskapsgap sluts löpande
och nya begränsningar, liksom möjligheter, tillkommer. Det är med andra ord mycket viktigt att vald
metodik och projektets processer tillåter ständiga förändringar under arbetsgången. Det ligger till
grund för så kallad dynamisk produktutveckling. Dynamisk produktutveckling är användarorienterad
och bör alltid ha det som tillför funktionella och sensuella värden till just användaren i centrum.
Grunden i lean produktutveckling är exponering och förenkling - att lyfta upp och synliggöra allt, för
att därefter genomföra arbetet så enkelt som möjligt utan onödiga omvägar (lindstorm.se, 2014). På
så sätt elimineras slöseri av både resurser och tid.
LPD kan tillsammans med DPD, som agilt kan förändras och anpassas, skapa en mycket effektivt och
resurssnål verktygslåda för just nyproduktutveckling.

3.2 Användarcentrering

Användaren är nyckeln till framgång i produktutvecklingsprojekt. Notera användaren, och inte
kunden då det i flera fall kan vara två helt olika grupper med olika roller i produktfunktionen. Att
lyssna på, ta till vara på åsikter från och låta användaren empiriskt testa produkten eller tjänsten i en
realistisk miljö ger mycket värdefull återkoppling. Det gäller både innan, under och efter
utvecklingsprocessen av produkten (Holmdahl, 2010). Bortses användaren är det lätt hänt att den
som utvecklar ramlar i fällan och tror att dennes vision och preferenser är de rätta. Då riskerar
produkten att hamna helt snett och inte få den önskade attraktionskraft på marknaden som
förutspåtts.
Med användartester skapas empirisk fakta, som innebär att slutsatser baseras på erfarenhet genom
experiment, tester och iakttagelser av verkligheten. Informationen kan sedan analyseras och
valideras för att antingen bekräfta eller kullkasta ett förutfattat resultat eller teoretiskt resonemang
(Ottosson, Dynamisk Produktutveckling, 1999)
Likaså menar Holmdahl att fokus bör ligga på processen och inte resultatet. Att försöka styra
resultatet är som att skrapa på ytan, medan processinriktade förbättringar genomsyrar och per
automatik leder till ett bättre resultat.

3.3 Aktionsforskning

Ett effektivt men förhållandevis svårt sätt att kontrollera, utvärdera och effektivisera sina processer
är så kallad insider action research (IAR). Till skillnad från motsvarande outsider action research - där
externa resurser köps in utifrån för att bevaka verksamheten, används istället interna resurser. Med
intern resurs menas en person som redan är insatt i verksamheten eller projektet, känner till
företagskulturen, har djupa kunskaper inom det specifika området och på så sätt talar rätt språk för
en effektiv kommunikation gentemot projektmedlemmar och andra intressenter. Kombinationen gör
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att denne kritiskt kan titta in i sin egen organisation utan att missa vital, osynlig kunskap (Coghian,
2001).
Forskning i ämnet menar att alla inblandade har sin egen subjektiva syn på olika val och beslut, och
att det är en utmaning att hantera och utnyttja arbetssättet så effektivt som möjligt. Det finns
uppenbara fördelar med att vara djupt inblandad i processen. All kunskap och kännedom är bra och
påverkar helhetsbilden av var projektet är på väg och hur beslut ska tas. Det går att tala ett tydligare
språk och på så sätt effektivisera kommunikationen inom projektet. Det leder indirekt till att en
integrerad projektstyrning väcker mindre irritation bland medlemmarna.
Negativa aspekter finns dock. En insider måste kunna förhålla sig till, och särskilja på, projektets
formella mål och sina egna avsikter (Coghian, 2001). Dessutom finns en risk att en insatt person inte
kan se projektet tillräckligt objektivt och förbiser viktiga delar; med andra ord att denne inte "ser
skogen för alla träden". En annan risk är att insidern inte får tillräcklig auktoritet eller lyckas tränga
tillräckligt djupt ner i processen då denne redan sedan tidigare har sin plats i organisationen
(Holmdahl, 2010).
Specifikt inom produktutvecklingsprojekt effektiviserar insider action research genom att förtydliga
och förenkla kommunikationen mellan parter. Vidare menas det att den bästa kombinationen är att
låta projektledaren agera insider. Risken att kunskap förloras på vägen minimeras, speciellt den
implicita helhetskunskap som projektledaren besitter (Holmdahl, 2010).

Sida 7(41)

Daniel Sträng
2014

4. Metod för projektprodukten

Under utvecklingsingenjörsprogrammet har undertecknad upplevt att vissa läror som berör
produktutveckling går stick i stäv med varandra och har således valt att hålla sig till ett mindre antal
för att söka mer kvalitativ kompatibilitet snarare än kvantitativ mångfald i metodiken. Lean
produktutveckling(LPD) och dynamisk produktutveckling (DPD) har valts, etablerats och präglat
projektets metodik, tänk och arbetsgång från början till slut. Produkten har växt fram utan fasta
ingångsvärden eller färdig kravspecifikation och varit en ständig lärandeprocess, vilket passar dessa
två metodpaket perfekt. Möjligheter har öppnat sig under arbetets gång, vilket direkt leder till att
koncept, funktionalitet och samband måste vara föränderliga och tillåta dynamik i arbetsgången.

4.1 Dynamisk och lean produktutveckling

Det som genomsyrat projektet och från början implementerats är tänket gör det viktigaste först!
Projektet har använt flera verktyg från dynamisk produktutveckling och lean produktutveckling.
Dynamisk innebär i stora drag att vara föränderlig och kunna fatta många små beslut för att öka
flexibiliteten och eliminera risken att stanna upp i onödan, medan lean i grund och botten har som
syfte att eliminera onödigt resursslöseri. I en parallell mot strömmande vatten görs de små besluten
för att snabbt komma runt småstenar och grenar, medan stor uppmärksamhet skall riktas mot de
stora stenarna som kan stoppa upp hela flödet och försena arbetet (Holmdahl, 2010).

4.2 Planering
4.2.1 Tidsplan
Att planera ett projekt är en vital del för att styra och koordinera arbetet, skapa förväntningar på
kommande aktiviteter och kontrollera huruvida processen fortskrider utan större problem
(Holmdahl, 2010). Samtidigt kan effektiv planering fördela resurser och skapa en viktig
tidsuppfattning hos såväl projektledare som projektmedlemmar som då knyts samman och skapar en
gemensam situationsanpassning.
Ovan är dock bara sant vid en agil och resursbaserad planering. De traditionella metoderna som
bygger på att förutspå hela händelsekedjan från början, som om det vore en matematiskt ekvation
som faller ut i ett uppnått projektmål, kommer fallera fort i ett produktutvecklingsprojekt.
GANTT-modellen, som räknas till en av de traditionella metoderna, kan dock vara bra att använda vid
en initial grovplanering (Ottosson, Dynamisk Produktutveckling, 1999). I modellen fördelas aktiviteter
över tid. Medan det synliggör de aktiviteter som just nu känns till, uppstår dock enkelt flaskhalsar,
resursfördelningsproblem och oundvikliga förseningar.
En effektivare löpande planeringen är resursbaserad planering. Här fördelas istället tillgängliga
resurser över tid. Den brukar kombineras med visuell planering, som har till syfte att tydliggöra och
exponera planeringen så att samtliga medlemmar effektivt kan ta del av den (Ottosson, Dynamisk
Produktutveckling, 1999).
4.2.2 Handlingsplan
Beskriver tillvägagångssättet för att nå projektmålet. Handlingsplanen kan brytas ned i flera steg och
brukar delas upp så att respektive projektmedlem har en egen över sina planerade aktiviteter vilket
kan liknas vid en att-göra-lista (Holmdahl, 2010).

4.3 Affärsplan

En tydlig affärsplan underlättar vid företagspresentationer, lanseringar, investeringar och inte minst
för ledningen själva då otydligheter och strategiska luckor lätt upptäcks då tänkta koncept överförs
från tanke till papper (Kotler, 2001). En affärsplan bör föra tydliga resonemang om vilka kundvärden
som produkten tillför, samt varför den är en bra affärsidé för företaget att arbeta med.
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4.4 Informationsdelning och styrning
4.4.1 Dokumentation
Samlad och levande dokumentation bör upprättats, i såväl punktform som löpande instruktioner,
efter en brainstorming, diskussion eller annan tankeverksamhet där nya beslut kring funktion, design
eller annan påverkande faktor tas. Kärnförståelsen för delar som påverkar produktens helhet och där
med respektive del som projektmedlemmarna är inblandade i måste hållas på en jämn nivå i hela
gruppen. Den systematiska kunskapsspridningen kan liknas vid A3-rapporter, som främst används
som sammanfattade informationsrapporter för att bland annat sluta kunskapsgap på gruppnivå
(Holmdahl, 2010), men med huvudsyfte att sprida både små och stora beslut och nyvunnen
information snabbt och effektivt. Utmaningen är att hålla dokumenten uppdaterade, tydliga och
överskådliga då det lätt blir många. En indirekt fördel kan vara att daterade dokument utgör bevis vid
immateriellrättslig tvister (Föreläsning Patenträtt, Valea AB, 2013-10-08).
4.4.2 Elektronisk kommunikation
Om projektgruppen är utspridd och inte fysiskt kan mötas är internet och dess möjligheter
ovärderliga. Information, både muntlig, symbolisk och skriftlig kan enkelt delas och förmedlas både
till grupp och individ. För kommunikation är till exempel programmet skype (Skype.com, 2014)
utmärkt, och för fildelning Dropbox (Dropbox.com, 2014).
4.4.3 Kunskapsgap
Tidigare i kapitlet beskrevs ett produktutvecklingsprojekt som ständig lärandeprocess. På ett djupare
plan av det påståendet finns de så kallade kunskapsgapen, som uppstår om nödvändig kunskap inte
finns inom gruppen. I värsta fall stannar projektet upp helt, alternativt leder arbetet mot felaktiga
beslut som kan resultera i att ett fel passerar hela vägen genom tillverkning och slutligen ut till kund
(Holmdahl, 2010). En stängning av ett kunskapsgap görs genom att information samlas in eller
projektmedlemmar ökar sin kompetens genom utbildning. Kunskapsgapen bör samlas på en vägg i
projektrummet och bearbetas under projektets gång.
4.4.4 A3-rapporter
Ett sätt att samla, sammanfatta och göra kunskap överskådligt. Kan liknas vid att göra en ritning över
tankar eller kunskap som enkelt kan förmedlas till andra. A3-rapporten ska med fördel innehålla
mycket bilder och lite text, vara enkel att tolka och sparas för de tillfällen då kunskapen måste
fräschas upp (Holmdahl, 2010).

4.5 Marknadsundersökning

Då användaren står i fokus måste projektorganisationen nå ut och kunna kommunicera med dem.
Data som redan samlats in under tidigare förhållanden kallas sekundärdata och används som en
viktig tillgång vilket sparar kostnader och framförallt tid jämfört med primärdata. Sekundärdata kan
bestå av statistik från företag, tidigare genomförda studier eller samhällsinformation om
demografiska faktorer, inkomster eller användarmönster.
När sekundärdata är otillräcklig eller inte finns att tillgå, kan primärdata skapas genom att empiriskt
undersöka det som önskas, genom att ställa specifika frågor till en specifik målgrupp (Ottosson,
Dynamisk Produktutveckling, 1999). Undersökningarna bukar vanligen bestå av intervjuer, enkäter
eller fokusgrupper.

4.6 Idégenerering
4.6.1 Brainstorming
Vid brainstorming delar projektmedlemmarna med sig av sina idéer till varandra. Ofta sker det
genom muntliga diskussioner där kritik inte är tillåtet under själva genereringsfasen för att tillåta
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även det som från början låter helt knäppt komma fram (Ottosson, Handbook in innovation
management, 2006). Brainstorming gör att gruppen tillsammans kan komma på fler nya idéer och
genom kombinationer utveckla dessa.
En alternativ form av gemensamt interaktiv brainstorming är då projektgruppen, eller minst två
personer, sätter sig vid ett bord med varsin penna. Successivt börjar medlemmarna skissa och
beskriva sina idéer medan de andra försöker förstå och förbättra den idé som beskrivs. När idéflödet
vid ett senare tillfälle tar slut används tidigare skisser för att ge ny inspiration (Holmdahl, 2010).
4.6.2 BAD-PAD-MAD-CAD
Ovanstående förkortningar står för brain, pencil, model och slutligen computer aided design.
Metodiken beskriver vilka steg en design med fördel genomgår. En idé är från början ofta luddig och
formas i huvudet på utvecklaren, som sedan överför den till skisser och teckningar. Här kan den
sedan realiseras genom att modelleras upp av enklare material, för att till sist optimeras och vara
underlagsskapande via mjukvara. Idén går med andra ord från att vara abstrakt, kreativ, mått- och
villkorslös till att bli en definierad och optimerad lösning. Att hoppa över steg i hopp om att försöka
effektivisera processen kan vara hämmande för kreativiteten och resultera i en mindre optimal
lösning (Holmdahl, 2010).

4.7 Set-based design

I traditionell produktutveckling finns en överhängande risk
att avgörande beslut tas i ett för tidigt stadie. Det kan sluta i
dyra omarbeten, onödig kommunikation och att resultatet
blir betydligt sämre än vad det hade behövt bli. En
designmetod som används för att motverka ovanstående
problematik är set-based design. Det är en grundläggande
arbetsmetodik för att minimera onödiga kostnader och
tidsslöseri genom att eliminera oplanerade omtag och
felaktiga beslut (Holmdahl, 2010). En optimal lösning skapas
genom att använda breda parameterspann, bygga upp
kunskap under beslutfattningsperioden för att sedan snäva
åt värden, integrera sambandsöverlappningar och slutligen
fastställa en given funktion innan beslut tas.
Symbol: Set-based designs lösningsmetodik

4.8 Push och pull

Ett produktutvecklingsprojekt bör styras med mål och visioner där aktiviteterna drar projektet åt rätt
håll, istället för att tryckas fram med komplexa specifikationer och detaljerade planeringar. Vid en
förändring är det betydligt enklare att formulera om visionen än att skriva nya bestämmelser och
riktlinjer (Holmdahl, 2010).

4.9 Paretoprincipen

Kallas även 80/20-metoden. Löpande metodik och tillika empirisk regel som menar att tjugo procent
av orsakerna står för åttio procent av verkan. Inom dynamisk produktutveckling handlar det om att
göra nästan rätt, implementera och sedan göra nästan rätt igen. De sista tjugo procenten anses ofta
ta för lång tid i förhållande till det tillförda värdet, samtidigt som osäkerheten är som störst och
dyrbara misstag kan uppstå (Holmdahl, 2010). Fungerar väl i kombination med set-based design.

4.10 Utvärdering och analys
4.10.1 PDCA
En grundläggande lärandeprocess som står för plan, do, check och ask. Modellen är mycket enkel
men effektiv då mindre problem uppstår i utvecklingsprocessen. En något mer utförlig modell heter
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LAMDA (look, ask, model, discuss, act) och används också inom aktionsforskning. Gemensamt är att
metoderna bygger på att analysera, genomföra, kontrollera om det gick som tänkt och därefter
förbättra. Processen går sedan runt igen och igen till önskat resultat uppnås (Holmdahl, 2010).
4.10.2 Parvis jämförelse
Används genom att poängsätta olika egenskaper hos olika alternativ för att kunna rangordna dem
efter prioritet. Tillämpas med fördel då ett problem har flera likvärdiga lösningar, eller då
kompromisser måste tillämpas vid tid- eller resursbrist (Bergman & Klefsjö, 2007).
4.10.3 Utvärderingsmatris
I många fall finns likvärdiga lösningar och koncept till problem. För att objektivt kunna ta det bästa
beslutet och välja rätt, kan en utvärderingsmatris vara bra att använda. Genom att vikta egenskaper
efter betydelse för att sedan poängsätta hur väl respektive alternativ uppfyller dem, kan en enkel
matematisk uträkning visa vad som bör vara det bästa valet (Ottosson, Dynamisk Produktutveckling,
1999).
4.10.4 FMEA
FMEA är ett feleffektanalysverktyg som används för att kontrollera tillförlitligheten och upptäcka
potentiella felrisker hos processer och konstruktioner. Syftet är att hitta felkällor, analysera dem,
utarbeta lösningsförslag och därefter analysera hur om felet löstes tillfredsställande. En känd risk att
ta hänsyn vid analysen är att fastna i detaljer och förlora den övergripande helhetsbilden. Det kan
leda till att en feleffekt, som uppstår då olika delar sammankopplas, råkar förbises (Stamatis, 2003).

4.11 Porters femkraftsmodell

Som namnet antyder är Porters femkraftsmodell en konkurrensanalysmodell som består av fem
konkurrenskrafter. Genom att analysera krafterna som består av substitutprodukter, olika hot från
potentiella nyetablerare, köparens och leverantörens förhandlingsstyrka och makt samt konkurrens
bland redan etablerade företag ökar insikten i hur attraktiv och lönsam en viss bransch är att verka i
(Kotler, 2001).

4.12 Användarbaserad testning

Produkten sätts in i verklighetsbaserade scenarion, i rätta miljöer och under andras handhavande.
Metoden tangerar löpande testning och validering, men ur ett användarperspektiv. Då
projektmedlemmarna har implicit kunskap och kognitivt känner annorlunda för produkten, är det
viktigt att låta användare utan tidigare erfarenhet låta testa produkten och aktivt analysera och
anteckna intryck - bra som dåliga.

4.13 Nyhetsgranskning

Vid nyproduktutveckling är det mycket viktigt att kontrollera två aspekter; om en liknande produkt
redan finns och om det som utvecklas inkräktar på andras immateriella rättigheter. I båda fallen bör
projektinitieraren ta ett steg tillbaka och omvärdera strategi och vision genom att antingen förändra,
förbättra eller förkasta idén. Ju tidigare granskningen sker, desto bättre. Att skapa immateriella
skydd är ofta en komplicerad och utdragen process, som med fördel görs i samarbete med ett
företag med kompetens inom området (Föreläsning Patenträtt, Valea AB, 2013-09-25).
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5. Teoretiskt perspektiv - Ad-hoc nätverkskommunikation

Nätverksfunktionen och radiokommunikationen är hjärtat i Spectraflag. Det gör produkten unik och
kan kallas produktens order winner - det som gör att en kund väljer just Spectraflag (Slack, Chambers,
& Johnston, 2006). Då flera enheter kan dela information med varandra, möjliggörs styrning och
beroendevillkor som ökar speldynamiken flerfaldigt. Men att skapa ett robust och pålitligt nätverk där
allt inte är fördefinierat var en stor utmaning. Här följer en fördjupning i hur nätverket byggdes upp.

5.1 Ad-hoc

Ett trådlöst nätverk som är fristående och därmed inte beroende av befintlig infrastrutkur eller någon
central styrenhet kallas ad-hoc-nätverk. Informationen delas internt mellan noderna - enheterna i
nätverket - som själva aktivt måste kunna anpassa sig efter rådande förhållanden och dirigera hur
information skickas och tas emot.
Ett väl fungerande ad-hoc-nätverk går mycket snabbt att driftsätta och kräver nästintill obefintlig
konfiguration på grund av sina dynamiska och självjusterande funktioner. Informationen kan
förpassas vidare genom routing, vanligtvis flooding, eller via broadcasting. Routing är en process för
att bestämma en optimal väg för informationen att passera genom nätverket, där flooding är en
metod som förpassar vidare informationen till kända noder utom därifrån det mottogs. Vid
broadcasting skickar samtliga enheter istället ut samtlig information, som då mottages av samtliga
inom räckhåll.
Förutom att skapa strukturen i nätverket är ett stort problem risken för radiomässiga kollisioner.
Enheterna delar samma medium att skicka sin information över och utan styrning kommer
kommunikationen störas ut om två eller fler sänder sin information samtidigt (Ni, Tseng, Chen, &
Sheu, 1999). En vanlig lösning är att tillämpa RTS/CTS (request to send/clear to send) för att
förebygga kollisioner. Nackdelen är att den kräver extra kommunikation (de Haan, Brázio, & Sobrinho,
2005).

5.2 Villkor och specifikation

Spectraflag ställer höga krav på nätverkets dynamik i form av att en nod ska kunna försvinna bort och
komma tillbaka till nätverket utan problem. Det är kritiskt att informationen som skickas runt och
uppdaterar noderna alltid är den senaste och aktuella. Betydligt mindre krav ställs på
överföringshastighet och uppdateringsfrekvens. Enheterna kommer sända en förhållandevis liten
datamängd och max åtta enheter kommer enligt specifikation finnas i ett och samma nätverk.
Kombinationen tillåter användning av en låg baud rate (dataöverföringshastighet), vilket ökar
räckvidden då kommunikationen är mer motståndskraftig för störningar (Frenzel, 2012). Utöver att
det är fastställd fysisk teori, bevisade projektgruppen det under sina radiotester (se bilaga 5).

5.3 Spectraflags nätverkslösning

Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags nätverkslösning
5.3.1 Uppbyggnad
Kommunikationen delas som standard upp i olika lager och numreras enligt OSI-modellen (Briscoe,
2000).
Här nedan sammanfattas varje lager i en tabell, med efterföljande rubriker som beskriver
lagerfunktionen och dess eventuella utmaningar mer djupgående.
Lager
Funktionalitet
1

FYSISKT

Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags nätverkslösning
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2

MEDIA ACCESS

Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags nätverkslösning

3

NETWORK

Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags nätverkslösning

4

TRANSPORT

-

7

APPLIKATION

Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags nätverkslösning

Lager 2: Media access control (MAC) layer
MAC behandlar följande information
Header
Sender id Low id
Paketstruktur

TTL Col. Payload

Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags nätverkslösning
5.3.2 Problem
Det finns många specialfall som kan uppstå och ställa till problem i kommunikationen. Följande
beskriver fyra scenarier som kan uppstå och hur Spectraflag hanterar dem.
Nodpar/grupper som blivit synkroniserade
Detta kan vara ett nät med endast två noder, eller två grupper av noder där varje grupp har olika
uppfattning om tiden, på ett sätt så att de två noderna som binder ihop grupperna vill skicka
samtidigt.
» Lösning: Sekretess
Hidden node problem
Två noder som är sammanbundna med en tredje nod
försöker skicka samtidigt. Det uppstår en kollision i den
mellanliggande noden som aldrig hör ett vettigt
meddelande. De två skickande noderna ligger för långt ifrån
varandra för att kunna detektera varandras sändningar
(Rahman & Gburzynski, 2006).
» Lösning: Sekretess
Bildkälla: Rahman&Gburzynski, 2006
Olika delar av nätet med olika tidsuppfattning skapar fel ordning.
Det finns först olika grupper av noder som kommit ur sync (men är i sync inom gruppen) och dessa
senare ansluts via en nod så att kedjan inte är i ordning. Om alla noder alltid uppdaterar tiden när de
får ett paket kommer ”rätt” tid aldrig att propagera nedåt i nummerordningen.
» Lösning: Sekretess
Lägre nod blockerad av högre nod
Två närliggande noder vill sända på samma tidskvanta men den med högre nummer hinner först.
Detta gör att den lägre noden (som ska ”bestämma”) aldrig får skicka. Den mellanliggande noden hör
heller aldrig den bestämmande nodens meddelande och kan således inte uppdatera sig.
» Lösning: Sekretess
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Lager 3: Network layer
Nätverkslagret har i uppgift att se till att data kan nå fram till sin destinationsnod, ifall inte alla noder
är direkt anslutna. Att noder inte har direkt kontakt är ett vanligt och förväntat tillstånd i denna
applikation. Noder kan organiseras i godtyckliga topologier (atis.org, 2014) och dessutom flyttas runt
vilket innebär att topologin när som helst kan ändras.
Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags nätverkslösning
Lager 7: Application layer
Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags nätverkslösning
5.3.3 Validering
Teorierna och funktionerna verifierades och validerades dels genom en speciellt för projektet
utformad simulator (se bilaga 6) dels genom praktiska och fysiska tester (se bilaga 5).
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6. Utvecklingsprocess

Spectraflag är ett mycket omfattande projekt och sträcker sig hela vägen från idégenerering,
behovsanalys, utvärdering, krav- och funktionsspecifikation, planering, arbetsstyrning, design,
specialutvecklad mjuk- och hårdvara, komponenter, löpande testning, nätverkande med producenter
och leverantörer, inköp, avtal, montering till marknadsföring. Stora krav ställdes på att både nå
projektmålet med en färdig nollserie, men också på hur metodik och innovationsvetenskap
tillämpades för att kvalitativt utföra arbetet på ett så effektivt och korrekt sätt som möjligt.

6.1 Strategi

Det var mycket lätt att finna sig själv göra det roligaste istället för det viktigaste, men med
förhållandevis lite tid till förfogande var det kritiskt att prioritera arbetsmomenten. Flera delar
berodde på varandra och ibland gällde att moment A behövde vara klart innan moment B kunde
påbörjas vilket skapade en kritisk händelsekedja. Dynamisk produktutveckling har präglat hela
utvecklingsprocessen då villkor och förutsättningar ständigt förändrades.
Redan tidigt i utvecklingen genomfördes proaktiva aktiviteter. Eventuella krav på specialkompetens
analyserades, domännamn till hemsida köptes och all dokumentation och marknadsföringsmateriel
upprättades redan från början på engelska för att förenkla framtida internationella expansion.

6.2 Nyhetsgranskning

Trots genomgående sökningar i den internationella databasen Espacenet (espacenet.com, 2013), den
nationella databasen hos PRV (PRV.se, 2014) och genom sökmotorer på internet hittades inga patent
som kan liknas vid Spectraflag. Flera sökordskombinationer med innehåll av termerna scenario,
skirmish, wargame, orienteering, props, sport, airsoft, paintball, simulated, game, digital, experience,
communication med flera gav inga anmärkningsvärda resultat. Inom spelsektorn fanns det främst
patent som berörde datoriserade system, övervakning eller radiostyrda fordon.
Spectraflag antog, med reservation för vad en påkostad och professionell granskning hade kunnat
visa, att inget patentintrång gjordes.

6.3 Marknadsundersökning

Produkten har en förhållandevis specifik och snäv målgrupp vilket ställde särskilda krav på
marknadsundersökningen. Två viktiga aspekter att ta hänsyn till var att:
• Samtliga personer i projektgruppen var experter inom givet kundsegment.
• Personer som inte är insatta i konfliktbaserade spel kommer inte förstå frågeställningarna.
För att fånga in både kunderna (arrangörerna) och användarna (spelarna, även arrangörerna) gjordes
dels en riktad enkätundersökning och dels personliga utfrågningar.
6.3.1 Enkät
Att sprida en enkät öppet via sociala medier eller liknande hade resulterat i grovt missvisande
resultatet vad gäller behov och önskemål. Då gemene man inte kan relatera till produktfunktionen
och dess syfte skapades istället en enkät speciellt riktad mot väletablerade spelarrangörer inom
airsoft och paintball. Därefter skickades en personlig inbjudan ut till särskilt utvalda arrangörer via en
stor community 1. Enkäten blev med andra ord mer kvalitativ än kvantitativ och gav en djupare insyn
med mer värdefull användarspecifik information.
Sekretess
Stycket behandlar enkätdata
1

Community: En samlingsplats på internet med möjlighet för diskussion och kommunikation mellan människor
med gemensamma intressen.
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6.4 Arbetsdynamik
6.4.1 Planering
En typ av GANTT användes vid projektstarten för att skapa en mycket grov översiktsplanering över de
huvudaktiviteter som initialt antogs behöva genomföras och för att hantera vissa av högskolan satta
deadlines. Se bilaga 4.
Utöver det har en mer specificerad planering, som uppdaterades varje vecka eller oftare funnits. Den
var till skillnad från GANTT resursbaserad, där fokus låg på respektive resurs och dess tillgängliga tid.
Visuell planering användes till viss del i enlighet med metodkapitel. Då projektmedlemmarna
arbetade utifrån olika orter fanns ingen anledning att bruka en stor, fysisk whiteboardtavla som med
fördel annars används vid den typen av planering. Istället lades energi det på att göra planeringen
visuell och framförallt aktuell genom att ha flera levande dokument med genomförda, nuvarande
och kommande arbetsuppgifter för respektive medlem där alla kunde editera och kommentera.
6.4.2 Kunskapsgap
Kompetensbrist har eliminerats efterhand genom ständigt sökande av information, intervjuer och
learning by doing. Detta både vad gäller konstruktionsprogram, materialval och elektronik, till
mjukare kunskaper inom kognitivt beteende och fysisk hantering av produkten. Samtliga i
projektgruppen har ställts inför tidigare okända utmaningar och genom tid, informationskällor och
testning löst problem löpande. Undertecknad har bland mycket annat på egen hand lärt sig
konstruera och framställa mönsterkort med allt vad det innebär, med en inlärningstid på cirka två
veckor.
6.4.3 IAR
Projektets mål har varit tydliga och företagsinspirerade. Dock är projektet också underlag för en
rapport i innovationsvetenskap och krävde således bevakning, dokumentering och metodanvändning
som ur ett annat perspektiv annars kanske inte tagits hänsyn till. Undertecknad, och tillika
projektledare, har därför kontinuerligt genomfört en enklare typ av insider action research (IAR) för
att bevaka och på ett visst sätt kontrollera hur det metod- och processmässiga arbetet fortlöpt.
6.4.4 Arbetsplatser
Arbetet skedde i huvudsak på fyra olika platser; hemma hos respektive projektmedlem och i
projektrum på skolan för återkoppling med handledare. Projektet har omsatt en stor mängd fysiska
delar och parallella byggprocesser vilket ställt stora krav på arbetsyta och tillgång. Dessutom krävdes
en mängd verktyg och utrustning för bland annat lödning, mätningar och analys.
Arbetet har på grund av mängden komponenter, krav på utrustningstillgång - och för att tillåta
arbete dygnet runt och helger - främst skett hemifrån. Då projektmedlemmarna bor i olika städer har
projektansvarig rest runt flera gånger i månaden.
6.4.5 Projektkommunikation
Medlemmarna var verksamma på olika orter och krävde således smidiga kommunikationskanaler.
Programmet Skype (Skype.com, 2014) användes främst för löpande diskussion. Det tillät gruppsamtal
så att hela projektgruppen kunde diskutera med varandra, såväl som bilddelning för att enkelt
integrera en bild i konversationen. För samtligt projektrelaterat material, vilket inkluderar både
dokument med instruktioner och tankar, A3-rapporter (se bilaga 8) fotograferade bilder,
ritningsunderlag från riktig konstruktionsmjukvara och snabba skisser från bildbehandlingsprogram,
användes den internetbaserade molntjänsten Dropbox (Dropbox.com, 2014). Arbetet skedde
löpande mot molntjänsten för att alltid ha materialet tillgängligt - var en projektmedlem än befann
sig.
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6.5 BAD-PAD-MAD-CAD

Spectraflag innehåller flera detaljer som behövde designas helt från blankt papper. Det berörde både
mekaniska delar i olika material, elektronik, funktioner och mjukvara. Samtliga av dessa kategorier
kräver sina typer av processer men har gemensamt att de måste växa fram från idé till resultat med
allt däremellan. Via idégenerering (BAD), både individuell och i grupp, togs koncept och
diskussionsunderlag fram. Här utgick deltagarna främst från erfarenhet inom spel och kunskap inom
respektive kompetensområde. Genom att som tvärfunktionell grupp diskutera och prioritera olika
aspekter av problemen, kunde olika lösningar dyka upp och även slås ihop.
Med penna och papper (PAD) kunde idéer realiseras, modifieras och framförallt kommuniceras
mellan varandra. Ett par av skisserna finns att beskåda i bilaga 9. Penna och papper upplevdes som
oslagbart för att så snabbt och med så lite begränsningar och hinder som möjligt kunna föreviga den
idé som dykt upp. De detaljer och specifikationer som sedan kändes aktuella blev till bättre skissar
och eventuellt till en mindre prototyp eller 3D-utskrift (MAD), för att slutligen ritas upp i CATIA
V5R20 (CAD). Först där kunde olika delar testas och toleranssättas mot varandra på riktigt.

6.6 Produktutvecklingskategori

Spectraflag hamnade i produktutvecklingskategori want, i kombination av en dos wish (Holmdahl,
2010). Till skillnad från en need-produkt, som ofta är en vanligt förekommande produkt med små
förändringar, var det inte lika hetsigt att vara snabbt ut på marknaden och följa en fast tidplan med
en wish- eller wantprodukt.
Då konceptet och produkten i sig var helt ny och saknade motsvarighet på marknaden idag, behövde
dynamiska metoder användas som lät utvecklingsarbetet förändras i takt med hur
kravspecifikationen mer och mer tydliggjordes. En want/wish-produkt innebar ostabila villkor och ett
från början osäkert utfall, vilket följaktligen ledde till ett högre risktagande och större krav på
dynamiska arbetsmetoder.
Det var mycket viktigt att få respons och förbättringsförslag från användarna så tidigt som möjligt, i
och med att det inte fanns någon fastslagen utgångspunkt i form av redan validerade, liknande
produkter. Allt enligt citatet "en enda såld ny produkt är värd mer än en hyllmeter med
marknadsundersökningar" (Holmdahl, 2010).

6.7 Parallell design

Där resurser och framförallt tid finns bör en optimal utveckling ske seriellt. Sett till PDCA (se
metodkapitel 4.10.1) bör varje del kontrolleras och utvärderas, som i ett pussel där det med fördel
läggs en bit i taget, istället för flera samtidigt. Spectraflag har dock, med de högt satta målen i
förhållande till tillgänglig tid, fått växa fram ur något som kan liknas vid parallell utveckling.
Många arbetsmoment fick ske parallellt på grund av den begränsade tiden, vilket ställde mycket höga
krav på proaktiv felsökning och analys. I princip hela produkten designades från grunden vilket
ställde mycket höga krav på såväl helhetskoncept som hur olika delar samverkade. De som
påverkade varandra och styrdes av varandras toleranser fick på ett teoretiskt plan tas fram och
verifieras tiotals gånger för att försäkra funktion och kompatibilitet innan de realiserades. I och med
processen att designa, realisera genom underlag, knyta leverantörskontakter och beställa kostade
både pengar men framförallt tid fanns inte mycket utrymme för misstag.
Tillvägagångssättet skapade risker eftersom det behövde bli rätt från början. Fördelen var att det
höjde produktiviteten, minskade tidsåtgången - med undantag av det tidstillägg som det ökade
antalet proaktiva kontroller medförde - och reducerade kommunikationsbehov. I arbetet var det
kritiskt att använda set-based design (se metodkapitel 4.7) då det specifikt tillät parallellisering av
aktiviteter och även löste upp beroenden (Holmdahl, 2010) samtidigt som det resulterade i en så
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nära optimal systemdesign som möjligt. Varje komponent specificerades med mycket breda
parametrar och osammanhängande koncept från start. Med tiden utvecklades fasta villkor som
förankrades och, i kombination med satta krav, formade slutprodukten genom att löpande beslut
snävade till parametrarna mot fasta värden och på så sätt sammanfogade komponenterna. De
villkorsstyrda delar som var omöjliga att hantera i förväg - till exempel höljesdelar med mycket hög
tolerans gentemot en annan del - fick dock läggas seriellt och lösas på bästa sätt efter givna
förhållanden. Ofta innebar det en kompromiss mellan kvalité, funktion och kostnad. I praktiken
innebar det flera tester och toleransutvärderingar i CAD, samt fysiska komponenttester och konceptoch designprototyper. Vid avgörande bitar kunde fysiska komponenter realiseras i 3D-skrivare (se
bilaga 10).

6.8 Funktioner
6.8.1 Singel- och multifunktionalitet
Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags funktioner
6.8.2 Funktions- och kravspecifikation
Dessa två variabelfyllda faktorer har växt fram under arbetets gång. Vid projektstart var själva
konceptet om en multifunktionell rekvisita med intern radiokommunikation fastslaget. Men vilka
funktioner som definierade multifunktionell, hur radiokommunikationen skulle ske eller hur
produkten överhuvudtaget skulle se ut var helt obestämt.
Utifrån extensiv brainstorming och omfattande bollande av idéer inom projektgruppen byggdes sakta
men säkert en produktvision upp och började omfatta;
•

Funktion
Vara helt fristående, utan behov av omgivande infrastuktur eller support
Robust, självjusterande nätverksfunktion
Styrning och hantering från enheterna
Användarvänligt gränssnitt
Logiska menyer
Tydliga och praktiska inställningsflöden
Visuell information på enheten
Uppmärksamhet via ljud och ljus
Sensorer för ljus och rörelse
Möjlighet att endast vissa individer ska kunna påverka
Möjlighet att extrahera information och resultat
Strömförsörjning genom både batteri och extern källa
Tåla kraftiga radiosändare i närheten
Fail gracefully - om något fel uppstår, hanteras det på rätt sätt
Minimum tre färdiga spelalternativ

•

Hölje och utsida
Slagtålig
Tåla projektiler från luftvapen
Väderbeständig
Vatten- och fukttät
Associeras med varumärket
Ljus ut 360°
Stilrent utseende
Standardisering av skruvar och andra fästelement så långt det går
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•

Elektronik och insida
Komponenter som uppfylla funktionskraven
Standardisering av komponenter så långt det går
Fungera i vanliga spelmiljöer och temperaturer, från -15°C till +35°C.
Minimum 10 timmars driftstid

6.8.3 Spelfunktioner
Genom flera idégenereringssessioner byggdes olika specifikationer upp för hur produktens
radiokommunikation och digitala precision skulle kunna forma nya spel. De flesta byggde på
traditionella spel, men med effektivare styrning, resultathantering och spelarinformation.
Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags spelfunktioner
6.8.4 Ljud och ljus
För att förenkla användandet och interaktionen mellan teknik-människa standardiserades
produktens ljud- och ljussignaler. Ljuset fyllde främst en funktion för att markera en lagfärg, men
även om enheter var aktiva, i spel eller om spelet var över samt vad enhetens aktuella status var. Det
fanns fyra färger att välja mellan, i kombination med flera olika blinkningar. Ljud likaså; en ton, men
genom flera olika i följd efter varandra i olika tempo kunde olika händelser signaleras för
användaren.
6.8.5 Menysystem
Användarna skulle kunna konfigurera, starta och överlag hantera enheterna utan externa delar. Dels
skulle Spectraflag vara ett självständigt system och inte vara beroende av infrastruktur, dels skulle
antalet produkter och delar som behövdes för användning minimeras för att avlasta arrangörerna.
Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags menyuppbyggnad
6.8.6 Resultathantering
Ett spel slutar alltid på något sätt, och det måste gå att avgöra vem som förlorar och vem som vinner.
Helst med specifikationer och uppföljning. Utöver att få resultat att visas direkt på enheterna gav den
tillgängliga nätverkskommunikationen och Bluetooth'en möjligheter att expandera ut information
även på datorer, telefoner och surfplattor.
Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags resultathantering

6.9 Radiokommunikation

En mycket central del och produktens order winner (Slack, Chambers, & Johnston, 2006)
var radiokommunikationen. Via ett trådlöst nätverk skulle enheterna kunna skicka data mellan
varandra. Funktionen kunde sammanfattas som ett självjusterande, trådlöst meshnätverk.
Nätverket var således inte av den enklare, fördefinierade typen där enhet A vet att den ska skicka
data x till enhet B, som är beredd på att ta emot. Nätverket fick istället byggas upp av olika villkor och
vara mycket dynamiskt i sin utformning, eftersom upp till åtta enheter skulle kunna kommunicera
med alla andra utan att veta vilka som var där. En eller flera skulle kunna försvinna bort en stund och
sedan komma tillbaka igen. Allt utan att kommunikationen krockade eller på andra sätt stördes ut.
Ledordet i utvecklingen var robusthet. För djupare teori i ämnet, se kapitel 5.4 som avhandlar teorin
bakom nätverkskommunikationen.
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6.9.1 Teknikval
Att skicka information trådlöst kunde göras på olika sätt. Antingen via befintlig infrastruktur genom
mobila nät eller fristående system av olika slag. Tidigt i projektet fastslogs det dock att
kommunikationen skulle vara fristående och lösgjort från löpande kostnader, vilket lämnade någon
typ av radiokommunikation kvar; tonkodad eller digital. Valet föll på digital då den framförallt var
mindre komplex, tog mindre plats och blev billigare. En jämförelse mellan teknikerna med dess föroch nackdelar finns att läsa i bilaga 12.
6.9.2 Frekvensval
Sekretess
Stycket behandlar valet av frekvens
6.9.3 Modulval
Sekretess
Stycket behandlar valet av radiomodul

6.10 Hårdvara

Spectraflag är designad från ett blankt papper och innehåller nästan enbart speciellt konstruerade
och producerade delar. Det ställdes höga krav på hållbarhet, väderbeständighet och funktionalitet.
Allt i kombination med en för användaren tilltalande enkelhet.
6.10.1 Hölje
Frågorna var väldigt många från början. Skulle produkten vara rund, fyrkantig eller mittemellan? Vad
fick den väga och hur stor fick den vara? Gruppen var medvetna om att alla designval präglades av en
kombination mellan funktion, utseende och kostnad och började skissa på alternativ. Framförallt den
sista faktorn var mycket viktig att ta med redan från början. En fyrkantig design är till exempel i
princip alltid billigare än en rund, men det beror också på tillverkningsmetod och material.
Producerbar var dock ett ledord i designarbetet.
Sekretess
Stycket behandlar Spectraflags hölje, materialval, materialegenskaper och produktionsmetoder
Knappar och kontakter
Sekretess
Stycket behandlar detaljer och egenskaper för specialtillverkade knappar och kontakter
Skärm
Sekretess
Stycket behandlar valet av skärm
Radioantenn
Sekretess
Stycket behandlar detaljer, egenskaper och infästning av radioantennen
Packningar
Sekretess
Stycket behandlar detaljer och materialval vad gäller produktens packningar
6.10.2 Underlag till producenter
Allt datorbaserat konstruktionsarbete genomfördes i Dassault Systèmes CATIA V5R20. Varje enskild
del ritades upp och lades ihop i en sammanställd produkt, vilket skapade ovärderliga
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verifieringsmöjligheter att kunna greppa helheten, se delarnas samspel och kunna avgöra
toleranskrav för respektive del.
Från filtypen .CADPart (med utgångspunkt från en sammansatt .CATProduct) extraherades
informationen till de 3Dbaserade filtyperna .IGS och .STP. Alla delar lades också upp på ritning och
måttsattes, sparades som PDF och bifogades med de andra filerna som stödunderlag för
tillverkningsföretaget. För en komplett sammanställning av ritningar och underlag till höljesdelarna,
se bilaga 21.
6.10.3 Elektronik
Hela den elektroniska funktionen skulle vara ett inbyggt, självförsörjande system. Centralt fanns
mikroprocessorn. För att underlätta vid prototypande valdes en mikroprocessor med färdigt breakout-board - med andra ord något som är lite enklare att löda och bygga runt då mönsterkort med
hålmontage redan fanns från början.
I takt med att funktioner lades till i specifikationen och möjligheterna uppdagades, uppkom dock en
brist på I/O-portar. Det löstes innovativt och med extra arbete genom att bygga in shiftkretsar; en
analog och en digital. De kan förklaras som en mängd strömbrytare som växlar mellan olika in- och
outputs. Genom att kombinera ett smart hårdvaruupplägg med lite extra mjukvara skapades med
andra ord fler portar och gjorde det möjligt att använda fler komponenter.
Kablar köptes in i flera storlekar och modeller för utvärdering. Färdigskalade kablar kostade lite mer
men sparade mycket tid vid montering vilket var att föredra. Det krävdes olika färger för att enkelt
sortera och hålla koll på kopplingarna. Likaså utvärderades valet hur kablarna skulle kopplas in i
kretskorten; lödas på, skruvas med terminaler eller via kontakter. Då kortet skulle säljas som ett löst
kit valdes lödning bort. Terminaler och kontakter köptes in och utvärderades, där terminalerna
slutligen valdes eftersom kontakterna visade symptom på glapp.
Ljus
För att mäta omgivande ljus, och kunna justera lysdiodernas intensitet därefter, användes först en
fotodiod. Tester visade dock att skalan på de analoga värden som presenterades inte var tillräckligt
stor, vilket gjorde det opålitligt. Istället användes en fotoresistor, med kompromissen att avläsningen
tar lite längre tid - cirka 1/10 sekund jämfört med fotodioden som är mycket snabbare.
Valet av vad som skulle skapa ljuset var länge ett diskussionsämne. Någon form av lysdiod var att
föredra med tanke på mängden ljus i förhållande till strömåtgång. Dock fanns alternativen
hålmonterade eller ytmonterade, samt RGB (flerfärgade) eller enfärgade. Ett alternativ som köptes
och testades var en RGB-slinga med ett färdigt antal monterade lysdioder som kunde styras via en
seriell dataström. Det tog dock upp för mycket uppmärksamhet från mikroprocessorn. Istället valdes
enfärgade och hålmonterade LED's, då de gav mest ljus för minst energi i förhållande till testade
RGB'er. Totalt köptes fyra olika modeller in för varje färg, för att hitta de som presterade bäst sett till
strömåtgång kontra ljusintensitet. För att se en parvis jämförelse och utvärdering mellan enfärgade
LED's och RGB'er, se bilaga 15.
Ljud
I prototyperna användes två olika typer av små piezoelement. Ljudnivån var dock inte tillräcklig.
Större 115db sirener köptes in på test och modifierades. I och med att ljudkällan skulle befinna sig
inuti en tätad konstruktion befarades dock ljudet bli förhållandevis lågt. Experiment med tätade hål genom gummimembran limmade på insidan - gav ingen större effekt och den lilla vinst i ljud var inte
tillräcklig i förhållande till nackdelen med fler öppningar i konstruktionen.
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Spänningsregulator
Tidigt bestämdes att Spectraflag skulle matas med ett 7.4V (nominellt värde) litium polymer
batteripack. Spänningen behövde dock regleras ned till 5V innan det gick in i systemet. Ett par
komponenter hade sedan egna regulatorer då de byggde på 3.3V.
Sekretess
Stycket behandlar komponentval
Kondensatorer
För att motverka störningar i spänningsmatningen vid kritiska komponenter användes flera
kondensatorer. Exempelvis skedde ett spänningsfall precis då radiomodulen började sända, då den
drar en stor mängd ström i det ögonblicket. En uppladdad kondensator i närheten kunde jämna ut
och eliminera störningarna. Keramiska kondensatorer har låg kapacitet men är snabba, medan
elektrolyt är tvärtom, vilket gör att en kombination användes.
Huvudkomponenter
För en sammanställning av elektroniska huvudkomponenter som bland annat berör RFID, Bluetooth,
accelerometer och radiomodul, se bilaga 24.
6.10.4 Mönsterkort
Vid projektstart saknades helt kompetens kring mönsterkort, eller kretskort som det ofta benämns,
vilket var ett uppenbart kunskapsgap. Det fanns mycket regler att förhålla sig till, likt all konstruktion.
Kretsbanorna skulle dras och förhålla sig till varandra på ett visst sätt, dimensioneras efter mängden
ström som passerade igenom banorna och risken för kortslutning minimeras vilket kunde räknas ut
på med olika verktyg (Circuitcalculator.com, 2006). Dessutom var det en konst att placera ut
komponenterna och lyckas ansluta alla delar.
Två veckors intensivt läsande av guider, testning, sömnbrist och learning by doing resulterade i en
provbeställning av det enklare mönsterkortet som användes i produkten, så kallat LED board v1.0.
Arbetet genomfördes främst med programmat DipTrace (DipTrace, 2014), som kunde producera
underlag i samma standardformat som det vanligt förekommande programmet Eagle.
Efter ett par kompletteringar på LED board som ledde till V1.1 och ett betydligt mer avancerat och
fullt utvecklat Mainboard V1.0 skickades slutligen en beställning iväg på de båda mönsterkorten.
Sekretess
Stycket behandlar detaljer kring mönsterkortets design
6.10.5 Spänningsmatning
En vital del i inbyggda och självständiga system var energikällan. Driftstid, spänningar, batterityp och
hur det skulle laddas var centrala frågor i utformningen av just spänningsmatningen.
Sekretess
Stycket behandlar detaljer, egenskaper och val gällande ackumulator

6.11 Mjukvara

Om hårdvaran är musklerna i Spectraflag, är mjukvaran hjärnan och blodomloppet. Runt 400
timmars aktiv arbetstid har lagts på att få alla delar att fungera, samspela och framförallt vara
tillförlitliga. Om nätverket fallerar eller oväntade problem uppstår kan det innebära att hela spelet
och därmed deltagarnas upplevelser går förlorade. Robusthet och stabilitet var ord ledorden i
utvecklingen.
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6.11.1 Generellt
De första utvärderingarna och komponenttesterna genomfördes med enklare kod specifikt utformad
för funktionstester. Oftast inkluderade det funktionsrika bibliotek med anknytning mot Arduino, som
är en öppen hårdvaruplattform med tillhörande bootloader och stor community på internet i syfte
att förenkla och öka tillgängligheten för elektronikanvändning. Dock övergick koden helt till en egen
lösning med all kod skriven från grunden, bland annat för att biblioteken tog för stor minnesplats.
All mjukvara skrevs i kodspråket C, utom en enstaka del som använde C++. Liksom i fysisk
konstruktion användes en anpassad form av BAD-PAD-CAD även inom mjukvaruutvecklingen. Idéer
gick från huvud till papper för att hitta samband och strukturer. Pseudokod på olika nivåer skrevs för
att kunna kommunicera krav och funktioner på ett sätt så att samtliga projektmedlemmar förstod.
Mjukvaran har många variabler och lösningar som först rent konceptuellt behövde utvecklas för att
därefter tillämpas och integreras. Flera funktioner och inställningsmöjligheter var svåra att utvärdera
i teorin och krävde aktiv testning för att se hur ett mänskligt sinne uppfattar det rent kognitivt i
kombination med hårdvaran. Det handlade om typ av knapptryck, längd på olika ljudsignaler och hur
information visades på skärmen. Det var kombinationer av upplevelser, tydlighet och enkelhet.
6.11.2 Utmaningar
Utöver att lösa hundratals små problem fanns tre utmaningar som är värda att lyfta fram.
•

Radiokommunikation
Ett utvecklade ett självjusterande nätverk, uträkningarna bakom och samtidigt få
informationsflödet att fungera var något som krävde mycket arbete. Både vad gäller själva
specifikationerna och rent strukturellt, men också själva skapandet av koden.
Sekretess: Figur
Figur: Radiokommunikationens uppbyggnad vid remote config
För en omfattande genomgång av radiokommunikationen uppbyggnad och dess utmaningar,
se kapitel det teoretiska perspektiv, Kapitel 5.

•

Minnesbegränsning
Kod skall aldrig optimeras i onödan, utan ske i efterhand vid behov. Efter att
radiofunktionerna, grundmenyn och två spelscenarion var skrivna var ramminnet fullt, vilket
krävde ett fortsatt optimeringsarbete. För att läsa mer minnesoptimeringen, se bilaga 16.

•

Hårdvarubegränsning
Då I/O-portarna tog slut, krävdes utöver extra hårdvara även extra styrning i mjukvaran som
tillät användning av shiftkretsar och växling mellan olika data.

6.11.3 Menyer
Menystrukturen standardiserades och byggdes upp med mål att vara dynamiska. Menyerna skulle
anpassa sig efter användarens tidigare val och minimera plottrig och otydlig informationsvisning. Se
bilaga 28.

6.12 Prototyper

Fysiska prototyper var ett självklart inslag när konstruktioner utarbetades från grunden. Syftet med
prototyptillverkningen var att kunna få en uppfattning och känsla för produktens konstruktion,
utseende och samtidigt underlätta för montering och konstruktion av elektroniken. Totalt
tillverkades sex olika prototyper; från grundläggande komponentfunktioner, till koncept vidare till
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komplett funktionsprototyp. För fullständig information och bilder på respektive prototyp, se bilaga
17.
AVR-prototyp 1
Lödbräda med utvärdering av mikroprocessor och grundfunktion. Koden skrevs i Assembler.
Radioprototyp 1
Radiomodul med AVR och tillhörande elektronik. Förvarad i en enklare påse för väderskydd, då
prototypen utvärderas i snöstorm. Användes flitigt för att läsa ut registerinformation från
radiomodulen.
Radioprototyp 2
Vidareutveckling
på
Radio1konceptet. Specialdesignat och
tillverkat hölje i rostfritt stål för
effektiv signalskärmning. Kunde nu
sända på full effekt utan att störa
ut mikroprocessor.
Spectraflag prototyp 1
Hölje tillverkat med 3D-skrivare,
komponenter på prototypbräda
och med RFID, BT etc. För mer
information om 3D-utskriften, se
bilaga 10. I prototypen användes
en spänningsregulator av typen
LM1117. För hög ström under
testning i kombination med att
regulatorn var okyld slutade med
att regulatorn blev för varm och
skickade igenom 19V till systemet
som baseras på 5V. Samtliga
komponenter brann upp. Hela
prototypen byggdes därefter upp
igen med nya komponenter,
inklusive säkring. Den riktiga koden
skriven i C kunde implementeras och börja testas.

Bilder: Spectraflag prototyp 2, 3 och 1.

Spectraflag prototyp 2
Utvecklat hölje tillverkat med 3D-skrivare, nu med FET-styrningar och kompletterande elektronik.
Även med glassäkringar och kylda, större regulatorer för att minska risken för förgående fel.
Spectraflag prototyp 3
Mindre, "bantad" enhet med hölje från 3D-skrivare. Främst för att testa radiokommunikation

6.13 Verifiering och validering

Verifiering är en viktig del i utvecklingsprocessen för att försäkra att ett förväntat resultatet blir
effekten efter en förändring eller bearbetning (Ottosson, Handbook in innovation management,
2006). Att försäkra sig som att något är enligt specifikation eller fungerar som planerat är kritiskt.
Spectraflag har, utöver alla teoretiska analyser, fått genomgå många praktiska tester för att
säkerhetsställa teorier, mäta drifts- och specifikationsdata, prova koncept och helt enkelt bevisa att
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produkten håller måttet och står för det den lovar för att kunna säljas till kund. Den har också utan
problem passerat ett speltest under en heldag i monstruöst ösregn och våldsam hantering.
6.13.1 Löpande tester
Utöver de löpande testerna som genomfördes efter i princip varje arbetssteg vid prototyp-,
mjukvaru- och konstruktionsarbete i led med den dynamiska produktutvecklingsmetodik som låg till
grund för arbetet, gjordes flera specifika och mer omfattande tester på både komponenter,
kombinationer och funktioner. För exempel hur test och utvärdering dokumenterades,
kommunicerades och fel löpande åtgärdades, se bilaga 18.
 Flera kommunikationstester i olika terräng med olika hinder och väderförhållanden, för att
validera radiofunktion och skapa data om realistisk räckvidd. De involverar snö, ösregn och med
olika störningsmoment som till exempel en radiosändare på olika frekvenser och effekt intill
modulens radiomodul och runt högspänningsledningar. För omfattande information om test och
utvärdering av radiofunktion, se bilaga 5.
 Fukt- och vattentest. Dels på komponentnivå samt på hela
konstruktionen för att verifiera täthet.
 Värmeutvecklingstester för att bedöma och bestämma kylning
av spänningsregulator. Resulterade bland annat i att kylfläns
lades till.
 Enskilda komponenttester för att säkerhetsställa funktion. Berör
nästan samtliga elektroniska komponenter.
 Synlighetstest av olika LED's i miljöer med olika omgivningsljus.
 Ljusvärden för fotoresistorn.
 Ljudtest med olika ljudkällor.
 Skjut- och slagtester för materiell hållbarhet.

Bild: Vattentest i duschen

 Strömåtgång. Olika komponenter utvärderas, samt olika kombinationer av aktiverade
funktioner.
 Kognitiva och logiska tester i form av menyhantering, användarförfarandet vid första intrycket
och kommentarer från användare.
För en mer teoretisk aspekt av konstruktionsanalys genom feleffektanalys, se bilaga 19.
6.13.2 Speltest
Utöver alla riggade tester som genomförts för att validera antaget spelflöde och funktion, testades
och validerades Spectraflags funktionalitet och helhet på ett verkligt heldagsspel med 30 deltagare, i
konstant ösregn och 10°C. Allting blev mycket lyckat och enheterna fungerande precis som väntat.
För mer information och bilder från testspelet, se bilaga 20.
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7. Produkten

Resultatet av projektet är en färdig produkt som möter satta krav och är redo att säljas till kund.
Spectraflag är en mycket genomarbetad och kompetent produkt där stort fokus legat på att göra den
pålitlig och robust via omfattande testning, utvärdering och förbättring. Produkten har validerats i sin
rätta miljö och väckt ett stort intresse från både de som testat den men också av de som endast hört
talats om den.

7.1 Hårdvara

En Spectraflag består av totalt 200 komponenter, varav de flesta är speciellt tillverkade just för
produkten. Enhetens yttermått är inklusive antenn och kontakter 319 x 139 x 63 mm och väger 1067
gram. Hårdvaran kan delas upp i hölje med fästelement, knappar & kontakter, mönsterkort och
elektroniska komponenter.
7.1.1 Hölje
Sekretess
Stycket beskriver i detalj delar, material, tillverkningsmetoder, dimensioner och andra specifikationer
för höljets alla delar
7.1.2 Ritningar
Ritningar och underlag till samtliga av höljets delar finns att se på bilaga 21.
7.1.3 Knappar och kontakter
De fyra knapparna på Spectraflag är anodiserade och IP65-klassade antivandal-knappar.
Anodiseringen tillåter mycket slitagetålig färgning i de fyra färgerna röd, gul, blå och grön. De är
dessutom lasermärkta med texterna ENTER, BACK och två pilar, som symboliserar hur menyn
hanteras. För att slå av och på enheten används en nyckelbrytare, likaså IP65-klassad.
En 4-pins IP65-klassad industrikontakt pryder tillsammans med nyckelbrytaren baksidan på
Spectraflag. Kontakten låter användaren både ladda batteriet och driva enheten med en extern källa,
genom att använda en medföljande adapter. För mer information; se bilaga 27.
7.1.4 Mönsterkort
Produkten har två olika mönsterkort; ett Mainboard och två LEDboards. Båda är unikt framtagna och
tillverkade för Spectraflag och binder ihop de elektroniska komponenterna i produkten.
För kretsschema; se bilaga 22.
För komplett information, komponentupplägg, leverantör och specifikationer; se bilaga 23.
7.1.5 Elektronik
Sekretess
Stycket behandlar information om Spectraflags elektroniska komponenter
För en översikt av de elektroniska komponenterna och mer information; se bilaga 24.
För en komplett lista över alla produktens delar; se bilaga 3.
Batteri
Spectraflag drivs av ett litium polymer-batteri, som totalt består av fyra celler om 2500mAh, varav
två är parallellkopplade och sedan seriekopplade. Det ger en total nominell spänning på 7.4V, 8.4V
fulladdat, med en total kapacitet på 5000mAh. Batteriet är speciellt tillverkat för Spectraflag, baserat
på satta krav vilka berör värden för i- och urladdningsström, inbyggd säkerhetskrets, kapacitet och
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dimensioner. Batteriet ger produkten en garanterad drifttid på 10 timmar, med möjligheter upp till
15-20 timmar beroende på vilka funktioner som är aktiverade. För delar av den produktunika
dokumentation som uppfördes vid tillverkning av batteripacken; se bilaga 27.
Tillbehör
Speciellt programmerade RFID-brickor anpassade för att användas med enheterna finns i de fyra
färgerna och integreras i spelen för att skapa individuella begränsningar. För information och bilder;
se bilaga 25.
RFID-brickor kan kombineras med en designad och tillverkad Spectraflag-flagga i Capture the flagspelen. Alternativt kan flaggorna användas som marknadsföring vid de evenemang där Spectraflag
används. För information och bilder rörande flaggorna, se bilaga 26.

7.2 Mjukvara

Mjukvaran är skriven i språket C och binder samman alla hårdvarufunktioner samt ligger till grund för
att användarfunktionerna i enheten kan konfigureras och exekveras utan problem eller buggar.
Koden eller delar av den kommer inte att publiceras i rapporten.
Sekretess
Stycket behandlar detaljer rörande mjukvaran
Sekretess: Bild
Bild: De fyra huvudsakliga mjukvarudelar som Spectraflag består av
Dynamiska menyer
Menyn i Spectraflag är skapad för att vara enkel. De alternativ som inte är aktuella för ett spel visas
således inte. Användaren konfigurer spelen på ett sätt som kan liknas vid en checklista för att
minimera risken för missade alternativ och felaktig konfigurering. Konfigurationsmöjligheterna är
noga viktade mellan att vara för konfigurerbara, vilket gör menyerna plottriga och oöverskådliga, och
att vara för fördefinierade, vilket minskar Spectraflags multifunktionalitet.
Sekretess: Bild
Bild: Ett spels livscykel sett ur kodens funktion
Externa enheter
Utöver mjukvaran som själva enheterna använder, har programvara för både windows och Android
utvecklats för att tillåta användaren att koppla samman PC, smartphone eller surfplatta med
Spectraflag genom Bluetooth. Kopplingen tillåter liveresultat, konfiguration och uppdateringar.
Uppdateringar
Den programkod som används av Spectraflag kan enkelt förbättras, förnyas och uppdateras trådlöst
via Bluetooth. Nya versioner kan skickas till användare via internet, som via sin mobil kan göra
uppdateringen. Utan funktionen hade enheterna fysiskt behövts skickas in, skruvas isär och
uppdateras via kabel, vilket gruppen ansåg ohållbart.

7.3 Funktioner

Produkten möter samtliga krav som ställdes i början av utvecklingsprocessen. Den är full av
funktionalitet som interagerar med varandra och kan användas ihop i ett nätverk av flera enheter.
7.3.1 Meny
Dynamiska menyer underlättar för användaren. Menyerna anpassar sig aktivt efter de val
användaren gör och bygger på en standardiserad struktur vilket minskar inlärningskurvan och skapar
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logik. För en översikt över nuvarande menystruktur, se bilaga 28. För detaljerad information om
nuvarande menyrubriker och dess olika betydelser; se bilaga 29.
Enheten visar alltid inställt nod-ID och batteristatus uppe till höger. När
nätverket är aktiverat syns även signalstyrkan. Signalstyrkan markeras på
en femgradig skala medan batteriet har sex olika värden, som utöver
symbolen även går att utläsa i inställningmenyn. External supply kommer
markera 0V eftersom den hårdvara som mäter spänningen förbikopplas,
därav nedan satta värden. Gränsvärden för batteri:
Full >7.8V
Good >7.2V
Low >6.6V

Empty >6.0V
Warning 6.0>0.2V
External supply 0V

Bild: Statussymboler

7.3.2 Ljud och ljus
Utöver information som presenteras på skärmen - vilken kräver att användaren står inom ett par
meters avstånd för att ta del av den - kommunicerar enheten händelser och aktivitet genom ljud och
ljus. Högintensiva lysdioder kan markera fyra olika färger 360 ° runt om och en 115 dB siren skapar
ljud. Genom att blinka och pulsa ljus och ljud har bland annat kombinationer skapats för spelstart,
spelhändelse och spelslut. För mer information, se bilaga 30.
Varje spel kan konfigurers i tre olika ljud- och ljuslägen som skapar olika förutsättningar i spelet.
Normal:
Ljud och ljus markerar vid händelse samt löpande då ett lag har en registrerad enhet
Stealth:
Inget ljud alls. Ljus markerar precis vid en händelse men är sedan helt släckt.
Silent:
Inget ljud alls, men ljuset markerar vid händelse och löpande.
7.3.3 Skärm
Sekretess
Stycket beskriver detaljer om vad som presenteras på skärmen
7.3.4 Spelvarianter
Sekretess
Stycket behandlar olika spelvarianter som Spectraflag kan användas till
För en djupare förklaring av respektive spelscenario; se bilaga 32.
7.3.5 Synkronisering
Nätverskommunikationen tillåter enheterna att synkroniseras. Funktionen används vid:
Sekretess
Stycket beskriver synkroniseringsprocesser
7.3.6 Utsättning och kontroll
Spectraflag kommer användas i nätverk med flera enheter. Då är det viktigt att användaren har
kontroll på att kommunikationen har förutsättningar för att fungera. Om två till åtta enheter ska
placeras ut i terrängen är det av stor betydelse att respektive enhet har kontakt med minst en annan
för att den ska kunna ta del av, och skicka, information. Processen ser förenklat ut som följer;
Sekretess
Stycket beskriver produktspecifika processer
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7.3.7 Resultat
Resultatet av senaste spel visas på olika sätt. Dels direkt på displayen, där nödvändig
resultatinformation är synligt fram till användaren återgår till huvudmenyn. Dels under menyrubriken
resultat.
7.3.8 Liveresultat
Ett spel kan övervakas live på två sätt:
1. På en PC med USB-kontakt kan USB-adaptern SpectraDongle användas. Tillsammans med en
speciell mjukvara kallad SpectraWare kan användaren följa bland annat aktiva enheter, lagens
aktuella poäng, antal flaggor kvar, tid kvar till spelslut och så vidare beroende på vilket spel som är
aktivt. Även tidigare resultat sparas undan och går att visa. SpectraDongle utvecklades som
fungerande funktionsprototyp. Mer information finns i bilaga 11.
2. På en PC, smartphone eller surfplatta med Bluetooth. Med en applikation kallad SpectraApp som
gruppen har utvecklat kan användare, liksom vid användandet av ovanstående SpectraDongle,
följa spelets utvecklings live och kolla på resultat. Mer information om SpectrApp finns i bilaga 34.

7.4 Produktalternativ

Spectraflag kommer säljas till kund på ett par olika sätt.
Spectraflag
En komplett, monterad enhet förprogrammerad med aktuell mjukvara. Det kommer medfölja en
enklare manual och förslag på vilka spelscenarion som kan byggas upp med enheterna.

SpectraKit
SpectraKit består av ett mainboard med förprogrammerad mjukvara och display. Kombinationen
tillåter kunden att själv bygga ihop en enhet av valfritt hölje, knappar, ljud, ljus och andra nödvändiga
komponenter. Anledningen att köpa ett SpectraKit framför en komplett Spectraflag kan främst vara
för att spara pengar, eller om inte lika stora krav ställs på hållbarhet, väderbeständighet och viss
funktionalitet. Tanken är att kunden skall kunna färdigställa sin byggnation med mycket enkla och
tillgängliga delar som kan köpas i lokala butiker.
För att ge inspiration och visa ett proof of concept, har projektgruppen byggt ihop ett SpectraKit med
helt andra delar och med speciell inriktning mot bombscenarion. För detaljer och bilder på
exempelbygget, se bilaga 33.
Kunden skall även i samband med SpectraKit erbjudas vissa komponenter som kan vara jobbiga att få
tag i, som till exempel Bluetooth-modul.
Tillbehör
- Spänningsadapter för laddning av batteri och extern drift från nätadapter. Se bilaga 27.
-

Förprogrammerade 125 kHz RFID-brickor i fyra olika färger, tillsammans med likfärgade
tygband. Se bilaga 25.

-

Spectraflag-flaggor, att kombineras med ovanstående RIFD-brickor eller för att visa att
Spectraflag används på kundens arrangemang. Se bilaga 26.

-

SpectraDongle, USB-adapter för att koppla upp en PC mot Spectraflags nätverk. Se bilaga 11.
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-

SpectraWare för PC och SpectrApp för smarta tillbehör, såsom telefoner och surfplattor,
kommer finnas gratis för gratis nedladdning via hemsidan för de som köpt en Spectraflag
eller ett SpectraKit. Se bilaga 34.

7.4.1 Produktkostnader
Sekretess
Stycket beskriver produktspecifika kostnader

7.5 Produkten i bilder

För ett par bilder på en komplett Spectraflag, se bilaga 39.
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8. Produktionsprocessen

En stor mängd leverantörer och transaktioner har varit en del av projektet. Dessutom har flera
prototyper och en nollserie om tjugo enheter byggts ihop.
Information
Samtliga datablad och produktinformation samlades likt en databas bland övrig
produktdokumentation på den internetbaserade molntjänst som användes (Dropbox.com, 2014). Där
tydlig information inte fanns tillgänglig, upprättades egen efter utförda tester och utvärderingar.
Leverantörer
Projektet etablerade god kontakt med ett tiotal producerande företag i Kinas inland i syfte att
tillverka specialdelar. Genom tidigare kontaktnät, flera offertförfrågningar via leverantörsportaler
och långa konversationer över både telefon och e-mail med ett trettiotal leverantörer valdes de mest
pålitliga, prisvänliga och serviceinriktade ut. För en leverantörssammanställning med ledtider; se
bilaga 35.
Inköp
Lite drygt hundra transaktioner har genomförts under projektet, vilket genererat nästan lika många
paket hem i brevlådan. Genom omfattande undersökningar, pris- och specifikationsjämförelser på i
princip varje komponent minimerades kostnaderna. Som betalning använde framförallt den
interbaserade betaltjänsten PayPal, men också vanlig banköverföring. För en total sammanställning
över de delar som används i en enhet och dess kostnad; se bilaga 3.
Sekretess
Stycket beskriver i detalj hur logistik och inköp sett ut under projektet
Montering
Montering, lödning och resterande byggande har främst skett i projektmedlemmarnas lägenheter.
De flesta vitala verktygen fanns redan i gruppens ägor, medan resterande fick kompletteras och
köpas in inför projektet. Egna lokaler och verktyg har hållit kostnaderna till ett minimum.
Monteringsarbetet har liksom utvecklingsarbetet där med kunnat pågå både dag som natt, helg som
vardag.
Komponenterna har varit under ständig sortering och gicks igenom inför varje monteringssession. I
huvudsak har stora kartonger och påsar brukats, där grupper av liknande komponenter sorterats i
ännu mindre påsar. Städning och sortering enligt 5S har med andra ord varit ett löpande inslag i
byggprocessen. För ett par bilder från monteringsarbetet, se bilaga 39.
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9. Affärsplan

Affärsplanen beskriver en helhet av processer och strategier för hur ett potentiellt företag skall se ut.
Vilken vision som styr, vem som kommer köpa produkten, hur det ska finansieras och hur satta mål
ska nås. Affärsplanen finns också sammanfattad i en business model canvas; se bilaga 36.

9.1 Marknaden

Actionsporter växer för varje år som går och utövas av en stor mängd gemensamt intresserade och
engagerade människor som gillar adrenalin och friluftsliv. De två största actionsporterna, airsoft och
paintball, har uppskattningsvis 10 000 respektive 20 000 aktiva spelare i Sverige. Varje vecka
arrangeras spel på flera platser över hela landet och flera gånger varje år genomförs större
evenemang med flera tusen deltagare i form av stora spel, militära simulationer och mässor.
I Europa är antalet utövare betydligt större med uppskattningsvis över en halv miljon spelare, och i
USA är paintball en ledande och betydligt mer samhällsaccepterad sport där över 10 miljoner
människor spelat och över en miljon aktivt spelar flera gånger i månaden (paint-ball.org, 2011).
En marknadsundersökning (se bilaga 7) specifikt utformad för evenemangsarrangörer och utförd i
syfte att se behov, intresse och önskemål visar att 87% av de tillfrågade saknar kommersiell,
spelteknisk rekvisita på marknaden.
Sekretess
Stycket beskriver i detalj potentialen på olika marknader

9.2 Konkurrensanalys

Spectraflag saknar idag motsvarigheter på marknaden. Det finns vissa substitut som möjliggör kunder
att spela samma typ av spel, men utan den styrning och kontroll som Spectraflag erbjuder.
Arrangörer använder oftast separat rekvisita till respektive scenario. Både unika, specialtillverkade
lösningar och primitiva, för spelarna tråkiga och icke verklighetstrogna, lösningar finns. Det är en
utmaning för projektgruppen att föra ut budskapet och marknadsföra produkten så att värdet
framgår. Mer om konkurrenssituationen och påverkande faktorer finns i porters femkraftmodell; se
bilaga 37.

9.3 Sortiment och distribution

Sekretess
Stycket beskriver hur produkterna ska paketeras, distribueras och utvecklas på olika markander

9.4 Marknadsplan
9.4.1 Att nå kunden
Med tanke på de förhållandevis lilla marknaden, bör Spectraflag satsa på att vara kundnära, erbjuda
god service och fokusera på att sprida vetskapen om produkten och dess värde via effektiv
marknadsföring (businessplans.org, 2014).
Sekretess
Stycket beskriver i detalj hur Spectraflag ska nå ut till kunder
9.4.2 Prissättning
Nollserien kommer att säljas med kostnaderna som utgångspunkt, med andra ord genom
kostnadsbaserad prissättning. Huvudvinsten blir istället för pengar marknadsföring i form av
uppmärksamhet, användarbaserad feedback och en mer etablerad kontakt med kunderna.
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När större serier produceras tillämpar Spectraflag initialt värdebaserad prissättning som bygger på
kundens uppfattade värde, för att skumma av marknaden (Kotler, 2001). Konkurrensen är i dagsläget
nästintill obefintlig och produkten är unik i sitt slag. Marknaden växer ständigt och efterfrågan på
produkten anses vara hög, likaså kundens betalningsvilja då sporterna i övrigt innebär stora inköp.
Produktens fulla potential utnyttjas först då flera av dem används ihop, vilket gör ett större inköp av
samma kund sannolikt. Olika paketpriser kommer därför utarbetas.
- Sekretess Stycket beskriver i detalj kostnader, prissättning och specifika priser
9.4.3 Marknadsföring
Sekretess
Stycket beskriver i detalj hur Spectraflag ska marknadsföras
9.4.4 Varumärke
Spectra är plural av engelskans spectrum. Ett spektrum är ett obegränsat tillstånd som kan variera i
ett oändligt antal värden. Det används vanligtvis för att beskriva regnbågens färger som skapas när
ett prisma bryter och separerar synligt ljus. Ordet fångar både produktens mångfald med sin
multifunktionalitet och färgsymbolik då logotyp, design och funktion bygger på de fyra huvudfärger
röd, grön, blå och gul.
Flag, som betyder flagga på svenska, återspeglar en stor del av
produktens funktion. Om kombinationen Spectraflag skrivs in som sökord
i sökmotorer på internet finns nästintill inga resultat alls, vilket minimerar
förväxlingsrisk och skapar ett unik varumärke för framtida företag att
bygga på.
Logotypen består av de fyra färgerna och formar tillsammans ett S som är
integrerat i ett F, som i Spectraflag.
Bild: Spectraflags logotyp

9.5 Leverantörer

Sekretess
Stycket beskriver i detalj Spectraflags förhållande med olika leverantörer

9.6 Ekonomisk kalkyl

Det är svårt att göra en fullständigt korrekt ekonomisk kalkyl då flertalet viktiga faktorer är
förhållandevis okända idag och måste förhandlas fram med leverantörer och eventuell investerare
eller långivare. Dock är en uppskattad kalkyl, baserad på försäljning utifrån målgruppsstorlek,
prissättning och enhetskostnaden för nollserien upprättad i form av en resultatbudget som sträcker
sig över ett år; se bilaga 38.

9.7 Produktionsprocessen

Sekretess
Stycket beskriver produktionsprocessen och dess planerade, framtida effektiviseringar

9.8 Tidplan
Maj 2014

Delprojektslut i form av examensarbetet på Utvecklingsingenjörsprogrammet vid
Högskolan i Halmstad. Dit den här rapporten sträcker sig.

Sommaren 2014

Slutföra hemsida och information, manualer och tydliggöra affärssystemet. Släppa
produkten öppet, låta arrangörer använda, utvärdera och förbättra.
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Starta företag. Form beror på andra projektmedlemmars involvering.
Hösten 2014

Utveckla Spectraflag V2 där samtliga förändringar
implementeras. Prototyptillverkning. Söka ekonomiskt stöd.

Årsskiftet-2015

Fastställa leverantörer och ekonomisk plan för större produktion.

2015-2016

Produktion och försäljning realiserat.

9.9 Risker

Sekretess
Stycket beskriver projektets framtida risker
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10. Diskussion & reflektion - produkt
10.1 Positionering

Spectraflag är en unik produkt. Kombinationen av ett hållbart yttre, funktionsrikt inre och
kommunikationen mellan flera enheter skapar en spelteknisk rekvisita med stora möjligheter. Den
bidrar med värde till flera grupper. Arrangörer kan genom att använda produkten på sina evenemang
öka intresset som står i direkt relation med intäkterna. Likaså föreningar, vilka ofta besitter stora
ekonomiska kapital och har spelarens intresse i fokus. Inte minst spelarna själva - de slutgiltiga
användarna av produkten - får uppleva spel som tidigare varit mycket svåra om ens möjliga att skapa.
Styrkan hos Spectraflag ligger i produktens funktionalitet och användarvänlighet. Den är utvecklad av
experter inom området och med stort inflytande av användarna. Eventuell svaghet kan vara
kostnaden, men det är snarare en utmaning än ett problem. Projektgruppen är säkra på att
produkten är värd pengarna, och säkra på att andra kommer tycka likadant när de får se vad
produkten kan göra.
Det finns flertalet aspekter i produkten som redan är tillbaka på ritbordet. Funktionaliteten kan och
kommer utökas konstant närmaste tiden. Hårdvaran är med mening generöst utbyggd med
funktioner som kan bidra till än mer funktionalitet än idag. Det beror inte på felaktiga val under
utvecklingsprocessen, utan aktiva kompromisser att senarelägga vissa aktiviteter för att prioritera de
som var kritiska för att kunna nå projektmålet och producera en kundfärdig nollserie. Allt i linje med
den dynamiska produktutvecklingsmetodiken.
Dessutom är en helt ny version är på gång, leverantörer är kontaktade och underlag är under
framställning. Den kommer optimera designen och minska kostnader för både komponenter och
montering.

10.2 Andra användningsområden

Sekretess
Stycket beskriver hur produkten kan verka på olika marknader

10.3 Hållbar utveckling

I en tid då jordens resurser förbrukas i en rasande takt och människor över hela världen indirekt
påverkar varandra genom individuellt agerande, är det viktigt att även blanda in sociala, ekonomiska
och ekologiska aspekter i projektekvationen.
Spectraflag använder främst leverantörer och producenter från andra sidan jordklotet. Ett stort
ansvar ligger på att det går rätt till - och på att kunna kontrollera det. Levnadsstandard och
arbetskulturer skiljer sig stort mellan Sverige och till exempel Kinas inland där leverantörerna främst
verkar. Nästan alla stora svenska företag idag har någon typ av produktion förlagd i Asien och det
finns etablerade mallar för hur nya företag bör gå tillväga.
Gruppen har varit noga med försöka välja producenter och leverantörer som driver en seriös
verksamhet. Att de är ISO-certifierade inom 9001 och 14001 har varit ett givet villkor för att ens
övervägas under processen då lämpliga leverantörer söktes.
Undertecknad har haft ett omfattande privat samarbete med flera leverantörer. Flera har lett till
telefonsamtal och nästan samtliga en personlig inbjudan för att kontrollera deras verksamhet. Alla
har också kollats upp via olika kontrollorgan som drivs av oberoende myndigheter just i syfte att
kontrollera ekonomiska, ekologiska och sociala förhållanden. Det bör nämnas att fyra-fem
leverantörer valts bort i processen just på grund av dålig information kring verksamhet och
certifieringar.
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Att kunna erbjuda arbetstillfällen och etablera kontakt känner gruppen är en vinst för båda parter.
Det är oundvikligen en stor kostnadsbesparing för produkten, men samtidigt har en mycket
överraskande god service och goodwill visats från företagens sida - trots projektets ringa kvantiteter.
Aktiva val har även gjorts vid komponentval. Lod- och mönsterkortsrelaterade produkter har haft
som utgångspunkt att vara så blyfria som möjligt.

10.4 Etik, moral och lika villkor

Projektet har skett inom nästintill helt slutna väggar, utöver den löpande användarkontakt som
etablerats med potentiella kunder och användare. Således har inga externa partners, påverkade eller
påverkande faktorer berört projektet. Dock måste produkten följa de standarder och lagar som finns
i Sverige och EU. Här är det främst en komplett CE-märkning som behöver erhållas för att bevisa att
produkten lever upp till samtliga krav - speciellt vad gäller användares säkerhet.
Det är viktigt att projektgruppen lägger fram sann fakta och är ärlig i sina avsikter med produkten.
Actionsporter som airsoft och paintball kan av många personer uppfattas som omoralisk verksamhet
vilket ger en negativ inverkan på produktens förmåga att slå sig in på nya marknader. Dessa
uppfattningar och åsikter är tyvärr ofta baserade på förutfattade meningar, missförstånd eller
okunskap. Det är således viktigt att produkten marknadsförs i rätt sammanhang och att gruppen är
mycket tydlig med att presentera grundläggande information som inte vilseleder.
Produkten är utvecklad med användarvänlighet i fokus. Alla personer som är kapabla till att utöva de
aktiviteter där Spectraflag ämnas använda, kan också bruka produkten. Inlärningskurvan är
förhållandevis flack och efter en genomgång, alternativt med hjälp av medföljande dokumentation,
kan alla skapa, styra och spela spelen.
Gruppen är mycket stolt över produkten och har inga problem alls att presentera både arbete,
metodik och resultat. Det finns ingenting att dölja, bortsett från den information som räknas till
affärshemligheter och av respekt för inblandade leverantörer.

Sida 36(41)

Daniel Sträng
2014

11. Diskussion & reflektion - projekt

För att återkoppla jämförelsen inom dynamisk produktutveckling, där arbetsflödet liknas vid vattnet i
en bäck, är tanken att inte stoppa upp på grund av småsaker. I verkligheten mynnade det här tänket
ofta ut i kompromisser, där välgrundade beslut behövde tas. Just mängden beslut är utmärkande när
jag ser tillbaka på processerna i projektet, och utan de dynamiska produktutvecklingsverktygen hade
de varit mycket svåra att hantera.
Arbetet är ett resultat av en relativt komplicerad funktion som främst involverar tillgänglig tid, resurs,
kompetens, krav och återigen tid. Att utveckla en produkt utan initialt bestämda kriterier eller
kravspecifikationer krävde ett grundligt arbete redan från början. Styrkan med ett blankt papper var
att produkten kunde formas precis hur som helst utan fördefinierade begränsningar. Nackdelen var
att det kändes överväldigande. Vad ska göras först? Vad var viktigast? I vilken ände börjar arbetet
och hur ska det valideras? En klar struktur och tydliga delmål var viktiga inslag, samtidigt som ett
aktivt och öppet sinne för förändringar ansågs som kritiskt.
Stor del av tiden har gått till arbete som inte syns på ytan. Projektet hade som mål att ta fram en
produkt som människor faktiskt ska betala för och bli nöjda med. Det är de sista detaljerna och
driftspålitligheten som tar en stor mängd osynlig tid. Bara mjukvaran har tagit runt 400 arbetstimmar
att strukturera, koda och validera. Projektets tid och arbete hade uppskattningsvis kunnat halveras
om målet endast satts vid att ta fram en funktionsprototyp som kunde visa upp ett fungerade
koncept. Nu ligger istället omfattande testning och validering bakom en produkt som även tagit med
fullständig funktionalitet, producerbarhet och ekonomisk hållbarhet i ekvationen. Mycket arbete har
lagts på aktiv undersökning och kontakt för att hitta de mest kostnadseffektiva och optimala delarna
till produkten. Att bara köpa första bästa hade resulterat i en extremt dyr och halvdan produkt.
Samarbetet har främst skett med kinesiska företag genom både telefon, email och chatklienter vilket
ställde krav på förmågan att uttrycka sig tydligt, kulturella aspekter och användandet av
standardiserat underlag.
Trots att projektgruppen var experter inom ämnet var det viktigt att arbetet granskades med
objektiva ögon. Fenomenet att inte se skogen för alla träd kunde lätt uppstå, men motarbetades
genom att ständigt påminna om att produkten utvecklades för användarna. Då projektmedlemmarna
saknade någon form av betalning eller motprestation för deras arbete, var det extra viktigt för mig
som projektledare att berömma deras insatser och använda en mer ömsesidig inställning vid
diskussioner och problem. Metodiken pull istället för push skapade en gemensam vision och
effektiviserade arbetet. Likaså har planeringsverktyg och anpassning efter ständig förändring varit en
central del för att optimera resurser beroende på tillgänglig tid och då specifika aktivteter varit
beroende av varandra.
Slutligen
Produkten skulle inte sluta som ett fantasikoncept eller specialtillverkad, dyr och omständlig
prototyp. Utan som en helt färdig produkt med producerad nollserie om tjugo enheter,
produktionsanpassad och ekonomisk hållbar produkt som uppfyllde de funktions- och
hållbarhetskrav som ställts från början. Allt genom en stor verktygslåda med
produktutvecklingsmetoder, tillgodosedd kompetens och ett enormt engagemang.
Projektet initierades inte för att presentera något halvklart med en tillhörande förklaring om vad som
behövde göras senare. Utan för att faktiskt realisera min vision med den ultimata, speltekniska
rekvisitan. Det har krävts väldigt mycket tid och arbete. Varje helg har varit uppbokad och arbetet
har präglat min vardag i nästan ett halvårs tid. Det har varit mycket intensiva månader med lite
sömn, mycket resor och flera stunder av både förtvivlan och lycka. Men jag lyckades, och är extremt
stolt över resultatet.
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12. Framtiden

Spectraflag är idag en färdig produkt. Projektmålet var tydligt och en gräns fick dras under
utvecklingsfasen baserat på tillgänglig tid. Men det innebär inte att den inte kan fortsätta utvecklas
och bli ännu bättre. Dess multifunktionella natur öppnar upp möjligheter för både skapandet av fler
funktioner, men också för omarbeta mot andra användningsområden och marknader. Här nedan
följer några av de huvudsakliga aktiviteter som gruppen planerar genomföra.
Sekretess
Stycket beskriver i detalj hur produkten kan utvecklas i framtiden
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