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SAMMANFATTNING 
Under vårterminen 2011 utfördes detta projekt som ett examensarbete i utbildningen Innovation och 

produktutdesign, högskoleingenjörsprogrammet. Projektet fokuserade på formgivning och omfattade 

10 veckors heltidsstudier. Denna rapport är en sammanställning av projektets genomförande. Med 

denna visas arbetsgången och de verktyg och metoder som använts vid genomförandet. 

Arbetet baserades på ett uppdrag av Lars Asplund som är professor i datateknik vid Mälardalens 

högskola. Asplund hade utvecklat plattformen för produkten Swim Tau, som är tänkt som ett 

hjälpmedel för motionssimmare.  Produkten använder sig av trådlös teknologi för att registrera 

användares simmade längder och sedan lagra dessa i en databas. Den skulle bestå av en basenhet samt 

brickor som registreras av en basenhet monterad vid bassängens kant. Basenheten skulle färdigställas 

som en prototyp för att testas och utvärderas under hösten 2011. Uppdraget var att ta fram underlag för 

tillverkning av en inkapsling till denna. 

Genom användning av produktutvecklingsverktyg har en produktutvecklingprocess genomförts för att 

ta fram ett koncept för en passande inkapsling för produkten. För att skapa en förståelse för miljön 

produkten är tänkt att användas i har besök på olika simanläggningar gjorts. Vid möten och samtal 

med den simhallsansvarige för Medley, som bedriver verksamhet i simanläggningar runt om i Sverige, 

införskaffades ytterligare information. Med utvärderingsmatriser och tester har sedan koncepten 

utvärderats och ett slutgiltigt koncept tagits fram. Konceptet har sedan bearbetats vidare och anpassats 

efter den tänkta tillverkningsmetoden. En modell ritades upp i 3d-CAD från vilket ritningsunderlag för 

tillverkning har tagits fram.  
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ORDLISTA 
Nedan följer förklaringar av ord som förekommer i rapporten. Värt att notera är att ordlistan syftar 

på ordens betydelse i just detta sammanhang och kan ha andra betydelser i andra sammanhang. 

 

3g  Tredje generationen mobilnät. 

ABS Benämning för de sampolymer-material som består av Akrylnitril, Butadien och Styren  

(plast) 

Brainstorming   Idégenerering. 

CAD  Mjukvara som används för konstruktion (Computer aided design). 

Databas  Organiserad samling data. 

DFM   Design For Manufacturing. 

DFM   Design For Assembly. 

DFMA    Design for Manufacturing and Assembly. 

FMEA    Verktyg för att mäta fel och dess effekt. 

Funktionsanalys   Nedbrytning av produktens funktioner i huvud, del och stödfunktioner. 

GANTT-schema  Planeringsverktyg. 

Kravspecifikation Lista för de krav produkten skall uppnå. 

LCD  Liqud crystal display, en typ av displaypanel. 

Puhgs matris  Verktyg för utvärdering av olika koncept. 

Poly-jet RP-metod där polymermaterial skrivs ut i tunna skikt för att bygga upp en 

tredimensionell detalj.  

Produktutvecklingsprocess Metodiskt tillvägagångssätt för att utveckla en produkt 

PU  Akronym för produktutveckling. 

QFD  Verktyg för att styra produkten åt kvalitativa funktioner. 

RP  se Rapid Prototyping. 

Rapid Prototyping Samlat begrepp för tillverkning av färdig detalj direkt från 3d-fil. 

Rendering  Framställning av fotorealistiska bilder av CAD-mjukvara. 

RFID  Radio frequency identification, teknik för trådlös avläsning av information. 

RFID-tagg Passiv RFID-enhet utan intern strömförsörjning. Strömförsörjningen sker via induktion 

från läsaren varpå enheten kan skicka tillbaka information. 

Släppvinkel  Vinkel som förenklar lossning av en detalj från gjut- eller formsprutningsform. 

SolidWorks  Mjukvara för CAD-modellering. 

Watt  Enhet för effekt. 

Wi-Fi  Trådlös nätverksuppkoppling.  
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1. INLEDNING 
I slutet av utbildningen IKE20, Innovation och produktdesign högskoleingenjörsprogrammet utfördes 

under våren 2011 detta projekt som ett examensarbete. Följande rapport är resultatet av detta projekt. 

Arbetet utfördes på uppdrag av Lars Asplund som ville ta fram en prototyp av produkten SwimTau för 

att testas under hösten 2011. En fullt fungerande funktionsprototyp fanns färdig och det som fattades 

var en inkapsling. Hur denna inkapsling ska utformas kommer att redovisas i denna rapport. 

1.1. BAKGRUND 
Kontakt upprättades med Lars Asplund via Anders Wiklund som berättade att han hade ett intressant 

uppslag för examensarbete. Då ett arbete med fokus på formgivning var av intresse verkade detta 

projekt vara lämpligt. Asplund, som är professor i datateknik vid Mälardalens högskola, hade börjat 

utveckla en produkten Swim Tau som han ville färdigställa och testa i form av en prototyp. 

1.2. SWIM TAU 
Produkten som var mål för projektet kallas för Swim Tau. Den är tänkt som ett hjälpmedel för 

motionssimmare. SwimTau hjälper användaren att hålla reda på antalet simmade längder samt tid för 

dessa. Systemet består av en basenhet som är tänkt att placeras vid ena kortsidan av bassängkanten, 

samt en personlig rfid-tagg som är tänkt att tillhandahållas av simhallarna. Användaren visar i början 

av varje motionspass upp sin bricka i bassängen och därefter efter varje avlutad längd. Swim Tau 

registrerar varje längd och sparar informationen trådlöst via Wi-fi eller 3g i en databas. Eftersom varje 

rfid-tagg är unik kan systemet hålla reda på ett godtyckligt antal parallella simmare.  
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2. SYFTE OCH MÅL 
Syftet med detta projekt var att ta fram ett designkoncept för SwimTau. Designen avsåg den basenhet 

som kommer att användas för att registrera användares antal simmade längder. Arbetet skulle resultera 

i en attraktiv produkt som passar in i miljöerna den är tänkt att användas, samt att utforma den på ett 

sådant sätt att interaktionen med användaren blir självklar. Viktigt är också att montering av produkten 

anpassas efter simhallarnas önskemål gällande ingrepp. Materialet som sammanställs kommer också 

kunna fungera som idébank för kommande generationer av SwimTau. 

Målet var att ta fram underlag för att tillverka en fungerande prototyp som sedan kan utvärderas under 

hösten 2011. 

3. PROJEKTDIREKTIV 
SwimTau består av ett antal komponenter och moduler som sammankopplas för att produkten ska 

fungerar som det är tänkt. Dessa komponenter fasställs av uppdragsgivaren och upphovsmannen till 

produkten, Lars Asplund. Med komponenterna som utgångspunkt ska dessa inrymmas i en inkapsling. 

Eventuella urtag för exempelvis kontakter och displayer skall anpassas efter de komponenters mått. 

Inkapslingen skall vara utformad med hänsyn till användarna av produkten. Användarna är de 

personen som i slutändan använder produkten samt personerna som administrerar och tillhandahåller 

produkten. 

4. PROBLEMFORMULERING 
För att tydliggöra vad som skall lösas i projektet formulerades ett antal frågeställningar. Dessa är 

tänkta att fungera som en riktlinje genom projektet. I slutändan skall dessa frågeställningar kunna 

besvaras och analyseras. 

 Vilka krav på utformningen finns från ett användar- samt konstruktionsperspektiv? 

 Vilka krav och begränsningar medför komponenterna som skall inneslutas av inkapslingen? 

 Hur kan produkten utformas för att tillgodose dessa krav? 

5. PROJEKTAVGRÄNSNINGAR 
Projektet omfattar 15hp vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier vilket blir tidsramen för projektets 

genomförande. Med tanke på tidsfristen ska arbetet i första hand resultera i ett färdigt designkoncept. 

Detta skall redovisas i form av en CAD-modell samt komplett ritningsunderlag.  

Projektet kommer inte omfatta någon djupare analys av materialval. Som utgångspunkt kommer en 

generell ABS-plast att användas som material då detta är ett kostnadseffektivt material som ofta 

används till höljen och inkapslingar för elektrontik (Bruder U, 2009, s.34).  

I mån av tid är framtagning av en prototyp önskvärt.  
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6. TEORETISK BAKGRUND OCH LÖSNINGSMETODER 

6.1. PRODUKTUTVECKLINGSVERKTYG 
Under utbildningstiden har kunskap kring produktutvecklingsverktyg ackumulerats. Dessa är grunden 

för att genomföra ett produktutvecklingsprojekt på ett strukturerat och ingenjörsmässigt sätt. Nedan 

redovisas de verktyg som använts under projektets gång. 

6.1.1. GANTT-SCHEMA 
Detta planeringsverktyg ger en god överblick av vad som skall göras, när det skall göras och vilka 

resurser som krävs. GANTT-schemat kan vara allt ifrån en enkel veckoplanering till en detaljerad plan 

för resurser, mantimmar osv. Schemat upprättas som en tabell med alla moment som skall utföras i 

första kolumn och sedan tidsplanering för varje moment kronologiskt radvis efter en tänkt tidsaxel. 

Detta ger som sagt en god överblick av projektets tidfördelning. Man kan även märka ut viktiga 

punkter i projektet, exempelvis beslutspunkter och dylikt. Vartefter projektet fortgår fyller man i hur 

planeringen utfaller i verkligheten. Detta ger dig som projektledare nyttig information om tidsåtgången 

och kan användas som underlag för framtida projekt. 

Fördelar: Nackdelar: 

 Ger god överblick  Bygger på uppskattningar 

 Kräver erfarenhet 

 

6.1.2. FUNKTIONSANALYS 
Genom att använda sig av detta verktyg bryter man ner produktens funktioner i delfunktioner och 

stödfunktioner. Meningen med verktyget är ge en tydlig bild av de funktioner som produkten skall 

innehålla. Man brukar därför utgå från att en funktion består av ett verb och ett substantiv som 

tillsamman bildar en mening som beskriver funktionen, ett hölje måste exempelvis “dölja 

komponenter”. Funktionsanalysen anger alltså inte hur funktionen skall lösas, endast vad den skall 

lösa. Detta ger utrymme för nya infallsvinklar på problemet. 

  

FIGUR 6.1, EXPEL PÅ FUNKTIONSANALYS. 

 

Funktionsanalysen kan med fördel visualiseras i en trädstruktur. I denna struktur utgår man ifrån 

huvudfunktionen. Denna funktion är den primära funktion som produkten används för. Det svåra med 

att formulera dessa funktioner är att göra det på ett sådant sätt att man inte indirekt låser sina 

tankegångar. Utifrån huvudfunktionen förgrenar sig sedan i delfunktioner som krävs för 

huvudfunktionen. Därefter stödfunktioner som är en nedbrytning av delfunktionen. Utöver dessa kan 

önskvärda funktioner läggas till. Dessa kan vara funktioner som inte är nödvändiga för funktionen 

men som förväntas finnas på produkten, det kan också vara oberoende funktioner som ger en fördel 

jämfört med konkurrerande produkter. 

Fördelar: Nackdelar: 

 Ger tydlig bild av vad som egentligen  Kan låsa idéer om dåligt utförd. 
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krävs av produkten. 

 En väl utformad funktionsanalys 

förenklar lösningsprocessen. 

 

 

6.1.3. QFD 
För att kunna avgöra vilka produktegenskaper som är kvalitativa och ger en hög grad av kundnytta 

måste dessa egenskaper rangordnas. Med hjälp av en QFD görs det på ett metodiskt och 

ingenjörsmässigt vis.  

 

Som med de flesta verktygen är grunden till ett bra resultat indata av god kvalitet. En väl genomförd 

och omfattande marknadsundersökning är därför viktig. Från marknadsundersökningen får man 

kundkrav som listas i QFD malens rader för dessa (1). De olika kravens viktas också på en skala från 

1-5 för att tydliggöra dess betydelse för kunden. Produktegenskaper som påverkar dessa krav listas 

sedan ovan (2) och ett samband kan sedan skapas mellan krav och egenskap (3). Samband mellan de 

olika produktegenskaperna kan också markeras i kvalitetshusets “tak” (4). Genom att multiplicera 

vikten för kraven med talet för sambandets styrka kan produktegenskapernas totala värde summeras. 

Den resulterande egenskapsvikten (5) anger vilka produktegenskaper som är mest kvalitativa för 

produktdesignen. Analys av konkurrerande produkter kan sedan föras in i kundutvärderingen och den 

tekniska utvärderingen. I dessa grafer (6) graderas hur väl konkurrenternas produkter uppfyller 

kundkraven och de tekniska specifikationerna. Om något målvärde för de tekniska egenskaperna kan 

definieras fylls dessa i fältet för dessa (7). Det är mot dessa som de tekniska specifikationerna 

utvärderas. 

Fördelar: Nackdelar: 

 Strukturerad 

 Kundfokuserad 

 Kan bli komplex 

 Kräver mycket kunskap 

FIGUR 6.2, QFD 
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6.1.4. KRAVSPECIFIKATION 
För att tydliggöra vad kunden vill ha i produkten eller tjänsten som skall produktutvecklas måste dessa 

egenskaper specificeras. Denna kallas för kravspecifikation. Utgångspunkten för kravspecifikationen 

är som tidigare nämnts vad kunden kräver och önskar av produkten. Detta kräver givetvis stor kunskap 

om just kunden, därför är en grundlig marknadsundersökning en viktig utgångspunkt. 

För att skapa en kravspecifikation kan man använda sig av flera andra verktyg. Som redan nämnts är 

marknadsundersökningen viktig. En Funktionsanalys kan vara bra att göra för att tydliggöra vad som 

krävs av produkten för att huvudfunktionen ska uppfyllas. Utifrån dessa kan man sedan sammanställa 

en lista på marknadskrav och tekniska egenskaper. Dessa matas sedan in i en QFD-matris. Resultatet 

kan sedan matas in i den tekniska Kravspecifikationen. Utöver detta kan olika standarder som skall 

följas matas in. Miljöaspekter osv. 

Fördelar: Nackdelar: 

 Kan leda till nya tankesätt   

 

6.1.5. PUGH MATRIS 
Ett verktyg för utvärdering är Pugh matrisen. Verktyget är enkelt att använda och har bevisats vara ett 

effektivt redskap för att jämföra olika koncept (Ullman D, 2010, s.222). I matrisens kolumn längst till 

höger listas de egenskaper som skall uppfyllas. I följande kolumner uppskattas hur väl de olika 

koncepten uppfyller dessa egenskaper. Detta görs vanligen med en skala från -2 till +2 med avseende 

på hur mycket bättre eller sämre konceptet är en den givna referensen. Om konceptet är likvärdigt med 

referensen motsvarar det värdet 0. Längst ner summeras alla värden och summan som återstår visar 

hur väl konceptet uppfyller egenskaperna. Verktyget är mycket enkelt att använda men ger ändå bra 

och tydlig bild över hur väl egenskaperna och kraven uppfylls. 

Fördelar: Nackdelar: 

 Enkelt att upprätta 

 Tydlig 

  

FIGUR 6.3, EXEMPEL PÅ EN PUGHMATRIS 
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6.1.6. FMEA 
Verktyget FMEA används främst för att lista tänkbara fel i en tänkbar produkt/process och orsakerna 

till dessas uppkomst. Tanken med detta är att man skall kunna rationalisera kring tänkbara fel, dess 

uppkomst och effekt, vilket i sin tur leder till att man kan göra en resurseffektiv minimering av fel i 

produkten/processen. 

Vanligtvis använder man sig av ett formulär när man utför en feleffektsanalys. I formuläret listas 

vilken komponent/funktion som berörs, vad felet är och vad som är följden av felet. Därefter görs en 

uppskattning av felfrekvensen, feleffektens allvarsgrad samt hur lätt felet kan upptäckas. Man graderar 

dessa kriterier vanligtvis efter en 10-gradig skala. De tre värdena multipliceras sedan och man får ett 

så kallat RPN (Risk Priority Number) dvs. ett tal som kan användas för att prioritera åtgärder för att 

minimera att fel uppstår. Ett högt tal anger då naturligtvis ett fel som bör prioriteras. I tabellen kan 

man sedan ange vad man gjort för att åtgärda felet. 

Fördelar: Nackdelar: 

 Strukturerad metod   

 

6.1.7. DFMA 
Förkortningen läses ut Design For Manufacturing and Assembly och beskriver vad det används till. 

DFMA är ett verktyg som används för att i slutändan få fram en produkt som är välkonstruerad med 

hänsyn till tillverkningsmetoder och montering. 

För att vara kunna erbjuda sina produkter till ett konkurrenskraftigt pris måste man tänka på 

tillverkningskostnaderna. Genom att tillämpa dessa verktyg kan man anpassa och designa produkten 

efter tids och resursbesparande aspekter kring tillverkning och montering. DFMA kan delas in i DFM 

och DFA, och tillämpas då med hänsyn på tillverkning respektive montering.  

Saker att tänka på för tillverkning kan vara: 

 Anpassning till befintliga tillverkningstekniker 

 Minimera materialåtgång 

Saker att tänka på för montering (13 TUMREGLER): 

 Minimera antalet komponenter  

 Minimera antalet fästanordningar 

 Välj lämplig baskomponent 

 Omplacera inte baskomponenten 

 Välj effektiv monteringsordning 

 Underlätta komponentåtkomst 

 Anpassa komponenter till monteringsmetod (manuellt, robot, specialmaskin?) 

 Bygg symmetriska komponenter 

 Bygg komponenter symmetriska med monteringsriktningen 

 Om osymmetriska komponenter låt de vara tydligt osymmetriska 

 Låt monteringen ske rätlinjigt och enkelriktat 

 Utnyttja fasningar, styrningar och elasticitet vid inpassningar 

 Maximera tillgänglighet vid montering 

Fördelar: Nackdelar: 

 Spar tid och resurser.  Kan förhindra nya tankesätt. 
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6.2. KREATIVA VERKTYG 
Många förknippar idegenerering och kreativitet med lössläppta tyglar och avsaknaden av regler och 

ramar. Vid idegenerering finns dock ett flertal verktyg som kan användas. Verktygen är ofta 

kvantitativa för att generera så många ideer som möjligt. Utifrån dessa kan nya tankegångar triggas 

och fler idéer kan genereras.  

6.2.1. MOODBOARD 
En moodboard används som namnet antyder till att skapa en känsla. I detta fall skall en känsla skapas 

kring den produkt som skall formges. Med hjälp av bilder illustreras de känslor man vill uppnå med 

produkten. Moodboarden har också som syfte att illustrera andra aspekter som kan vara viktiga.  

6.2.2. LOTUSBLOMMAN 
Detta är ett kvantitativt verktyg som används för att generera en mängd idéer kring ett problem. 

Namnet antyder på processen i att man sår ett frö som sedan utvecklas till en blomma (Michanek & 

Breiler, 2005, s.142). Verktyget bygger på att man utgår från ett behov som skall tillgodoses, fröet i 

sammanhanget. Fröet placeras i mitten av ett tre gånger tre rutnät. I de resterande åtta rutorna ska man 

sedan placera de bästa åtta lösningarna. De åtta lösningarna blir sedan frön till ytterligare 

lotusblommor och så vidare. 

6.2.3. UPP OCH NER 
För att hitta nya vinklar och synsätt på ett fokusområde kan man vända på problemet. Om man 

exempelvis ska produktutveckla en sko kan man ställa upp skons egenskaper och ställer sig frågan vad 

som skulle hända om man strävar efter motsatsen, vad finns det att vinna på det? 

6.3. PROCESS 
Arbetet planerades efter en produktutvecklingsprocess med fyra faser. I den inledande fasen läggs det 

grundläggande planeringsarbetet upp, ett gantt-schema upprättas och projektets mål och defileras. I 

denna fas inleds också det förberedande arbetet med research och problemförståelse. 

I fas 2 startar idégenereringen som sedan i fas 3 övergår till koncepgenerering i fas 3. I slutskedet av 

denna fas sker ett val av det slutgiltiga konceptet. Detta koncept bearbetas sedan i fas 4. Även 

framställandet av såväl 3D-modell som fysisk modell utför i denna fas. 

 

 FAS1 FAS2 FAS3 FAS4 
 Research och 

problemförståelse 
Idégenerering Konceptgenerering Bearbetning av 

koncept 

 
Aktivitet 

 Uppstart 

 Projektplanering 

 Problemförståelse 

 Definition av 
problem 

 

 Idégenerering 

 Skissering 

 Utvärdering 

 Konceptgenerering 

 Skissering 

 Utvärdering 

 Konstruktion 
 

 
Verktyg 

 Gantt-schema 

 Informations-
insamling 

 Funktionsanalys 

 QFD 

 Kravspecifikation 
 

 Kreativa verktyg 

 Pugh-matris 
 
 

 Kreativa verktyg 

 CAD 

 QFD 

 DFA 

 DFM 

 CAD 
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6.4. TILLVERKNINGSTEKNIK 

6.4.1. FORMSPRUTNING 
Formsprutning är en metod för kvantitativ tillverkning av detaljer i plast. Den största delen av 

kostnaden ligger i framställningen av formsprutningsverktyget. Detta medför att ett relativt lågt pris 

kan fås när det rör sig om masstillverkning. Formsprutning är den vanligaste tillverkningsmetoden för 

att framställa detaljer i plast (Plasttillverkningsmetoder, 1968, s.18) 

Metoden bygger på att plastmaterialet, även kallat granulatet, värms upp för att det ska bli plastiskt 

och kan formas lätt. Det uppvärmda materialet pressas sedan under tryck in i en form av stål som 

sedan kyls så att den färdiga detaljen stelnar och kan stötas ut. 

 

DFMA 

Formsprutning som tillverkningsteknik medför ett antal saker att tänka på vid konstruktion av 

detaljerna som ska tillverkas.  

 Väggtjocklekar bör ej understiga 0,5mm eller överstiga 5mm 

 Stora plana ytor bör undvikas. 

 En jämn godstjocklek bör eftersträvas. 

 Släppvinklar bör införas. 

 Skarpa hörn/ kanter får inte förekomma. 

 Använd ribbor för att öka styvhet. 

 Ribbor skall vara tunnare än godset. 
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7. TILLÄMPAD LÖSNINGSMETODIK 

7.1. FAS 1 – PROJEKTSTART, RESEARCH OCH 

PROBLEMFÖRSTÅELSE 
I denna fas planerades och definierades projektet. Målet var att ha en tydlig bild av vad som skulle 

lösas och hur det skulle lösas. Utöver planeringsarbetet lades i denna fas en stor vikt på att göra 

efterforskning i de ämnen som var relativa för projektet. 

7.1.1. PROJEKTPLANERING 
Planeringen inleddes med att en lösningsprocess fastställdes. Processen som utformades med 

kunskaper från tidigare projekt i produktutveckling. Processen innehöll fyra faser som i sin tur 

innehåller sina specifika aktiviteter. Med PU-processen som grund gjordes sedan en tidsplan. Planen 

upprättades som ett Gantt-schema (bilaga 1) där veckovis planering av de olika aktiviteterna i faserna 

redovisades. Även antalet timmar för som varje aktivitet skulle kräva per vecka fördes in. Planeringen 

presenterades sedan för handledare för feedback varpå planeringen uppdaterades. 

7.1.2. RESEARCH OCH PROBLEMFÖRSTÅELSE 
Vid möten med Lars Asplund förklarades tanken med SwimTau och hur den fungerade. 

SWIMTAU 

Som redan nämnts är SwimTau en produkt som är tänkt att användas som ett hjälpmedel vid 

motionssimmning. SwimTau håller reda på användarens antal simmade längder samt tider för dessa. 

Produkten är baserad på RFID. Användaren registrerar sina simmade längder genom att visa upp en 

RFID-tagg för enheten. Tider för alla längder lagras sedan trådlöst i en databas. Denna databas är 

sedan tänkt att användaren skall få åtkomst till via en hemsida. Användaren erbjuds därmed en 

möjlighet att få en fullständig historik över sin motionssimmning. Produkten är tänkt att administreras 

av simanläggningarna som då tillhandahåller och registrerad RFID-taggarna.  

Funktionsprototypen som tagits fram av Lars Asplund bestod av ett antal moduler. Elektroniken som 

styr produkten bestod i funktionsprototypen av ett antal moduler. Dessa är tänkta att kombineras på ett 

kort. Den temporära layouten som visades upp medförde ett kretskort som mätte cirka 175mm x 

45mm. Utöver detta användes en display som används för att visa den för användaren relevanta 

informationen amt en RFID-läsare. För att driva enheten kommer också batterier att krävas. Vid 

mätningar uppmättes en effekt på 1.2 watt vid 12 volts driftspänning. 

Komponenter: 

 LCD-Modul 

 Huvudkort 

 Rfid-modul 

 Batterier 

MILJÖ 

Produkten är tänkt att användas i badhusmiljö. Detta medför att den måste anpassas efter de specifika 

förhållanden som gäller. Eftersom SwimTau är tänkt att finnas tillgänglig för användaren när varje 

längd påbörjas var det önskvärt från uppdragsgivaren att inneslutningen kan skydda elektroniken som 

finns i produkten från väta. Med tanke på att basenheten kommer att placeras i en offentlig miljö var 

det även av vikt att produkten ska vara gedigen och kan utsättas för vissa yttre fysiska påfrestningar 

utan att riskera funktion. 

Uppdragsgivaren, Lars Asplund har tidigare varit i kontakt med Medley som bedriver verksamhet i ett 

flertal kommunala badanläggningar. De har tidigare samtalat om ett samarbete där SwimTau senare 

ska utvärderas i någon av Medleys anläggningar. Kontakt upprättades med simhallschefen Markus 
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Söderman. Vid samtal med Söderman samt besök på ett antal av Medleys anläggningar samlades 

information om miljön SwimTau är tänkt att användas i. Anläggningar i Västerås och Eskilstuna 

besöktes även för att ge en vidare bild av variationerna som kan uppstå. 

TABELL 7.1, BESÖKTA SIMANLÄGGNINGAR 

Lögarängsbadet, Västerås 50 x 25m med överrinning längs med långsidorna 

på bassängen.  

Kristiansborgsbadet, Västerås  

Vattenpalatset, Eskilstuna En gammal anläggning som har renoverats. En 

25m bassäng med avrinning i golvytan längst 

med bassängens kanter.  

Vilundabadet, Uppland Väsby En modern anläggning med en 50 x 25m 

bassäng. Vattenytan ligger i nivå med golvet. 

Avrinning sker längs med kanten runt hela 

bassängen. 

Mörbybadet, Danderyd Anläggning från 80-talet. En 25m bassäng med 

avrinning längs med sidorna  

Vasalundsbadet, Solna 50-talsanläggning med en 25m bassäng som har 

ett avrinningsdike längs med ena långsidan. 

Vattenytan ligger ca 40-50 cm nedanför golvets 

yta. 

 

TABELL 7.2, KRAV FRÅN MEDLEY 

Användarvänlighet Medleys anställda kommer att administrera och 

använda produkten. Personer med begränsad 

teknisk vana ska kunna hantera produkten. 

Kompabilitet  Produkten ska kunna monteras vid simbanorna 

utan att permanenta ingrepp görs. Detta eftersom 

Medley inte själva äger anläggningarna. Då 

anläggningar skiljer sig åt i utförande måste 

produkten utformas och anpassas för att kunna 

användas på alla anläggningar.  

Mobilitet Eftersom banorna för motionssim konstant 

anpassas efter antal simmare måste produkten 

enkelt kunna flyttas mellan olika banor. 

 

BASSÄNGERNAS UTFÖRANDE 

Som tidigare nämnts varierar bassängernas utförande. Dock finns mått som är gemensamma för de 

flesta simbanor. Bredden och längden på en bana förhåller sig till de måttstandarder som finns. 

Simbanorna har bredden 2.5 meter och längderna 25 meter respektive 50 meter. För att skapa tydliga 

avgränsningar mellan banorna används avskiljare . Dessa kommer i huvudsak från en och samma 

leverantör och ser därmed likadana ut för alla tävlingsbassänger i landet (Muntlig källa, Söderman, M. 

2011-05-19). Avskiljarna sitter monterade i fästen vid bassängkanten. I och med olika bassängers 

utformning krävs olika lösningar för att fästa repen. Två exempel för detta syns i Figur 7.2 och Figur 

7.1. 
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FIGUR 7.1, FÄSTE FÖR AVSKILJARE PÅ EN ÄLDRE 

ANLÄGGNING 

 

Golvytorna är oftast beklädda med klinkers med en strukturerad yta för att minska risken för 

halkolyckor. Denna beklädnad fortsätter i vissa fall ner längs bassängens sida. Vidare förekommer 

blankt kakel som sidobeklädnad i vissa av bassängerna. 

Bassängerna kan ha olika lösningar för avrinning av vatten till reningssystemet. I modernare 

anläggningar förekommer främst en lösning där vattenytan ligger i nivå med golvytan. Vattnet rinner 

sedan över kanten till gallerbeklädda avrinningskanaler som ligger i golvet längs med sidorna (Figur 

7.3). En annan lösning som är vanligt förekommande främst i äldre anläggningar är den typ där 

vattenytan ligger 20-50 nedanför golvytan. Då sker avrinningen till ett dike i bassängens vägg längs 

med en eller flera sidor. I de fall där avrinningen till reningssystemet sker i nivå med vattenytan 

används så kallade vändbrätten. Dessa har som syfte att ge främst tävlingssimmare en yta som 

frånspark kan ske emot vid vändning.   

 

FIGUR 7.3, AVRINNING TILL RENINGSSYSTEM 

 

ANVÄNDARSTUDIE 

Produkten skulle utformas efter två typer av användare. Dels slutanvändaren, dvs. personen som 

använder SwimTau i badanläggningen, samt personalen som administrerar produkten. Utformningen 

skulle ske på ett sådant sätt att båda dessa gruppers behov och krav tillgodoses.  

FIGUR 7.2, EXEMPEL PÅ 

MONTERINGSFÄSTE FÖR 

AVSKILJARE 
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Fältstudier utfördes för att analysera ergonomi kring användandet av produkten. Det framkom där att 

momentet där man måste stanna upp för att visa upp rfid-taggen kan upplevas som omständigt. Det är 

därför av vikt att produktens position inte ger en negativ inverkan på detta moment. 

FUNKTIONSANALYS 

För att bryta ner vilka funktioner och egenskaper som krävs av inkapslingen utfördes en 

funktionsanalys. Analysen framställdes i en trädstruktur för en enkel översikt av funktionerna (bilaga 

2) 

QFD 

I QFD:n matades produktegenskaper samt kundkrav in (bilaga 3). Därefter matades kopplingarna 

mellan dessa in vilket gav information om vilka produktegenskaper som har störst inverkan på 

kundkraven. Resultatet pekade på att utformningen av inkapslingen har en stor betydelse för 

kundkraven. Detta främst med avseende på inkapslingens form där kategorin fick starka samband med 

flera av kundkraven som också är av hög vikt. Vidare framkom att placering av enheten var av stor 

vikt. Placeringen kommer också påverka utformningen av produkten vilket gör att dessa två 

egenskaper hör ihop. Även dimensionering samt materialval gavs relativt höga värden. 

KRAVSPECIFIKATION 

Utifrån QFD:n samt de möten och muntliga diskussioner som ägt rum med uppdragsgivaren, Lars 

Asplund, sammanställdes en teknisk kravspecifikation (bilaga 4). Kravspecifikationen avsåg den del 

som var mål för projektet, dvs. inkapslingen för basstationens elektronik.  
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7.2. FAS 2 - IDÉGENERERING 
I denna fas tas projektet från det förberedande arbetet till själva utförandet. Fas 2 består främst av att 

generera idéer med avseende på de problem som har definierats i den föregående fasen. Man kan kalla 

denna fas kvantitativ då det gäller att kvantitativt försöka generera idéer. Idéerna utvärderas sedan med 

de krav och specifikationer som ställts upp tidigare. 

7.2.1. BRAINSTORMING/ IDÉGENERERING 
För att generera idéer kring montering av enheten på bassängkanten användes det kreativa verktyget 

lotusblomman (bilaga 9). Utifrån problemet; att montera basenheten, togs 8 idéer om hur man kan 

montera enheten fram. Därefter genererades så många idéer som möjligt fram om hur dessa kan 

tillämpas. Utifrån denna övning genererades 26 antal idéer. De idéer som ansågs vara genomförbara 

revovisas nedan. 

 

KONCEPT 1 

 

 

 

KONCEPT 2 
 

 

 

 

 

 

Monteringen av enheten sker i detta koncept 

med hjälp av linor. Dessa fastgörs i de befintliga 

monteringsöglorna som används för avskiljarna 

mellan simbanorna. 

 

Fördelar 

 Enkel att montera 

 Inga ingrepp på anläggning nödvändig. 

 

Nackdelar 

 Inte fast montering vilket kan innebära slitage i 

form av nötning mot bassängväggen. 

 

Detta koncept bygger på att en ställning placeras 

vid bassängkanten. Enheten hänger sedan från 

ställningen. 

 

Fördelar 

 Är inte beroende av simanläggningens 

utformning. 

Nackdelar 

 Dyrare lösning. 

 Tar mer utrymme vid förvaring. 

FIGUR 7.5, KONCEPT 2 

FIGUR 7.4, KONCEPT 1 
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KONCEPT 3 

 

 

Koncept 4 

 

 

 

  

Här används startpallar som eventuellt finns vi 

bassängkanten för att montera enheten. 

Monteringen sker i detta koncept med hjälp en 

lina som löper runt startpallen och sedan håller 

upp enheten i lämplig höjd. 

 

Fördelar 

 Inga ingrepp på bassäng. 

 Enkel lösning. 

Nackdelar 

 Kräver att startpall finns. 

I detta koncept monteras en fästplatta på 

simbassängens kant. Enheten kan därefter enkelt 

monteras på fästplattan med någon form av 

snabbanslutning. Fästplattan kan skruvas eller 

limmas. För att undvika permanenta ingrepp kan 

dock dubbelhäftande tape användas. Förbandet 

mellan plattan och enheten kan vara av 

magnetisk typ eller någon form av snäpp- eller 

spårfäste. 

 

Fördelar 

 Enkel montering 

Nackdelar 

 Kräver fast montering vilket kan leda till 

permanenta ingrepp på bassängkanten. 

FIGUR 7.6, KONCEPT 3 

FIGUR 7.7, KONCEPT 4 
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KONCEPT 5 

 

 

 

 

KONCEPT 6 

 

 

 

 

KONCEPT 7 

 

 

 

  

Koncept 5 kan liknas vid en boj som är 

förankrad i botten av bassängen. Tanken är att 

enheten flyter i bassängen och förankras i en 

tyngd på bassängens botten. 

 

Fördelar 

 Inga ingrepp på bassäng. 

 Enkel lösning. 

Nackdelar 

 Position inte absolut, kan röra sig i sidled. 

Detta koncept använder sig av ett plant 

silikonmaterial som täcker enhetens baksida. 

Materialet är tänkt att ”klibba” fast på kakel-

ytan. 

 

Fördelar 

 Enkel montering. 

 Inga ingrepp på bassängkanten. 

Nackdelar 

 Obeprövad. 

Tanken med koncept 7 är att enheten vilar på 

bassängens kant. 

Fördelar 

 Enkel montering. 

 Inga ingrepp på bassängkanten. 

Nackdelar 

 Kan ramla ned vid oavsiktlig kontakt. 

 Kräver en viss höjd från poolkant till vattenyta. 

 Mer avancerad att tillverka. 

FIGUR 7.8, KONCEPT 5 

FIGUR 7.9, KONCEPT 6 

FIGUR 7.10, KONCEPT 7 
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KONCEPT 8 

 

 

 

KONCEPT 9 

 

 

 

 

 

  

Denna lösning bygger på att enheten monteras 

på avskiljningsrepen vid sidan om sidan av 

banan. Låsningen sker då med någon typ av 

friktionsförband eller någon form av hakar.  

 

Fördelar 

 Inga ingrepp på bassäng. 

Nackdelar 

 Tillgänglighet vid montering. 

 Inte placerad vid punkt för vändning. 

Med hjälp av sugkoppar som är monterade på 

enhetens baksida sker förbindning med 

bassängkanten. 

 

Fördelar 

 Enkel montering. 

 Inga ingrepp på bassängkanten. 

Nackdelar 

 Kan ramla ned vid oavsiktlig kontakt. 

7.11, KONCEPT 8 

7.12, KONCEPT 9 
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7.2.2. UTVÄRDERING AV LÖSNINGAR FÖR MONTERING 
 

PUGH MATRIS 

En Pughmatris upprättades för att göra en utvärdering av de genererade lösningskoncepten för 

montering av enheten (bilaga 5). Som referens användes en lösning där enheten monteras fast på 

bassängens kant med skruvförband. För utvärdering sattes ett antal egenskaper upp. Dessa baserades 

dels på kravspecifikationen men även på aspekter som framkommit vid samtal med Medleys 

simhallschef.  

De två koncept som genererade högst poäng var koncept 1 och 8. Båda dessa baseras på det faktum att 

repen som används för avskiljning är det attribut som har det mest konsekventa utförandet. Koncept 6 

och 9 genererade också relativt höga poäng med rationaliserades bort. Båda koncepten kräver att det 

finns en plan yta för att kunna fästa vilket är något som visade sig vara ovanligt på bassängerna som 

besöktes.  
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7.3. FAS 3 - KONCEPTGENERERING 
I nästkommande fas ligger fokus på att utifrån de urval som gjorts i fas 2 generera designkoncept.  

7.3.1. KONCEPTGENERERING 
Utifrån de valda lösningskoncepten för montering av enheten genererades att antal designkoncept. 

Designkoncepten som genererades kan delas in i två grupper. Dels de koncepten där enheten är fritt 

flytande och sedan förankrade i repen samt koncept där enheten förankras i repet och där enheten 

fungerar som en flytkropp som stabiliserar enhetens läge radiellt mot repet. 

MOODBOARD 

För att visualisera vad produkten skall utstråla gjordes en moodboard. Med moodboarden visualiseras 

den miljö som simhallar utstrålar. Eftersom anläggningarna som tidigare nämnts skiljer sig åt en hel 

del skapades en allmän bild med hjälp av de element som ofta finns med. 

 Vitt kakel 

 Vatten 

 Rostfritt stål 

Utöver dessa element användes bilder på olika former och produkter som utstrålar de som ansågs 

passa in i miljön.  

 
FIGUR 7.13, MOODBOARD 
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DESIGNKONCEPT 1 

Grundformen bygger på en sfärisk kropp med en plan utskärning i ytan. Den plana ytan är lämplig till 

montering av displayfönstret samt rfid-läsaren. Den plana ytan ger också en tydlig anvisning om att 

den skiljer sig från resten av kroppen, det är här interaktionen sker med produkten. Konceptet är tänkt 

att fungera som en flytkropp som är förankrad baktill. Förankringen sker då med någon form av hake 

som låses fast i repets fäste vid bassängkanten. Risken med denna lösning är det mekaniska slitage 

som kan uppstå. Eftersom enheten här endast är monterad i en punkt rör sig den med eventuella vågor 

som uppstår i bassängen. 

Fördelar Nackdelar 

 Tydlig interaktionsyta 

 God tillämpbarhet för formsprutning 

 

 Slitage, skaver mot bassängkant. 

 

 

 

  

Interaktionsyta 

Monteringsfäste 

FIGUR 7.14, SKISS AV KONCEPT 1 

FIGUR 7.15, ILLUSTRATIONEN VISAR VART 

KONCEPTET ÄR TÄNKT ATTMONTERAS 



  26   

 

DESIGNKONCEPT 2 

Konceptet här bygger vidare på designkoncept 1. Skillnaden här ligger framförallt i en ökad 

flexibilitet. Formen medger montering på flera olika ytor. Enheten kan monteras vid fästet för linorna. 

Utöver detta kan enheten även anpassas för att antingen monteras likt koncept 3 förankrad linor I två 

linfästen, eller hängandes från eventuell startpall.  

Fördelar Nackdelar 

 Bättre flexibilitet än koncept 1 

 

 Betraktningsvinkel 

 Slitage, skaver mot bassängkant. 

 

 

  

Interaktionsyta 

Monteringsfäste 

FIGUR 7.16, SKISS AV KONCEPT 2 
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DESIGNKONCEPT 3 

Detta koncept bygger på monteringskoncept 1 där enheten är förankrad med linor förankrade i fästena 

för avskiljningsrepen. Enhetens utformning medför att stabilisering mot kanten kan ske oavsett om 

avrinning sker I nivå med vattenytan eller om bassängkanten fortsätter över vattenytan. Syftet var här 

att tyngdpunkten på produkten skall hållas låg för att bygga in viss stabilisering av enheten. Om 

tyngdpunkten flyttas mot baksidan kan även ett moment byggas in som vrider enhetens övre del mot 

bassängkanten. Eftersom överdelen som äger de ytor som användaren interagerar med finns det en risk 

för att betraktningsvinkeln för informationen blir mindre fördelaktig då en vertikal yta saknas bakom 

enheten. 

Fördelar Nackdelar 

 God anpassningsbarhet 

 

 Slitage på enhetens baksida 

 Betraktningsvinkel 

 

 

  

Interaktionsyta 

Monteringsfäste 

Monteringsfäste 

FIGUR 7.20, SKISS AV KONCEPT 3 

FIGUR 7.19,  KONCEPTETS 

FUNKTION MED TYNGDPUNKTEN 

FÖRSKJUTEN 

FIGUR 7.18, KONCEPT 3 NÄR 

VÄGGYTA BAKOM ÄR 

TILLGÄNGLIG. 

FIGUR 7.17, KONCEPTET NÄR 

VÄGG EJ ÄR TILLGÄNGLIG 
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DESIGNKONCEPT 4 

Detta koncept bygger till skillnad från tidigare koncept på att enheten monteras på själva 

avskiljningsrepet. Detta sker med hjälp av snäppen som hakar fast i repets profil. I och med att repens 

konstruktion inte medför någon låsning i radiell riktning måste enheten stabiliseras på något sätt. Detta 

är tänkt att ske med konstruktionens egen flytkraft.  

Eftersom monteringen sker på själva repen kan det innebära att det blir omständigt för personal att 

avmontera enheten. Detta främst på äldre anläggningar där dels avståndet från golv- till vattenytan kan 

vara upp till 50 cm samt att det förekommer att repen inte löper hela längden ut. Detta leder till att 

åtkomligheten blir begränsad för personalen som då eventuellt måste befinna sig i vattnet för att 

handskas med enheten. 

Interaktionsytan   

Fördelar Nackdelar 

 Enheten följer med rep vid förflyttning 

 

 Sämre ergonomi för personal 

 Snäppen måste eventuellt tillverkas separat 

 

 

 

  

Snäppen 

Interaktionsyta 

FIGUR 7.23, SKISS AV KONCEPT 4 

FIGUR 7.21, SKISS SOM VISAR ENHETEN MONTERAD PÅ 

AVSKILJARE. 
FIGUR 7.22, SKISS PÅ SNÄPPEN SOM 

SKA HÅLLA ENHETEN PÅ PLATS. 
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FIGUR 7.25, TEST AV MODELL, KONCEPT 3. 

7.3.2. UTVÄRDERING AV KONCEPT 
 

 

TEST AV MODELLER 

 

FIGUR 7.24, MODELLER AV KONCEPT 1 OCH 3. 

För att få en bild av hur koncepten fungerar i vatten tillverkades två enkla funktionsprototyper av 

polystyren (Figur 7.24). Den ena prototypen representerar koncept 1 och 2 medan den andra byggdes 

för att testa koncept 3 med en förskjuten tyngdpunkt. För att kompensera för materialets låga densitet 

lades tyngder i modellerna. I modellen för koncept 3 placerades tyngden i baksidan av enhetens nedre 

del. Modellerna testades i badhusmiljö och i modellernas flytförmåga och beteende i vattnet iakttogs. 

Båda koncepten låg bra i vattnet. Funktionen på koncept 3 med en förskjuten tyngdpunkt fungerade 

väl. 

   

QFD 

Genom att föra in de resterande koncepten i QFD-matrisen (bilaga 6) kunde en utvärdering av dessa 

göras. De olika koncepten gavs sedan poäng baserat på hur väl de uppfyller produktegenskaperna samt 

produktkraven. Vissa av dessa har koncepten ingen inverkan på, där sattes värdena till 0. Värdena som 

matats in för egenskaperna och värdena multiplicerades sedan med egenskapsvikterna respektive krav-

viktena. Detta resulterade i en tabell där man kunde vilka koncept som uppfyller kraven och 

egenskaperna bäst. 

Resultaten från QFD visade på ett relativt jämnt resultat, Det konceptet som fick högst totala poäng 

vad gäller uppfyllande av marknadskrav var koncept 3. Designkoncepten 1 och 2 generade höga poäng 

FIGUR 7.26, TEST AV MODELL, KONCEPT 1. 
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FIGUR 7.27, PROFILSKISS AV KONCEPT 3 

vad gäller monteringsvänlighet. Främst på grund av att montering sker vid en punkt. Koncept 3 ansågs 

ändå vara det bättre konceptet då placeringen av enheten är av större vikt. 

SKISSER AV VALT KONCEPT 

 

FIGUR 7.28, PERSPEKTIVSKISS, FRAMSIDA AV KONCEPT 3  

 

 

FIGUR 7.29, PERSPEKTIVSKISS AV KONCEPT 3, BAKSIDA 
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FIGUR 7.30, PAPPERSMODELLER AV 

KOMPONENTERNA 
FIGUR 7.31, PAPPERSMODELLER AV KOMPONENTERNA 

7.4. FAS 4 - BEARBETNING AV KONCEPT 
I följande fas sker en bearbetning av det valda konceptet. Modellen som togs fram i tidigare faser 

fungerar som en grund för de yttre dimensionerna. Bearbetningen leder fram till en modell som 

anpassats efter de komponenter som ska inkapslas samt tillverkningsmetod. Dimensioneringen av 

inkapslingen blev en iterativ process eftersom olika aspekter var beroende av varandra. 

7.4.1. KOMPONENTER 
Komponenterna som utgör själva systemet fastställdes av uppdragsgivaren. Dessa består bland annat 

av ett kretskort som innehar det centrala delarna för produktens funktionalitet. Exakta mått för denna 

var i detta läge ej fastställda. Arean uppgavs vara cirka 100 cm
2
. Layouten på kortet kan sedan 

anpassas efter behov. Övriga komponenter var RFID-Läsaren, LCD-Modulen samt batterier.  

BATTERIER 

Batterierna som kommer att driva enheten kommer i prototypen bestå av NiMh celler. Dessa har en 

spänning på 1,2 volt. Batteriernas storlek avgjordes av flera olika aspekter. Batterierna måste kunna 

leverera den ström som krävs för att enheten ska fungera under en dag. Medleys badhus har som längst 

öppet från ca kl 06.00 till kl 21.00 vilket är 15 timmar. Beräkningarna baserades på 16 timmar vilket 

ger en marginal. Batteriernas storlek och massa har också en betydelse för enhetens flytförmåga samt 

hur den ligger i vattnet. Batterier som kan tänkas vara av intresse för produkten är batterier i 

storlekarna R16, R6 och R03. 

TABELL 7.3, BATTERIEGENSKAPER 

 R16 (C) R6 (AA) R03 (AAA) 

Spänning 1,2 v 1,2 v 1,2 v 

Kapacitet 2.2 – 4.5 Ah 1.3–2.7 Ah 0,8-1 Ah 

Dimensioner ⌀25 x 50mm  ⌀13,5 x 50mm ⌀10,5 x 44,5mm 

Vikt 81 g 26 g 13 g 

  

Uppmätning av strömförbrukningen visade att elektroniken för SwimTau drar cirka 1,2w. För att 

räkna ut energibehovet vid en dags användning räknades effekten (w) om till ström (A) som sedan 

multipliceras med tiden (h) för användning (Wikipedia 2011-06-06). 

FORMEL 7.1 

   (
 

 
)     

För att enheten inte skulle bli för lång valdes nio celler som då kan fördelas I grupper om tre. Nio 

batterier I serie medför då en spänning på 10,8 v. Med förbrukningen på 1,2 w under en hel dag 
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FIGUR 7.33, ENKEL MODELL 

FIGUR 7.32, DEPLACEMENT 

kommer batterier med en kapacitet på minst 1,8 Ah krävas. 

För att skapa en uppfattning om komponenternas volym viktes 

papper till enkla lådformer som fick representera komponenterna 

(Figur 7.30). Med dessa enkla modeller av komponenterna kunde 

sedan placeringen av komponenterna tydliggöras (Figur 7.31). 

7.4.2. FLYTKRAFT 
Konceptet bygger på att inkapslingen även ska fungera som en 

flytkropp. För att säkerställa att enheten kommer ligga bra I 

vattnet gjordes en uppskattning av flytförmågan. Archimedes 

princip säger att ett föremål som flyter I en vätska tränger alltid 

undan lika mycket vätska som motsvarar kroppens massa. 

Mängden vätska som trängs undan kallas för deplacement. Med 

denna princip som grund kunde enhetens dimensioner anpassas 

efter önskad nivå på enheten. (Wikipedia 2011-06-06) 

För att kontrollera flytkraften gjordes en uppskattning av vikten på 

alla delar som enheten kommer att bestå av. Eftersom 

plastdetaljerna som kommer att utgöra själva inkapslingen I detta 

stadium inte är fastställd, ritades en enkel modell upp I 

SolidWorks med mått som kommer likna de slutgiltiga (Figur 

7.33). Modellen gavs en godstjocklek på 3mm. Normalt brukar en 

godstjocklek på 2-3 mm användas för detaljer som tillverkas med 

formsprutning (Berggren, Jansson, Nilsson & Strömvall, 1997, s. 

200). Därefter gjordes tilldelades detaljen materialegenskaper för 

ABS-plast. Massan for detaljen blev ca 300g (bilaga 7). 

 

TABELL 7.4, TOTAL VIKT MED R14 

 Vikt Mått 

Inkapsling Ca 300g - 

RFID-Läsare 35g 40 x 40 x 9 mm 

LCD-modul 77g 100 x 60 x 20 mm  

Batterier (9xR14) 729g ⌀25 x 50mm  

Huvudkort 55g 75 x 135 mm 

Total vikt 1296 g  

  

TABELL 7.5, TOTAL VIKT MED R6 

 Vikt Mått 

Inkapsling Ca 300g - 

RFID-Läsare 35g 40 x 40 x 9 mm 

LCD-modul 77g 100 x 60 x 20 mm 

Batterier (9xR6) 234g ⌀13,5 x 50mm 

Huvudkort 55g 75 x 135 mm 

Total vikt 701 g  
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FIGUR 7.34, BERÄKNING AV MODELLENS TVÄRSNITTSAREA 

Konceptet som valdes är tänkt att sjunka ned cirka 

40-50mm. Den del av enheten som då är under 

vattenytan (Figur 7.32) måste I sådant fall tränga 

undan lika stor massa vatten som motsvarar hela 

konstruktionens massa. Som framgår av Tabell 7.4 

och Tabell 7.5 leder användning av R14 celler en 

avsevärt högre totalvikt än vid användandet av R6 

celler.  

En enkel profilskiss gjordes för att kunna mäta upp 

den ungefärliga tvärsnittsarean. Arean A4 

förenklades för att förenkla beräkningarna något. 

Detta ansågs inte ha någon större betydelse eftersom 

marginaler finns och beräkningarna endast var en 

utvärdering. Även i detta fall utfördes en iterativ 

process där olika kombinationer testades för att 

slutligen komma fram till sidförhållanden som liknar 

de som i konceptskisser som tagits fram. Höjden 

fasställdes till 160mm och bredden till 200mm. För 

att direkt få ett resultat från beräkningen av 

nedsjunkningen räknades volymen i cm
3 

vilket 

motsvarar 1 gram vatten. 

 

TABELL 7.6, FORMLER FÖR UTRÄKNING AV AREA 

A1 5*3=15 

A2 4x 

A3 0,5x 

A4 3
2
π/2-(2*3/2)=4,5 π -3 

Atot 15+4,5x+4,5 π 

 

Enhetens totala massa uppskattades till 701 gram om R6 celler används. Detta motsvarar 701cm
3 

vatten som ska kommer att trängas undan. Genom att sätta in detta värde i ekvationen för enhetens 

tänka volym (Formel 7.2) som ska befinna sig under vattenytan kunde ett värde för måttet x lösas ut 

(Formel 7.3). Ekvationen resulterade i ett värde på cirka 19mm för x.  

 

FORMEL 7.2, VOLYM 

         

 

FORMEL 7.3, BERÄKNING AV DIMENSION 

  
(
   
  )           

   
 

 

7.4.3. TYNGDPUNKT 
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För att funktionen där enhetens med hjälp av sin egen tyngdpunkt vinklas in mot kanten skall fungera 

gjordes beräkningar för att kontrollera att tyngdpunkten hamnar rätt. Nedan visas i Figur 7.35, 

modellen för att räkna ut masscentrum med två massor (Nyberg, 2003, s.92). Här löses xg ut vilket är 

masscentrums avstånd från origo. Formeln kan sedan skrivas om för flera massor vilket visas i Formel 

7.4. Beräkningarna i bilaga 11visar att masscentrum för enheten hamnar 40mm från origo.  

 

FIGUR 7.35, UTRÄKNING AV MASSCENTRUM. 

 

FORMEL 7.4, FORMEL FÖR BERÄKNING AV MASSCENTRUM MED ETT GODTYCKLIGT ANTAL MASSOR. 

   
           
       

 

 

 

7.4.4. FMEA 
För att identifiera de brister som kan uppstå i konstruktionen, upprättades en FMEA. I denna listades 

tänkbara fel och dess orsaker. Listans resultat användes sedan vid konstruktion för att frånkomma 

dessa brister. En allvarlig risk med inkapslingen var om skarven mellan inkapslingens delar skulle 

läcka. 

7.4.5. TÄTNING MOT VATTEN 
Då produkten ska användas i vatten måste skarvar i och skruvhål tätas för att undvika att vatten tränger 

in och skadar elektroniken. Eftersom produkten inte ska tåla en total nedsänkning och därmed inga 

större tryck ansågs det räcka med en enklare lösning för detta. För att uppnå skyddet konstruerades en 

packning som skapar en tätning mellan inkapslingens två halvor. Förutom denna tätning måste de ytor 

där tapparna ligger an tätas för att skapa ett fullgott skydd. 

 

7.4.6. KONSTRUKTION/ CAD 
För att modellera användes CAD-mjukvaran SolidWorks. Detta är ett kraftfullt verktyg som låter 

användaren rita upp sina detaljer i en 3D-miljö. Programvaran används professionellt av företag 

världen över. Från CAD-programmet kan filer exporteras för att sedan få dessa utskrivna i någon form 

av RP maskin. 

CAD användes även i tidiga faser för skissering och konceptgenerering. I denna fas bearbetas 

konceptet vidare för att anpassas efter de tillverkningsmetoder som är valda för produkten.  
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7.4.7. DFMA 
Vid modellering av inkapslingen infördes alla egenskaper som krävs för detaljerna ska inneha en god 

tillverkningsbarhet med aspekt på de begränsningar och krav som tillverkningsmetoden medför. 

Genomgående hänsyn togs även till monteringsprocessen, eftersom den slutgiltiga produkten ska vara 

enkel att montera. 

DELNINGSPLAN  

Vid formsprutning går det i princip inte att undvika synliga skarvar i delningsplanet (Berggren, 

Jansson, Nilsson & Strömvall, 1997, s. 209). Det är därför av vikt var man väljer att lägga 

delningsplanet. För att minimera intrycket av graden som uppstår i delningsplanet planerades 

delningsplanet att ligga i kant med de ytor som kommer att utgöra skarven på den färdigmonterade 

detaljen. 

TAPPAR 

För att sammanfoga de två halvorna som produkten ska bestå av användes skruvar. Detta främst för att 

uppdragsgivaren hade önskemål om att prototypen skulle kunna öppnas och sedan förslutas på ett 

enkelt sätt om eventuella förändringar ska göras. Produktens form medför att tappar måste införas. 

Dessa har som funktion att styra delarna till rätt läge samt att skapa kontaktytor för skruvförbanden. I 

de nedre delarna av inkapslingen kunde tappar inte införas med avseende på baksidans utformning. 

Undersidans lutning medförde att alltför snäva vinklar mellan tapp och vägg skulle uppstå. Vid 

konstruktion av de nedre skruvtapparna gjordes istället nischer för skruvarna. Nischerna bidrar även 

till en förstärkning av konstruktionen.   

 

FIGUR 7.36, ILLUSTRATION SOM VISAR UTFORMNING AV EN TAPP. 

GODSTJOCKLEK 

Godstjockleken sattes till 3mm. Godset sattes huvudsakligen till denna tjocklek. Undantagen är 

förstyvningsribborna som sattes till hälften av godstjockleken. Detta gjordes för att undvika 

insjunkningar som kan uppstå i detaljen (Berggren, Jansson, Nilsson & Strömvall, 1997, s. 103). 
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FIGUR 7.39, DRAFT ANALYZE, BAKSIDA. 

FIGUR 7.37, DEFORMATION, BAKRE KÅPA. FIGUR 7.38, DEFORMATION, FRÄMRE KÅPA. 

RIBBOR 

För att skapa starka konstruktioner kan ribbor med fördel användas. Vid simulering av detaljerna 

kunde de delar som behöver förstärkas tydliggöras (Figur 7.38 och Figur 7.37). Analysen genomfördes 

i SolidWorks och resulterade i bilder som kan användas som utgångspunkt för placering av ribbor. 

Analysens resultat är kraftigt överdrivna för att göra deformationerna tydligare. 

 

 

 

SLÄPPVINKLAR  

För att detaljerna skulle kunna tillverkas med formsprutning var införandet av släppvinklar 

nödvändigt. Erforderliga släppvinklar för ABS ligger generellt minst 0,5 grader vid polerade formar, 

etsade ytor kräver en 3 till 7 grader beroende på ytans struktur (Berggren, Jansson, Nilsson & 

Strömvall, 1997, s. 209). Analys av släppvinklarna gjordes i SolidWorks med verktyget Draft Analyze. 

Som gräns sattes 0,5 grader eftersom en blank yta planerades för inkapslingen. Dessa påvisar att inga 

problem skulle uppstå med avseende på släppning. Figur 7.40 och Figur 7.39 visar resultatet från 

analysen av släppvinklarna på den främre kåpan av inkapslingen. Grön färg anger ytor där tillräckliga 

släppvinklar finns. Den röda färgen som anger att negativ släppvinkel finns uppstår på detaljens 

baksida då analysen endast görs på en sida år gången.  

   

FIGUR 7.40, DRAFT ANALYZE, FRAMSIDA 
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FIGUR 8.2, INKAPSLINGEN I DELAR 

8. RESULTAT 
 

 

FIGUR 8.1, REALISTISK RENDERING AV 3D-MODELL. 

Arbetet resulterade i ett designkoncept framtaget i CAD-mjukvaran SolidWorks. Måttsättning utgick 

från de värden som tagits fram i under bearbetningen av konceptet. Den färdiga CAD-modellen 

renderades för att skapa verklighetstrogna bilder. 

Det slutgiltiga konceptet för inkapslingen bestod av en konstruktion med två kåpor som monteras 

samman med självgängande skruvar. Skruvförbandet medger att inkapslingen kan öppnas för service. 

Mellan de två kåporna placeras en packning av silikon (3, Figur 8.3) som tätar skarven mot att fukt 

tränger in. Även mellan tapparna på de två halvorna placeras packningar som tätar (7, Figur 8.3). För 

att minska risken för att packningarna placeras fel har de försetts med kanter som styr packningen rätt 

samt håller kvar packningen efter placering (se 

ritningsbilaga). För att göra displayen synlig har ett 

fönster införts (4, Figur 8.3). Tanken var att 

fönstret tillverkas av ett transparent material som 

sedan kan limmas fast för att upprätthålla enhetens 

vattentätning. Utformningen av denna gjordes 

symetrisk vilket underlättar montering. För 

montering av displaymodulen infördes tappar för 

montering med skruv. 

Förstyvningar i form av ribbor har införts på de 

ställen där risken för att väggarna sviktar var hög. 

Ribbor användes även för att skapa en plan yta för 

monteringen av rfid-läsaren (Figur 8.4), samt för att 

skapa hållare för batterierna (Figur 8.5).  
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FIGUR 8.4, PLACERING AV RFID-LÄSARE 

 

FIGUR 8.3, SPRÄNGSSKISS AV INKAPSLINGEN 

 

 

 

  

FIGUR 8.5, HÅLLARE FÖR BATTERIER 
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9. ANALYS 

9.1. VILKA KRAV PÅ UTFORMNINGEN FINNS FRÅN ETT 

ANVÄNDAR- SAMT KONSTRUKTIONSPERSPEKTIV? 
Huvudmålet med arbetet var att definiera vilka krav som ställs på produkten ur ett användar- och 

konstruktionsperspektiv, samt att sedan konstruera en inkapsling som tillgodoser dessa krav. Genom 

att analysera produktens funktionalitet skapades en lista över de krav som ställs på konstruktionen. 

Detta resulterade i en kravspecifikation som sedan fungerade som en grund för det fortsatta arbetet 

med formgivningen av inkapslingen.  

De krav som fanns från ett användarperspektiv delades upp i slutanvändare samt förvaltare. Detta 

gjordes eftersom produkten är tänkt att administreras av en förvaltare och sedan användas av 

slutanvändaren. För slutanvändaren lades vikt på att utformningen är enkel och förklarande. Genom att 

test genomfördes på en simanläggning kunde iakttagelser göras i ergonomin i vattnet. Genom besök på 

olika simanläggningar samt möten och övrig kontakt med Markus Söderman på Medley skapades en 

bild av vad som krävs av produkten från förvaltarens sida. Från deras perspektiv var det viktigt att 

produkten ska vara enkel och ergonomisk att hantera.  Dessa aspekter var viktiga vid val av 

monteringslösning där det var viktigt för båda användargrupper var enheten placeras. 

Inkapslingen skulle anpassas för tillverkning med formsprutning. Detta innebar en hel del 

begränsningar. Genom att från start arbeta med DFM har hänsyn tagits till dessa. Genom att följa de 

rekommendationer som finns för tillverkningsmetoden har detaljerna anpassats för tillverkning. 

Detaljerna har konstruerats på ett sådant sätt att de kan tillverkas med tvådelade verktyg utan 

underskärningar för att hålla nere kostnaden för verktyget.  

9.2. VILKA KRAV OCH BEGRÄNSNINGAR MEDFÖR 

KOMPONENTERNA SOM SKALL INNESLUTAS AV 

INKAPSLINGEN? 
Komponenterna som skulle rymmas i inkapslingen var till stor del förutbestämda av uppdragsgivaren. 

Undantaget var batterierna som skulle driva enheten. Problematiken med batterierna är deras vikt och 

storlek. För att kunna driva enheten behövs tillräckligt med energi men vikten har också en stor 

inverkan på lämpligheten. Även priset är något som är av intresse. De Ni-Mh ackumulatorer som 

användes skulle kunna bytas ut mot motsvarande Li-Ion paket som skulle öka produktens driftstid. 

9.3. HUR KAN PRODUKTEN UTFORMAS FÖR ATT TILLGODOSE 

DESSA KRAV? 
Genom den kunskap som förskansats kunde en urvalsprocess genomföras. Med urvalsmatriser samt 

upprättandet av QFD har dessa val motiverats. Det slutgiltiga konceptet är det som visade sig bäst 

uppfylla de krav och specifikationer som ställts. 

Eftersom uppdragsgivaren har till avsikt att eventuell tillverkning ska ske i formsprutad ABS-plast har 

konstruktionen anpassats därefter. Under konstruktionsfasen har en genomgående omsorg med 

avseende på DFM tagits till den givna tillverkningsmetoden. De begränsningar som formsprutning 

innebär har till stor del lösts. Med hjälp de analysverktyg som finns tillgängliga i SolidWorks kunde 

analyser av släppvinklar och deformationer genomföras.  
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10. SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 

10.1. SLUTSATS 
Projektet gick ut på att genom en prokduktutvecklingprocess identifiera de krav och begränsningar 

som ställs på produkten. Ett designkoncept som uppfyllde dessa togs sedan fram. Problem som 

identifierades var först och främst att kunna montera enheten på ett lämpligt ställe vid simbassängens 

kant. Detta utan att ingrepp i form av exempelvis skruvhål behöver göras. Lösningen som passade bäst 

förlitar sig på avskiljningslinorna som förankringspunkt. 

Den valda lösningen gör det enkelt för personalen att hantera produkten. Flytt av avskiljningslinor är 

en del av de vanliga arbetsrutinerna och enhetens montering skiljer sig inte nämnvärt från denna. 

Placeringen av enheten medför också att användaren tydligt kan se informationen på displayen samt 

attt registrering kan ske på ett enkelt sätt. Utformningen med den förskjutna tyngdpunkten gör att 

enheten vilar mot bassängkanten och därmed stabiliseras något mot de rörelser som sker i vattnet. 

Som utgångspunkt för produktens konstruktion fanns ett antal komponenter. Dessa skulle kompletteras 

med strömförsörjning samt en inkapsling. Svårigheterna med konstruktionen av slutkonceptet var att 

balansera enhetens storlek med dess flytkraft och vikt. Resultatet blev en inkapsling av lagom storlek 

som rymmer de nödvändiga komponenterna samtidigt som den flyter och ligger bra i vattnet.  

10.2. REKOMMENDATIONER 
För de personer inom badhusbranchen som SwimTau presenterats för ser många ett intresse i 

produkten, men de som avgör produktens framgång är slutanvädarna. Det är därför viktigt att 

produkten fungerar problemfritt och att produkten kan provas ut mer utförligt i sitt avsedda 

sammanhang. 

Genom tester som utfördes i bassäng upplevdes en viss omständighet när man måste stanna upp för att 

registrera taggen för läsaren.  Detta skulle kunna avhjälpas om en läsare med längre räckvidd 

användes.  

Batterierna utgör en stor del av produktens vikt. Eftersom utformningen av inkapslingen begränsades 

av den batteriteknologi som valts är marginalerna för batteritiden inte särskilt stora. Med tanke på att 

batterier slits med tiden kan detta innebära ett problem. Batterier som har bättre kapacitet i förhållande 

till vikt skulle då vara ett alternativ. 

Förslaget som tagits fram är anpassat för produktion Tanken är att framställa prototypen i skolans RP-

maskin som använder sig av poly-jet teknik. För att säkerställa att dimensioner och mått stämmer 

överens med de komponenter som inkapslingen skall omsluta bör en modell för insidan av kåporna 

tillverkas. Då kan eventuella fel och brister i montering upptäckas och justeras.  
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Bilaga	  1,	  Planering	  
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Bilaga	  2,	  Funktionsanalys	  
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Bilaga	  3,	  QFD	  Fas	  1	  
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Bilaga	  4,	  Kravspecifikation	  

Kravspecifikation 
Projekt: SwimTau 

1. Marknadsbedömning	  
1.1 En	  fungerande	  prototyp	  skall	  testas	  i	  Medleys	  anläggningar	  under	  hösten	  -‐11.	  
1.2 Produkten	  riktas	  inledande	  mot	  den	  inhemska	  marknaden,	  främst	  då	  till	  offentliga	  

simhallar	  där	  simning	  förekommer	  som	  motionsform.	  
1.3 Fortsatt	  lansering	  på	  internationella	  marknader	  planeras.	  
1.4 Tillverkningen	  	  

2. Produktkrav	  
2.1 Inkapslingen	  skall	  vara	  av	  lagom	  storlek.	  

2.1.1 Skall	  rymma	  all	  nödvändig	  elektronik.	  
2.1.2 Får	  inte	  upplevas	  som	  för	  liten.	  

2.2 Produkten	  ska	  vara	  tålig	  och	  klara	  de	  påfrestningar	  som	  förekommer	  i	  badhusmiljö.	  
2.2.1 Produkten	  ska	  flyta	  i	  vatten.	  
2.2.2 Produkten	  ska	  kunna	  doppas	  i	  vatten	  utan	  att	  läckage	  uppstår.	  
2.2.3 Materialet	  ska	  tåla	  de	  halter	  av	  klor	  som	  är	  brukliga	  i	  simanläggningar.	  
2.2.4 Anslutningar	  för	  kommunikation/	  laddning	  får	  ej	  påverka	  enhetens	  täthet.	  

2.3 Ska	  ge	  ett	  visuellt	  intryck	  som	  överensstämmer	  med	  miljön	  den	  är	  tänkt	  att	  användas	  i.	  
2.4 Ska	  utformas	  på	  ett	  sådant	  sätt	  att	  funktionen	  förklaras.	  
2.5 Produkten	  ska	  kunna	  monteras	  vid	  bassängens	  kant.	  

2.5.1 Montering	  skall	  vara	  enkel.	  
2.5.2 Montering	  ska	  kunna	  ske	  utan	  ingrepp	  på	  bassängen.	  
2.5.3 Placeringen	  ska	  medföra	  att	  avläsning	  av	  informationsdisplay	  samt	  interaktion	  

med	  enheten	  kan	  ske	  på	  ett	  ergonomiskt	  vis.	  
2.5.4 Demontering	  ska	  endast	  kunna	  utföras	  av	  behörig	  personal	  för	  att	  försvåra	  ex.	  

stöld.	  	  
2.6 Höljet	  skall	  kunna	  formsprutas.	  
2.7 Materialet	  får	  ej	  blockera	  de	  radiofrekvenser	  som	  används	  för	  kommunikation.	  

3. Dokumentation	  
3.1 Underlag	  för	  tillverkningen	  kommer	  att	  finnas	  i	  form	  av	  CAD-‐filer	  och	  ritningar.	  

4. Packning	  och	  emballage	  
4.1 Produkten	  förpackad	  i	  lådor	  av	  wellpapp	  anpassade	  för	  produkten.	  

5. Återvinning	  
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Bilaga	  5,	  Utvärderingsmatris	  
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Bilaga	  6,	  QFD	  Fas	  3	  
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Bilaga	  7,	  Mass	  properties,	  enkel	  modell	  

Mass properties of enkel modell ( Part Configuration - Default 
) 

Output  coordinate System: -- default -- 

Density = 0.00 grams per  cubic millimeter 

Mass = 294.20 grams 

Volume = 288427.43  cubic millimeters 

Surface area = 192341.44  square millimeters 

Center of mass: ( millimeters ) 

 X = 100.00 

 Y = 65.17 

 Z = -27.96 

 

Principal axes of inertia and principal moments of inertia: ( 
grams *  square millimeters ) 

Taken at the center of mass. 

  Ix = (1.00, 0.00, 0.00)    Px = 926423.32 

  Iy = (0.00, 0.98, 0.21)    Py = 1362599.40 

  Iz = (0.00, -0.21, 0.98 Pz = 1953416.92 

 

Moments of inertia: ( grams *  square millimeters ) 

Taken at the center of mass and aligned with the output 
coordinate system. 

 Lxx = 926423.32 Lxy = 0.15 Lxz = 0.23 
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Bilaga	  8,	  Mötesanteckningar	  

Detta	  är	  en	  logg	  över	  de	  kontakter	  jag	  har	  haft	  med	  de	  inblandade	  i	  projektet.	  Loggen	  har	  till	  syfte	  att	  
ge	  en	  lättöverskådad	  sammanfattning	  av	  den	  kommunikationen.	  Informationen	  används	  främst	  av	  
mig	  som	  minnesanteckningar	  och	  är	  ej	  verifierade	  av	  tredje	  part.	  

	  

Möte	  med	  Lars	  Asplund	  torsdag	  14	  apr	  

Muntlig	  breif.	  

Inledande	  möte	  med	  uppdragsgivaren	  Lars	  Asplund.	  Lars	  förklarade	  idén	  till	  produkten.	  Vi	  gjorde	  en	  
muntlig	  överrännsstämmelse	  om	  vad	  som	  väntades	  av	  arbetet.	  	  

• Lösa	  produktens	  visuella	  uttryck	  
• Lösa	  problem	  som	  kan	  uppstå	  pga.	  användningsmiljö	  (laddning,	  väta,	  sabotage)	  
• Lösa	  problem	  med	  montering	  vad	  bassängkant.	  
• Utformning	  med	  aspekt	  på	  semiotik.	  

Vid	  mötet	  planerades	  inget	  ytterligare	  möte,	  kontakt	  kommer	  att	  ske	  kontinuerligt	  via	  Maila	  och	  
telefon.	  Jag	  kontaktar	  Lars	  för	  inbokning	  av	  möte.	  

Noteringar:	  

Jag	  ska	  löpande	  uppdatera	  Lars	  under	  projektets	  gång.	  

	  

Möte	  med	  Bengt	  Gustafsson	  ons.	  20	  apr	  

Första	  möte	  med	  handledare	  Bengt	  Gustafsson.	  Jag	  briefade	  Bengt	  om	  projektet	  och	  förmedlade	  de	  
muntliga	  överenskommelser	  angående	  projektet	  som	  tagits	  upp	  vid	  möte	  med	  Lars.	  Visade	  också	  upp	  
den	  projektplanering	  som	  tagits	  fram.	  Bengt	  gav	  feedback,	  han	  tycke	  tidsplaneringen	  var	  för	  
optimistisk.	  Han	  påvisade	  också	  vissa	  kritiska	  punkter	  i	  planeringen	  där	  jag	  är	  beroende	  av	  att	  
uppdragsgivaren	  är	  i	  fas	  med	  projektet.	  Bengt	  pekade	  på	  planering	  av	  CAD-‐arbete	  och	  modell-‐
/prototypbygge	  där	  konfigurationen	  av	  komponenter	  och	  dyl.	  på	  produkten	  måste	  vara	  fasställt	  och	  
definierat	  så	  inga	  överraskningar	  dyker	  upp.	  

Noteringar:	  

• Kontakta	  Lars	  ang.	  planering.	  Visa	  upp	  planeringen	  och	  fasställ	  tillsammans	  de	  kritiska	  
punkterna	  för	  projektet.	  

• Kommer	  att	  ha	  möten	  med	  Bengt	  veckovis	  för	  att	  få	  feedback	  på	  projektet.	  

	  

Möte	  med	  examinator	  tis.	  26	  apr	  

Möte	  med	  examinator	  Ragnar	  Tengstrand.	  Registrering	  för	  examensarbetet	  godkändes	  och	  
registrerades.	  	  
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Möte	  med	  Lars	  Asplund	  tors.	  28	  apr	  

Uppföljningsmöte	  med	  Lars.	  Lars	  informerade	  om	  kontakten	  med	  Medley,	  som	  driver	  29	  bad-‐	  och	  
friskvårdsanläggningar	  runt	  om	  i	  Sverige.	  Medley	  har	  gått	  med	  på	  ett	  samarbete	  i	  projektet	  och	  
kommer	  att	  tillhandahålla	  nödvändig	  information	  och	  feedback	  kring	  projektet.	  

Vidare	  presenterade	  Lars	  en	  funktionsprototyp.	  Prototypen	  innefattade	  alla	  nödvändiga	  
komponenter	  som	  behövs	  för	  produktens	  funktion	  bortsett	  från	  batteriet.	  Han	  visade	  också	  en	  enkel	  
prototyp	  på	  hemsidan	  där	  värden	  visas	  från	  den	  databas	  som	  informationen	  lagras	  på.	  Det	  Lars	  
Asplund	  visade	  upp	  var	  alltså	  en	  komplett	  lösning,	  det	  som	  återstår	  är	  att	  optimera	  denna	  och	  
framställa	  en	  kretskortslayout.	  

Förutom	  detta	  diskuterades	  några	  punkter	  ang.	  produktens	  utformning	  vidare.	  	  

• Batteri	  med	  laddning	  
• Nuvarande	  förbrukning	  är	  1.2W	  
• Med	  en	  drifttid	  på	  06-‐22	  16	  timmar.	  Energi	  minst	  20Wh	  LiJon	  tre	  celler	  ger	  12V	  då	  ska	  de	  

vara	  på	  cirka	  2Ah	  
• 11.1	  V	  Lijon	  4.7Ah	  70x56x37	  mm	  väger	  300g	  (69-‐016-‐53	  Elfa)	  
• 69-‐016-‐52	  
• NiMh	  1.2V	  10	  stycken	  ger	  12V	  och	  1800	  mAh	  ska	  räcka	  (AA-‐storek)	  
• Det	  finns	  kontakter	  för	  undervattensbruk	  /	  induktiv	  laddning	  
• Någon	  form	  av	  'annan'	  kontakt	  
• Limmas	  	  /	  skruvas	  /	  ingjutning	  

	  
Kommentar:	  

• Fokus	  vid	  utformning	  kommer	  ligga	  på	  användaren	  av	  produkten	  samt	  personalen	  som	  skall	  
hantera	  den	  (placera	  i	  bassäng,	  ladda	  osv.)	  	  

• Primär	  målgrupp	  för	  produkten	  är	  Simhallar.	  
• Sekundär	  målgrupp	  utgörs	  av	  motionssimmare.	  
• Lars	  skall	  försöka	  upprätta	  en	  kontaktperson	  på	  Medley	  som	  kan	  hjälpa	  till	  med	  frågor	  om	  

badhusmiljöer.	  

	  

	  

Telefon,	  Markus	  Söderman	  ons.	  4	  maj	  

Lars	  Asplund	  förmedlade	  kontakten	  med	  Markus	  Söderman,	  simhallschef	  på	  Medley.	  Lars	  har	  redan	  
tidigare	  varit	  i	  kontakt	  med	  medley	  och	  har	  nu	  gjort	  en	  överännskommelse	  med	  Medley	  angående	  
ett	  samarbete	  vis	  utformning	  och	  utprovning	  av	  SwimTau.	  

Jag	  presenterade	  mig	  för	  Markus	  och	  förklarade	  varför	  jag	  ringde.	  Med	  tanke	  på	  planeringen	  och	  hur	  
små	  marginaler	  som	  finns	  i	  denna	  ville	  jag	  planera	  in	  ett	  möte	  så	  snart	  som	  möjligt.	  Tyvärr	  var	  möte	  
inte	  möjligt	  förrän	  vecka	  20	  eftersom	  Söderman	  då	  kommer	  befinna	  sig	  i	  södra	  Sverige.	  Jag	  förslog	  då	  
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att	  jag	  sammanställer	  mina	  koncept	  samt	  annat	  relevant	  material	  och	  mailar	  till	  honom.	  Sedan	  kan	  
mötet	  tas	  via	  telefon.	  	  Telefonmötet	  bestämdes	  till	  måndagen	  den	  9	  maj.	  

• Sammanställ	  material	  och	  skicka	  till	  Markus	  
• Telefontid	  mån	  9	  maj	  
• Eventuellt	  besök	  på	  en	  anläggning	  vecka	  20	  

	  

Telefon,	  Markus	  Söderman	  tis.	  17	  maj	  

Jag	  fick	  kantakt	  med	  Markus	  Söderman	  på	  tisdagen	  den	  17	  maj	  kl	  9.40.	  Vi	  hade	  tidigare	  bestämt	  
datum	  för	  detta	  med	  pga.	  förhinder	  har	  Marcus	  inte	  kunnat	  delta.	  Jag	  hade	  mailat	  honom	  förslag	  på	  
metoder	  för	  att	  montera	  utrustningen	  i	  badhallarna.	  Söderman	  hade	  gått	  igenom	  dessa	  och	  lämnade	  
då	  feedback	  på	  dessa.	  Det	  förslaget	  som	  han	  ansåg	  vara	  lämpligast	  var	  koncept	  1	  där	  enheten	  
monteras	  i	  fästena	  för	  avskiljningsrepen	  i	  bassängen.	  Han	  ansåg	  denna	  ide	  vara	  bra	  eftersom	  dessa	  
fästen	  finns	  på	  alla	  bassänger.	  Att	  enheten	  då	  kan	  förflyttas	  på	  ett	  enkelt	  sätt	  var	  också	  något	  som	  
han	  tycket	  var	  bra.	  Utöver	  detta	  ger	  denna	  placering	  en	  enligt	  honom	  bra	  position	  för	  att	  visa	  upp	  
taggen.	  Även	  konceptet	  där	  man	  hänger	  enheten	  på	  startpallen	  gillades	  men	  eftersom	  startpallar	  
inte	  alltid	  finns	  utplacerade	  fungerar	  detta	  koncept	  inte	  i	  alla	  simhallar.	  

Även	  konceptet	  med	  “klibbyta”	  på	  baksidan	  uppskattades.	  Dock	  kräver	  detta	  koncept	  att	  ytorna	  är	  
kakelbeklädda	  vilket	  inte	  alla	  är.	  Marcus	  förklarade	  att	  det	  finns	  många	  olika	  utformningar	  på	  
bassänger.	  Vanligt	  är	  avrinningskanaler	  vid	  sidorna	  vilket	  gör	  att	  montering	  på	  den	  ytan	  blir	  svår	  eller	  
omöjlig.	  	  

Vidare	  diskuterades	  vad	  Medley	  har	  för	  kriterier	  och	  krav	  på	  produkter	  som	  skall	  användas	  av	  deras	  
personal.	  

• Enkel	  att	  använda,	  ingen	  specialkunskap	  nödvändig.	  
• Produkten	  skall	  gärna	  vara	  flyttbar	  för	  att	  kunna	  användas	  på	  olika	  banor.	  

Eftersom	  Medley	  inte	  äger	  fastigheterna	  vill	  man	  ej	  göra	  ingrepp	  såsom	  borrhål	  och	  liknande	  på	  
anläggningen.	  

Avslutningsvis	  bestämde	  vi	  en	  tid	  för	  att	  träffas	  så	  Markus	  kunde	  visa	  några	  av	  deras	  anläggningar.	  
Torsdagen	  den	  19	  maj	  kl	  9.00	  skall	  vi	  träffas	  på	  Solna	  station	  för	  att	  sedan	  åka	  vidare.	  	  

	  

Möte	  med	  Lars	  Asplund	  18/5	  

Uppföljningsmöte	  med	  Lars	  Asplund.	  Jag	  presenterade	  lösningskoncepten	  för	  montering	  av	  enheten	  
samt	  redovisade	  den	  feedback	  som	  Medleys	  simhallsansvarige	  Markus	  Söderman	  givit.	  

Kontakter	  diskuterades.	  Angående	  usb-‐anslutning	  ansåg	  Lars	  att	  det	  i	  prototypen	  inte	  är	  nödvändigt	  
med	  usb-‐kontakt.	  De	  gånger	  man	  behöver	  komma	  åt	  inställningar	  kan	  enheten	  skruvas	  upp	  för	  att	  
upprätta	  en	  trådbunden	  anslutning	  till	  enheten.	  Diskussioner	  fördas	  vid	  att	  använda	  vattentätade	  
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kontakter	  för	  anslutning.	  Dessa	  kontakter	  tenderar	  dock	  att	  vara	  klumpiga.	  Lars	  föreslog	  därför	  att	  ha	  
metallbläck	  som	  fungerar	  som	  kontaktpunkter	  för	  laddnings-‐strömmen.	  

Dimensionerna	  för	  komponenterna	  togs	  också	  upp.	  Lars	  planerar	  att	  montera	  alla	  komponenter	  på	  
ett	  enkelsidigt	  kort	  med	  avläsaren	  centrerad.	  

Dimensioner:	  

• Kort	  -‐	  ca	  75x145	  mm	  
• läsare	  40x40x7	  mm	  

Måtten	  för	  display	  är	  fortfarande	  ännu	  inte	  fastställda	  men	  en	  display	  i	  storleksordningen	  100x60	  
mm	  förväntas	  vara	  aktuell.	  	  

Sammanfattning:	  

• Lars	  skall	  bestämma	  display	  
• Endast	  kontakter	  för	  laddning	  nödvändigt,	  enkel	  genomföring	  av	  poler.	  
• Kontrollera	  om	  plasten	  i	  RP-‐maskinen	  är	  vattentålig.	  
• Maila	  konceptskisser	  för	  utvärdering.	  

kontakter	  

Laddning	  

tillverkning	  

RP	  plast	  -‐	  porös?	  

	  

Möte	  med	  Markus	  Söderman,	  tors.	  19	  maj	  

Jag	  mötte	  som	  avtalat	  upp	  Markus	  Söderman	  på	  Solna	  station,	  Stockholm.	  Därifrån	  åkte	  vi	  först	  
vidare	  till	  Mörbybadet	  i	  Danderyd.	  Denna	  anläggning	  är	  relativt	  lite	  och	  representerar	  de	  relativt	  nya	  
anläggningarna.	  Bassängerna	  består	  av	  en	  25	  Meiersbassäng	  och	  12	  meters.	  25	  m	  bassängen	  är	  av	  
typen	  där	  vattennivån	  ligger	  längs	  kanten	  på	  bassängen	  och	  avrinning	  sker	  längs	  med	  kanterna.	  Vid	  
kortsidorna	  (med	  avseende	  på	  banorna)	  sitter	  sparkbrädor.	  Något	  som	  gör	  frånspark	  vid	  vändning	  
enklare.	  På	  dessa	  “plankor”	  sitter	  sedan	  fästen	  för	  avskiljningsrepen.	  Vid	  denna	  anläggning	  används	  
en	  typ	  av	  fästen	  där	  änden	  på	  repet	  är	  försatt	  med	  en	  fläns	  som	  sedan	  skjuts	  in	  i	  ett	  spår	  och	  därmed	  
säkrar	  repet.	  Detta	  medför	  att	  en	  eventuell	  lösning	  som	  involverar	  dessa	  fästen	  måste	  anslutas	  till	  
repen	  och	  inte	  direkt	  till	  fästet.	  

Den	  andra	  anläggningen	  som	  besöktes	  var	  Medleys	  nyaste	  anläggning,	  Vilundabadet	  i	  Upplands	  
Väsby.	  Eftersom	  Medley	  inte	  äger	  de	  anläggningar	  de	  har	  verksamhet	  i	  och	  att	  anläggningarna	  
varierar	  mycket	  i	  utformning	  är	  det	  svårt	  att	  ha	  ett	  enhetligt	  tema	  för	  simhallarna.	  Skillnaden	  med	  
denna	  anläggning	  är	  att	  Medley	  var	  med	  från	  början	  och	  fick	  påverka	  utformningen	  till	  viss	  del.	  
Anläggningen	  är	  väldigt	  ljus	  och	  fräsch	  och	  ger	  en	  bild	  av	  hur	  den	  moderna	  simanläggningen	  ser	  ut.	  
25-‐metersbassängen	  är	  utför	  på	  samma	  sätt	  som	  den	  i	  Danderyd	  med	  avrinning	  på	  golvnivå.	  
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Den	  sista	  anläggningen	  som	  Markus	  visade	  var	  Vasalundsbadet,	  en	  50-‐talsanläggning.	  Bassängen	  
hade	  där	  avrinning	  längs	  ena	  långsidan.	  Vattennivån	  ligger	  ca	  40	  cm	  nedanför	  golvytan	  och	  
avrinningen	  sker	  till	  ett	  avrinningsdike	  i	  bassängväggen.	  Denna	  typ	  av	  bassäng	  och	  avrinning	  
förekommer	  främst	  på	  äldre	  anläggningar.	  Fästena	  för	  avskiljningsrepen	  skiljde	  sig	  här	  från	  tidigare	  i	  
och	  med	  att	  fästena	  sitter	  ca	  10	  cm	  ovanför	  vattenytan.	  

Som	  slutsats	  kan	  man	  säga	  att	  anläggningarnas	  utförande	  kan	  skiljas	  sig	  åt	  kraftigt.	  Den	  enda	  
gemensamma	  nämnaren	  för	  anläggningarna	  är	  repen	  som	  används	  som	  avskiljare	  mellan	  
simbanorna.	  Dessa	  är	  i	  Sverige	  och	  till	  stor	  del	  runt	  om	  i	  världen	  (enligt	  Söderman)	  av	  ett	  och	  samma	  
fabrikat	  vilket	  gör	  att	  dessa	  har	  samma	  dimensioner	  vart	  än	  i	  världen	  man	  befinner	  sig.	  Detta	  leder	  
till	  att	  simbanor	  som	  använder	  sig	  av	  dessa	  avskiljare	  också	  har	  fästen	  för	  dessa.	  Avståndet	  mellan	  
dessa	  följer	  standardmåtten	  för	  en	  olympisk	  simbana,	  dvs.	  2,5	  m.	  

Under	  dagen	  diskuterades	  även	  idéer	  och	  tankar	  kring	  produkten.	  Jag	  presenterade	  ytterligare	  två	  
koncept	  som	  jag	  tidigare	  hade	  missat	  att	  bifoga.	  Koncept	  8	  där	  enheten	  monteras	  på	  repet	  gillades	  
starkt	  av	  Markus	  eftersom	  repen	  har	  samma	  dimensioner	  samt	  att	  enheten	  följer	  med	  om	  man	  blir	  
tvungen	  att	  flytta	  repet.	  

	  

Förslag:	  

Fettförbränning	  	  

vi	  träffas	  på	  Solna	  station	  för	  att	  sedan	  åka	  vidare.	  

	  

Möte	  med	  handledare,	  Bengt	  Gustafsson,	  tis.	  24	  maj	  

Möte	  med	  Bengt	  Gustafsson	  upprättades	  för	  att	  gå	  igenom	  tankar	  om	  tillverkningsteknik	  och	  
konstruktion.	  En	  första	  CAD-‐modell	  visades	  upp	  och	  Bengt.	  

Bengt	  föreslog	  att	  avgränsa	  projektet	  till	  att	  tillverka	  en	  fungerande	  prototyp	  som	  inte	  har	  de	  
vattentäta	  egenskaperna.	  Detta	  för	  att	  undkomma	  tillverkningen	  av	  den	  gummipackning	  som	  krävs	  
för	  en	  tät	  konstruktion.	  Man	  kan	  sedan	  därefter	  komplettera	  konstruktionen	  i	  efterhand	  med	  
gjutning	  av	  en	  silikonpackning.	  
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Bilaga	  9,	  Lotusblomma	  
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Bilaga	  10,	  FMEA	  

FMEA	  
	  
Funktion	   Felsätt	   Felorsak	   feleffekt	   Riskanalys	  

	  	  	   	  	   	  	   	  	   frekv	   allv	   RPN	  
tätning	   läcker	   Skruvar	  lösa	   läckage	   2	   10	   20	  

	   	  
packning	  felplacerad	   läckage	   5	   10	   50	  

	   	  
packning	  trasig	   läckage	   2	   10	   20	  

	   	  
Flexning	  av	  vägg	   läckage	   3	   10	   30	  

batteri	   ingen	  ström	  
fjäderkraft	  ej	  
tillräcklig	   glapp	   1	   2	   2	  

	   	  
Montering	  dålig	   ingen	  funktion	   3	   5	   15	  

	   	  
kabelanslutning	  dålig	   glapp	   1	   4	   4	  

Display	   glapp	   kabelanslutning	  dålig	  
ingen	  
information	   1	   5	   5	  

	  
dålig	  betrakningsvinkel	   vinkel	  fel	   dålig	  ergonomi	   1	   5	   5	  

Flytförmåga	   för	  låg	  
Feldimesionerad	  
inkapsling	   sjunker	   2	   8	   16	  
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Bilaga	  11,	  Beräkning	  av	  masscentrum	  

Utvärdering, masscentrum 
	  

	  
	  

	   	   	   	  Komponent	  
	  

massa	  (g)	   x	   y	  
LCD-‐Modul	   mg1	   77	   11	   113	  
Rfid-‐Läsare	   mg2	   35	   6	   76	  
Huvudkort	   mg3	   55	   14	   24	  
Inkapsling	   mg4	   330	   35	   68	  
Batterier	   mg5	   234	   68	   42	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	  
	  

masscentrum:	   40	   61	  
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Bilaga	  12,	  Renderingar	  av	  modell	  
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Bilaga	  13,	  ritningar	  

Ritningslista 
	  

	   	   	  Nr	   benämning	   typ	  
100	   Enhet,	  monterad	   smst.	  
110	   LCD-‐Modul	   det.	  
111	   RFID-‐modul	   det.	  
120	   Kåpa	  fram	   det.	  
121	   Kåpa	  bak	   det.	  
122	   LCD-‐fönster	   det.	  
123	   packning	  -‐	  skarv	   det.	  
124	   packning	  -‐	  tapp	   det.	  
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Titel/Benämning
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Utgåva Blad

SkalaVyplacering
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jln07005
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Ra
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Material Dimension / kommentar

Artikel / modellnamn

LCDModulQY-2004A



40

40

7

Ritningsnummer

Godkänd av - datumGranskad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Generell tolerans
ISO 2768

Utgåva Blad

SkalaVyplacering

1:1

111
jln07005

RFID-Modul

Generell ytjämnhet
Ra

1(1)

Material Dimension / kommentar

Artikel / modellnamn

RFID-modul



49

81,6

136,6

13

85

13

18
,8

10
0

163,1

15

7,43x14

R0
,7

5

39
,5

62

A A

B
B

39,5

41

1,9 67

A-
A

78 20
0

21,2

4

B-
B

R0
,5

1,5

DE
TA

IL
 F

 
SC

AL
E 

5 
: 1

Vi
kt

: 1
24

.7
00

Vo
ly

m:
 12

22
54

.9
29

mm
3

Fö
r 

fu
lls

tä
nd

ig
 d

ef
in

iti
on

, s
e 

CA
D-

fil
: s

lu
tk

on
ce

pt
_

fr
on

t2

Ge
ne

re
ll 

yt
jä

mn
he

t
Ra

Ri
tn

in
gs

nu
mm

er

Go
dk

än
d 

av
 -

 d
at

um
Gr

an
sk

ad
 a

v
Ko

ns
tr

ue
ra

d 
av

Ge
ne

re
ll 

to
le

ra
ns

IS
O 

27
68

Ut
gå

va
Bl

ad

Sk
al

a
Vy

pl
ac

er
in

g

12
0

Ti
te

l/
Be

nä
mn

in
g

1 (
1)

kå
pa

 f
ra

m

jln
07

00
5

Ar
tik

el
 /

 m
od

el
ln

am
n

sl
ut

ko
nc

ep
t_

fr
on

t2

Ma
te

ria
l

Di
me

ns
io

n 
/ 

ko
mm

en
ta

r

1:2

AB
S



13
85

163,1

15

18
,8

R6
,2x

5

15
3

13

10
0

A A

20
0

67,7

1°

3

R4

16,1

6,
2°

C

A-
A

R0
,5

DE
TA

IL
 B

 
SC

AL
E 

5 
: 1

R7
,3

R3 R0
,5

8

22,5

37

7,
6

DE
TA

IL
 C

 
SC

AL
E 

1 :
 1

Vi
kt

: 2
09

.7
Vo

ly
m:

 2
05

59
7.

1m
m3

Fö
r 

fu
lls

tä
nd

ig
 d

ef
in

iti
on

, s
e 

CA
D-

fil
: s

lu
tk

on
ce

pt
_

ba
ck

Ge
ne

re
ll 

yt
jä

mn
he

t
Ra

Ri
tn

in
gs

nu
mm

er

Go
dk

än
d 

av
 -

 d
at

um
Gr

an
sk

ad
 a

v
Ko

ns
tr

ue
ra

d 
av

Ge
ne

re
ll 

to
le

ra
ns

IS
O 

27
68

Ut
gå

va
Bl

ad

Sk
al

a
Vy

pl
ac

er
in

g

12
1

Ti
te

l/
Be

nä
mn

in
g

1 (
1)

kå
pa

 b
ak

jln
07

00
5

Ar
tik

el
 /

 m
od

el
ln

am
n

sl
ut

ko
nc

ep
t_

ba
ck

Ma
te

ria
l

Di
me

ns
io

n 
/ 

ko
mm

en
ta

r

1:2

AB
S



86
77,8

R0,65
R0
,75

3426

Ritningsnummer

Godkänd av - datumGranskad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Generell tolerans
ISO 2768

Utgåva Blad

SkalaVyplacering

1:1

122
jln07005

displayfönster

Generell ytjämnhet
Ra

1(1)

Material Dimension / kommentar

Artikel / modellnamn

slutkoncept_displayfönster



16
3,

1

7,5

193,9
200

D D

För fullständig definition, se CAD-fil: packning

E
D-D

3
2 4 6

5

DETAIL E 
SCALE 5 : 1

Ritningsnummer

Godkänd av - datumGranskad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Generell tolerans
ISO 2768

Utgåva Blad

SkalaVyplacering

1:2

123
jln07005

tätningslist, kåpa

Generell ytjämnhet
Ra

1(1)

Material Dimension / kommentar

Artikel / modellnamn

packning



1°R0,3

42

A

A

9

7
1

3

A-A

Ritningsnummer

Godkänd av - datumGranskad avKonstruerad av

Titel/Benämning

Generell tolerans
ISO 2768

Utgåva Blad

SkalaVyplacering

5:1

124
jln07005

tätning, skruvtapp

Generell ytjämnhet
Ra

1(1)

Material Dimension / kommentar

Artikel / modellnamn

slutkoncept_packning_tapp


	124.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View3
	Section View A-A


	123.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View D-D
	Detail View E (5 : 1)


	122.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View3
	Drawing View4


	121.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View4
	Section View A-A
	Detail View B (5 : 1)
	Detail View C (1 : 1)


	120.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View6
	Section View B-B
	Detail View F (5 : 1)


	111.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View2


	110.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4


	100.PDF
	Blad 1
	Drawing View9
	Drawing View10


	100.PDF
	Blad 1
	Drawing View9
	Drawing View10


	110.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View3
	Drawing View4


	111.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View2


	120.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Section View A-A
	Drawing View6
	Section View B-B
	Detail View F (5 : 1)


	121.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Drawing View4
	Section View A-A
	Detail View B (5 : 1)
	Detail View C (1 : 1)


	122.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View3
	Drawing View4


	123.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View2
	Section View D-D
	Detail View E (5 : 1)


	124.PDF
	Blad 1
	Drawing View1
	Drawing View3
	Section View A-A



