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 Sammanfattning 
Denna rapport behandlar ett examensarbete på D-nivå inom produkt och 
processutveckling utfört av en student på Mälardalens högskola från oktober 2008 till 
mars 2009. Examensarbetet utfördes i samarbete med det svenska företaget EBS 
Sweden AB. Detta är en censurerad version av den fullständiga rapporten. Bilder på 
den färdiga designen samt vissa bilder från konceptgenereringen är borttagna på EBS 
begäran. Även ritningsunderlaget i bilagorna är borttagna. 

EBS utvecklar förstärkare, högtalare, effektpedaler samt annan utrustning för 
professionella och halvprofessionella basister.  

Syftet med examensarbetet var att formge en basförstärkare med fokus på 
användarvänlighet och ergonomi kopplat till ett specifikt företag och deras 
kundgrupp. Förstärkaren skulle vara programmerbar och dess utseende skulle gå att 
förändra för att passa olika basister alternativt en basists olika behov på visuellt 
uttryck. Examensarbetet gav studenten en möjlighet att applicera kunskaper som 
inhämtats under studietiden på ett skarpt projekt utanför högskolan. 

Examensarbetet inleddes med en förstudie där en enkätundersökning gjordes med de 
potentiella kunderna/användarna. Utöver detta studerades även EBS produktkatalog 
och en analys gjordes av deras konkurrenter i den aktuella produktkategorin. 

Ett konceptförslag på förstärkarens design togs fram genom nyttjandet av flera 
produktutvecklingsverktyg och informationen från förstudien.  

Resultatet blev en kompakt förstärkare vars utseende är kraftfullt men ändå attraktivt 
för olika typer av basister. Förstärkarens utseende kan anpassas för olika behov 
genom rackmontering med hjälp av rackvinklar och montering i en specialanpassad 
låda för rockbasister som vill ha ett mer klassiskt utseende.  

Slutsatserna av examensarbetet visar att det finns många delade meningar om 
designen av EBS förstärkare. Detta gör att det finns mycket för EBS att vinna på att 
utveckla en förstärkare vars utseende går att byta. 

Det finns även mycket att vinna med den flexibilitet en programmerbar förstärkare 
medför. Men denna funktion medför även svårigheter för användaren. EBS 
rekommenderas där att kartlägga hur stort behovet för denna funktion är så att den 
kan optimeras för bästa möjliga användarvänlighet. 
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Ordlista 
Classicline En av EBS högtalarserier

Delningsfilter Elektronisk anordning för att dela upp signaler med 
olika frekvenser.  

Drive-sektion Den eller de sektioner av förstärkaren där användaren 
ställer in vilken mängd overdrive som skall användas. 
Det vill säga hur pass överstyrd eller distorterad 
signalen skall bli. 

Effektpedal Golvbaserad utrustning som åstadkommer någon form 
av förändring av en ljudsignal genom att användaren 
trycker på en knapp med foten. 

Elektronrör Elektronisk komponent som använd i förstärkare för 
att förstärka eller modifiera en elektrisk signal. 

EQ-sektion/filterdel Den del på en förstärkare där kontroller för att höja 
eller sänka ljudet i ett visst frekvensområde finns. 

Förförstärkare Den del av förstärkaren som tar emot signalen från 
instrumentet. Är även den del av förstärkaren som 
färgar ljudet med olika kontroller för till exempel bas 
och diskant. 

I en basförstärkare är förförstärkaren ihopkopplad med 
en effektförstärkare som förstärker signalen från 
förförstärkaren. 

Gain Förstärkning av en ljudsignal

Kompressor Elektronisk utrustning som komprimerar ljudsignalen 
från ett instrument. 

Neoline En av EBS högtalarserier

Nätdel Den del av effektförstärkaren som omvandlar 
strömmen från vägguttaget till de typer av den 
spänning, ström och frekvens som de olika delarna i 
förstärkaren behöver. 

Preshape-filter Förinställda eq-inställningar 

Proline En av EBS högtalarserier
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Rackmontering Metod för att montera utrustning i antingen 
elektronikrack eller racklådor. Förklaras ytterligare i 
kapitel 7. 

Transistorteknologi Bygger på användandet av halvledare. Använd idag ofta 
som alternativ till elektronrör. 

Slutsteg Den del av effektförstärkaren som omvandlar 
signalspänningen till den ström som skall driva 
högtalaren. 

Svepbara kontroller Kontrollen har inga fasta lägen utan kan vridas fritt för 
flera möjliga inställningar. 
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1 Inledning 
Denna rapport är en dokumentation över ett examensarbete utfört på företaget EBS 
Sweden AB. Rapporten kommer att behandla designprocessen för en basförstärkare 
som är under utveckling hos EBS Sweden AB.  

EBS Sweden AB startades 1988 av Bo Engberg och Mats Kristofferson. De har 
sedan starten med lanseringen av förförstärkaren EBS-1 expanderat sitt sortiment till 
nuvarande fyra förstärkare, tre högtalarserier, en mängd olika effektpedaler samt 
diverse tillbehör som strängar och racklådor m.m.  

EBS inriktar sig på att utveckla professionell basutrustning för basister med höga 
krav på kvalité både i konstruktionerna och i ljudet. Deras största målgrupper är 
professionella och halvprofessionella basister. 

 

“The  Business Idea 
The idea and concept for EBS is to develop and build innovative bass equipment geared towards 
professional and semi-professional players, always improving the professional profile of EBS. 

The  Knowledge 
Because of our wide technical knowledge and experience, EBS is capable of satisfying the highest 
demands regarding sound, performance, transport and safety. Moreover, since we’re all bass players, 
we keep up to date with the latest information about events and trends in bass playing, musicians 
and technology.”   

(utdrag från www.ebssweden.com) 

 

2 Syfte och mål 
Examensarbetet går ut på att utföra ett designarbete av en elbasförstärkare som för 
nuvarande är under utveckling på företaget. Basförstärkaren ska hjälpa EBS slå sig in 
på ett nytt marknadssegment.  

Syftet var att arbeta fram en designlösning genom ett vetenskapligt korrekt och 
ingenjörsmässigt arbetssätt kopplat till den relevanta utbildningen samt EBS 
önskemål och kundgrupp.  

Examensarbetet skall utmynna i ett färdigt koncept på designen av förstärkaren. 
Detta koncept samt processen som ledde fram till konceptet skall sedan redovisas i 
en teknisk rapport. 
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3 Projektdirektiv 
Arbetet skedde på distans med regelbundna träffar med handledaren Mats 
Kristoffersson på EBS. På handledarträffarna kunde arbetet diskuteras och 
information angående arbetets framtid diskuteras.  

EBS tillhandahöll även en kravspecifikation(bilaga 1) för att styra och kvalitetssäkra 
arbetet. 

4 Problemformulering 
Utifrån de inledande mötena med EBS gjordes en beskrivning a uppdraget. 
Uppdraget delades sedan in i ett antal mindre frågeställningar som behandlas i detta 
kapitel.  

EBS nya basförstärkare skall bli flaggskeppet i EBS förstärkarsortiment. Detta skall 
åstadkommas genom innovativ teknik, ett tilltalande utseende samt ett enkelt och 
intuitivt användargränssnitt.  

Förstärkaren ska befästa och stärka EBS position på marknaden som ett tekniskt 
kunnigt företag med innovativa lösningar för professionella basister.  

Förstärkaren skall vara till både livebruk som studiobruk och vara flexibel för en 
mängd olika musikstilar och ljudideal. Basisten skall även kunna programmera in sina 
ljudinställningar och spara dessa för att sedan plocka fram de igen när ett speciellt 
ljud behövs. 

Förstärkaren kommer vara av klass D vilket innebär att slutsteget är digitalt med 
switchad nätdel. Detta innebär högre verkningsgrad och lägre vikt.  

Förstärkaren skall även vara smidig och kompakt för enkel transport men ändå vara 
stor nog för att ge ett kraftfullt intryck. Det finns även önskemål från EBS att 
förstärkaren skall göras mer flexibel för olika basisters behov och smak med 
avseende på utseende. Detta genom att förstärkaren skall kunna användas separat, 
monteras i ett rack samt modifieras för att uppnå ett utseende som bättre passar 
rockbasister.  
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• Hur ska förstärkaren se ut? 

o För att passa in i EBS övriga sortiment. 

o För att ge kunden och användaren rätt intryck. 

o För att vara EBS ”flaggskepp”. 

• Ska förstärkaren använda elektronrör eller transistorteknologi? 

• Hur ska användargränssnittet utformas? 

o Hur skall användaren spara inställningar? 

o Hur skall användaren växla mellan sparade inställningar? 

o Hur skall användaren se vilken inställning som är aktiv?  

o Hur skall EQ-sektionen utformas? 

o Hur ska preshapefiltren utformas? 

 Vilka karaktärer ska de ha? 

o Hur ska de olika drive-sektionerna utformas? 

• Hur skall den tekniska lösningen på rackmontering se ut? 

• Hur skall utseendet anpassas för rockbasister? 

• Hur ska In/utgångar placeras för att göra ihopkoppling med högtalare och 
annan utrustning så enkel som möjligt? 

• Hur skall ett ergonomiskt användande skapas? 
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5 Projektavgränsningar 
Examensarbetet innefattar design av en elbasförstärkare. Fokus låg på att arbeta med 
användarvänlighet och ergonomi vid utformningen av förstärkarens gränssnitt.  

Det var inte rimligt att en färdig produkt kunde tas fram inom examensarbetets 
tidsram på 20 veckor. Istället skulle ett färdigt produktkoncept tas fram som EBS 
skulle kunna gå vidare med om de så önskar. Konceptet skulle bestå av en CAD-
modell samt den övriga beskrivning som finns i denna rapport. 

6 Teoretisk bakgrund och lösningsmetoder 
I detta kapitel behandlas de metoder och den teoretiska bakgrund som används i 
arbetet. Metoderna och teorin berör hur projektet planerats och hur indata från 
uppdragsbeskrivningen bearbetats i projektet. 

6.1 Planering 
Projektplanering sker i fyra steg1. 

1. Identifiering av aktiviteterna 

Genom att skaffa sig en djupare förståelse för designproblemet från 
problemformuleringen kan projektet delas in i ett antal aktiviteter. 
Genom att börja från slutet av projektet är det lätt att ta reda på vilka 
aktiviteter som behövs. 

2. Klargörelse av målen med aktiviteterna 

För att omvandla aktiviteterna från en handling till nytta för projektet 
bör varje aktivitet ha ett mål. Målen kan ses som information som 
behandlas i aktiviteterna. En aktivitet tar indata i form av information 
som omarbetas så att målet(utdatan) är mer och bättre anpassad 
information för att lösa det slutgiltiga problemet. 

3. Uppskattning av tidsåtgång och andra resurser för att uppnå målen 

När målen för varje aktivitet är kända bör den tidsåtgång och de 
resurser som krävs för att uppnå målen kartläggas. En tumregel är att 
aktiviteter ofta tar dubbelt så lång tid som planerat. 

4. Ordnande av aktiviteterna i en logisk följd 

                                                 

1  (Ullman, 2003, s.98-104) 
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Ordningen skall bestämmas så att varje aktivitet skall vara klar innan 
resultatet av den behövs i projektet. Detta kan åstadkommas genom att 
för varje aktivitet ta reda på vilka andra aktiviteter som behöver vara 
genomförda innan och vilka som kan påbörjas efter.  

Det finns även ett femte steg som handlar om uppskattning av 
produktutvecklingskostnader. Detta ansåg jag ligga utanför avgränsningarna för 
projektet och valde därför att utelämna det steget i planeringen av projektet. 

6.1.1 Gantt-schema 
För att visualisera ordningen av aktiviteterna som bestämts i steg fyra från 
föregående stycke användes ett gantt-schema(bilaga 2). 

I ett gantt-schema plottas alla aktiviteter mot en tidsaxel. Indelningen av tidsaxeln är 
vanligtvis veckovis men kan även vara någonting annat som kvartalsvis2. Gantt-
schemat är ett kraftfullt planeringsverktyg där alla aktiviteter och deras samband kan 
åskådliggöras. Det går sedan att bocka av avklarade aktiviteter vartefter.   

6.1.2 Gate 
Ett produktutvecklingshjälpmedel vid projektarbete där grindar(gates) läggs in i 
tidsplanen. Vid varje grind skall det avgöras om projektet kan fortsätta eller om 
arbetet innan grinden måste kompletteras eller om projektet skall läggas ned.  

Fördelen med detta hjälpmedel är att det kräver beslutsfattande för att ett projekt 
skall få fortsätta att pågå. På detta sätt kan produktlösningar på otillräckliga underlag 
undvikas vilket minskar risken för kostsamma misstag i slutet av ett projekt. 

Nackdelen är att det kan vara hämmande för projektet. Av denna anledning läggs 
projekt sällan ned helt och hållet utan får snarare gå tillbaka till ett tidigare skede3. 

6.2 Informationsinsamling 
Vid projektets start fanns redan en viss kunskap om EBS, deras produkter och 
kundgrupp. Men denna kunskap var relativt ytlig och hade inte den vetenskapliga 
tyngd som ett examensarbete på D-nivå kräver. Därför krävdes en 
informationsinsamling för att förbättra kvalitén på kunskapen om EBS som företag, 
deras produkter och kunder samt hur designproblemet skulle kunna lösas. 

För att samla in den information som behövdes för att lösa problemen i 
uppdragsbeskrivningen användes ett flertal olika källor.  

                                                 

2  (Ullman, 2003, s.103) 

3  (Ottosson, 1999, s.25-26) 
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6.2.1 Litteraturstudier 
En större litteraturstudie genomfördes i början av projektet.  Detta för att kunna 
skapa bättre kunskap om de produktutvecklingsverktyg som skulle användas samt 
hur den planerade kundundersökningen skulle genomföras. Utöver denna första 
litteraturstudie inhämtades information kontinuerligt för att kunna lösa olika typer av 
konstruktionsproblem. En lista över litteraturen som användes kan ses i 
referenslistan i denna rapport. 

6.2.2 Analys av EBS produktsortiment och deras leverantörer 
För att skapa ett underlag för hur den nya produkten skulle utformas var det viktigt 
att studera EBS produktsortiment. Detta gjordes genom att besöka EBS lokaler i 
Bromma samt att studera ritningsunderlag på EBS förstärkarmodeller, bilder på 
förstärkarna samt information från deras komponentleverantörer.  

6.2.3 Konkurrentanalys 
 För att skapa förståelse om hur EBS nya förstärkare skulle kunna utmärka sig på 
marknaden var det nödvändigt att undersöka konkurerande märken och produkter 
med liknande funktioner.  

Eftersom EBS nya förstärkare skall utmärka sig både som en kompakt klass-D 
förstärkare och vara programmerbar var det nödvändigt att titta på flera olika 
produktkategorier. 

6.2.4 Surveystudie genom utskick av enkäter 
En surveystudie4 används för att samla information om en specifik grupp ur 
befolkningen och riktar in sig på gruppens egenskaper, attityder och åsikter i olika 
frågor.  

Metoden går ut på att man ställer frågor till ett antal respondenter under så likartade 
förhållanden som möjligt. Den största svårigheten med surveystudier är att ställa 
frågorna så att alla respondenter uppfattar de på samma sätt. Utöver det är det svårt 
att hitta ett representativt urval från den valda gruppen.  

Metoden var dock mycket lämplig för den breda undersökningen som genomfördes i 
detta projekt. Detta eftersom en stor mängd information om samma frågeställning 
kunde samlas in för att senare analyseras och användas i det kommande 
utvecklingsarbetet.  

Vid utskick av enkäter bör enkäten först testas innan den skickas ut till 
undersökningsgruppen. Med ett pilottest kan svar erhållas om hur lång tid enkäten 
tog att fylla i, om några frågor var otydliga samt information om andra oklarheter5. 
                                                 

4  (Bell, 2006, s.23) 

5  (Bell, 2006, s.149) 
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6.3 Produktutvecklingsteori 
Inför examensarbetet fanns redan kunskap om produktutvecklingsteori och 
arbetsmetodik vid projektarbete. De metoder och den teori som används är allmänt 
vedertagen inom produktutveckling och har inhämtats under studietiden på 
högskolan. 

6.3.1 Konceptgenerering 
Med ett produktkoncept menas en ungefärlig beskrivning av den teknik, de 
funktioner samt det utseende en produkt skall ha. Det är en konkret beskrivning på 
hur produkten skall uppfylla de krav och önskemål som kunden ställer. Ett koncept 
visualiseras med hjälp av en skiss gjort för hand eller med till exempel ett CAD-
program men kan också fara en fysisk modell av produkten. Skissen eller modellen 
kompletteras även av någon form av skriftlig förklaring6.  

Hur väl en produkt kan tillfredställa kunden och generera en inkomst beror på det 
bakomliggande produktkonceptet och hur väl det arbetats fram. 

I detta projekt genereras produktkoncept med hjälp av en femstegsmetod. Där bryts 
problemet ner i mindre delproblem för att sedan lösas genom att söka lösningar på 
delproblemen inom och utom företaget. De lösningar som tagits fram kombineras 
sedan för att skapa en lösning på grundproblemet7. 

Steg 1: Klargör problemet 

Det första steget är att förstå problemet och bryta ner det i mindre och mer 
hanterbara delproblem. För att göra detta görs en funktionsanalys8. 

Detta innebär att kravspecifikationen samt kundernas krav och förväntningar 
används för att skapa en huvudfunktion som produkten skall lösa. Denna 
huvudfunktion delas sedan ned i mindre och mindre delfunktioner. Vissa delfunktioner är 
inte nödvändiga för att uppfylla huvudfunktionen men kan vara viktiga på andra sätt 
som att t.ex. ge kunden ett större mervärde. Dessa funktioner kallas stödfunktioner. 
Funktionsanalysen visualiseras med ett funktionsdiagram.  

I toppen på detta finns huvudfunktionen och nedanför den grenar delfunktionerna 
ut sig. Principen är den att varje delfunktion löser delfunktionen ovanför och tillslut 
är huvudfunktionen löst. 

                                                 

6  (Karl T. Ulrich, 2008, s.98) 

7  (Karl T. Ulrich, 2008, s.99-119) 

8  (Ullman, 2003, s.148-154) 
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Efter att problemet brutits ner i sina funktioner skall ett par funktioner väljas ut som 
anses kritiska för produktens framgång.  

Steg 2: Sök lösningar externt 

Att använde befintliga lösningar är både billigare och snabbare än att lösa varje 
funktion inom företaget. Genom att använda befintliga lösningar går det att fokusera 
mer energi och kreativitet på problem där ingen befintlig eller tillräckligt bra lösning 
existerar.  

Den externa sökningen kan handla om att konsultera experter eller kunniga 
användare inom området, söka i litteratur, söka bland patent eller jämföra med 
relaterade produkter. 

Detta steg behöver inte nödvändigtvis vara nummer två. Detta är en kontinuerlig 
process för att lösa problem som uppstår under konceptgenereringens gång.  

Steg 3: Sök lösningar internt 

I denna fas används den kunskap och kreativitet som finns inom företaget eller 
teamet för att ta fram lösningar. Information från minnet plockas fram för att bilda 
en kunskap om hur problemet skall lösas. För att få ut så mycket som möjligt av den 
interna sökningen bör dessa riktlinjer tillämpas. 

• Avvakta med kritik 

o Det är lätt att låsa sig vid ett fåtal idéer om för mycket bedömning 
kommer in för tidigt. Genom att inte kritisera de idéer som kommer 
fram i detta skede hindras inte kreativiteten. 

• Generera många idéer 

o Genom att komma på så många idéer som möjligt blir sannolikheten 
större att den bästa lösningen erhålls i slutändan.  

• Välkomna orimliga idéer 

o Genom att välkomna idéer som kan verka totalt orimliga och utanför 
den uppsatta kravspecifikationen kan mer innovativa lösningar 
uppnås. Även om idéerna saknar en teknisk genomförbarhet i nuläget 
kan de modifieras och anpassas till en lösning som fungerar i nuläget. 

• Använd fysiska och grafiska hjälpmedel 

o Det är svårt att formulera lösningar på fysiska eller geometriska 
problem. Genom att använda modeller eller skisser när idéer skall tas 
fram kan en bättre förståelse för hur en lösning skall fungera erhållas. 
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Steg 4: Utforska lösningar systematiskt 

Genereringen av idéer från den externa och interna sökningen resulterar i en mängd 
lösningar på enskilda delfunktioner. För att få fram ett färdigt koncept måste dessa 
dellösningar sammanfogas till en lösning av helheten. Eftersom projektet mer berör 
estetisk design än teknisk konstruktion valdes de analytiska metoder för 
sammansättning av idéer bort.  

De dellösningar som tagits fram jämfördes i stället mot informationen från 
surveystudien och kravspecifikationen samt analyserades med avseende på estetisk 
lämplighet till varandra. Denna metod gjorde det lättare att ta hänsyn även till mjuka 
värden. 

Steg 5: Reflektera över lösningarna och processen. 

Att reflektera över framtagna lösningar och det arbetssätt som används är något som 
skall göras under hela konceptutvecklingens gång. Men vid slutet av processen är det 
även då viktigt att reflektera över vad som åstadkommits. Vid denna reflektion skall 
nedanstående frågor besvaras. 

• Finns det outforskade lösningar? 

• Skulle en annan funktionsanalys behövas? 

• Finns det alternativa sätt att bryta ner problemet? 

• Har externa idékällor utforskats tillräckligt? 

• Har interna idékällor utforskats tillräckligt? 

6.3.2 Pughs matris 
Med produktutvecklingsverktyget Pughs matris9 kan framtagna koncept utvärderas och 
rangordnas på ett effektivt och relativt enkelt sätt. Metoden kan utföras på papper, 
tavla eller i ett datorprogram som t.ex. Microsoft Excel. Vilket medium som används 
har helt att göra med hur många urvalskriterier och koncept som skall utvärderas och 
hur stor produktutvecklingsgruppen är.  

Koncepten som skall utvärderas skall finnas visualiserade med någon form av skiss 
samt en skriftlig beskrivning. För att undvika felaktiga resultat är det viktigt att alla 
koncept presenteras med samma abstraktionsnivå. 
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Ett antal urvalskriterier väljs ut utifrån kundernas behovs samt företagets behov. 
Dessa urvalskriterier placeras i matrisens vänstra kolumn. Dessa kriterier kan även 
viktas för att få en tydligare bild av konceptens rangordning10.  

Därefter väljs de koncept som skall utvärderas och placeras sedan till höger om 
urvalskriterierna i matrisen. Dessa koncept jämförs sedan mott ett referenskoncept. 
Detta referenskoncept kan vara en konkurrent, en existerande produkt hos företaget 
eller ett av de andra koncept som tagits fram under produktutvecklingsprocessen.  

Koncepten utvärderas sedan och poängsätts i jämförelse till referenskonceptet. 
Poängsättningen som används är ett minustecken för koncept som anses vara sämre 
än referenskonceptet på det aktuella kriteriet, en nolla om det anses lika bra och ett 
plustecken om det anses vara bättre än referenskonceptet.  

Poängen summeras sedan ihop och koncepten rangordnas genom att jämföra plus 
och minustecken samt totalsumman av poängen och den eventuella viktade 
totalsumman.  

Pughs matris användes för konceptutvärdering eftersom den går fort att genomföra 
och det är lätt att identifiera svagheter och styrkor hos de olika koncepten. Denna 
information kan sedan användas för att kombinera koncepten och utveckla nya och 
bättre lösningar.  

En av svagheterna med metoden är att det är svårt att ta hänsyn till mjuka värden 
som känslor och estetiska intryck. Det är därför viktigt att inte se resultatet som en 
absolut sanning utan i stället jämföra den men spontana tankar och åsikter om 
koncepten. 

6.4 Kvalitetssäkring 
För att kunna dokumentera och följa upp beslut och idéer var det viktigt att en 
metod för kvalitetssäkring fanns. Genom att följa upp idéer mot kravspecifikationen 
och använda verktyg som Pughs matris för att utvärdera konceptlösningar kunde en 
lösning som väl uppfyller företagets och kundernas krav tas fram. För att 
kvalitetssäkra själva projektet användes en loggbok som beskrivs nedan. 

6.4.1 Loggbok 
För att göra denna kvalitetssäkring av arbetet användes en loggbok på veckobasis. 
Varje vecka antecknades vad som gjorts, vilka lärdomar som erhållits och vad det 
allmänna känsloläget var vid den specifika tidpunkten på projektet.  

Detta för att kunna se tillbaka och följa upp beslut från möten med Mats och Bo på 
EBS samt handledarmöten på högskolan. Det gjorde det även möjligt att 

                                                 

10  (Ullman, 2003, s.186) 
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Figur 2: HD350

dokumentera lärdomar från projektets tidigare skeden för användning senare i 
projektet.  

Som komplement till loggboken användes även en aktivitetslista. I den lades 
aktiviteter som skulle göras under veckan och datum då de skulle vara klara. Vid 
nästkommande loggboksskrivning gjordes sedan en kontroll om aktiviteterna blivit 
avklarade. Detta för att kunna ha kontroll över vad som skulle göras varje vecka och 
hur bråttom det var med varje aktivitet. Loggboken för projektet kan hittas i bilaga 3. 

7 Tillämpad lösningsmetodik 
De relevanta metoderna och den teoretiska bakgrunden ligger till grund för hur 
indata från uppdragsbeskrivningen behandlats. Följande kapitel behandlar hur dessa 
metoder applicerats på det aktuella projektet. 

Projektet inleddes med en informationsinsamling för att erhålla en bättre förståelse 
för EBS och deras kunder. Därefter gjordes en nedbrytning av problemet med en 
funktionsanalys. Lösningar till de individuella funktionerna genererades och från 
dessa skapades ett antal koncept som utvärderades för att sedan utarbetas till en 
slutlösning på problemet. 

7.1 Analys av EBS produktsortiment 
Idag har EBS fyra förstärkarmodeller i sitt 
sortiment. Fafner(Figur 1) är EBS första 
förstärkarmodell. Det är en hybridförstärkare 
med rör i försteget men transistorteknologi i 
slutsteget. Förstärkaren är riktad aningen mer åt 
rockbasister som vill ha det lite varmare 
rörljudet.  

HD350(Figur 2) är en transistorförstärkare 
rakt igenom och har ett klarare och mer 
transparant ljud. Förstärkaren har mer 
funktioner och möjligheter att forma ljudet.  

 

TD650(Figur 3) är EBS mest flexibla förstärkare. 
Användaren kan välja mellan både rör- och 
transistorteknologi i försteget och den innehar massor 
med inställningsmöjligheter för att närma sig både 
Fafnerns varma rörljud och det klara och transparanta ljudet hos HD350. 

Figur 1: Fafner

Figur 3: TD650 
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Classic450(Figur 4) är EBS nyaste förstärkare. Den är designad 
för att tilltala basister som önskar ett mer klassiskt utseende och 
ljud. Den är utrustad med transistorteknologi rakt igenom och 
har ett lägre pris än EBS övriga förstärkare. 

7.2 Litteraturstudier 
I detta kapitel behandlas vilken information som hämtats ifrån studier av den 
relevanta litteraturen. 

7.2.1 Varumärke 
Ett varumärke är egentligen bara en symbol med en stark laddning och positiva 
värden. Det finns egentligen två typer av varumärken även om svenska språket 
endast använder ett ord. ”Trademark” är ett varumärke som registreras som en viss 
typ av symbol som sedan får ett juridiskt skydd. ”Brand” däremot är en typ av 
varumärke som inte kan registreras på samma sätt. För att utveckla ett sådant 
varumärke måste ett företag jobba in värdereringar i sin symbol genom kunderna. 

I fortsättningen när termen ”varumärke” nämns i denna rapport är det definitionen 
”brand” som avses. 

För att en symbol skall vara ett varumärke måste ett antal kriterier uppfyllas11  

Den måste: 

• Ha distinkta värden 

o Kunderna måste ha starka intryck av starka värden kopplade till 
produkterna som står under märket. Dessa värden kan delas in i två 
huvudsakliga värdedimensioner. Med den konkreta värdedimensionen menas 
produktfördelar d.v.s. faktorer som oftast går att mäta på ett eller 
annat sätt. Den abstrakta värdedimensionen har att göra med känslor 
kopplade till produkten. 

                                                 

11  (Nilson, 2000) 

Figur 4: Classic 450 
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• Vara differentierande 

o Kunden måste uppfatta produkten som skild från de andra 
produkterna på marknaden. 

• Vara Attraktivt 

o Det måste emotionella skäl till att en kund köper ett visst märke och 
produkterna under märket måste representera en positiv upplevelse. 

• Ha en klar identitet 

o Varumärket måste vara lätt att känna igen av kunderna. 

7.2.2 Bockning av tunnplåt 
Vid bockning krävs att materialets sträckgräns överskrids. Dragspänningar uppstår på 
bockens utsida och tryckspänningar på dess insida12.  

Ju mindre inre bockningsradie som används desto större blir töjningsspänningen i 
materialet. Den minsta bockningsradie som tillåts utan att bristningar uppstår beror 
på materialegenskaperna, arbetsmetoden samt övriga krav på produkten som skall 
tillverkas13.  

Om ett hål eller en urtagning placeras för nära en bock finns det risk att dessa ej 
kommer att behålla sin ursprungliga form efter bockning. 

Detta kan skapa problem vid passning med till exempel skruvförband mellan två 
detaljer. 

 Det minsta avståndet Xi från ett hål eller urtagning till en bock bestäms av hålets 
diameter d eller urtagningens bredd  b samt bockningsradien Ri och tjockleken på 
plåtmaterialet t. Följande samband kan användas för att beräkna detta avstånd14:  

X1=√(d*t)+0,8Ri*√L/d 

7.2.3 Teknisk psykologi 
För att produkten skall vara lätt att använda var det nödvändigt att förstå vilka 
faktorer som påverkar användaren. Därför inhämtades information om hur 
människor interagerar med tekniska produkter. 

                                                 

12  (Hans Lundh, 1997, s.4:4) 

13  (Hans Lundh, 1997, s.4:9) 

14  (Hans Lundh, 1997, s.4:9) 
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Eftersom användaren skall kunna lagra sina inställningar och hämta fram dem igen 
var det även nödvändigt att skaffa kunskap om det mänskliga minnet och hur 
fungerar.  

Informationen om teknisk psykologi användes sedan när idéer skulle genereras. 
Kunskapen användes även för att bedöma idéer som kom fram under projektet. 

Gränssnitt 

Användargränssnittet är den del av produkten som kommunicerar med användaren 
och ger denne information om funktionerna. 

För att designa ett bra användargränssnitt skall falska ledtrådar undvikas. Det vill säga 
att användaren på grund av gränssnittets utformning väntar sig en annan funktion 
eller följd av sitt handlande. 

Användaren skall inte bli osäker. Detta handlar framförallt om att inte utforma 
gränssnittet så att informationen det kommunicerar kan variera mellan olika 
situationer. Informationen som gränssnittet kommunicerar får inte heller ha olika 
betydelser för olika personer. 

Användaren måste få direkt och tydlig feedback på sitt handhavande av produkten. 
Om detta inte uppfylls blir användaren osäker i sitt senare handhavande och kan göra 
flera felaktiga handlingar. 

Feedbacken skall uppfattas så att användaren kan se ett direkt samband med det som 
denne vill uppnå med sin handling. 

Systemet som användaren är i kontakt med måste vara tydligt. Användaren skall 
direkt kunna observera i vilket tillstånd systemet är i samt vilka handlingsmöjligheter 
som finns15.  

Minnet 

Det mänskliga minnet kan delas in i tre system. Det sensoriska minnet, 
korttidsminnet(arbetsminnet) och långtidsminnet. 

I det sensoriska minnet tas signaler från omvärlden emot i sin otolkade form. 
Informationen hamnar sedan i korttidsminnet. Därefter tolkas informationen genom 
relaterade kunskaper som redan finns i långtidsminnet och kan appliceras på den nya 
informationen. 

Den tolkade informationen når sedan korttidsminnet. I detta minne finns den 
informations som används för tillfället. Arbetsminnet är väldigt begränsat och kan 
endast hantera 5-9 enheter samtidigt.  
                                                 

15  (Danielsson, 2001, s.22-26) 
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På grund av denna begränsning måste informationen arbetas in i långtidsminnet där 
den kan lagras under en lång tid. Lagringen i långtidsminnet kan vara problematisk. 
För att klara av det kan metod som till exempel chunking användas. Denna metod går 
ut på att bryta ner information i mindre enheter antal enheter. Detta kan 
åstadkommas genom att skapa mönster och logiska indelningar av informationen. 

Ett annat säkert sätt för att lagra information i långtidsminnet är repetition. Genom att 
repetera informationen gärna genom att uttala den högt eller utföra den handling 
som informationen eventuellt syftar till16.  

7.3 Studier av relevant teknik och standarder 
För att kunna göra det möjligt att designa en förstärkare med flera mer avancerade 
funktioner var det nödvändigt att införskaffa en viss nivå om kunskap om tekniken 
bakom. Det var även nödvändigt att införskaffa kunskap om faktorer som skulle 
kunna påverka konstruktionen av förstärkaren.  

7.3.1 Standarder vid rackmontering i 19 tums rack enligt standard IEC 
60297 

Ett rack är i princip två parallella metallskenor placerade 450,85 mm från varandra. 
En rackenhet i bredd är 19 tum eller 482,6 mm. I höjdled är en rackenhet 44,45mm 
och benämns 1U. För att underlätta inpassningen av en produkt i ett rack används 
dock en höjd på 0,031 tum mindre 
än den angivna höjden i U17.  

Hålen i metallskenorna återkommer 
med ett repeterande mönster med 
44,45 mm mellanrum.  

En racklåda används för att husera 
elektronisk utrusning som 
effektenheter och förstärkare på ett smidigt och 
säkert sätt. Exempel på detta kan ses i figur 5. 

7.3.2 MIDI 
Musical Instrument Digital Interface är ett system föra att styra elektronisk 
utrustning. MIDI sänder inte en ljudsignal utan parametrar som till exempel tonhöjd 
och volym. Dessa parametrar kan sparas i en programplats och sedan hämtas när som 
helst.  

                                                 

16  (Danielsson, 2001, s.59-65) 

17  (http://www.amat-npp.ru/Books/EuroSchroff.pdf, 0811) 

Figur 5: Farner monterd i en racklåda 
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Styrningen av detta kan göras med hjälp av en MIDI-controller som skickar 
meddelanden till enheten som skall skapa själva ljudet18. 

7.4 Surveystudien 
Den viktigaste delen av informationsinsamlingen var att samla information från de 
potentiella användarna/kunderna. Detta gjordes genom en surveystudie som 
behandlas nedan. 

7.4.1 Målsättning 
• Ge en tydligare bild av kundgruppen och dess behov och önskemål. 

• Att kartlägga EBS som varumärke genom att jämföra användarnas 
uppfattningar mot ledningen på EBS. 

• Behöver någonting göras åt kundernas syn på EBS? 
• Kan designen av den nya toppen hjälpa till? 
• Ge information om åt vilket håll designen av den nya förstärkarens skall gå. 

 

7.4.2 Genomförande  
Flera förslag på enkätens utformning togs fram. Tillsammans med EBS togs ett antal 
frågeställningar fram som ansågs vara relevanta för undersökningen. Sekretess 
diskuterades vid dessa samtal med EBS. Det bestämdes att inga frågor skulle beröra 
den förstärkare som projektet berör. Detta på grund av att EBS ej ville avslöja för 
mycket om ett projekt som endast är i startfasen. Det bestämdes därför att 
undersökningen skulle beröra EBS förstärkarsortiment.  

För att undvika skevhet nämndes så lite som möjligt om EBS inblandning i 
undersökningen. I stället framhölls det att undersökningen var en del i ett projekt på 
Mälardalens högskola.  

Enkäten lades sedan ut på två basforum på internet. Dessa var det svenska forumet 
www.pratabas.se samt det amerikanska forumet www.talkbass.com som valdes för att 
komma i kontakt med internationella användare. Dock inkom för få svar från den 
internationella enkäten och de svaren användes inte i sammanställningen av 
undersökningen. 

När enkäten var färdigställd skickades den ut för ett pilottest för att säkerställa att 
den var rätt utformad och att tekniken för att samla in svaren fungerade. En 
fullständig version av enkätens utformning kan ses i bilaga 4. 

När enkäten korrigerats utefter de förslag som framkom av pilottestet och att den 
blivit godkänd av EBS lades den ut på de valda internetforumen. 

                                                 

18  (http://www.midi.org/aboutmidi/tut_protocol.php, 2008-11-13) 
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För att ha någonting att jämföra resultatet med intervjuades EBS VD Bo Engberg 
och tekniska chef Mats Kristoffersson om deras syn på EBS varumärke. 

7.4.3 Utfall 
Av de 42 svar som kom in bedömdes 25 av dessa ingå i en potentiell målgrupp. 
Utifrån svaren från de personerna som ingick i målgruppen kunde en målindivid som 
förstärkaren skall rikta sig in identifieras. Nedan finns en sammanfattning av 
resultatet. All insamlad data kan ses i bilaga 5-7. 

Han/hon: 

• Är mellan ca 20-40 år 

• Är professionell/halvprofessionell musiker  

• Spelar med eget band samt gör studio/livearbete åt andra artister eller spelar 
flera musikstilar 

• Tycker att kvalité, bra funktioner och en rörsektion/helrör är viktigt när 
han/hon ska köpa en förstärkare 

• Tycker att en förstärkare kan kosta så pass mycket som 30000 kr. 

• Köper både begagnat och nytt.  

• Föredrar Fafnern i EBS sortiment 
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Målgruppens svar användes även för att analysera deras syn på EBS som varumärke. 
En jämförelse mellan målgruppen och EBS syn kan ses nedan 

Kriterier EBS syn Kundernas/målgruppens 
syn 

Distinkta 
värden 

Ljudkvalité, ofärgat ljud

Kvalitet 

Trygghet 

Kvalite 

Trygghet 

Vara 
differentieran
de 

Kromgallret är en typisk designdetalj 
som skiljer EBS från andra tillverkare  

Ej bestämt 

Vara attraktivt Det är ”fint” att äga en EBS-
förstärkare. Basister byter upp sig till 
en EBS förstärkare när de har råd. 

 

Undersökningen avslöjade att 
52 % av målgruppen äger en 
EBS förstärkare. EBS bedöms 
därför vara ett attraktivt 
märke.  

 

Ha en klar 
identitet 

EBS-blå  EBS-logotypen var det visuella 
element som hade störst 
igenkänning. 

Krom och den EBS-blå färgen 
var även de element som 
identifierar EBS förstärkare.  

7.4.4 Sammanställning 
EBS syn på sitt eget varumärke visade sig stämma mycket väl överens med 
målgruppens syn. EBS har framförallt arbetat in byggkvalité i som koppling till sitt 
varumärke även om vissa synpunkter på bristande kvalité kommit in var de flesta 
synpunkterna positiva.  

Den vanligaste anledningen att användarna inte ägde en EBS förstärkare var att deras 
ljudideal inte stämde överens med hur EBS förstärkare låter eller att det ljudet var för 
svårt att ställa in på EBS förstärkare. Dessa personer valde ofta helrörsförstärkare 
eller andra typer av förstärkare som har ett mer färgat grundljud än EBS. Detta göra 
att de känner att de måste jobba mycket för att ställa in ett liknande ljud på EBS 
förstärkare. 
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Dessa personer föredrog generellt EBS Classic450 ljudmässigt och utseendemässigt 
men hade gärna sett en helrörsversion i samma serie.  

Att Fafnern var den förstärkare som var populärast i EBS sortiment kan ha flera 
orsaker. Det är den förstärkare som funnits längst i EBS sortiment och tack vare att 
den har rör i förstegets drivesektion kombinerat med ett klart grundljudljud gör att 
den passar många olika musikstilar. Utöver det har den ett väldigt distinkt utseende. 
Röret i försteget sitter synligt bakom en kromad plåt på fronten och det generella 
utseendet är mer aggressivt och med mer attityd än EBS övriga sortiment. Det stora 
”fafner” tycket på framsidan gör också att förstärkaren blir ett kraftigt varumärke i 
sig själv. 

7.4.5 Felkällor 
Det finns vissa källor till fel som kan bli ett problem vid en surveystudie. Det största 
problemet som stöttes på under denna undersökning var att det är svårt att få 
specifika och uttömmande svar på frågor där respondenten bes förklara/motivera 
sina åsikter. 

Svaren på dessa typer av frågor blev ofta korta och ej särskilt självförklarande. Detta 
krävde att de analyserades i sitt sammanhang med koppling till respondenten och 
dennes övriga svar. Det går därför inte att helt ta resultatet från undersökningen som 
en absolut sanning utan snarare som en rimlig tolkning utifrån den data som 
inkommit.  

Resultatet bedömdes ändå vara så pass tillförlitligt att det gick att använda i 
utvecklingen av den nya förstärkaren.   

7.5 Konkurrentanalys 
För att ta reda på hur designen av den nya förstärkaren skulle ge EBS Sweden AB ett 
försprång på marknaden analyserades de företag med liknande produkter som 
bedömdes vara EBS närmsta konkurrenter. Dessa bedömdes vara Markbass och 
Genz Benz. 

Markbass: Det italienska företaget 
Markbass tillverkar en rad olika 
kompakta lättviktsförstärkare. Deras 
förstärkare är bland de minsta på 
marknaden och finns i både rör och 
transistormodeller.  

Designen är relativt enkel och det som utmärker dem är den gulorangea färgen som 
de använder på sina förstärkare. Utöver denna grafiska egenskap utmärker sig 
Markbass förstärkare ej särskilt mycket. 

Figur 6: Markbass F1
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Genz Benz: Har med shuttle serien flera 
olika lättviktsförstärkare. Genz Benz är inte 
lika fokuserade på storlek som Markbass och 
har i och med ShuttleMax förstärkarna flera 
aningens större lättviktsmodeller med fler 
funktioner och möjligheter att forma 
basljudet. 

Dessa förstärkare ser högteknologiska ut men 
en mängd kontroller på fronten. Designen i 
övrigt är neutral med ljusa färger som gör att förstärkaren mer liknar någon form av 
hi-fi utrustning än en basförstärkare.  

Eftersom EBS nya förstärkare skall ha ett stort antal funktioner och kontroller är det 
främst ShuttleMax förstärkarna i Genz Benz sortiment som den skall konkurrera 
med. 

Övriga: Förutom dessa finns det flera 
produkter som innehar liknande funktioner 
som EBS nya förstärkare. Bland dessa finns 
bland annat Line 6 med sina POD-modeller 

där användaren kan programmera in och 
spara sina ljud.  

Det principiella som skiljer EBS nya förstärkare mot Line 6 POD-modeller är att 
Line 6 POD inte är en komplett förstärkare. Dessa modeller emulerar ljuden från 
andra kända basförstärkare och effekter och måste användas tillsammans med en 
annan basförstärkare eller separat slutsteg.  

Dessa modeller är extremt flexibla men handhavandet är mycket avancerat och 
komplicerat. EBS nya förstärkare kan locka till sig 
användare från Line 6 som är ute efter flexibilitet 
genom att erbjuda dem högre ljudkvalité och ett 
enklare användargränssnitt. 

Det har tidigare gjorts försök att utveckla 
programmerbara och kompakta basförstärkare. Ett 
exempel är Ashdowns basförstärkare Superlfy(Figur 9).  

Superfly erbjuder stor flexibilitet genom att spara 
basljud men har precis som Line 6 ett komplicerat 
användargränssnitt. Just det användargränssnittet 
tillsammans med förstärkarens övriga design gör att 
dess utseende kan associeras mer till någon form av 
kemilabbsutrustning än att höra hemma på en scen.    

Figur 7: Genz Benz ShuttleMax 6.0 

Figur 8: Line 6 POD 

Figur 9: Ashdosn Superfly
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7.6 Funktionsanalys 
Utifrån kravspecifikationen och uppdragsbeskrivningen gjordes en funktionsanalys 
för att göra designproblemet mer överskådligt. Huvudfunktionen för produkten 
sattes till Skapa flexibel basförstärkare. Under huvudfunktionen sattes delfunktionerna 
Möjliggör inställning av basljud, möjliggör lagring av basljud, medge olika utseenden, medge smidig 
hämtning av basljud och medge ändringa av sparat basljud. Funktionerna möjliggör enkla 
anslutningsmöjligheter, vara hållbar/slittålig, inneha attraktivt utseende och medge intuitivt 
användande ansågs ej absolut nödvändiga för att uppnå huvudfunktionen och sattes 
därmed till stödfunktioner. Funktionsanalysen kans ses nedan i Figur 10.  
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7.7 

Figur 10: Funktionsanalys 
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Idégenerering 
Utifrån funktionsanalysen genererades lösningsförslag på de enskilda funktionerna. 
Idéerna som genererades presenteras nedan både skriftligt och med tillhörande 
snabbskisser. 

7.7.1 Medge tre identiteter 
Denna funktion bedömdes ha störst påverkan på produktens framgång hos 
användarna eftersom en väl uppfylld funktion skulle kunna locka användare som 
tidigare varit negativt inställda till EBS visuella design. Funktionen gör det även 
möjligt för en användare att använda samma förstärkare till olika typer av uppdrag. 
Användaren kan till exempel använda förstärkaren separat tillsammans med en 
mindre högtalarlåda för mindre spelningar. Samma användare kan sedan för ett 
större gig ändra utseende till rock-identiteten så att förstärkaren visuellt passar bättre 
på en större högtalarlåda.  

Funktionen är även den som får störst påverkan på förstärkarens generella utseende. 

Arbetet påbörjades genom att ett flertal snabbskisser togs fram på ett generellt 
utseende till förstärkaren. Utifrån dessa togs lösningar fram för att lösa problemet 
genom att söka bland existerande lösningar där sådana fanns samt att skissa på 
lösningsförslag. 
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Förslag 1 

• Rackmonterbar med hjälp av vanliga rackvinklar 

• Rock-identiteten uppnås genom att en tygfront liknande Classic 450 
förstärkaren monteras ihop med rackvinklarna. Förstärkaren monteras sedan 
in i en racklåda och förstärkaren har då bytt identitet. 

Alternativt utseende till Förslag 1: 

 

 

 

 
 

Figur 12: Monteringslösning förslag 1

Figur 11: Förslag 1 färdigmonterad 

Figur 13: Alternativt utseende på förslag 1 

Figur 14: Alternativt utseende färdigmonterat
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Förslag 2: 

• Monteras i en tolexklädd trälåda för att göras om till rockidentiteten.  

• Kan rackmonteras med vanliga rackvinklar. 

 

 

 

 
 

Förslag 3:  

• Rundade sidor med inbyggt handtag för förbättrad ergonomi vid transport. 

• Specialtillverkade rackvinklar med rundade sidor för att passa förstärkarens 
form. 

• Monteras in i en tolexklädd trälåda som döljer delar av förstärkarens form 
och får den att se mer konventionell ut. 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 16: Förslag 2 

Figur 15: Rockidentitet förslag 2 

Figur 17: Förslag 3 

Figur 18: Rock-identitet, förslag 3

Figur 19: Rackmontering av förslag 3 
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Faktorer som kan minska storleken: 

EBS nya förstärkare skall inneha en mängd funktioner samtidigt som den skall kunna 
vara liten och smidig. Därför undersöktes olika möjligheter att göra förstärkaren mer 
kompakt.  

Ett förslag var att integrera frekvensväljaren och gainkontrollen för mellanregistret.  
Två koncentriska kontroller skulle då användas för att hantera inställningarna. Den 
yttre kontrollen används för att välja frekvens och den inre för att ställa in gain. 

   

 

 

 

 

Svårigheter med detta förlag är att användarna troligen inte är vana med den typen av 
kontroller då de är ovanliga på förstärkare. De förekommer dock oftare på elbasar 
med inbyggd förförstärkare. Kontrollerna bygger även mer i höjdled och på grund av 
detta ville EBS ogärna använda denna typ av kontroller. 

För att spara plats och göra förstärkaren mindre och mer avskalad undersöktes även 
idén att sköta all lagring och hämtning av inställningar via en separat fotkontroll. 
Denna idé behandlas utförligare under funktionen möjliggör lagring/hämtning av basljud. 

Figur 20: Koncentrisk kontroll för 
mellanregister 
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7.7.2 Möjliggör lagring/hämtning av basljud 
Denna funktion valdes som nummer två i prioritetsordningen då den ansågs vara den 
funktion som skulle få störst inverkan på förstärkarens användarvänlighet. 

En idé för att göra detta på ett smidigt sätt var att flytta över denna funktion på en 
extern fotpedal. På detta sätt skulle förstärkarens frontpanel kunna göras mer 
avskalad och mindre komplicerad för användaren. 

 

 

 

Fotkontrollen skulle via midi-tekniken överföra kommandon om i vilket program 
inställningarna skall sparas. Användaren skulle sedan genom att trampa på 
fotkontrollen kunna plocka fram sina sparade inställningar. Det program som är 
aktivt visualiseras genom en digital display eller lysdioder som tänds. 

Vid diskussioner med Mats Kristoffersson på EBS framgick det att han tänkt att 
förstärkaren skulle gå att kopplas ihop med vilken midipedal som helst. På det sättet 
blev fotkontrollen mer som ett tillägg till förstärkaren som kunden betalar extra för.  

Detta gjorde att det blev nödvändigt att inte överge programmerbarhet ifrån själva 
förstärkaren. En fotkontroll blev då mer en bekvämlighet som användaren själv fick 
bedöma om denne behövde. 

En annan idé var att göra hela förstärkaren 
golvbaserad. Alla funktioner för att ställa in ljudet 
flyttades då ner till fotkontrollen. Detta gjorde att 
behovet för en separat enhet för lagring och 
hämtning inte skulle behövas.  

Tanken bakom idén var att lock användare som 
använder sig av digitala förstärkar/effekt 
emuleringsprodukter som Line 6 POD eller BOSS 
GT6-B(Figur 22). En sådan lösning skulle kunna 
erbjuda dessa användare en högre ljudkvalité 

Figur 21: Tre snabbskisser på fotkontroll

Figur 22: BOSS GT6-B 
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tillsammans med ett gränssnitt som de är vana vid. 

Idén ansågs dock vara svår att genomföra då risken fanns att många användare skulle 
missta produkten för en effektpedal och inte en förstärkare.  Andra negativa aspekter 
var att användaren även skulle behöva huka sig för att komma ner till den nivå som 
krävs för att använda  

Ett antal förslag på hur användargränssnittet skulle kunna utformas på förstärkaren 
togs sedan fram. 

Förslag 1:  

• Digital display för att visa vilket ljud som är aktivt 

• Tre tryckkontroller. Två för att välja ljudbank samt 
en för att spara ljudet.  

• Skall ett ljud hämtas väljer man ljudbank med 
up/down knapparna och det ljudet som senast 
sparades på den ljudbanken blir aktivt. 

• Feedback på att ljudet blivit sparat genom blinkande display. 

 

Figur 23: Skissförslag på golvbaserad förstärkare 

Figur 24: Förslag 1 på 
lagring/hämtning av ljud 
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Förslag 2:  

• Digital display för att visa vilket ljud som är 
aktivt. Är egentligen överflödig eftersom en 
roterande omkopplare används. Är dock 
tydligare på en mörk scen än om endast tryckta 
siffror på förstärkaren skulle användas.  

• En roterande omkopplare för val av 
ljudbank. 

• En tryckkontroll för att spara basljud.  

• Skall ett ljud hämtas väljer man ljudbank med den roterande omkopplaren 
och det ljudet som senast sparades på den ljudbanken blir aktivt. 

• Feedback på att ljudet blivit sparat genom blinkande display. 

Förslag 3:  

• En roterande omkopplare för val av ljudbank. 

• En tryckkontroll för att spara basljud. 

• Skall ett ljud hämtas väljer man ljudbank med den 
roterande omkopplaren och det ljudet som senast 
sparades på den ljudbanken blir aktivt. 

• Få feedback på att ljudet blivit sparat genom 
blinkande lysdiod. 

Förslag 4:  

• En kombination av roterande 
omkopplare och tryckkontroll  

• Vrid kontrollen till den ljudbank som 
skall användas 

• Spara ljud genom att trycka/dubbelklicka 
på kontrollen 

• Skall ett ljud hämtas väljer man ljudbank med den roterande omkopplaren 
och det ljudet som senast sparades på den ljudbanken blir aktivt. 

• Få feedback på att ljudet blivit sparat genom blinkande lysdiod. 

Figur 25: Förslag 2 på lagring/hämtning av ljud

Figur 26: Förslag 3på lagring/hämtning 
av ljud 

Figur 27: Förslag 4 på lagring/hämtning av ljud
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Förslag 5: 

• En knapp för varje lagringsplats. 

• Håll inne en av tryckknapparna i ca 3 för att 
spara. Alternativt dubbelklickningsfunktion.  

• Få feedback på att ljudet blivit sparat genom 
blinkande lysdiod. 

7.7.3 Möjliggör inställning av basljud 
I kravspecifikationen fanns angivet vilka typer av inställningar som skulle vara 
möjliga. Angivet var att det skulle finnas en instrumentingång med variabel gain, 
filterdel med baskontroll, två svepbara mellanregisterkontroller samt en kontroll för 
diskant. Utöver detta skulle det även finnas en overdrivekontroll före filterdelen och 
en efter med variabel rörtyp.  

Ett frågetecken som fanns var preshapefunktionen. Denna skulle innehålla visa vid 
tillfället obestämda karaktärer. Syftet med preshape-funktionen var att ge användare 
med sämre kunskaper om olika ljudinställningar tillgång till ett antal förinställda filter 
med olika karaktärer.  

Mats Kristoffersson på EBS ville gärna använda sig av en roterande omkopplare för 
att byta mellan olika preshapefilter. Detta öppnade för möjligheten att använda fler 
alternativ än om tryckknappar används. 

Ifrån surveystudien kom det fram att många basister var positivt inställda till EBS 
förstärkaren Classic 450. Denna förstärkare har ett grundljud som är aningens mer 
färgat än EBS övriga förstärkare. Detta gav upphov till en idé att använda denna 
färgning av grundljudet i EBS Classic 450 som ett av alternativen på preshape-
funktionen hos den nya förstärkaren. För att avgöra om detta skulle få den önskade 
effekten eller om det i stället fanns en risk för att en konflikt skulle uppstå med 
classicline serien gjordes en väldigt enkel jämförelse mellan fördelar och nackdelar. 

Figur 28: Förslag 5 på 
lagring/hämtning av ljud 
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Fördelar Nackdelar 

• Förstärkaren blir mer flexibel. 

• Kan locka användare som tycker 
om Classic 450 förstärkarens 
utseende men saknat en 
rörsektion. 

• Förstärkaren får ett mer trovärdigt 
”vintage sound”. Detta på grund 
av detta preshapefilter i 
kombination med den mer gryniga 
karaktären på ett av rören i 
drivesektion 2. 

• Kan eventuellt uppstå en 
konflikt med Classic 450 om 
båda förstärkarna riktar sig till 
samma kunder 

 

Mats Kristofferson var positiv till idén och trodde inte att någon konflikt skulle 
uppstå med classicline serien då denna är i ett helt annat prissegment. 

7.7.4 Medge intuitivt användande 
Denna funktion genomsyrade alla andra funktioner och behandlades mest som ett 
hjälpmedel för de övriga funktionerna. 

7.7.5 Möjliggör ändring av sparat basljud 
Denna funktion är följd av funktionen möjliggör lagring/hämtning av basljud. 
Användaren skall kunna gå in i en sparad programplats och justera de inställningarna 
för att sedan spara om med de nya inställningarna.  

Problemet som uppstår i och med denna funktion är 
att när användaren byter mellan flera sparade 
inställningar så står kontrollerna på förstärkarens 
frontpanel inte i samma läge som de sparade 
inställningarna.  

Två lösningar på detta problem hittades genom att 
studera produkter med liknande funktioner.  

Behringers V-amp(Figur 29) som är en produkt 
liknande Line 6 POD fast i ett billigare prissegment 
använder sig av ljusdiodringar runt kontrollerna för att 
visa den tidigare inställningen. På det viset kan användaren 
använda ljusdioderna för att justera inställningarna i 

Figur 29: Behringer V-amp
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förhållande till hur de var tidigare. Denna princip skulle kunna appliceras på den nya 
förstärkaren. EBS ville dock helst undvika många lysdioder och denna lösning var då 
ej optimal enligt kravspecifikationen. 

En annan möjlighet var att använda en ensam ljusdiod kopplad till kontrollen. 
Ljusdioden blinkar sedan mer stegrande frekvens när kontrollen vrids mot det 
sparade läget. 

7.7.6 Inneha attraktivt utseende 
Denna funktion är integrerad i idéskissandet och framförallt två indata användes för 
att styra skissarbetet och bedöma de framtagna idéerna. 

För att lösa denna funktion användes resultatet från surveystudien. De visuella 
element som användarna identifierade med EBS skall framhävas på olika sätt för att 
skapa en produkt som passar in i EBS produktsortiment. 

Även konkurrentanalysen användes för att hitta ett visuellt uttryck som 
konkurrenterna saknar. 

7.7.7 Vara hållbar/slittålig 
Kvalité var någonting som användarna värdesatte vid köp av förstärkare. Användarna 
ansåg även att EBS förstärkare håller hög kvalité. 

Denna funktion användes mest för att bedöma idéer.  

7.7.8 Möjliggör enkla anslutningsmöjligheter 
De anslutningar som skulle finnas med på förstärkaren fanns givna i 
kravspecifikationen. Vissa anslutningar var inte bestämda så denna funktions lösning 
bestämdes inte förrän vid ett färdigt koncept var färdigställt. 

 

7.8 Konceptframtagning 
Efter att idéer på lösningar till de olika funktionerna tagits fram sattes dessa ihop till 
ett antal olika helhetskoncept. Detta gjordes genom att väga de kunskaper som 
erhållits genom den informationsinsamling som gjorts mot kravspecifikationen och 
problemformuleringen. 

I detta kapitel har bilder tagits bort. Dessa bilder finns endast i den fulständiga 
rapporten. 

7.8.1 Koncept 1 
Vid utformningen av koncept 1 användes en väldigt konventionell och beprövad 
form. Detta för att underlätta vid rackmontering med hjälp av rackvinklar. 
Förstärkaren är ungefär en centimeter mindre än 2U(9cm) i höjd och 32 cm bred.  
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För att klara av att rackmonteras formgavs ett par rackvinklar som anpassade 
förstärkaren till den korrekta höjden och bredden.  

För att förstärkaren skulle bli mer uttrycksfull och locka kunderna användes en 
kromad front med ett urstansat mönster framför den andra rörsektionen. 

Detta framhäver att förstärkaren använder sig av elektronrör vilket många användare 
ansåg vara attraktivt. Mönstret som används på plåten är relaterat till visuella element 
starkt kopplade till EBS grafiska profil. 

Anpassningen till rockidentiteten gjordes genom montering i en tolexklädd trälåda 
med EBS classicline logotypen.  

Fronten på denna trälåda formgavs så att den dolde de blå detaljerna på förstärkarens 
front. Dessa blå grafiska detaljer var någonting som de användare som föredrog classic 
450 förstärkaren ogillade.  

Förstärkaren monteras in bakifrån med hjälp av samma rackvinklar som används vid 
vanlig rackmontering.  

För att lagra och hämta inställningar användes förslag 3 från funktionen möjliggör 
lagring/hämtning av basljud.  Det vill säga en roterande omkopplare för att välja 
lagringsplats och en tryckknapp för att spara ljuden. En lysdiod som blinkar skall 
sedan ge användaren feedback på att inställningarna har blivit sparade. 
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7.8.2 Koncept 2 
Detta koncept utformades för att vara mer kompakt och smidigt. Designen är enkel 
och kopplingen till EBS övriga förstärkare skapas av de blå detaljerna på fronten. De 
typiska svarta plastkontrollerna som EBS använder byttes ut mot kromade för att ge 
förstärkaren ett utseende som bättre passar rockbassister och kompensera för den 
annars sparsamma designen. Rackmonteringen löstes med samma metod som 
koncept 1.  

Anpassningen till rockidentiteten åstadkoms genom att förstärkaren monterades i en 
tolexklädd trälåda. Denna låda var dock betydligt mindre än den i koncept 1. Detta 
gav en svagare rockidentitet men förbättrad ergonomi vid transport då hela 
förstärkaren skulle kunna bäras som en portfölj. 

För att minimera de blå inslagen vid anpassning till rockidentiteten skulle den blå 
färgen i EBS logotypen gå att dölja. Detta gjordes genom att plåten på fronten fick 
en utskärning med samma form som logotypen. Bakom denna placerades ett nät och 
en blå lampa som kunde styras via en knapp på baksidan.    

För att lagra och hämta inställningar användes förslag 1 från funktionen möjliggör 
hämtning/lagring av basljud.  Displayen användes på grund av att den är lättare att se på 
en mörk scen.  

7.8.3 Koncept 3 
Förstärkaren formgavs precis som koncept 1. Skillnaden var dock att koncept 3 blev 
hela 2U i höjd.  

Anpassningen till rockidentiteten skedde med en EBS classic racklåda.  

En tygfront liknande den som används på classic 450 monterades ihop med 
rackvinklarna. Hela paketet med förstärakre och tygront monterades sedan in i en 
EBS classic racklåda .  

7.9 Konceptutvärdering 
För att utvärdera koncepten användes Pughs matris som verktyg. Först utvärderades 
lösningarna för lagring och hämtning av basljud. Detta för att denna specifika 
funktion hade så pass stor påverkan på användarvänligheten och innehål väldigt 
många individuella faktorer.  

Efter detta utvärderades de koncepten som ansågs uppfylla kravspecifikationen och 
uppdragsbeskrivningen bäst.  
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7.9.1 Pughs matris över lagring och hämtning av basljud 
Nedan finns de koncept som ansågs bäst klara av att lösa problemet med att sköta 
lagringen och hämtningen av basljud. EBS ville gärna undvika användandet av 
displayer men det ansågs vikigt att utreda möjligheten. Detta eftersom att det ansågs 
som en god lösning om tio eller fler basljud skulle användas.  

Förslag 1:  

• Digital display för att visa vilket ljud som är aktivt 

• Tre tryckkontroller. Två för att välja ljudbank samt en för att spara ljudet.  

• Skall ett ljud hämtas väljer man ljudbank med up/down knapparna och det 
ljudet som senast sparades på den ljudbanken blir aktivt. 

Förslag 2:  

• Digital display för att visa vilket ljud som är aktivt 

• En roterande omkopplare för val av ljudbank. 

• En tryckkontroll för att spara basljud. 

• Skall ett ljud hämtas väljer man ljudbank med den roterande omkopplaren 
och det ljudet som senast sparades på den ljudbanken blir aktivt. 

Förslag 3:  

• En roterande omkopplare för val av ljudbank. 

• En tryckkontroll för att spara basljud. 

• Skall ett ljud hämtas väljer man ljudbank med den roterande omkopplaren 
och det ljudet som senast sparades på den ljudbanken blir aktivt. 

Förslag 4:  

• En kombination av roterande omkopplare och tryckkontroll 

• Vrid kontrollen till den ljudbank som skall användas 

• Spara ljud genom att trycka/dubbelklicka på kontrollen 

• Skall ett ljud hämtas väljer man ljudbank med den roterande omkopplaren 
och det ljudet som senast sparades på den ljudbanken blir aktivt. 
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Koncept 1 valdes sedan som referenskoncept. Urvalskriterierna valdes utifrån 
projektets fokus på användarvänlighet och tekniska faktorer som spelade in. 

Urvalskriterier 
Koncept 
2 

Koncept 
3 

Koncept 
4 

Intiutivt 0 0 -1 
Kompakt -1 1 1 
Synk med midipedal 0 -1 -1 
Smidighet att byta ljudbank 1 1 1 
Tydlighet 0 -1 -1 
Antal lagringsplatser -1 -1 -1 
Summa 0:or 4 1 0 
Summa minus 2 3 4 
Summa plus 1 2 2 
Resultat -1 -1 -2 
Ranking 1     
 

Koncept 2 och koncept 3 var de koncept som ansågs bäst. Utifrån ett visuellt 
perspektiv bedömdes dock koncept 1 som mindre attraktivt. Det bedömdes även att 
användandet av en digital display skulle försvåra vid anpassningen till rock-looken. 
Detta eftersom användarna troligen skulle uppfatta detta koncept som för avancerat 
och ”high-tech”. 

7.9.2 Pughs matris över helhetskoncept 
För att utvärdera koncepten användes även här Pughs matris. Denna gång användes 
även en viktning där 100 poäng delades ut mellan kriterierna. Kriterierna valdes ut 
för att styra resultatet mot den lösning som bäst skulle uppfylla problem 
beskrivningen och projektavgränsningarna med fokus på ergonomi och 
användarvänlighet. 
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Kriterier Viktning
Koncept 
1(benchmark) 

Koncept 
2 Koncept3

Användarvänlighet 30   1 1
Ergonomi/smidighet 15   1 1
Tre identiteter 25   -1 -1
Monteringsvänlig(Rack och 
rockidentitet) 5   -1 -1
Ser ut som en EBS förstärkare 25   -1 1
          
          
          
Summa plus 2 2
Summa minus 3 2
Tot -1 1
Totviktning     -10 40
Koncept 3 var det koncept som var starkast enligt resultatet. Detta stryktes av att den 
allmänna uppfattningen att det var det visuellt starkaste konceptet. Dock fanns 
svagheter hos konceptet. Till exempel ansågs anpassningen till rockidentiteten för 
krånglig rent monteringsmässigt.  

Koncept 2 fungerade inte alls visuellt och uppfyllde inte heller riktigt 
kravspecifikationen med sin digitala display. 

7.10 Konceptval 
Inget specifikt koncept valdes ut direkt för detaljkonstruktion. I stället gjordes en 
kombination av de tidigare koncepten för att kombinera deras olika styrkor. 

Resultatet av det var att förstärkaren skulle utformas som i koncept 3 med en höjd på 
2U. Detta för att den lösningen innebar ett större spelutrymme för den grafiska 
designen och den kromade rörpanelen men ingen drastisk eller problematisk ändring 
i storlek. 

Lösningen på rockidentiteten blev en kompromiss mellan koncept 1 och koncept 3. 
Förstärkaren skall monteras i en trälåda som i koncept 1. Skillnaden blev att denna 
trälåda skulle utrustas med den grå nätfronten från koncept 3.  

Detta gjorde konstruktionen mer komplicerad men rockidentiteten fick därmed en 
starkare koppling till EBS övriga sortiment och framförallt classicline serien 
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.I detta läge gjordes även en layout på hur anslutningarna på förstärkarens baksida 
skulle placeras. Anslutningarna placerades så att liknande funktioner placerades intill 
varandra om utrymmet och andra detaljer som ventilation tillät.  

Utveckling av valt koncept 
Den nya förstärkaren skall tillverkas genom bockning av stålplåt. Plåttjockleken t är 
vald till 1,25 mm för att få ner vikten på förstärkaren. EBS använder en 
bockningsradie Ri på 1,5*t. Detta ger en bockningsradie på 1,875. 

I detta bilder har bilder tagits bort. Dessa kan endast ses i den fullständiga versionen 
av rapporten. 

7.10.1 Beräkningar av kritiskt placerade hål 
På konstruktionen av förstärkaren fanns två ställen där hålens placering kunde ses 
som en risk. Därför gjordes beräkningar på dessa hålplaceringar och korrigeringar 
gjordes därefter. 

Placering av hål för den kromade 
rörfronten 

Eftersom hålen efter bockning kan 
ändra form om de placeras för nära en 
bock fanns det risk att passningen med 
den kromade rörfronten. 

d=3 

t=1,25 

L=88 

Ri=1,875 

Figur 30: Bakpanelen av det kombinerade konceptet 

Figur 31: Placering av hål för rörfronten.

(mm)
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X1=√(d*t)+0,8Ri*√L/d 

X1=√(3*1,25)+0,8*1,875*√88/3 

X1=10.06mm 

Minsta säkra avstånd från hålens kant till bocken räknades fram till 10 mm. Hålen 
placerades därefter 11.5mm. 

Placering av hål för fästning av toppdelen 

Risken här var att passning 
mellan chassit och toppdelen 
skulle kunna försvåras om 
hålen förändrades efter 
bockning.  

d=4 

t=1,25 

L=15 

Ri=1,875 

X1=√(4*1,25)+0,8*1,875*√15/4 

X1=5,14mm 

Hålens placering på 6,25mm från bocken ansågs vara tillräcklig. 

7.10.2 Ändringar på funktionen spara och hämta basljud 
Efter att det kombinerade konceptet presenterats för EBS kom det fram att de var 
intresserade av den tidigare idén med att sköta mer hantering av de programmerbara 
funktionerna vi en extern fotkontroller som via MIDI styr hanteringen av de lagrade 
inställningarna. 

Därför togs två förslag fram på hur en 
fotkontroll skulle kunna utformas. 

Förslag 1:  

En kompakt pedal med endast tre 
knappar. Användaren stegar sig fram 
mellan de lagrade inställningarna med 
knapparna UP/DOWN.  

För att spara en ett ljud väljer 
användaren en lagringsplats, ställer in 

Figur 32: Placering av hål för fästning av toppdelen

Figur 33: CAD-modell av förslag 1 på fotkontroll
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önskat ljud på förstärkaren och sparar inställningarna med knappen SAVE på 
fotkontrollen. 

Förslag 2: 

En större pedal med 
fler knappar. 
Användaren väljer 
vilken programplats 
som skall användas 
med knapparna 1-6.  

För att spara ett ljud 
väljer användaren en 
lagringsplats, ställer in 
önskat ljud på 
förstärkaren och sparar sedan 
inställningarna med knappen märkt PROGRAM på förstärkaren.  

Användargränssnittet på själva förstärkaren har i detta förslag ändrats. Den roterande 
omkopplaren har tagits bort och all hämtning av sparade inställningar sköts av 
fotkontrollen. Endast lagring av inställningar sköts via förstärkarens gränssnitt.  

Detta för att kunna använda en valfri MIDI-controller till EBS förstärkaren. Kunden 
kan på så sätt välja om denne skall köpa EBS fotkontroll eller använda en annan som 
eventuellt redan finns i kundens ägo. Förstärkaren förseddes även med en funktion 
som låter användaren koppla bort den programmerbara funktionen och använda 
förstärkarens aktuella inställningar. 

Förslag 2 ansågs vara den bästa lösningen på funktionen. Detta på grund av att 
användaren lättare kan växla mellan de sparade inställningarna. 

Figur 34: CAD-modell av förslag 2 på fotkontroll
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Figur 36: Infäsning av ram för mont
ering av nätfronten 

7.10.3 Detaljkonstruktion av classiclådan 
Efter att konceptlösningen presenterats för Mats Kristoffersson och Bo Engberg 
erhölls ritningar på träladan som huserar Classic 450 förstärkaren.  

Samma låda användes för att anpassa den nya förstärkaren till rockidentiteten. 
Konceptet anpassades sedan efter den lådan.  

Fronten delades in i två delar. En tolexklädd träpanel men konturen av förstärkaren 
urskuren. Denna panel döljer de blå detaljerna på förstärkarens front.  

 

Den andra delen är en träram som det grå nätet späns över och monteras in i lådan 
med fyra vinkeljärn. 

 

 

Figur 35: Träpanel med konturen av förstärkaren urskuren 
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7.10.4 Olika alternativ på den kromade rörfronten 
Mats Kristofferson ville testa flera olika utseenden på den 
kromade rörfronten. Den design som redan fanns gjordes 
om med bredare urstansningar. Detta förslag fick starka 
associationer till EBS overdrivepedal Valvedrive(Figur 48). 
Detta förslag med sina rundare former gav förstärkaren ett 
aningens mjukare uttryck.   

Det andra designförslaget som togs fram var en större 
urstansning med samma form som de vita fälten i EBS 
logotyp. Denna design gav ett hårdare intryck som följde den 
övriga designen hos förstärkaren.  

7.10.5 Korrigeringar på bakpanelen 
Vid presenteringen av det kombinerade konceptet erhölls CAD-modeller på 
komponenter som skulle användas på baksidan. Tack vare användandet av en mindre 
fläkt blev det möjligen att arrangera om på baksidan så att alla anslutningar lätt fick 
rum och en bättre överskådlighet erhölls för användaren. Korrigeringarna gicks över 
med Mats Kristoffersson på EBS. 
 

Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av examensarbetet. Detta resultat skall svara på 
den problemformulering som klargjordes i uppdragsbeskrivningen. Förstärkaren har 
getts arbetsnamnet DH1k som står för diversity bass head 1000 kilowatt. 

Detta kapitel är censurerat. Inga bilder finns på den slutgiltiga designen. Dessa bilder 
finns endast i fullständiga versionen av rapporten versionen av rapporten. 

• Hur ska förstärkaren se ut? 

 Förstärkaren skall utformas med EBS grafiska profil och de 
visuella element som användarna associerar mest med EBS. 
Förstärkaren skall ge ett kraftfullt uttryck med mycket attityd 
utan att vara allt för aggressiv så att den ses som allt för 
ensidig. 

Detta kraftfulla uttryck skall åstadkommas genom att göra 
rören i den andra rörsektionen synliga genom 
förnicklad(används i stället för kromning för mindre 
miljöpåverkan men liknande utseende) plåt på fronten. En 
urstansning skall göras i plåten med samma form som de vita 
fälten som är en grafisk detalj på EBS logotyp. Bakom denna 
plåt skall rören placeras. Ett nät ska även fästas bakom plåten 
för att skydda utrustningen på insidan. 

Figur 37: EBS Valvedrive
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• Ska förstärkaren använda elektronrör eller transistorteknologi? 

 EBS nya förstärkare skall utrustas med ett förstegsrör i den 
första drivesektionen och tre olika typer av rör i den andra 
drive-sektionen som användaren kan välja bland. 

• Hur ska användargränssnittet utformas? 

 Användargränssnittet skall ha en väldigt analog karaktär som 
användarna är bekanta med. De olika kontrollerna skall 
utformas och placeras så att användarens tidigare erfarenheter 
kan appliceras på den nya förstärkaren. 

Utformningen av användargränssnittet skall ge användaren 
visuella instruktioner som gör det lätt att sköta alla 
inställningsmöjligheter.  

o Hur skall EQ-sektionen utformas? 

 EQ-sektionen utrustad med en roterande kontroll för bas och 
diskant. Mellanregistret delas upp i det låga och det höga 
mellanregistret. Med en roterande kontroll väljs den frekvens 
som skall påverkas och med den andra med hur många db 
denna frekvens skall höjas eller sänkas. 

o Hur ska preshapefiltren utformas? 

 Med en roterande omkopplare väljs vilket preshapefilter som 
skall användas.  

De karaktärer som finns är character(höjer de höga och låga 
frekvenserna), low boost(höjer de låga frekvenserna), mid 
boost(höjer mellanregistret), high boost(höjer de höga 
frekvenserna) och classic(samma typ av ljudkaraktär som 
Classic 450 förstärkaren).   

 



  EBS Sweden AB 

Examensarbete PoP   

51 

o Hur ska de olika drive-sektionerna utformas? 

 Drivekontrollerna placeras så som de ligger i signalkedjan. 
Drive-sektion 1 hamnar således direkt efter gainkontrollen för 
ingångssteget men före filterdelen. Drive-sektion 2 hamnar 
sedan direkt efter filterdelen. På denna drive-sektion har 
användaren möjligheten att välja mellan tre oilka rörtyper. I 
stället för att på fronten av förstärkaren benämna dessa efter 
vart de är tillverkade så ska de benämnas efter den 
ljudkaraktär de har.  

o Hur skall användaren spara inställningar? 

 Användaren väljer en programplats som denne vill använda 
med hjälp av fotkontrollen. Programplatserna är indelade i två 
banker. För att välja programplats väljs först den bank som 
skall användas med knappen märkt A/B. Därefter väljs den 
programplats som skall användas med knapparna märkta 1-5 
respektive 6-10. 

Användaren ställer sedan in det ljud som önskas med 
kontrollerna på förstärkaren. Inställningarna sparas sedan i 
den valda programplatsen med hjälp av knappen Program på 
förstärkaren. Användaren får feedback på att inställningarna 
blivit sparade genom en signal från lysdioden under knappen 
Program. 

 

o 

Figur 38: Tillhörande fotkontroll för hantering av sparade basljud
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Hur skall användaren växla mellan sparade inställningar? 

Användaren använder den tillhörande fotkontrollen. Två 
ljudbanker finns med fem ljud i vardera. Användaren växlar 
mellan Bank A och Bank B med knappen märkt A/B och 
väljer programplats med knapparna märkta 1-5 respektive 6-
10. 

 

o Hur skall användaren se vilken inställning som är aktiv?  

 En lysdiod på fotkontrollen lyser bredvid den siffra som den 
aktiva programplatsen har. 

 Användarna skall även kunna använda förstärkaren utan den 
programmerbara funktionen. Detta uppnås genom att 
användaren trycker på knappen märkt Manual. Lysdioden 
under knappen tänds då och användaren vet att denne är i 
manualläget där de inställningar som själva förstärkaren har 
för tillfället är aktivta. 

o Hur skall användaren kunna göra justeringar av sparade ljud? 

 Användaren väljer den programplats denne vill justera. När en 
kontroll vrids mot sitt sparade läge börjar lysdioden till 
knappen program blinka. Ju närmre den sparade inställningen 
som kontrollen vrids desto högre frekvens får blinkandet. 

På detta vis kan användaren hitta det sparade läget på en 
kontroll och därefter finjustera det.    

• Hur skall den tekniska lösningen på rackmontering se ut? 

o Förstärkaren kan rackmonteras med två stycken rackvinklar av 
formatet 2U. 
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• Hur skall utseendet anpassas för rockbasister? 

 Förstärkaren skall gå att monteras i en trälåda som passar 
EBS classicline högtalarlådor och döljer de grafiska detaljer 
som rockbassister ogillar hos EBS. Förstärkaren monteras 
med hjälp av samma rackvinklar som användas vid normal 
rackmontering. Rackvinklarna monteras baktill på 
förstärkarens sidor och sedanmonteras förstärkaren in i 
classic-chassit bakifrån.  

• Hur ska In/utgångar placeras för att göra ihopkoppling med högtalare 
och annan utrustning så enkel som möjligt? 

1. Nätintag med säkring plus knapp för att slå på förstärkaren. 

2. Balanserade utgångar för anslutning till exempelvis mixerbord. 

3. Fjärrstyrning via TRS för styrning av vanliga funktioner. Kan komma att 
användas av EBS i vidareutvecklingen av denna förstärkare.  

4. MIDI in, out och thru. För styrning av sparade ljud via MIDI-controller. 

5. USB ingång för styrning av funktioner med hjälp av OS/DSP-algoritmer(ej 
behandlat i detta projekt). 

6. S/PDIF utgångar för digitalt ljud. 

7. Utgång för delningsfilter. 

8. Effektloop i stereo för att koppla in till exempel extern effektpedaler. 
Kontroll för att bestämma balansen mellan förstärkarens ljud och effekternas 
ljud. 

9. Linjenivå ut.  

10.  Utgångar för ihopkoppling med högtalarlådor. 

11. Utgång för stämmapparat. 

9 

2 

3 4 5

6

7
8 

10

1 

11

Figur 39: Översikt över anslutningar och funktioner på baksidan 
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Hur skall ett ergonomiskt användande skapas? 

 Förstärkaren skall göras så liten så att den passar i en mindre 
väska och lätt kan bäras med på en spelning eller till studion. 

 Skall kunna monteras i en EBS kompakt racklåda. 

  Förstärkaren skall enkelt kunna monteras in genom baksidan 
på classiclådan för att byta till rock-identiteten. 

8 Analys 
I detta kapitel analyseras resultatet av examensarbetet. Med kunskaperna från 
förstudien visas nedan varför resultatet är det koncept som bäst besvarar 
problemformuleringen.  

• Hur ska förstärkaren se ut? 

o Enkätundersökningen visade att den förstärkare som användarna 
föredrar mest visuellt i EBS sortiment är Fafnern. Genom att 
använda en design som ger användaren ett liknande intryck kan den 
nya förstärkaren tillfredställa kundernas krav på utseendet. 

• Ska förstärkaren använda elektronrör eller transistorteknologi? 

o Enligt den genomförda enkätundersökningen föredrar en majoritet av 
användarna en hybridförstärkare med rör i försteget. Därför skall 
förstärkaren använda elektronrör i förförstärkaren.  

o Användaren själv välja om denne vill ha den färgning som rören ger i 
sitt basljud samt även välja vilken typ av rörljud denne vill ha. 

• Hur ska användargränssnittet utformas? 

Den analoga och bekanta utformningen gör att användaren kan 
använda tidigare erfarenheter på den nya förstärkaren. Genom detta 
blir användaren aldrig osäker eller får falska ledtrådar som leder till ett 
felaktigt användande som tidigare diskuterats i kap 7.2.3 teknisk 
psykologi. 

o Hur skall EQ-sektionen utformas? 

 Den utformning som valts är så pass simpel som 
kravspecifikationen tillåter. Det är en utformning som de 
flesta professionella basister är vana vid och kan använda.  
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o Hur ska preshapefiltren utformas? 

 De preshapefilter som valts ger mindre kunniga användaren 
en möjlighet att lätt forma ett önskvärt basljud.  

 Classicfiltret ger förstärkaren ännu större flexibilitet och kan 
locka användare som varit intresserade av Classic 450 
förstärkaren men saknat en riktig rörsektion.  

o Hur ska de olika drive-sektionerna utformas? 

• Genom att på fronten placera kontrollerna för drive-
sektionerna som de ligger i signalkedjan kan 
användaren lättare bilda sig en uppfattning om vilken 
påverkan de kommer få på ljudbilden. Detta gör i sin 
tur att det blir lättare för användaren att ställa in det 
ljud som denne vill ha eftersom denne inte behöver 
testa sig fram lika mycket. 

o Hur skall användaren spara inställningar? 

• Genom att behålla funktionen för att spara 
inställningar på själva förstärkaren spelar det ingen roll 
om användaren använder EBS fotkontroll eller valfri 
MIDI-controller av ett annat fabrikat. 

o Hur skall användaren växla mellan sparade inställningar? 

• Genom att använda fotkontrollen kan basisten enkelt 
byta ljud medans denne spelar på instrumentet. 
Lösningen gör att användaren blir mer fri på scen 
eftersom denne inte är bunden till att stå bredvid 
förstärkaren på scen för att snabbt byta ljud.  

o Hur skall användaren se vilken inställning som är aktiv?  

• Användaren behöver tack vare lysdioderna inte tvivla 
på vilken inställning som är aktiv. Mindre osäkerhet 
gör att användaren får en positiv upplevelse av att 
spela på en EBS förstärkare. Genom detta kan EBS 
varumärke fortsätta att vara starkt.  

• Genom att det går att kan stänga av den 
programmerbara funktionen blir förstärkaren mer 
lockande för användare som kan vara skeptiska till 
programmerbara förstärkare. Om en sådan användare 
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skulle bli osäker på vart denne befinner sig bland de 
sparade ljuden kan denne trycka in manual och gå 
tillbaka till en funktionalitet som alla basister är vana 
vid. Detta ger användaren en trygghetskänsla eftersom 
det alltid finns ett felsäkert läge som användaren är 
bekant med. 

 

• Hur skall den tekniska lösningen på rackmontering se ut? 

 Genom att använda två rackvinklar möjliggörs den andra 
identiteten för användare som har behov av att rackmontera 
förstärkare. Detta för att eventuellt användas tillsammans 
med annan rackmonterad utrustning som stämapparater, 
effektenheter eller en rackmonterad 
kompressor.  

 Förstärkaren kan lätt monteras i en av 
EBS kompakta racklådor. Detta 
skyddar förstärkaren samt gör den enkel 
att bära utan att tillföra allt för mycket 
vikt. 

• Hur skall utseendet anpassas för rockbasister? 

 Monterad i classiclådan passar förstärkaren utmärkt på en 
större högtalarlåda som till exempel en 8x10 låda. 

 Många personer föredrar Classic 450 förstärkarens klassiska 
utseende och ogillar enligt enkätundersökningen vissa visuella 
detaljer hos EBS förstärkare som till exempel den blå färgen 
och de kromade detaljerna. Classiclådan döljer dessa detaljer 
till en viss del och gör förstärkaren mer attraktiv för dessa 
personer. 

 Förstärkaren passar visuellt in med EBS alla tre serier av 
högtalarlådor. Utan classiclådan är Proline och Neoline serierna 
mest passande. Med classiclådan passar förstärkaren även till 
classicline högtalare. 

 En användare kan använda samma förstärkare till olika typer 
av uppdrag genom att enkelt byta identitet. 

Figur 40: HD350 monterad i 
kompakt 2U racklåda 
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• Hur ska In/utgångar placeras för att göra ihopkoppling med högtalare 
och annan utrustning så enkel som möjligt? 

o Utgångarna placeras så som konstruktionen tillåter. Användaren kan 
lätt överblicka och hitta viktiga anslutningar. 

• Hur skall ett ergonomiskt användande skapas? 

 Tack vare dess ringa storlek lämpar sig förstärkaren utmärkt 
för studiomusiker eller mindre gig. Användaren kan ensam 
böra med sig bas, förstärkare samt en mindre högtalarlåda 
som till exempel en låda med ett tolvtumselement.  

 Genom att vara monterbar i ett av EBS kompakta racklådor 
blir förstärkaren lätt att bära med en arm och skyddas 
samtidigt från stötar. 

 Genom att montera in förstärkaren bakifrån i classiclådan 
slipper användaren sträcka in armarna långt in i lådan där 
sikten är dålig och montering blir svårt på grund av att lådan 
hindrar rörelseutrymmet. 

9 Slutsatser och rekommendationer 
Problemet var att designa en basförstärkare där användaren kan spara sina favoritljud 
och sedan hämta fram dem när som helst. Förstärkaren skulle inneha tre olika 
identiteter. En kompakt och smidig, en rackmonterbar och en rock-identitet. 

Ett antal slutsatser kan dras av det resultat som uppnåtts: 

• Olika åsikter om EBS förstärkares utseende. Åsikterna om utseendet 
verkar gå isär hos användarna. Vissa personer är väldigt nöjda med de 
kännetecken EBS har som den blå färgen och de kromade rackvinklarna. 
Andra föredrar ett mer klassiskt utseende med bara svart och grått. 

• Många användare är mångsysslare. Många av användarna i surveystudien 
är aktiva i flertalet musikaliska projekt. Dessa olika projekt ställer helt olika 
krav på förstärkaren. Samma användare har därför mycket att tjäna på att 
kunna använda samma förstärkare till alla dess olika projekt.  
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• Enkelhet är avgörande. Möjligheten att spara inställningar är relativt 
oprövad på konventionella basförstärkare. Denna funktion måste därför 
hållas så simpel som möjligt. De övriga funktionerna måste därför kännas 
bekanta för att inte avskräcka användarna med den inlärningsfas som skulle 
krävas föra att lära sig det nya gränssnittet. 

Resultatet som arbetats fram anses motsvara den problemformulering som fanns och 
uppfyller även kravspecifikationen.  

När det gäller de tre identiteterna så har rackmonteringen och rock-identiteten 
uppfyllts mycket väl. Den tredje identiteten som är en smidig och kompakt 
förstärkare som lätt kan bäras med blev inte lika väl uppfylld. Förstärkaren hade 
kunnats göra mer ergonomisk med en annan typ av grundkonstruktion. Detta var 
någonting som valdes bort för att lättare uppnå den rackmonterbara identiteten. 

Vid presentation av resultatet för EBS framkom det att de var mycket nöjda med 
konceptlösningen på rock-identiteten. Dock var helhetsutseendet inte det de tänkt 
sig. De kommer därför inte att gå vidare med denna design på den aktuella 
produkten. 

Detta är någonting som troligen hade kunnat undvikas under idégenereringsfasen. 
Under denna fas av projektet var EBS upptagna med en mässa i U.S.A. Möten under 
denna tid var därför inte möjliga. I och med detta var det nödvändigt att ta beslut om 
designen utan åsikter från EBS. 

Hade det varit möjligt att jobba mer på plats hos EBS hade detta eventuellt kunnat 
undvikas genom att idéer hade fått direkt kritik från EBS.  

För EBS framtida arbete med utvecklingen av den nya förstärkaren rekommenderas 
att arbetet med den programmerbara funktionen fortsätter. Tio programplatser kan 
bli väldigt mycket för användaren att komma ihåg. För att användaren skall kunna 
minnas vilket ljud som är lagrat i vilken plats krävs att användaren använder samtliga 
programplatser frekvent. Annars är användaren tvungen att själv bygga upp ett 
minnessystem för att memorera vart de olika ljuden är lagrade. 

Detta ställer stora krav på användaren för en funktion som egentligen är tänkt att 
underlätta för användaren och erbjuda extra flexibilitet. EBS rekommenderas därför 
att göra en undersökning för att ta reda på vilket behov av programplatser som kan 
finnas. Det finns framförallt två faktorer som inte berörts i detta projekts 
surveystudie som styr antalet programplatser som en basist behöver. 

• Hur många instrument använder basisten?Olika instrument har olika 
signalstyrkor och ljudkaraktärer. Med möjligheten att spara inställningar kan 
användaren olika inställningar för var ett av sina instrument.  
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• Används någon separat utrustning med liknande funktioner som 
förstärkaren?Om användaren använder någon form av extern utrustning 
som har en liknande funktion som förstärkaren kan detta påverka antalet 
programplatser som behövs. Används en separat overdrivepedal kan 
användaren uppnå samma funktion med förstärkaren. Detta genom att 
använde de två drive-sektionerna på förstärkaren för att spara ett överstyrt 
ljud som komplement till sitt grundljud. 

Genom att undersöka detta kan eventuellt antalet programplatser minskas så att 
funktionen blir enklare och mer överskådlig för användaren.  
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Bilaga 1: Kravspecifikation 

PRELIMINÄR SPECIFIKATION 

EBS BASTOPP "FLAGGSKEPP" 
 

EBS "FS" skall vara en universell basförstärkartopp för professionellt bruk för såväl live som 
studiosammanhang. 

1kW uteffekt, lämpligtvis 2x 500W i 4 ohm. 

Slutsteg skall vara digitalt, lättviktsmodell. 

Nätdel switchad för högre verkningsgrad samt lägre vikt. 

Försteg analogt med rör, alternativt hybrid med digital ljudbearbetning. 

Försteg skall vara programmerbart med möjligheten att spara minst 10 basljud, dock användarvänligt 
enligt gammal analog modell. 

In/utgångar (baksida): 

• Dubbla Speakon® för högtalaranslutning 

• Nätintag med säkring. 

• Linjenivå ut. 

• Effektloop i stereo (post EQ) med mixkontroll 0‐100%. 

• Utgång för stämapparat. 

• Delningsfilter ut (2x), för aktiv delning, linjenivå. ¼? 

• Balanserade utgångar för L/R alternativt route‐bara. Varför? 

• Fjärrstyrning via MIDI (In/Out/Thru). 

• Fjärrstyrning via TRS för vanliga funktioner. 

• Fjärrstyning via eget interface (DIN alt. D‐Sub)? 

• USB‐ingång för styrning av funktioner (OS/DSP‐algoritmer). 

• S/PDIF in/utgång för digital audio. 
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Förstegsfunktioner: 

• Ingångsteg med variabel gain. 

• Filterdel (EQ) med kontroller för bas, två mellanregister (svepbara) och diskant. 

• EQ preshapefilter med x olika karaktärer. 

• Pre‐DRIVE del, overdrivekontroll före filter. 

• DRIVE‐del, overdrivekontroll efter filter med valbar rörtyp (europeiskt, ryskt eller 
amerikanskt). 

 

Vi vill undvika: 

• Displayer, encoders och många lysdioder. Potentiometrar är att föredra, likaså traditionella 
omkopplare där man kan. 

 

/MK 
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Bilaga 2: Ganttschema 
 

   



EBS bastopp FS Datum Identitet

1.1 Gate planerat utfall Planerat Utfall Revision 3
Upprättad av

Henrik Trollvad

Aktiviteter v.40 v. 41 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 v.51 v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12

Problemformulering

Skapa enkät

Samla in data

v.40 v. 41 v.42 v.43 v.44 v.45 v.46 v.47 v.48 v.49 v.50 v.51 v.52 v.1 v.2 v.3 v.4 v.5 v.6 v.7 v.8 v.9 v.10 v.11 v.12
Gate 1 Gate 2 Gate2 Gate 3 Gate 3 Slutmål Slutmål Presenta
Uppdragsbeskrivning klar Förstudie klar utfall Koncept färdigt för detaljkonstruktion Produktkoncept färdigt Presentatio

Rapport färdig

Litteraturstudie

Idégenerering

2009-01-25

Rapportmall

Administrativa och fortlöpande processer

Rapportskrivning

Introduktionsfas

Projektplanering

Analys Av Företag

Företagsmöten

Handledningstillfällen

Konceptframtagning

Detaljkonstruktion i CAD

Informationsinsamling

Konkurrentanalys

Revidering av dokument

Produktstudier EBS

Konceptutveckling

Konceptutvärdering

Konceptval/kombinera konceptlösningar

Förberedelser för presentation

Avslutningsfas

Samanställ data

Bearbetningsfas

Funktionsanalys



KPP305                          Henrik Trollvad 

  EBS Sweden AB 
Examensarbete PoP 

 

Bilaga 3: Loggbok 

Loggbok 
 

V.40 
Hände 

Ett utkast till specificering av problemformuleringen lades fram och skickades till EBS för feedback. 
Även en beskrivning av produkten lades fram för EBS för att säkerställa att både studenten och EBS 
har samma bild av produkten och problemställningen. 

Studenten har sökt information som kan vara nyttig för fältundersökningen i boken ”introduktion till 
forskningsmetodik”. Ett litet antal förslag på frågor till den framtida enkätundersökningen har även 
tagits fram. 

Lärde 

Via sökning på nätet erhölls flera intressanta idéer till lösning på rackmontering. Efter att ha studerat 
studentlitteraturen har kunskap om hur enkätundersökningen uppstått och ska snart appliceras på 
projektet efter diskussioner med EBS. 

Kände 

Efter första veckan på examensarbetet har en grund för examensarbetet och dess uppdrag skapats. I 
nuläget är känsloläget mest förväntansfullt på EBS svar. 

v.41 
Hände 

Ett möte hölls med Mats, Bo, och Ralf på EBS där tidsplanen, den kommande enkätundersökningen 
samt en del andra frågor kring själva produkten diskuterades.  

Ny litteratur hittades för att stödja arbetet. Boken ”teknisk psykologi” valdes p.g.a. dess koppling till 
gränsnitt mellan människa och produkt. Boken ”Ladda ditt varumärke” valdes för att hjälpa till att 
utforma enkäten som skall styra den visuella designen av produkten. 

Lärde 

Vid mötet kom det fram att det under december och januari  var svårt att hitta tid för företagsmöten 
p.g.a. att de är upptagna med en mässa. 

Det diskuterades även hur enkäten skulle genomföras för att inte avslöja för mycket om produkten, 
få skeva svar eller påverka kunderna. Det förslag som kom fram var att jag skall genomföra studien 
som student och inte nämna mitt samarbete med EBS. 

EBS verade ha samma uppfattning om problemformuleringen och produkten som jag. 
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Kände 

Det var skönt att jag uppfattat problemformuleringen och produkten korrekt för det fortsatta 
arbetet.  

Jag kände mig lite osäker angående enkäten och förslaget på hur den skulle genomföras oc bestämde 
mig för att diskutera det med min handledare nästkommande vecka. 

v.42 
Hände 

Spenderade mestadelen av arbetstiden med att skriva på kaptilet teoretisk bakgrund och 
lösningsmetoder i rapporten och läsa på om varumärken i litteraturen. Studerade även de 
ritningsunderlag och den  leverantörsinformation som Mats Kristoffersson skickat. 

Ett möte hölls även med handledaren på högskolan Ragnar Tengstrand. På mötet diskuterades 
främst enkätundersökningen och hurvida det var etiskt möjligt att låta bli att nämna sammarbetet 
med EBS för att förhindra partiska svar och nyfikna frågor om den nya förstärkaren.  

Ragnar ansåg att det inte borde finnas några problem med att genomföra undersökningen som en 
ren studentuppgift i stället för ett uppdrag genom EBS.  

Lärde 

Det har framgått under veckan att surveystudien mer och mer kommer att handla om att analysera 
EBS varumärke och inte bara produkterna. 

Kände 

Efter att ha fått stöd från min handledare känns det som om att surveystudien kommer att gå att 
genomföra som planerat vilket var lugnande. 

v.43 
Hände 

Två förslag på surveyundersökningen gjordes och visades upp för Mats och Bo på EBS under ett möte 
på fredagen den 24 Oktober. Vid sidan av arbetet med surveyförslagen har själva metoden för 
undersökningen arbetats fram.  

Vid mötet fick jag även låna sammanställningar från äldre undersökningar som EBS gjort. 

Lärde 

Under mötet bestämdes att de två förslag som gjorts på surveyundersökningen skall göras om. De 
nya förslag som skall tas fram skall endast behandla förstärkare och högtalare plus ev combos. Detta 
bestämdes efter att Mats och Bo gått med på att lätta på sekretessen i undersökningen för att få 
bättre information från respondenterna.  

Jag kom fram till att det bästa sättet att genomföra surveyundersökningen vore genom ett 
webformulär som kan ligga ute på utvalda websidor uner en tid. Ett sekundärt alternativ som kan 



KPP305                          Henrik Trollvad 

  EBS Sweden AB 
Examensarbete PoP 

 

tillämpas är utskick via epost. 

Jag har bestämt att från och med denna vecka skall en akrivitetslista läggas till loggboken för att 
hjälpa mig att strukturera och följa upp mitt arbete. Listan skapas varje veckoslut och bockas av efter 
en vecka. 

Kände 

Att jag fick tillåtelse att fokusera surveyundersökningen på enbart förstärkare, högtalare och combos 
var en glädjande nyhet även om det innebar att jag blir tvungen att skriva om undersökningen nästan 
från grunden. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skriv om gantt & gate i 
metoddelan 

31/10‐08  Avklarat   

Göra klart 
surveyundersökningen 

2/11‐08  Ej avklarat  Tog längre tid att lära 
sig göra enkäter i 
acrobat än väntat. 

Gå igenom tidigare 
undersökningsmaterial 

31/10‐08  Avklarat   

Läs om intervjuteknik   2/11‐08  Ej avklarat  Hann ej med pga av att 
jag arbetat med 
enkäten. 

 

v.44 
Hände 

Gjorde om undersökningen efter de förslag och övrig feedback jag fick av Mats och Bo på mötet hos 
EBS i Bromma föregående vecka. Jag tittade även mer i detalj på hur undersökningen skulle kunna 
läggas ut på nätet eller e‐postas iväg till respondenterna.  

Jag läste även igenom materialet från de tidigare undersökningarna som EBS genomfört och fann där 
en del synpunkter som kunde vara nyttiga för den nya undersökningen. 

Lärde 

Jag kom fram till att bästa sättet att skapa undersökningen var som en pdf fil i Adobe Acrobat där det 
är möjligt att enkelt lägga till kryssrutor och ifyllningsbara fält mm. Pdf filen skulle sedan kunna 
läggas upp på internetsidan www.re‐pdf.com. Ett kort test av sidan skall genomföras nästa vecka. 
Fungerar inte det tillfredställande kan formuläret e‐postas iväg i stället.  

Nackdelen med e‐post alternativet är att respondenterna eventuellt känner sig mindre trygga om de 
föredrar att vara anonyma i undersökningen. Detta kan då avhjälpas med ett brev som kompletterar 
undersökningen där alla lovas anonymitet i publiceringen av undersökningen. 

Kände 
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Arbetet börjar hamna efter planeringen vilket känns oroande. Enkäten har tagit mer tid än väntat och 
en revidering av tidsplanen börjar bli nödvändig. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Testa re‐pdf.com  9/11‐08  avklarat   
Göra klart 
surveyundersökningen 

7/11‐08  avklarat   

Funktionsanalys  9/11‐08  påbörjat  Försenat pga 
undersökningen 

v.45 
Hände 

Undersökningen färdigställdes och blev godkänd av Mats Kristoffersson på EBS för publicering på 
nätet. En pilotperson fick även prova på enkäten för att testa de tekniskt, layoutmässigt och 
frågemässigt. Svaren från pilottestet väntas på måndagen v.46. 

En funktionsanalys har även påbörjats med huvudfunktionen ”Skapa flexibel basförstärkare”.  

Lärde 

Kunskaper inhämtades om ur enkäten skall publiceras på nätet och e‐post alternativet har nu slopats. 

Kände 

Arbetet börjar hamna efter planeringen vilket känns oroande. Enkäten har tagit mer tid än väntat och 
en revidering av tidsplanen skall göras nästkommande vecka. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Publicera enkäten  11/11‐08  avklarat   
Göra klart 
funktionsanalys 

12/11‐08  avklarat   

Revidera gantt‐
schemat 

13/11‐08  avklarat   

Tillverka mock‐ups för 
att bestämma storlek 
på toppen 

20/11‐08  pågår   

v.46 
Hände 

Pilottestet genomfördes på måndagen och resulterade i vissa små ändringar layoutmässigt och några 
instruktioner förtydligades. Vissa problem fanns med den tekniska biten. Svaren från 
pilotundersökningen registrerades nämligen inte på hemsidan. Efter e‐post kontakt med ansvariga 
för sidan löste sig dock de tekniska problemen. 

Strax över 30 svar kom in den första veckan varav 20 redan under första kvällen. Den internationella 
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undersökningen går dock sämre. Endast fem svar har registrerats. En funktionsanalys har genomförts 
med huvudfunktionen ”skapa flexibel basförstärkare”. 

En revision av gantt‐schemat gjordes även för att kompensera för den tid som skapandet av 
undersökningen tagit. 

Arbetet med idégenereringen har påbörjats. Detta genom enkla idéskisser och mockups. Arbetet har 
framförallt gällt storleken på förstärkaren och skapandet av de tre ”identiteterna”. 

Lärde 

Cirkulationen på det internationella basforumet är för stor och tråden som undersökningen postades 
i hamnar flera sidor bak väldigt fort. 

Kände 

Väldigt skönt att undersökningen publicerats och att så många svar redan kommit in. Att den 
internationella undersökningen inte tagit samma fart känns inte så oroande ännu då jag har mycket 
underlag redan. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa  Fortlöpande     
Skriva om 
idégenerering i 
metoddelen 

23/11‐08  Ej avklarat   

Analysera resultatet av 
undersökningen 

Fortlöpande     

Tillverka mock‐ups för 
att bestämma storlek 
på toppen 

20/11‐08  Ej avklarat  Lagt på is tills efter 
nästa EBS möte 

v.47 
Hände 

Huvuddelen av arbetet under veckan har bestått av att analysera den data som kommit in från 
undersökningen. Diagram har skapats för kryssfrågorna och de olika fritextfrågorna har 
kategoriserats till hälften. 

En layout av användargränssnittet på den mock‐up som gjordes föregående vecka togs fram i Solid 
Works för att testa hur plottrig fronten skulle bli. 

Lärde 

Från undersökningen har 19 personer identifierats som den mest troliga målgruppen. De är antigen 
professionella musiker som både spelar med eget band eller arbetar i studio/spelar live med andra 
artister eller halvprofessionella musiker som spelar två eller flera musikstilar. 

För att spara tid valde jag att vänta med att göra fler mock‐ups tills jag träffat Mats på EBS igen för 
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att diskutera de olika identiteterna på förstärkaren. 

Kände 

Även om svaren på undersökningen avtagit så känns det som om tillräckligt med svar finns för att 
göra en bra tolkning av informationen. Att det gått att identifiera målgruppen kändes också det 
mycket positivt. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa  Fortlöpande     
Skriva om 
konceptgenerering i 
metoddelen 

28/11‐08  Avklarat   

Analysera resultatet av 
undersökningen 

Fortlöpande  avklarat   

Tillverka mock‐ups för 
att bestämma storlek 
på toppen 

Lagd på is    Avaktar mer skisser 

v.48 
Hände 

På onsdagen hölls ett möte med Mats och Bo på EBS där den data som hittills kommit in 
presenterades och diskuterades. Mats och Bo ville att jag skulle göra ett försök att få in lite fler svar 
för att få ett bättre statistiskt underlag. De kände dessutom att www.pratabas.se är ett alltför färgat 
forum med en tydlig preferens för helrörsförstärkare. 

Efter detta möte har flera idéskisser tagits fram och en del CAD‐modeller skapats för att testa olika 
typer av kontroller för eq‐sektionen. 

Lärde 

Jag talade med Mats om en idé jag hade om en koncentrisk kontroll för mellanregistret. Enligt honom 
finns inga tekniska problem med den modellen dock var han rädd att de skulle bygga för mycket i 
höjdled. 

Kände 

Att ha fått presentera undersökningen var skönt även om det innebar mer arbete eftersom 
undersökningen skulle förlängas. Det kändes iaf som att jag då kunde lägga mer fokus på arbetet 
med idégenereringen. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa  Fortlöpande     
Lägga ut 
undersöknigen på en 
annan sida 

5/12‐08  Avklarat   
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Analysera resultatet av 
undersökningen 

Fortlöpande     

Tillverka mock‐ups av 
tonkontroller 

4/12‐08  Avklarat   

v.49 
Hände 

För att få in fler svar på enkäten lades den ut på annonssajten vendolin.se.  

Jag ville testa Mats teori om att en koncentrisk mellanregisterkontroll skulle bygga för mycket i 
höjdled. Därför gjorde jag en enkel mock‐up i IDT:s verkstad. Den bestod av ett antal kontroller med 
olika storleksmått för att testa hur små de skulle gå att göra utan att förlora användarvänligheten. 

Jag jobbade även vidare med mina snabbskisser för idégenereringen.  

Ett möte med Mats och Bo på EBS hölls på fredagen där jag visade upp min mock‐up och diskuterade 
lite idéer och skisser. 

Lärde 

Mats var fortfarande tveksam att använda en koncentrisk tonkontroll för mellanregistret. Han 
föredrog att jag använde mig av konventionella tekniker.  

På mötet kom även fram att Mats tänkt använda sig av midi‐teknik för att sköta skiftandet av de 
sparade ljuden. På det sättet skall användaren kunna köpa vilken midi‐kontroll som helst för att 
hantera de sparade ljuden. Detta gör att jag nu måste tänka om min lösning med en separat 
fotkontroll för att sköta sparade och bytande av basljud och i stället skapa en kontroll för detta på 
själva förstärkaren.  

Vissa av mina idéer kunde sållas bort som den lite mer extrema golvbaserade förstärkaren. 
Problemet med denna idé är att den för tankarna för mycket till digitala effektenheter i stället för 
förstärkare. 

Kände 

Nyheten om midikontrollen tillsammans med kontrollen för mellanregistret gjorde att jag inte kan 
begränsa storleken på förstärkaren så mycket som jag hade velat. Det gav mig dock besked så att jag 
kan fokusera på annat.  

Mötet med EBS var lite väl tätt inpå det förra vilket gjorde att jag inte hann förbereda mig som jag 
velat men jag tyckte ändå att det var nödvändigt att träffas en gång till innan juluppehållet. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa  Fortlöpande     
Analysera resultatet av 
undersökningen 

Fortlöpande     
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v.50 
Hände 

Under veckan var jag på kurs på uppdrag från min arbetsgivare utanför skolan Securitas Sverige AB. 
Detta gjorde att jag inte kunde fokusera så mycket på examensarbetet. Jag spenderade tiden efter 
kursdagarna med att skissa på ett av de starkare koncepten i programmet Solid Works. 

Lärde 

Att skissa i ett CAD‐programm gav mig större insikt i vilken storlek förstärkaren skulle få i praktiken. 

Kände 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa  Fortlöpande     
Analysera resultatet av 
undersökningen 

Fortlöpande     

v.51 
Hände 

En tentamen i veckan gjorde att jag inte hann arbeta allt för mycket med projektet. Arbetet i 
solidworks fortsatte samtidigt som fler svar inkommit från undersökningen.  

Lärde 

Så pass många svar har nu kommit in på enkäten att jag bedömer att jag inte kan hantera flera. 

Kände 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa  Fortlöpande     
Analysera resultatet av 
undersökningen 

Fortlöpande     

 

v.52 
Hände 

Jag har innan julhelgen arbetat med den grafiska designen av användargränssnittet och förstärkarens 
namn/logotyp.   

Lärde 

Den kompakta designen i kombinationen men den stora mängden funktioner gör det svårt att skapa 
ett tydligt grafiskt gränssnitt för användaren. Jag har tittat på flera av EBS tidiga förstärkare och 



KPP305                          Henrik Trollvad 

  EBS Sweden AB 
Examensarbete PoP 

 

försökt göra en design som påminner om dessa men som tar mindre plats. 

Kände 

Med de grafiska elementen börjar konceptet kännas mer helt och bearbetat och fått ett tydligare 
uttryck. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa  Fortlöpande     
Analysera resultatet av 
undersökningen 

Fortlöpande     

v.1 
Hände 

Inte blivit så mycket jobb i veckan p.g.a. nyårshelgen. Jobbat med en idé på hur de tre olika 
karaktärerna skall kunna utformas. 

Lärde 

Det var enklare att göra en classiclåda som dolde de blå detaljerna samt EBS‐logotypen på 
förstärkaren för att få till en ”classic‐look” än att göra en simplare design av själva förstärkaren som 
skulle passa EBS vanliga sortiment och classicserien. 

Kände 

Jag har kommit långt med ett koncept men vill utveckla ett mer kompakt att jämföra med. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa  Fortlöpande     
Analysera resultatet av 
undersökningen 

Fortlöpande  Avklarat   

 

v.2 
Hände 

Jag har jobbat med det kompakta konceptet. Jag valde att använda mig av kontrollrattar som EBS ej 
tidigare använt. Detta för att jag ville få in kromade inslag utan att ta upp för stor plats. Jag valde 
även att använda mig av en digital display för att hantera de sparade ljuden. Detta var något som EBS 
ville undvika men jag kände ändå att jag ville undersöka möjligheten.  

För att göra konceptet mer kompatibelt med classicserien har jag bestämt att EBS logotypen på 
koncept 2 skall kunna gå att tända och släcka med en knapp på baksidan av toppen. Jag skall utreda 
olika möjligheter att lösa detta med min handledare på högskolan nästkommande vecka. 
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Jag har även analyserat klart resultatet av undersökningen då jag känner att jag har fått in nog med 
svar. 

Lärde 

Det visade sig att mycket av EBS identitet sitter i de kontrollrattar de använt och de nya kromade 
passar inte riktigt. 

Kände 

Koncept 1 känns starkast både visuellt och jämfört med kravspecifikationen samt undersökningen.  

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Förbered möte med 
handledare på 
högskolan 

14/1‐09  Avklarat   

Utvärdera de olika 
alternativen för 
hantering av sparade 
ljud. 

18/1‐09  Avklarat   

Gör klart den grafiska 
profilen till koncept 2 

18/1‐09  Avklarat   

Skissa på koncepten  Fortlöpande     

v.3 
Hände 

Jag har gjort klart den grafiska profilen för koncept 2. Jag hade ett möte med min handledare på 
högskolan. Vi diskuterade mina koncept och framförallt hur logotypen på koncept 2 skulle utformas. 

Lärde 

Det smidigaste sättet att lösa problemet med logotypen på koncept 2 är troligen att trycka logotypen 
på en genomskinlig plastbit med svart bas bakom det vita och sedan montera den i fronten. När 
lampan lyser syns EBS logotypen med svart/blå bakgrund och när den är släkt är bakgrunden 
helsvart.  

Kände 

Tiden börjar kännas knapp och att inte kunna träffa representanter på företaget förrän i början av 
februari känns jobbigt då jag vill ha feedback på mina idéer. 
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Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skissa på koncepten  Fortlöpande     
Tag fram alternativ 
med handtag för 
bättre ergonomi. 

23/1‐09  Avklarat   

Skriv om 
konceptutvärderingen 
i metoddelen av 
rapporten. 

25/1‐09  Avklarat   

 v.4 
Hände 

Ett koncept med inbyggt handtag togs fram samt ett med ett påmonterat handtag för att förbättra 
ergonomin vid transport. En till lösning togs fram på hur de olika identiteterna skulle kunna lösas. 
Denna lösning bestod av en classicfront som skruvas fast i rackvinklarna på förstärkaren som sedan 
monteras i ett classiclåda. 

Sedan togs de tre bästa koncepten till konceptutvärdering med hjälp av pughs matris. Koncept 3 fick 
bäst poäng i den analysen.  

Lärde 

Konceptet med ett inbyggt handtag fungerade inte alls visuellt sett. Det såg billigt och konstigt ut. Att 
montera ett handtag på utsidan kan även det bli problematiskt då de handtag som finns är ganska 
breda och kanske inte alls får plats på sidan av förstärkaren.  

Pughs matris visade på styrkor och svagheter med de olika koncepten. Jag insåg att den bästa 
lösningen vore att applicera monteringslösningen i rock‐formatet från koncept 1 på koncept 3:s 
visuella design. Detta skulle stärka de tre identiteterna och förbättra monteringsvänligheten. 

Kände 

Jag arbetar på med de antaganden jag gjort om produkten men det känns fortfarande osäkert då jag 
inte träffat några representanter från EBS på länge. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Konstruera ett 
kombinerat koncept 

30/1‐09  Ej avklarat  Baksidan är inte helt 
klar 

Anpassa den grafiska 
designen till det nya 
konceptet 

3/2‐09  pågående   
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v.5 
Hände 

Under veckan har jag formgivit det kombinerade konceptet.  

Konceptet blev inte helt färdigt. Jag skall leta vidare efter standardkomponenter för de diverse 
anslutningarna på baksidan.  

Det grafiska utseendet blev klart. Endast mindre förändringar kan behöva göras ifall vissa ändringar 
behövs.  

Ett möte med EBS planerades till fredag nästkommande vecka. 

Lärde 

På grund av monteringssättet i rock‐formatet och längden på handtagen fungerar de typer av 
läder/gummihandtag som jag velat använda till förstärkaren. 

Kände 

Jag arbetar på med de antaganden jag gjort om produkten men det känns fortfarande osäkert då jag 
inte träffat några representanter från EBS på länge. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Konstruera ett 
kombinerat koncept 

4/2‐09  Avklarat   

Anpassa den grafiska 
designen till det nya 
konceptet 

3/2‐09  Avklarat   

Rendera bilder att visa 
för Mats på EBS 

5/6‐09  Avklarat   

Göra en presentation 
till mötet med Mats på 
EBS 

5/6‐09  Avklarat   

v.6 
Hände 

Jag färdigställde det kombinerade konceptet och finjusterade den grafiska designen. Sedan 
förbereddes en powerpointpresentation med renderade bilder på produkten för att visas upp för 
Mats på EBS.  

Två dagar före mötet på EBS hade jag ett möte med min handledare på högskolan. Vi diskuterade hur 
konceptet skulle presenteras och hur jag skulle hantera det fortsatta projektet utifall mitt koncept 
skulle ogillas från EBS sida.  

På fredagen var jag på EBS för att presenter mitt koncept. Jag och Mats gick igenom konceptets 
utseende, funktionerna samt vissa frågor för detaljkonstruktionen.  
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Vi bokade även in ett nytt möte den 12/2. 

Lärde 

Vid mötet med Mats fick jag reda på vissa saker som behövde ändras. Det gällde positionerna på 
omkopplarna till rörvalsfunktionen och ljudbanksomkopplaren. Han föreslog även att jag skulle prova 
att öppna upp den kromade plåten framför förstegsrören ännu mer för att verkligen få förstärkaren 
att lysa upp. 

Jag fick även mer insikt hur själva plåtkonstruktionen skulle kunna konstrueras genom att titta på 
tomma chassin till andra förstärkare som stod i EBS verkstad. Jag fick även ta emot flertalet CAD‐
modeller av standardkomponenter som skulle kunna användas samt ritningar på lådan till classic450 
förstärkaren för att underlätta detaljkonstruktionen av rock‐identiteten. 

Kände 

Det var skönt att få respons på arbetet jag gjort. Jag känner att fast tiden är knapp så finns det ändå 
möjlighet att göra de ändringar som Mats föreslog.  

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Göra fler förslag på 
den kromade plåten 

11/2‐09  Avklarat   

Detaljkonstruktion av 
förstärkaren. 

11/2‐09  Avklarat   

v.7 
Hände 

Veckan började med ett möte med min handledare på högskolan där vi diskuterade utgången av 
föregående veckas möte med EBS samt mindre frågor angående detaljkonstruktionen av 
förstärkaren.  

Innan nästa mötet med EBS på torsdagen hann jag färdigställa detaljkonstruktionen för förstärkaren 
och de olika utseendena på den kromade plåten.  

Lärde 

Reaktionerna från EBS var att konceptlösningen var mycket bra men att det inte var vad de hade 
tänkt sig för just den här produkten. 

Dock ville de att jag även skulle skissa på en fotpedal till förstärkaren för att kontrollera ljudbankerna. 
Detta var något som jag redan arbetat på tidigare men lagt på is då det tidigare verkat som de velat 
använda sig av redan existerande midiomkopplare.   

Kände 

Det kändes som om mycket av de idéer jag lagt ner tidigare under projektet p.g.a. att jag ansåg att de 
inte uppfyllde kravspecifikationen kunde fungerat bra som konceptlösning. Tyvärr så var jag p.g.a. 
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problemen för mig och EBS representanter att träffas tvungen att göra vissa antaganden utifrån 
uppdragsbeskrivningen och kravspecifikationen. Jag är ändå nöjd med min konceptlösning och det 
verkar EBS också vara även om det inte var exakt den lösning de tänkt sig i slutändan. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skriv om undersöknigen i 
rapporten 

22/2‐09  Avklarat   

Skriv om 
konceptgenerering i 
metoddelan av rapporten 

22/2‐09  Avklarat   

Detaljkonstruktion av 
classiclådan. 

20/2‐09  Ej avklarat  Lade tiden på övrig 
rapportskrivning ist 

Skissa på fotomkopplare  20/2‐09  Avklarat   

v.8 
Hände 

I veckan jobbade jag mer med rapporten vilket gjorde att jag inte helt hann klart med 
detaljkonstruktionen av classiclådan.  

Ett par skisser togs fram på fotomkontrollen till förstärkaren.  

Lärde 

Jag kom fram till det förslag jag skall jobba vidare med när det gäller fotomkopplaren. Det är mer 
kompakt än det andra och har klart färre knappar. Dessvärre måste man stega sig fram bland de 
sparade programplatserna. 

Kände 

Jag är aningens osäker på förslaget på fotkontroll. Efter ett möte med Mats på EBS nästa vecka 
klarnar det förhoppningsvis. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skriv resterande på 
rapporten 

6/3‐09  Pågår   

Detaljkonstruktion av 
classiclådan. 

25/2‐09  Avklarat   

CAD‐model på fotkontroll  25/2‐09  Avklarat   

v.9 
Hände 

I veckan jobbade skrev jag klart om förstudien i rapporten plus merparten om konceptutvärderingen 
och resultat/analysdelen.  

Jag gjorde en CAD‐modell på fotkontrollen och gjorde klart detaljkonstruktionen på classiclådan efter 
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ett möte med Ragnar Tengstrand på MDH. 

Dessa visades upp för Mats Kristoffersson på EBS på ett möte torsdagen den 26/3.  

Efter mötet med Mats gjordes de ändringar som diskuterats fram. 

Lärde 

På classiclådan fanns ingenting att anmärka på. Däremot tyckte Mats precis som jag misstänkte att 
det skulle bli allt för jobbigt att stega sig fram på fotkontrollen.  

Vi bestämde att använda ett annat koncept med 5 separata knappar för att välja programplats samt 
att ta bort val av programplats helt och hållet från förstärkaren.  

På förstärkaren skulle i stället finnas en knapp för att växla mellan ett mauellt läge(förstärkarens 
aktuella inställningar) och det programmerbara plus en knapp för att spara inställningar.  

På det sättet fungerar förstärkaren även med andra MIDI‐pedaler ej designade av EBS och som bara 
kan växla mellan program och inte spara inställningar. 

Kände 

Jag var väldigt osäker på om tiden skulle räcka till för att göra ändringar så sent i projektet men 
kände ändå att det var värt att försöka då resultatet skulle bli klart bättre. 

Aktivitetslista 

Aktivitet  Klart till  Avcheckning  Kommentar 
Skriv resterande på 
rapporten 

6/3‐09  Avklarat   
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Bilaga 4: Utformningen av enkäten 
 

   



 

UNDERSÖKNING OM EBS FÖRSTÄRKARE SOM PRODUKTVARUMÄRKE OCH ANDRA 

EGENSKAPER 

Detta är en undersökning för att kartlägga EBS varumärke på produktnivå. Undersökningen 
fokuserar sig på EBS förstärkare och vilka uppfattningar, erfarenheter och åsikter olika 
demografiska grupper har om dem.  

Jag själv är student på Mälardalens högskola i Eskilstuna där jag studerar till civilingenjör 
inom produkt och processutveckling. Undersökningen ingår i mitt projekt på högskolan och 
syftar till att ge mig en möjlighet att applicera mina kunskaper på ett reellt företag.  

Var vänlig och fyll i frågorna enlig instruktionerna på nästkommande sida. Fälten namn och 
e-post är frivilliga. De är till för att jag skall kunna kontakta dig om eventuella 
uppföljningsfrågor och dylikt. Vill du inte ställa upp på det så är det bara att avstå från att 
fylla i de fälten.  

Vare sig du väljer att ange namn eller inte så kommer du att vara helt anonym i den 
publicerade rapporten som undersökningen kommer att resultera i. Det innebär att det inte 
kommer att gå att se vem som gav ett visst svar på någon av frågorna.  

Har du frågor eller funderingar kontakta mig gärna via e-post. 

htd04001@student.mdh.se 

 

Tack för ditt deltagande! 

Henrik Trollvad, Mälardalens högskola 



 

Ditt namn: 

E-post: 

1. Hur gammal är du?  
15-20 21-30 31-40 41-50 51-uppåt 

2. Vilken typ av musik spelar du? 

Pop Jazz/blues Rock/metal rnb Annan(Fyll i vilken): 

3. Vilken/vilka kategori tillhör du? 

Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på dig. Du kan välja fler alternativ. 

Spelar med eget band:  Professionellt 

 Halvprofessionellt 

 För nöjes skull 

Arbetar som studio/livebasist åt andra artister 

Spelar hemma för nöjes skull 

4. Vilken förstärkare använder du för tillfället(EBS eller annat märke)? 

Fafner TD650 HD350 Classic450 Annan: 

5. Vad är viktigast för dig vid köp av en förstärkare? 
Numrera de 7 alternativen med det viktigaste först(alltså nr 1) 

Kvalité Lätt/smidig Utseendet Användarvänlig 

Volym Funktioner Rör/hybrid  

 



 

6. Hur mycket får en förstärkare kosta? 

-4999              5000-9999              10000-14999             15000-19999             

20000-29999              30000+ 

7. Köper du nytt eller begagnat? 

Nytt                Begagnat 

8. Vilken av EBS förstärkare föredrar du mest? 

Fafner  TD650 HD350 Classic450  

Annan: 

9. Vad är din åsikt om förstärkaren i avseende på 

Svara gärna på denna fråga även om du inte äger en EBS förstärkare 

Kvalitet(Hur stabil känns konstruktionen, har den gått sönder ofta eller haft 

andra problem osv): 

 

 Användarvänlighet(Är det svårt att förstå hur tonkontrollerna fungerar, är det 

svårt att förstå hur högtalare, effekter mm ska kopplas in) : 

 

Prestanda(Är den volymstark nog, har den rätt features,  

 rätt anslutningsmöjligheter osv): 

 



 

Utseende(Passar den din musikstil, ser den ut som den låter osv): 

 

Upplevelsen av att använda den(Var det en positiv eller negativ upplevelse, hur 

kändes det.Tryggt, osäkert, kul, jobbigt osv): 

 

10. Du som inte äger en EBS förstärkare. Hur skulle du jämföra din 
förstärkare mot ovanstående från EBS? 

Använd gärna kategorierna i ovanstående fråga i din jämförelse 

 

11. Vilken av EBS förstärkare föredrar du minst? 

Fafner TD650  HD350 Classic450 Annan: 

12. Vad är din åsikt om förstärkaren i avseende på 
Svara gärna på denna fråga även om du inte äger en EBS förstärkare 

 

Kvalitet(Hur stabil känns konstruktionen, har den gått sönder ofta eller haft 

andra problem osv): 

 

Användarvänlighet(Är det svårt att förstå hur tonkontrollerna fungerar, är det 

svårt att förstå hur högtalare, effekter mm ska kopplas in): 

 

Prestanda(Är den volymstark nog, har den rätt features, rätt 

anslutningsmöjligheter osv): 



 

Utseende(Passar den din musikstil, ser den ut som den låter osv): 

 

Upplevelsen av att använda den(Var det en positiv eller negativ upplevelse, hur 

kändes det, tryggt, osäkert, kul, jobbigt osv): 

 

13. Du som inte äger en EBS förstärkare. Hur skulle du jämföra din 
förstärkare mot ovanstående från EBS? 

Använd gärna kategorierna i ovanstående fråga i din jämförelse 

 

14. Vilka visuella element har starkast koppling för dig till EBS förstärkare? 
Numrera dessa med den starkaste kopplingen först(som nummer 1) 

 

EBS logotypen Den blå EBS färgen De kromade rackvinklarna

  

  

 

De vita fälten annat:  

 

 

Tack så mycket för ditt deltagande! 
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Bilaga 5: Data från kryssfrågor 
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Bilaga 6: Kommentarer från frågorna 9 och 12 

Positiva kommentarer 

Fafner 
Kvalitet 

• Jag gillar kvalitetskänslan på alla EBS produkter och speciellt på Fafnern 

• Mycket bra. Endast fafnerns rör o lampa som gått sönder o det är ju lätt fixat 

• Mycket välbyggda, har aldrig haft några problem, aldrig behövt serva eller byta ut någon del 

• Egentligen inga problem nu för tiden förutom möjligtvis brum på line out (balanserad) lite då 
och då. Annat var det tidigt 90‐tal..... 

• Inga problem alls. Har hänt att "fötterna" har lossnat. (Gummistöden på undersidan.) 

• Bra byggkvalié.. 

• Inte gått sönder. Fick dock min hd350 moddad gratis av EBS. Nu klarar den även 2 ohm 

• Fafnern har ramlat i golvet en gång, fick byta volympotten, annars bra 

• Den känns väldigt stabil 

• konstruktionen medger en hel del hårt slitage jag har inte haft några som helst problem med 
varken gormen eller fafnern 

• De gånger jag ägt en EBS så har kvalitén varit solid. 

Användarvänlighet 

• Alla förstärkare med mycket funktioner kräver att man rattar lite innan är hemma på dem 

• Bra effekt och grymt bra kompressor och filter 

• Enkelt upplägg, tydlig och effektiv EQ, tydliga instruktioner. Enkel, vilket jag gillar, inget krafs 
utan bara en enkel förstärkare 

• Annars är topparna ganska basic men har en del för mycket småskrafs 

• Jag jobbar som ljudtekniker också, har spelat bas i över 30 år och har spelat på det mesta 
genom åren så jag är inte riktigt rätt person att fråga om detta. Har hyffsat lätt att lära mig 
dom flesta förstärkare. Men tycker INTE att EBS prylar är svåra att \ 
förstå sig på 

• I mina ögon är Fafnern väldigt användarvänlig 

• Superenkelt 

• Bra 

• Nej, väldigt lätt 

• Bra! 

• inga som helst problem att förstå 

• Fafner som jag använt tidigare är det inga problem att ratta till bra ljud, Det är lätt att se var 
högt, och läser man in sig i manualen så förstår man även effektkoppling 

• Inga problem där, mycke rattar men allting är klart och tydligt.\rKontrollerna baktill känns 
dock lite rörigt. 
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Prestanda 

• Den är absolut tillräckligt stark för mig 

• YES den har helt rätt volymstyrka för att vara en Hybrid 

• Använder min Fafner med en Proline 810, dvs otroligt mycket volym så det blir över, 
anslutningarna är bra, hade dock gärna haft en Left Right stereo‐DI 

• Utmärkt för en transistortopp 

• Ja förutom att jag gärna hade haft en till parametrisk Mid EQ filter 

• De räcker till i volym men har som sagt en del extra utgångar m.m. och vissa är 
välgenomtänkta andra inte. Tyvärr har de ett hi‐tech sound i sina produkter över lag som inte 
går att få bort, vilket jag inte gillar 

• Mer än nog ‐ finns massor kvar 

• Bra! 

• bra krut..  inget att klaga på där.. 

• Mycket bra prestanda på Fafnern 

• Helt ok förutom att det inte är helrör. det blir lite "sterilt" ljud. dock väldigt funktionellt 

• Mer än nöjd med allt vad det gäller Fafner toppen 

• absolut bland de bästa på marknaden 

• Jag hade aldrig problem att höras med min Fafner 

• Tillräcklig effekt 

Utseende 

• Fafner has the look 

• Bryr mig inte så mycket om detta, men visst är det ståtliga prylar 

• Ja, det tycker jag 

• Den låter precis som den ser ut. Rå och arg 

• ganska clean..    

• Bryr mig inte så mycket om utseende, men det är väl ok... 

• Jag bryr mig inte så mycket om hur saker och ting ser ut men jag tycker att Fafnern är lyckad 
vad det gäller utseende. Inget att klaga på. Allround 

• Ja 

• Nice! 

• Ja 

• Fafnern är snygg som f.n...:)\rMed röret synligt och lampan som lyser upp bakifrån, det är 
läckert.\r 

• Ser väl OK ut 

Upplevelsen 

• Det var definitivt en positiv upplevelse, speciellt då man hör en del som klagat på den 

• Mycket tryggt 

• När jag bär min stora rigg vill jag bara sälja den, men så fort jag kopplar in den får jag ett 
leende på läpparna. Den gör precis som jag vill, så versatil 

• Med tanke på att jag spelade uteslutande på EBS i ca 10 år så måste ju något tilltalat mig. I 



KPP305                          Henrik Trollvad 

  EBS Sweden AB 
Examensarbete PoP 

 

dag har jag insett att de inte fungerar så bra till den musik jag spelar vilket främst är 
pop/rock.  

• Mycket positiv. Väldigt kul att höra skillnaden i både volym och ljud jämfört med min gamla 
transistortopp 

• Kul! Fantastiskt ljud och massor av volym 

• för steril för min smak... 

• Känns bra. Men som sagt. Lite för rent ibland 

• Stabil, men lite steril 

• Positiv 

• den känns hur trygg som helst en mycket positiv och kul upplevelse 

• Som en arbetshäst, fodra den rätt så går det tryggt och säkert. 

• Fafner: Helt ok 

TD650 
Kvalitet 

• Funkar fint för det mesta. 

• Funkar bra men låter för rent. 

• Har inte spelat så mycket på den, men den känns inte rätt alls på något sätt. 

• Bra kvalite 

 

Användarvänlighet 

• Idiotsäker 

• Allt funkar tiptop på TD650:n men inte min topp bara.\r 

Prestanda 

• Bra tryck 

• Stark volym, men det är väl allt. 

• Är nog OK 

Utseende 

• Snygg 

Upplevelsen 

• Enkel och kraftfull 

• Trygg.\r 

HD350 
Kvalitet 

• Kvalitet:100% aldrig krånglat! 

• Ser ofta att vara modernt och seriöst konstruerade. Dock så tror jag att drome har en för klen 
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nätdel 

• Har haft 2 st, ingen har någonsin krånglat. Knappar och annat känns förtroendeingivande 

• Endast ett servicebesök på 5år med nuvarande EBS först. 

• Har ingen själv, men jag har testat i butik och förstärkarna har alltid imponerat med solid 
känsla och de har gett ett gott kvalitetsintryck. 

• Konstrunktionen är det inget fel på 

• Dålig då den bara tappade effekten och det vill man gärna inte under ett gig mitt uppe i 
norrland där man inte kan få service. Vilket hände i mitt fall. Som tur var funkade den nästa 
kväll men då jag även jobbade för dem och hade endorsement deal blev jag\ 
 milt uttryckt förvånad när jag ringde dem dagen efter att de inte erbjöd sig att skicka upp ett 
nytt ex. Dåligt!!! 

• 9 av 10. 

• God kvalitet. 

• Är väldigt nöjd med EBS produktioner. Har testat ett par olika och jag har aldrig haft några 
problem. Har haft min stärkare på service men mest för att kolla att allting är okej. 
 

Användarvänlighet 

• Not. Hur enkelt som helst. "just plug and play" å det låter görgött.\rDet mesta sitter i 
fingrarna! 

• Lätt 

• HD350: Extremt användarvänlig. Busenkelt att krana ett bra ljud oavsett genre 

• Sprättlätt 

• Väldigt lätt 

• Mycket lättanvänt. 

• Ganska lättrattad. 

• 9 av 10 

• Helt OK. 

• fick inte till något bra ljud alls med den.. 

Prestanda 

• Klarar det mesta!! 

• Rimlig 

• Saknar mute‐funktion vilket gör tuner out helt oanvänbar enligt min mening. Önskar att det 
fanns lysdioder till de olika switcharna (t ex character) på fronten. Bright filtret kunde jag 
vara utan.\rHar den första versionen som endast klarade ned \ 
till 4 ohms last i originalutförande. Har nu moddat den till att klara ner till 2 ohm. Hade iofs 
varit trevligt med rör i försteget, men rörsimuleringen räcker långt för att mjuka upp ljudet.  

• Drive‐funktionen är kanske det allra bästa med HD'n. Hade TD650\ 
 funnits när jag köpte denna hade jag nog valt den istället 

• Den har aldrig bottnat. Kör genom 1x15 + 4x10. Lånade ut den till en spelning på Sthlm 
Stadion i somras, min kompis körde inte fullt ens där 

• Förstärkarna har det man behöver men har lite högljudd fläkt. 
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• 10 av 10. 

• Kunde dundra på rätt bra, men det blir jobbigt om man inte hittar rätt. Då vill man inte höras 
så himla mycket 

Utseende 

• Grym design!   

• Ser mer hi‐fi ut än vad den låter. Gillar att EBS hittat sin egen design och som sticker ut från 
alla andra silver/gråa/svartvita toppar på marknaden. Älskar prylar som lyser och blinkar i 
allmänhet och blåa lysdioder (fånigt, jag vet) i synnerhet 

• Egen stil, konsekvent design i "gamla" EBS‐skolan. Jag gillar att den sticker ut 
utseendemässigt, även om den inte ser rockenroll ut 

• Ja 

• Mycket tilltalande utseende (förutom Classic‐serien). Utstrålar high‐tech och hög kvalitet. 

• Den är helt klart den som ser mest ut som en jazzstärk 

• 10 av 10 

Upplevelsen 

• Alltid varit trygg med mina EBS‐prylar! Andra däremot har varit mardröm emellanåt! 

• Positivt , ofta bra ljud med EBS 

• Positiv och trygg. Undantaget när den nyss varit på service för trasigt försteg och sedan 
pajjade igen ganska snart därefter. Var rätt less på EBS generellt då. Men nu verkar allt vara i 
sin ordning igen 

• Jag har haft två... 

• Trygg 

• Positivt! Bra ljud och bra solid känsla i kontrollerna. 

• Mer än nöjd. Positiv och trygg. 

Classic450 
Kvalitet 

• De gånger jag använd en ESB förstärkare har det levererat som de skulle 

• Verkar stabil. 

• har inte haft några problem,känns väldigt stadig 

• ser stabil ut 

• 10/10 

• Hög kvalite 
 

Användarvänlighet 

• Jo inga problem 

• Är någorlunda lättrattad 

• tog 20 sek att få fram ett ljud som passade mig,så svårt var det inte,inga problem med 
kopplande osv 
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• Väldigt användarvänlkigt. Vissa modekller är svåra att ratta in bra ljud ur, men det beror nog 
mer på ideal..... 

• Lättrattad 

• Lätt 

Prestanda 

• Jo EBS förstärkare räcker till men har inte riktigt det ljudidealet jag är ute efter 

• Den är tillräckligt högljudd 

• den är VÄLDIGT stark för sina 450w,mycket nöjd 

• Överlag är de jag provat/använt utrustade med bra funktioner 

• Prestanda ok. anslutningsmöjligheterna är super 

•  

Utseende 

• Classic 450 är lätt snyggast, rackmonterade toppar ser ofta rätt tråkigt ut 

• Den ser helt OK ut 

• den passar min stil som handen i handsken,ser lika snygg ut som den låter 

• skitsnygg 

• Fungerar mycket bra. fint allround 

• Ja 

Upplevelsen 

• blev förälskad direkt,klart det bästa jag upplevt hittills,lika så reagerade övriga 
bandmedlemmar på hur stark den lät och det som slog mig mest var definitionen ur riggen. 
vilken tydlighet. 

• Mycket positiv 

• Trygg 
 

Annan 
Kvalitet 

• Gorm ‐ Kvalitet är OK 

• Gorm ‐ Stabil och fungerade klanderfritt så länge jag hade den 

• NeoDrome 115 ‐ Förstärkaren verkar ha mycket bra kvalitet 

• Annan x ‐ Inga problem 

• Drome ‐ Bra kvalitet funkar som den ska 

• Drome ‐ Bra kvalite 

• EBS‐1 ‐ EBS‐1. Kändes professionell 

• Alla toppar – OK 

• Har ingen själv, men jag har testat i butik och förstärkarna har alltid imponerat med solid 
känsla och de har gett ett gott kvalitetsintryck. 
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Användarvänlighet 

• Gorm ‐ Lätt att förstå och använda 

• Gorm ‐ Det mesta (allt jag BEHÖVDE veta) var enkelt nog... 

• Annan x ‐ Mycket lätt 

• Drome ‐ Superenkel att förstå även om det tar ett tag att lära sig använd det svepbara 
mellanregistret 

• Drome‐ Lätt att förstå 

• Gorm ‐ Jag tycker att EBS gör väldigt lätthanterliga stärkare som också är lätt att ändra ljudet 
på 

• Alla toppar ‐ Ok 
 

Prestanda 

• Gorm ‐ Bra prestanda 

• NeoDrome 115 ‐ Högt betyg 

• Annan x – Rätt 

• Drome ‐ Alldeles rätt prestanda så att den till och med klarar av utomhusspelningar. Massor 
med finesser! 

• Drome ‐ Den volymstark och har de features som jag vill ha på den typ av stärk 

• Gorm ‐ Ur en EBS kan du få ut hur mycket ljud som helst. Den har också allt jag önskar vad 
gäller högtalarutgång mm 

• EBS 1 ‐ preamp med väldigt stora möjligheter 

Utseende 

• Gorm ‐ Den passade mig perfekt eftersom jag spelar i lite olika konstellationer. Varierade mig 
gjorde jag med olika basar i stället.... 

• NeoDrome 115 ‐ Passar bra, snyggt men ändå neutralt utformat i mina ögon 

• Drome ‐ Den passar min musikstil och ser mycket snygg ut med den kromade "grillen" 

• Gorm ‐ gormen ser ut att låta väldigt lite men man lurar sig på storleken för att den har 
"bara" två 10" högtalare.Den passar alldeles utmärkt 

• Jag gillar EBS tidiga design. 

• spelar ingen roll 

Upplevelsen 

• Gorm ‐ Tryggt, smidigt och säkert 

• NeoDrome 115 ‐ Återigen, högt betyg 

• NeoDrome 115 ‐ En mycket positiv upplevelse, mycket spelglädje i förstärkaren, med bra 
inbyggda funktioner 

• Annan x – Tryggt 

• Drome ‐ Ingen speciell upplevelse, den gör jobbet 

• Gorm ‐ Det tar ju alltid lite tid att hitta ett bra sound, men det gäller alla stärkare, men 
Gormen var det bästa jag fått fram och då har jag ändå provat en hel del olika stärkare. 
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• Drome12 ‐ Varken eller ...gjorde väl vad den skulle! 

Negativa kommentarer   

Fafner 
Kvalitet 

• Hade problem med fläkten, men annars fungerade den perfekt 

• Hade en Fafner som krånglade ofta men var bra när den fungerade!\rFick dock fullgod hjälp 
att fixa felet utan kostnad 

• Dålig då den bara tappade effekten och det vill man gärna inte under ett gig mitt uppe i 
norrland där man inte kan få service. Vilket hände i mitt fall. Som tur var funkade den nästa 
kväll men då jag även jobbade för dem och hade endorsement deal blev jag\ 
 milt uttryckt förvånad när jag ringde dem dagen efter att de inte erbjöd sig att skicka upp ett 
nytt ex. Dåligt!!! 

• Min Fafner har varit inlämnad en gång för glapp. "En gång är ingen gång" men det är första 
gången jag fått lämna in en förstärkare så det är ju lite tråkigt... 

• Fafner: Hört många som haft problem med Fafner. 

• Har kört på EBS ett par gånger via backline rentals, har aldrig haft problem med 
dem.\rKonstruktionen känns ok pålitlig, kanske lite plastig. 

 

Användarvänlighet 

• Lite småklurig att förstå sig på från början, men det redde ut sig 

• Det krävs lite kunnande för att få ut fullt av den, kan ta en stund att hitta rätt ljud 

• Tar tid att ställa in ljudet..   men det går att få till... 

Prestanda 

• Den är inte så volym stark. Kanske hade velat ha lite mer "skitigt" ljud med 

• För klena, framför allt när man kör dem i 4ohm.\r 

 

Utseende 

• Har personligen lite svårt för utseendet på EBS produkter, men då det inte är så viktigt för 
mig så skulle det inte hindra mig för att köpa en 

• Nu är utseendet inte alls viktigt, men skulle det vara det så skulle nog inte EBS toppa några 
listor 

• Ser mer fusion ut än rock n roll/pop även om nya classic line vars utseende man i princip 
snott rakt från Ampeg funkar ju bättre 

• Fafner: Ser ut att vara designad specifikt för metal. Ser råare ut än den låter. 

• Ser lite tråkig och billig ut, ser väldigt legotillverkad ut och inte alls som en stärkare i den 
prisklassen som den är i. 
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Upplevelsen 

• Mycket kraft, men inte riktigt mitt ljud om man säger så 

• Bra när den funkade, men tyvärr osäkert live 

• Den ser ut att vara starkare än den är . 

• Inte alls min kopp te.. 

TD650 
Kvalitet 

Användarvänlighet 

• Det är svårt att ställa in ett tillfredsställande ljud på den 

• NEJ 

Prestanda 

• För starkt, går ej att pressa.\r 

Utseende 

• Gillar inte Rack förstärkare. bygg in dom eller ha som alternativ en frän låda att bygga in dom 
i. 

Upplevelsen 

• Den kändes jobbig. 

HD350 
Kvalitet 

• HD350: Har varit på service två ggr under de sju jag ägt den. Haft vissa problem med 
ingångssteget som brusat likt en höststorm...alltså BRUSAT! 

• känns budget.. 

Användarvänlighet 

• Relativt enkelt men mid kontrollen på iaf min HD350 är lite krånglig att förstå sig på 

• Lite för många rattar 

• Orkade aldrig lära mig hur den fungerade ordentligt 

Prestanda 

• Volymen räcker inte riktigt till bandet jag spelar i, framförallt inte i replokalen 

• Kanske anngen i svagaste laget. 

• Ganska OK, men inte riktigt tillräcklig i alla sammanhang. 

• det är den volymsvagaste av dem alla.. 

Utseende 
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• HD350 är inte lika snygg som Classic 450 har svårt för rackmonterade toppar (även om jag 
äger en själv) 

• Ser lite 90‐talsaktig ut. Men Classic serfin ut. 

• Ganska ful, men inget allvarligt. 

• ser liten och tråkig ut.. 

Upplevelsen 

• När jag prövat förstärkaren i musikaffär har det inte varit några problem, men den kommer 
inte upp i den ljudvolym och har inte ljudkarraktären jag är ute efter 

• jobbigt och osäkert 

• En i mitt tycke på tok för steril förstärkare. Låbgt från mitt ljudideal, men helt OK ändå. 

• steril som få.. 

• Tråkig 

Classic450 
Kvalitet 

• Låter helt okej, men är lite för ostabila i kvaliteten (ett EBS problem över lag) 

Användarvänlighet 

• tonkontrollerna verkar lite over the top, bättre med 3‐ fyra fasta än svep 

Prestanda 

• 5/10 

Utseende 

Upplevelsen 

• Mina upplevelser är att de låter, men det saknas något i ljudet 

• fick inte riktigt till ljudet som jag ville. inte tillräkligt bra dist 

• Jo det var kul, men som sagt inte riktigt det ljudet jag är ute efter skulle gärna sett en 
Classictopp med rör 

• Den lät OK för att vara en transistorstärk, men jag saknar rörkaraktären, värme / skjuts 
 

 

Annan 
Kvalitet 

• Drome ‐ Första Drome hade problem med att den slutade låta ibland. Andra versionens 
Drome har ett bärhandtag där skyddsgummit kan gå sönder. 

• Deras kvalitetsproblem har avhandlas tidigare i detta frågeformulär. Det gäller generellt för 
de produkter. 
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Användarvänlighet 

• Drome – Nej 

• EBS‐1 ‐ EBS‐1. Var tuff när den kom. Ägde aldrig någon, men testade lite. För svårt att hitta 
ett bra ljud snabbt med alla rattar/möjligheter. Det överflexibla passar inte mig. Gillar mer 
plug‐and‐play. 

 

Prestanda 

• Gorm ‐ Jag behövde större och med mer botten. Eftersom det blev för dyrt att komplettera 
med en aktiv SUB (vilket varit perfekt) och att det inte gick att koppla in en extra vanliga 
högtalare så bytte jag till andra prylar 

• Alla ‐ Dom låter inte bra 

• Drome ‐ Saknar ibland volym men den har alla möjligheter i form av features.(drome). Jag 
har andra förstärkare för störrebehov. 

• Drome12 ‐ Alldeles för många features, Känns som om man försökt vara alla till lags, ...vore 
det inte bra om man kunde ha monitorn med! ...en bra ide vore om man liksom kunde köra 
in en CD och plocka bort basen på den!?! ...varför inte en inpelningsbar MP3 för att \ 
komma ihåg riff?? en GPS för att hitta till spelställena??? 

Utseende 

• Gorm ‐ Sitter i rack vilket egentligen inte är så snyggt Menar nog EBS 1 

• Drome ‐ Såg väl lite för high‐tech ut, (classic serien ser bättre ut ‐ men varför tillverkas dom 
inte i sverige jag hade gladeligen betalt extra för det, nu tycker jag man gör ett grundligt fel 
och blir ytterligare ett märke i raden ‐ EBS borde stått starka ‐ oe\ 
rhört synd hur tvättar man av det?? det finns ju andra stärkare tillverkade i dessa länder typ 
behringer som är mycket billigare!!). 

• Drome ‐ Den e ful 

• Utseendet är sådär på alla EBSprodukter. 
 

 

Upplevelsen 

• Gorm ‐ Lite väl tung 

• Drome ‐ Det är "mitt" ljud i denna förstärkare. Däremot kände jag mig osäker på första 
modellen eftersom den kunde sluta fungera ibland 

• Som en volvo, tråkig men funkar bra 

• EBS‐1 ‐ Rattade bara hela tiden. Med min HD350 är det bara att plugga i och börja spela. 

• Tråkiga upplevelser med EBS samtliga toppar 
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Bilaga 7: Kommentarer från frågorna 10 och 13 

Fafner 
Mot Mesa Boogie 400+ ‐ Jag tycker inte om ljudet i EBS 

Mot Ampeg ‐ Min förstärkare har absolut inte lika mycket inställningsmöjligheter, men det ljudet 
som den levererar är helt rätt för mig. Med EBS är det ljudet lite besvärligare att få fram 

Mot Ashdown 500 ‐ Jag har hittat ett ljud som passar mig mycket bättre i Ashdown. 

Mot SVT 2Pro ‐ V8 (min) mot vässad Volvo! 

Mot Ampeg ‐ Det går inte att jämföra deras förstärkare med en helrörs förstärkare. De har inte det 
soundet utan istället för att låta varmt och gott så låter de gärna åt det sterila hållet. 

Mot GK400RB ‐ Min GK är svagare men å andra sidan så kan jag inte stoppa ner en Fafner i en 25 
liters ryggsäck 

Ampeg SVT ‐ De går nog inte att jämföra, tyvärr!\rRörstärkare är en rörstärkare, och 
transistorstärkare är en transistorstärkare.\r2 helt skilda världar. Ljudet är mer organiskt och 
musikaliskt, sitter bra i mixen men står ändå ut.\r\rEBS har en tendens att att låta hårt och kliniskt, 
EBS låter dessutom rätt illa när man börjar pusha dem lite. 

Mot Mesa Boogie 400+ ‐ Min är helrör och ligger därför närmare mitt ljudideal. 

Mot Ampeg ‐ Jag skulle gärna köpa en ny Fafner för den känns och låter bättre än min Ampeg. 
Lättare att ratta fram ett ljud jag gillar. Men det är min enda invändning att den är för dyr. Musiker i 
min kategori har inte råd med EBS, tyvärr... 

TD650 
Mot fender bassman ‐ Min är helrör det har inte EBS. 

HD350 
Mot Ampeg B2R ‐ Min förstärkare är bättre, för mig på alla punkter, hade gärna sett att de jobbade 
vidare och släppt fler classic produkter hundra gånger snyggare än blått och krom 

SWR ‐ Spelar även på SWR. Också pålitligt märke (combo i mindre sammanhang)\rEBSén är MAIN! 

Mot Ampeg ‐ Som sagt är det ganska svårt då den topp jag har idag är grymt lättrattad, låter bra utan 
att man skruvar (vilket aldrig hänt på EBS) är helrör, ser bra ut i alla sammanhang, låter stort m.m. 
m.m. Alltså ‐ EBS förlorar i alla led utom möjligen i vikt 

Mot GK400RB ‐ Min GK är läattare och har ett varmare ljud. Är mycket nöjd med effekt och speciellt 
mid notch filtret på 400Hz 

Mot GK150E ‐ Jag hade valt en HD350 om inte fläkten låtit så högt. Jag har behov av en tyst 
förstärkare i vissa sammanhang. Utseendet på GKn är helt ok men når inte upp till EBS nivå. Den har 
inte heller samma kraftresurser som EBS‐förstärkarna. 
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Mot SWR ‐ SWR:en låter bättre 

Classic450 
Mot Ampeg B2R ‐ Min förstärkare har mer av den karraktären jag är ute efter, men är långt i från 
ultimat mest något jag har tills jag har råd med något bättre 

Mot Genz Benz shuttle 6.0 ‐ Det som gjorde att jag köpte stärkaren är en kombination av välljud, och 
smidighet. Som tidigare nämnt så är ljudet det primära och så länge stärkaren håller bra kvalitet och 
man kan lita på att den funkar i alla väder så är det andra sekundärt. 

Mot Hartke ha350 ‐ min förstärkare är skit, inte länt att jämföra 

Mot GK150E ‐ Jag hade valt en HD350 om inte fläkten låtit så högt. Jag har behov av en tyst 
förstärkare i vissa sammanhang. Utseendet på GKn är helt ok men når inte upp till EBS nivå. Den har 
inte heller samma kraftresurser som EBS‐förstärkarna. 

Annan 
Gorm mot Peavey Mark IV ‐ För tillfället använder jag en Peavey Mark IV med en 18" BW låda. Den 
ger framför allt mer botten. För övrigt är den självfallet klumpigare att släpa med sig. Ljudmässigt får 
jag till det jag vill på denna också.... 

Har ägt både Fafner, Classic 450 och HD350. Grymt bra stärkare allihopa men en helrörstopp passar 
mitt sound bättre.\r 

Mot Fender bassman ‐ Har ägt både Fafner, Classic 450 och HD350. Grymt bra stärkare allihopa men 
en helrörstopp passar mitt sound bättre.\r 

NeoDrome 115 mot Ashdown MAG C410T‐300 ‐ Skulle hävda att dem inte har väldigt många 
skillnader, men EBS‐modellen har vissa fördelar; mer klart och lättare formbart ljud, den känns mer 
kompakt byggd och har en inbyggd kompressor. EBSens formbara ljud kan å andra sidan hävdas vara 
mer sterilt och\ 
 inte med riktigt samma starka karaktär i tonen som Ashdownen har, om du frågar mig. 

EBS mot Ampeg V4b ‐ Om man jämför min Ampeg v4b ‐74 med volken EBS topp som helst så låter 
EBS platt, odynamiskt och totalt utan värme.\rEBS kan göra ok combos men topparna e skit tycker 
jag 

Drome 12 mot Orange ad140b ‐ Orange ad140B byggd som en tank inget extra lull lull som jag betalt 
extra för och aldrig kommer att använda!!! Prestanda, kraft, och man känner sig som en kung när 
man äntligen får koppla in i den. ..tjo flöjt. 
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Bilaga 8: Ritningsunderlag 
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