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SAMMANFATTNING 
Ryds båtar tillverkas i den småländska tätorten Ryd sedan slutet på 50-talet. Företaget har sedan dess 
tillverkat allt från kanoter till hyttbåtar. I dagens modellprogram finns ingen hyttbåt och genom 
modernisering inom tillverkning och monteringsprocesser har de visionen att visa upp en ny 
modultillverkad hyttbåt på Båtmässan 2017. Detta examensarbete har genomförts på Högskolan i 
Skövde tillsammans med Ryds med samma mål och vision. Projektet har inneburit att utveckla en 
modulanpassad hytt till en befintlig styrpulpetbåt med fokus på säkerhet, funktion, formspråk och 
kostnadseffektivisering.  

Hyttbåten behövde klara den marina miljön vad gäller påfrestningar från vatten och vind året om. 
Båten skulle även genom formspråk och kostnader vara anpassad efter målgruppen, personer boende i 
skärgården som mer eller mindre använder båten till vardags året om. 

Projektet inleddes med en förstudie med genomgång av båttillverkning och lämpliga material samt 
intervjuer, konkurrens- och funktionsanalyser från bland annat Båtmässan 2016 i Göteborg. Med 
bakgrund av detta arbetades en kravspecifikation fram som lade grunden för konceptgenerering, 
prototypgestaltning samt hållfasthetsberäkningar och som slutligen resulterade i ett färdigt 
hyttbåtskoncept.  

Den slutliga hyttmodulen är tillverknings- och monteringsmässigt noga avvägd, kostnader anpassade 
efter målgruppens plånbok och har ett formspråk som är anpassat efter det befintliga skrovet och Ryds 
profil. Hyttmodulen klarar de satta hållfasthetskraven och materialen är anpassade efter den marina 
miljön. Ergonomiska aspekter har anpassats i största mån efter konkurrenternas och befintliga 
båtmodellers mått. Monteringen av hyttmodulen sker genom att en extern cockpit/balja sänks ned i 
däcket, varpå ramverk, lister, fönsterpartier, dörrar, luckor och tak fästes innan slutlig tätning görs. 
Två förslag på estetisk karaktär har framlagts för att påvisa möjligheterna för personlig utrustning och 
uttryck.  
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ABSTRACT 
Since the end of the 1950s the boat manufacturer Ryds, situated in Småland, has been producing 
everything from canoes to cabin boats. Their latest successful cabin boat was last manufactured in 
2012 and since then the company has modernized their production plant and new goals and methods 
have been introduced. This new way of manufacturing boats, including modular design, have not yet 
given the opportunities of introducing a new cabin boat, which is now one of the company’s strong 
visions for 2017. This thesis has been carried out at the University of Skövde in collaboration with 
Ryds, with the same goals and vision. The project goal was to develop a cabin boat through methods 
of module design and new assembly strategies in the boat manufacturing industry. The cabin module 
was to be assembled as an external part to an existing leisure boat with the main focus on areas such 
as safety, performance, design and cost efficiency. 

Requirements for the cabin boat were to withstand the marine environment in terms of weather and 
water conditions as well as mechanical stress. The design and manufacturing costs were to be adapted 
to the target group preferences and competing cabin boats of similar size. Target group of this project 
were archipelago habitants which use the boat as their main transport every day all year round more or 
less. 

The initial phase of the project was to collect necessary information of boat manufacturing, suitable 
material as well as performing interviews and analysing competitors’ design and manufacturing 
strategies. Information about competitors was mainly collected through the Boat Show 2016 in 
Gothenburg. Using this background information a set of requirements were established. This 
specification list was used as the basis platform for concept generation, concept evaluation and 
prototyping phases as well as the conducting of mechanical strength calculations, which resulted in a 
finished cabin boat concept. 

The developed cabin module is carefully balanced in manufacturing and assembly, costs suited for the 
target group’s wallets and a design adapted to the existing hull and Ryds’ profile. The cabin module 
fulfils the mechanical strength requirements and the strains from the marine environment. Ergonomic 
aspects have been adapted to existing and competing cabin boat dimensions. The assembly of the 
cabin boat is done by lowering a cockpit into the deck of the leisure boat, whereupon lists, windows, 
doors, hatches and roof are assembled followed by final sealing. Two suggestions of aesthetic 
character have been presented to demonstrate the possibilities of personal equipment and expressions. 
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TERMINOLOGI 
(Hult 2003) 

 

För En båts främre del 

Akter En båts bakre del 

Styrbord En båts högra sida då man är vänd mot fören 

Babord En båts vänstra sida då man är vänd mot fören 

Skrov Den enhet som är i kontakt med vattnet och som däcket fästs på 

Däck Den enhet som inte är i kontakt med vattnet och som monteras i skrovet 

Durk Däckets golv (horisontella del) 

Reling Båtsidans förlängning ovanför durkytan samt metallräcken vid fören 

Relingslist Listen med vilken skrov och däck sammanfogas 

Knap Metallfäste för fastknytning av rep 

Grabbräcke Räcke att grabba tag i 

Skarndäck Gång på utsidan av hytten 

Sittbrunn Nedsänkt område för sittplats 

Mittskeppslinje Båtens centerlinje i längdriktning, från akter till för 

Inombordsmotor Inbyggd invändig motor 

Utombordsmotor Påhängd utvändig motor 

Pulpet Styrcentral med ratt, gasreglage, instrumentbräda 

Vattenlinje Där skrovet möter vattnet 

Lanterna Navigationsljus 

Nautisk mil/sjömil 1852m 

Knop 1,852km/h 

GRP Glasfiberarmerad polyester 
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1 INLEDNING 
Avsnittet inleds med en kort genomgång av hyttbåtar och företaget med vilket examensarbetet 
är utfört. Vidare beskrivs syfte och mål varpå en överblick över strukturen för genomförandet ges.   

1.1 BAKGRUND 
Examensarbetet har utförts tillsammans med Ryds båtar som tillverkas i den lilla tätorten Ryd i södra 
Småland sedan 50-talet. Går man tillbaka i historien finner man att Ryds inte enbart tillverkat 
fritidsbåtar men även skidor, hockeyhandskar, hockeyklubbor, pilbågar, kanoter och fiskeredskap. 
Idag tillverkas endast fritidsbåtar med fokus på säkerhet, kvalitet, funktion och miljö. Eller som de 
själva beskriver sig “Volvo på sjön”1.  

Majoriteten av fritidsbåtar i sortimentet tillverkas helt genom vakuuminjicering, allt från skrov 
(underdel i kontakt med vattnet) till pulpet (styrcentral). Vakuuminjicering är både hälsosammare och 
miljövänligare än konventionell tillverkning då mindre exponering för farliga gaser samt mindre spill 
förekommer. Ryds tillverkar öppna båtar för boende nära vatten och arbetar för att öka kundens 
flexibilitet vid användningen av sin båt, till exempel montera extra utrustning såsom takräcke eller 
extra ljus. På 90-talet tillverkade de även hyttbåtar, men för nya modulanpassade tillämpningar inom 
produktion och montering har de för sitt modellprogram ännu inte utvecklat en hyttbåt. En 
moduluppbyggd hyttbåt är något som efterfrågas på marknaden och därför något de önskar addera till 
sitt befintliga modellprogram.  

1.1.1 STYRPULPET OCH HYTTBÅT 
Styrpulpetbåtar är mindre båtar, vanligen upp till 5,5 meter. Det är öppna båtar med rattstyrning, enkla 
sittplatser och utombordsmotor. Vid mindre båtar sitter styrkonsolen vid styrbords sida och vid något 
större båtar är styrkonsolen placerad i mitten av båten, en planlösning som kallas Walk Around. 
Eventuellt har de även fördäck och vindruta vid förarplatsen (Wåhlstedt 2009). 

En hyttbåt är enkelt beskrivet en båt med en hytt som skyddar mot vind, regn och vattenstänk. Hytten 
kan vara placerad fram, bak eller midskepps på båten med ingång aktertill (bak på båten) eller från 
fören (fram på båten) eller båda delarna. Idag är akterhyttaren (hytt placerad i aktern) dominerande 
(Dyvik 2016). Hytten är ofta inredd med styrpulpet, säten och ibland mindre ruff (rum för sovplats). 
Det traditionella sättet att tillverka hyttbåtar är genom att tillverka två glasfiberkomponenter; en del är 
skrovet och den andra är däcket med hytt, varpå den senare placeras i skrovet och de båda 
sammanfogas. Efter detta monteras komponenter som styrpulpet, säten och annan nödvändig 
utrustning.  

1.2 PROBLEMFORMULERING OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 
Som ovan nämnts tillverkas traditionellt hyttbåtar genom att gjuta både däcket och hytten i ett stycke. 
Då Ryds idag inte tillverkar hyttbåtar saknas specifika gjutformar för denna komponent. Istället 
önskas det befintliga däckets utformning användas på vilken en hyttmodul monteras, detta för att 
undvika utveckling och tillverkning av ny gjutform för däck med hytt. Det är till fördel för 
tillverkning och montering, ur miljösynpunkt samt kostnadseffektivt.  

Då hyttmodulen ska monteras på däcket får däckets utformning inte modifieras till den grad att 
gjutformen skulle behöva ändras eller bytas ut, medan hänsyn inte behövde tas till de befintliga 

                                                        

1 Tom Kühne VD Ryds, personligt möte 2016-01-25 
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borrhål och placering av bland annat styrpulpeter eller förarsäten. Förstärkningar för fästen och 
utskärningar som inte påverkar gjutningen kan justeras eller adderas för att passa hyttmodulens 
placering och montering.  

1.3 SYFTE OCH MÅL 
Syftet med uppdraget var att undersöka möjligheterna att tillverka och montera en hyttmodul på ett 
befintligt däck samt att utveckla koncept för vidare förverkligande. Bakgrundssyftet är att underlätta 
tillverkning och montering vilket även skulle bidra till minskade kostnader, materialanvändning och 
miljöpåverkan. Hyttmodulen skulle vara anpassad efter båtmodellens däck i storleken 548, se figur 1 
för 548 Duo och figur 2 för CAD-modell av däck och skrov.	  

 
Figur 1. Ryds 548 duo 

	  	  	  	  	  	  	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Figur 2. T.v. överst: Däck. T.v. nederst: Skrov. T.h. Skrov och däck monterat 
 

 

De krav som ställdes var att gjutformen för däcket inte ska behöva ändras samt att de befintliga 
materialen med fördel skulle användas, dessa finns beskrivna i kapitel 2.2. Hyttbåten skulle även ha 
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de baskomponenter en hyttbåt kräver, såsom styrpulpet, passagerarsäten samt ingångar för- och 
aktertill. En viktig faktor för tillverkning, montering och vidare försäljning var att den skulle möta 
marknadens behov och således även anpassa kostnaderna efter målgruppen. Krav på kostnader skulle 
därför även tillgodoses för att priset på hyttbåten för slutkund skulle vara marknadsmässigt 
fördelaktigt. 	  

Det viktigaste kravet var att hyttbåten är säker och den därför ska klara de påfrestningar en båt utsätts 
för vid årlig säsongsanvändning. Dessa påfrestningar är större vågor som ger upphov till slag, stötar, 
vind, regn och vattenstänk både i söt- och saltvatten. Hyttbåten skulle således vara tät för att undvika 
skador och inte ta in vatten på oönskade ställen såsom mellan däck och skrov samt undvika 
vattenansamling som med tiden kan skada båtens hållfasthet och materialegenskaper. Därför skulle 
enklare FEM-analyser (Finita Element Metoden) göras för uppskattning av båtens hållfasthet och 
således säkerhet. För att uppnå övriga mål om säkerhet skulle även FMEA utföras (Failure Mode and 
Effect Analysis) och tillgodoses. Se kapitel 3 för sammanfattning av samtliga krav. 	  

Ur ett hållbarhetsperspektiv är moduluppbyggnad av båtar fördelaktig, både vad gäller tillverkning, 
montering och materialanvändning. Detta eftersom komponenter kan användas till fler modeller och 
färre unika delar krävs. Därför skulle hyttmodulen genom applicering av moduldesign sträva efter en 
förbättring gentemot dagens lösningar för tillverkning av hyttbåtar vad gäller effektivisering av 
råvaru- och energiförbrukning. Konceptet skulle även hålla hög kvalitet och låg vikt för längre 
livslängd och vidare bidra till mindre miljöbelastning. Design for Environment (DFE) samt Design for 
Manufacturing and Assembly (DFMA) skulle tillämpas för optimering av tillverkning och montering 
(Ljungberg 2007).	  

Vid projektavslut önskades ett färdigt hyttbåtkoncept och förverkligande av funktionsprototyp i skala 
1:1 med tillhörande CAD-ritningar och med visionen att kunna visas upp på Båtmässan 2017. 	  

1.4 MÅLGRUPPER OCH INTRESSENTER 
Målgruppen för hyttbåtar är personer som använder båt tidigt på våren och sent in på hösten.  
Användarna är oftast permanent- eller säsongsboende på öar som saknar eller har begränsad 
kommunikation till fastland. Båten ska kunna användas i alla väder och ge användaren en mer 
komfortabel tur än i en öppen båt. För bredare användbarhet bör båten vara praktisk då den i många 
fall kommer användas dagligen för att transportera passagerare, diverse material och bagage.  
 
Intressenter är uppdragsgivaren (Ryds), underleverantörer, återförsäljare och slutkund. Projektets 
primära intressenter för tillverkning och montering kommer vara uppdragsgivaren och den slutliga 
användaren för estetik och praktisk användning. 
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1.5 GENOMFÖRANDE 
Figur 3 nedan visar ett flödesschema för hur projektet utfördes, från förstudie till färdigt koncept.	  

 
Figur 3. Projektets genomförande 

 
Projektet inleddes med en förstudie för fastställande av bakgrundsfakta kring båtar, båttillverkning, 
generella tillverknings- och monteringsmetoder, lämpliga material, intervjuer samt marknadsanalyser 
kring båtdesign och funktioner.	  

Vidare ställdes en kravspecifikation upp innehållande parametrar avgörande för projektets utfall. 
Denna kompletteras av en FMEA (Failure Mode and Effect Analysis), en metod för att identifiera 
orsaker, effekter och åtgärder inom området säkerhet (Forsman 2009) samt arbetssätt för strävan efter 
kostnadseffektivisering.	  

Kravspecifikationen fungerade som grund för påbörjande av konceptgenereringsfasen som inleddes 
med formgivning och identifiering av hur former påverkar hyttbåtens estetiska karaktär. Därefter 
gjordes en mindmap (Curedale 2013) med syfte att identifiera hyttens komponenter och dess 
relationer, för att vidare möjliggöra uppdelning i delfunktioner. Den största delen av projektet 
inleddes därefter, innefattade den iterativa processen av idégenerering, konceptutveckling och 
konceptutvärdering. Här utvecklades många idéer, där vissa byggdes vidare, modifierades eller 
kasserades. CAD-ritningar gjordes för att underlätta visualisering och utvärdering och FEM-
beräkningar gjordes för att undersöka hur väl olika koncept uppfyller materialens hållfastmässiga 
krav. Slutligen byggdes en fullskalig mock-up (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind 2015) för att 
utvärdera ergonomiska aspekter samt göra slutlig måttbestämmelse av hyttmodulen. Då måtten var 
satta ritades en slutlig CAD-modell upp för slutlig visualisering av hyttbåten.  
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2 FÖRSTUDIE 
Förstudien behandlar nödvändig bakgrundsinformation för projektet såsom båttillverknings- och 
monteringsmetoder, material för den marina miljön, DFE, DFMA, konkurrensanalys, observationer 
och intervjuer.  

2.1 BÅTTILLVERKNING 
Nya metoder för båttillverkning, som skiljer sig från den traditionella tillverkningen, har uppstått. Det 
mest fördelaktiga med de nya metoderna är mindre spill, bättre arbetsmiljö, högre kvalitet samt 
mindre råvaruförbrukning. Nedan beskrivs kortfattat skillnader mellan olika båttillverkningsmetoder.  

2.1.1 TRADITIONELL TILLVERKNING OCH MONTERING 
Traditionellt byggs hyttbåtar i två huvuddelar som sedan sätts ihop till en båt. Den undre delen är 
skrovet och den övre delen är däcket med hytt. Det finns två vanligare metoder för att tillverka dessa 
två huvuddelar, båda metoderna är handpåläggning av ett enkellaminat. Delarna byggs i negativa 
formar, även kallat honformar. I formen byggs båten från utsidan och in. Båten målas först med ett 
tunt lager gelcoat i formen, därefter finns det två alternativ för att gå vidare, antingen lägger man 
fibermattor i flera lager med en matris mellan, vanligtvis polyester. Det andra sättet är något nyare 
och fungerar så att glasfiber sprutas ut i formen som penslas med härdplast, därefter rollas formen för 
att få ett jämt lager med glasfiberblandad plast, varvid plasten härdas till en glasfiberarmerad 
plastkomposit. Denna metod har dock nackdelen att fibrerna blir kortare vilket medför lägre 
hållfasthet samt att samma kontinuerliga fiberriktning som en väv har, ej kan uppnås (Önal & Neşer 
2013).  

2.1.2 RYDS TILLVERKNING OCH MONTERING 
Ryds använder sig av en relativt nyapplicerad metod för båttillverkning som kallas vakuuminjicering. 
Metoden används för att uppnå hög prestanda och minska vikten. Som helhet liknar den de klassiska 
metoderna där man bygger båthalvorna i negativa formar, honformar, där båten byggs från utsidan 
och in, och där formen målas och fibermattor placeras ut. Skillnaden är att plasten injiceras genom 
vakuum som bland annat gör att luftbubblor ej uppstår i skrovet. Vakuumet skapas genom att sluta tätt 
med en positiv form, hanform, placerad på honformen, som man sedan “gjuter” båten emellan. 
Metoden medför minimalt med spill, hög precision med jämntjockt gods samt minskar 
luftföroreningarna kraftigt då plastinjiceringen sker i vakuum. Den största fördelen med 
vakuuminjicering är att just tryck och vakuum används vilket möjliggör en högre halt av fiber i 
relation till plasten, detta på grund av att materialen sammanfogas bättre (Önal & Neşer 2013). Se 
figur 4. 

 
Figur 4. Illustration av vakuuminjicering 
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2.1.3 MODULDESIGN 
Företaget använder i sin tillverkning moduler i största möjliga mån och hyttbåten ska sträva efter 
samma mål. Moduler används ofta för att förenkla komplicerade produkter där olika moduler byggs 
som sedan monteras ihop till slutprodukten (Baldwin & Clark 2000). En produkt som bygger på god 
moduldesign innebär att gränssnitten mellan komponenterna är noga specificerade och varje 
komponent kan användas för andra produkter eller områden. Detta leder till att olika kombinationer av 
standardmoduler kan generera ett flertal produkter som främjar och underlättar företags 
innovationsmöjligheter (Lau, Yam & Tang 2011). 

2.2 MATERIAL 
Den marina miljön ställer vissa krav på material, bl.a. dess korrosionsbeständighet samt hållfasthet. 
Nedan beskrivs de material som används vid tillverkning av hyttbåtar och som är väsentliga för 
projektet. Se bilaga 1 för materialdata.  

2.2.1 KOMPONENTER AV GLASFIBERARMERAD POLYESTER (GRP) 
Som material till både skrov och däck använder Ryds glasfiberarmerad polyester, bestående av 
gelcoat, glasfiberväv, polyester och topcoat. Som förstärkning för bland annat durk, sittplatser och 
akterspegel används plywoodskivor eller divinycellskivor mellan glasfibervävarna och rostfritt stål 
(metallbläck) på samma sätt för förstärkning och skruvmöjligheter vid infästningar. 	  

Som tidigare nämnts tillverkas de gjutna glasfiberkomponenterna genom två former, med applicering 
av komponenternas yttre material först. Släppmedel appliceras innan påläggningen av övriga material 
för att det färdiga däcket lätt ska släppa från gjutformen. Därefter målas gelcoat som kommer att 
utgöra däckets utsida varför det är viktigt att det blir jämt och tätt för att undvika sprickbildningar och 
luftbubblor. Gelcoat består av färgad polyester med tillsats av paraffinvax. Under härdningsprocessen 
kryper vaxet upp på gelcoatens yta och förhindrar lösningsmedel i polyestern att dunsta och gör 
ytlagret mindre poröst och genomträngligt (Behrens 2008). 	  

Efter gelcoaten applicerats i formen varvas glasfiberväv med plywoodskivor och/eller divinycell. 
Glasfiberväv är ett tyg av vävda glasfibrer och ger styrka i flera riktningar. Plywood och divinycell 
används för förstärkning av områden som utsätts för högre belastning och plywood används också där 
hål ska borras för exempelvis instrumentbräda. Dessa områdens struktur kallas sandwichlaminat och 
beskrivs enkelt som ett tjockare lager lätt distansmaterial som omges av två tunna lager laminat av 
glasfiberarmerat polyester (GRP, Glass Fibre Reinforced Polyester) (Behrens 2008). Plywood består 
av hoplimmade fanérskikt där antalet skikt och dess placering påverkar hållfasthet. Limmet kallas 
fenollim och är resistent för vatten och således anpassat för båtlivet (Burström 2007). Divinycell är ett 
hårt PVC-baserat skum och används som distansmaterial för att ge den gjutna glasfiberarmerade 
polyestern stadga men inte som förstärkning för infästningar2. 	  

När glasfiberväven, plywood och divinycell är pålagt, placeras en ytterligare form på dessa för att 
sedan spännas fast i originalformen varvid man suger ut all luft för att få ett vakuum. Därefter blandas 
polyester till varpå vakuuminjiceringen och härdningsprocessen börjar. 	  

Syntetfibret polyester är en härdplast vilket innebär att den efter härdning behåller sin form och inte 
kan göras flytande igen (Behrens 2008). Ryds använder gråfärgad polyester för det estetiska 
                                                        
2 Tom Kühne VD Ryds, personligt möte 2016-01-25 
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formspråket, men det går även att använda andra färger samt använda genomskinlig polyester för 
möjlighet till ökat ljusinsläpp (Burström 2007).	  

Det färdiga laminatet är isotropiskt, vilket innebär att styrkan är jämt fördelad i alla riktningar.  
Glasfibret är laminatets starkaste beståndsdel och polyestern används framförallt som bindemedel för 
fibrerna (Behrens 2008). Hädanefter kommer glasfiberarmerad polyester benämnas glasfiber eller 
GRP.  

2.2.2 METALLKOMPONENTER 
Generellt inom båtvärlden används stål och aluminium som metallkomponenter, dessa kräver vissa 
beläggningar, legeringar och bearbetningar för att klara den marina miljön. 	  

2.2.2.1 SYRAFAST ROSTFRITT STÅL 
Som metallkomponenter i och på Ryds båtar används syrafast rostfritt stål, t.ex. för grabbräcken och 
knapar. Rostfritt stål är benämningen på de stål som är korrosionsresistenta, värmebeständiga och 
syrafasta. Stålprofiler är relativt lätta att bearbeta, bocka och svetsa men möjligheterna och resultatet 
beror på val av stål och profilens tvärsnitt (Burström 2007).	  

2.2.2.2 ALUMINIUM 
Aluminium är en lättmetall som bland annat används till lister. Aluminium har en sämre hållfasthet 
gentemot syrafast rostfritt stål men har god korrosionsresistens. Aluminiumprofiler tillverkas oftast 
genom strängpressning där ett verktyg skapar önskad profil på stängerna/rören. Därefter går det 
bearbeta stängerna såsom bockning och borrning för hål (Burström 2007).	  

2.2.3 TRANSPARENTA FÖNSTERKOMPONENTER 
Vanliga fönsterkomponenter är konstruerade av härdat glas eller akrylplast, något som även önskas 
till hyttbåtens rutor. 	  

2.2.3.1 HÄRDAT GLAS 
Glas är ett amorft (icke-kristallint) material som förekommer i flera former och sammansättningar, 
däribland härdat glas. Härdat glas har fem gånger så hög böjdraghållfasthet än vanligt glas och det är 
mindre känsligt för snabba temperaturförändringar. Skulle glaset gå sönder bildas väldigt många och 
små bitar till skillnad från vanligt glas där det bildas stora vassa skärvor vilket gör skaderisken mindre 
för härdat glas. Härdat glas böjs i produktionsprocessen genom valsning och kan ibland vara väldigt 
kostsamt, speciellt när det böjs i flera riktningar. För att ytterligare förbättra glasets egenskaper görs 
laminering. Laminerat glas består av en tunn plastfolie mellan två (ibland flera) skivor glas varpå 
mycket stark vidhäftning erhålls. Vid brott hålls sedan glasbitarna samman vilket kan minska 
eventuella mänskliga skador (Burström 2007).	  

2.2.3.2 AKRYLPLAST 
Akrylplasten polymetylmetakrylat (PMMA), även kallat plexiglas, kännetecknas av dess 
ljustransparens och används därför ibland som fönsterkomponenter för prisets skull. PMMA är 
mycket vädertålig och har hög ythårdhet vilket gör den bra som ersättning till härdat glas på båtar 
(Burström 2007). Till skillnad från härdat glas repar sig akrylplasten lätt av saltkristaller vilket gör 
den obrukbar på vissa delar av båten, exempelvis där vindrutetorkarna sitter3. Akrylplast är dock 
lättare än härdat glas (Granta Design Ltd 2015). 

                                                        
3 Håkan Rillner Utveckling Ryds, personligt möte 2016-01-25 
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2.2.4 LISTER OCH FOGNING 
Ventilerna/fönstren kan ligga i aluminium-, stål- eller gummiramar eller en kombination av dessa. 
Alternativt kan de vara skruvade eller limmade direkt på glasfiberlaminatet med tätningsmassa 
mellan. Lämpligaste tätningsmaterialet är butylgummi (Behrens 2008).	  

Butylgummi (IRR) har god motståndskraft mot nötning och tänjning vilket gör att det lämpar sig bra 
som tätningslist (Granta Design Ltd 2015). Alternativ till butylgummi är polvinylklorid (PVC) som 
Ryds använder till bland annat relingslist (listen som sammanfogar däck och skrov) och som också 
lämpar sig för den marina miljön. Att tänka på vid tillverkning av listverk för båtar är dränering, då 
vatten ogärna bör stanna i listen på grund av kvalitetsförsämringar av materialen4.	  

En annan form av tätning är Sika, företagsnamn och bruksord för den marina tätningsfogen som 
ibland också används som lim. Fogen är en typ av plast och ofta PU (Polyuretan). Påläggning av sika 
är ett relativt tids- och precisionskrävande arbete samt att den dessutom blir missfärgad med tiden. 
Trots detta är det ett material som används ofta i båtvärlden som lim och för tätning. Hädanefter 
kommer tätnings- och limfogar benämnas sika då det är ett vedertaget begrepp inom båtbranschen5.  

2.3 DFE 
Design for Environment (DFE) är en central metod för projektet och som används för att främja 
hållbar design. Viktiga faktorer för utveckling av hållbara produkter är (Ljungberg 2007) 

• Reducera material- och energianvändning under en produkts livstid. 
• Minska utsläpp, avfall och kemikalier. 
• Öka mängden återvinningsbara material 
• Maximera användandet av förnybara resurser. 
• Minimera servicenivån för produkter och tjänster 
• Förlänga en produkts livslängd 
• Bedöma och minimera en produkts miljöpåverkan under dess livstid.  
• Öka produktens effektivitet under användning  

 
Metoder för att uppnå detta och främja hållbar design (Ljungberg 2007) är bland annat;  

• Moduldesign. – Strävan efter att utveckla produkter vars delar är lätta att reparera eller byta ut.  
• Design för materialersättning. – Strävan efter att byta material med hög miljöbelastning till mer 

överlägsna material när det gäller hållbarhet. 
• Design för demontering (DFDA) – Strävan efter design som underlättar demontering för 

återvinning. 
• Design för återanvändning, återvinning och avfallshantering – Strävan efter design som främjar 

återanvändning och om detta inte är möjligt återvinning och slutligen en hållbar avfallshantering.  
• Design för att minimera användning av främmande substanser  
• Design för längre livslängd – Strävan efter design av produkter för lång livstid genom att reducera 

avfall och svaga komponenter. 
 
 
 
 

                                                        

4 Tom Kühne VD Ryds, personligt möte 2016-01-25 
5 Håkan Rillner Utveckling Ryds, personligt möte 2016-02-06 



 10 

2.4 DFMA 
Design for Manufacturing and Assembly (DFMA) är även en central metod för projektet som också 
används för att främja hållbar design, men metoden syftar främst till att effektivisera tillverkning och 
montering. Metoden innefattar tillverkningsmetoder, materialval, monteringsmetoder och flöden samt 
kvalitetssäkring (Ljungberg 2007). Metoden integrerar även ergonomiska och kognitiva aspekter, 
framförallt vad gäller montering. Då projektets huvudområde inom DFMA är Design for Assembly 
(DFA) gjordes valet att eftersträva kriterier inom detta område. Nedan följer en lista för faktorer att 
underlätta montering av en produkt (Willkrans & Norrblom 1995). 

Struktur Handhavande 
Är produkten modulariserad? 
Är monterings- och tillverkningsföljden logisk? 
Används så få delar som möjligt? 
Är infästningar integrerade i komponenterna? 
Är delar som ska monteras från utsidan synliga? 
Fästs liknande delar i samma riktning? 
Undviks montering ovanför huvud? 
Kan endast en montör montera? 

Är delarna anpassade för manuell hantering? 
Undviks väldigt små eller väldigt stora delar? 
Undviks låga, höga eller vridna lyft? 
Är tyngre delar anpassade för lyft? 
Kan existerande lyftsystem användas? 
Kan delarna placeras på en platt yta? 
Är delarna lätta att greppa, separera eller stapla? 
Är delarna tydligt symmetriska eller asymmetriska? 

  
Passform/montering  Sammanfogning 
Är delarna självlokaliserade? 
Kan en del i taget placeras? 
Är alla monteringsytor synliga 
Kan delarna monteras utan verktyg? 

Är sammanfogningsmetoden noggrant utvald? 
Håller delarna upp sig själva vid montering? 
Går det att montera fel? 
Är tillgängligheten god? 
Räcker mänsklig kraft? 

Inspektion/justering  
Är det tydligt hur montering utförs? 
Undviks eftermodifiering av delar? 
Kan delar enkelt avlägsnas 

 

  
 

2.5 OBSERVATIONER 
Observationer i form av konkurrentanalyser samt funktionsanalyser gjordes för att få insikt i den 
befintliga marknaden. Informationen hämtades från tidningar, digitalt samt från Båtmässan 2016 i 
Göteborg. 

2.5.1 KONKURRENSANALYS 
Observationer av föregångare och förebilder i båtvärlden gjordes, där fokus låg på hyttbåtar i samma 
storleksklass. Detta gjordes för att undersöka hur konkurrenternas båtar är konstruerade och 
formgivna men även för att upptäcka eventuella fallgropar. Se bilaga 2 för kortare beskrivning av 
äldre och några mer moderna hyttbåtar. 	  

2.5.2 FUNKTION- OCH TRENDANALYS 
För att få mer inspiration och ökad kunskap om hyttbåtar gjordes besök på Båtmässan 2016 i 
Göteborg. Där observerades bland annat materialanvändning, dörrar, luckor och fönsters utformning 
och placering, tätning samt generellt formspråk. Se bilaga 2 för bilder från Båtmässan. 

En genomgående trend på Båtmässan var mängden skjutdörrar och skjutluckor, mestadels som 
takluckor och som akterdörr men även ibland som fördäcksdörr. Endast ett fåtal tillverkare använde 
sig av traditionella gångjärnshängda dörrar och dessa var då uteslutande till fördäcket. 
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Fördäcksdörrarna var ibland tvådelade med glaskomponent upptill och icke transparent material 
nedtill, ibland förekom även hela glasdörrar. Dörrar med gångjärnsfäste hölls ofta på plats med 
magneter. Andra typer av låsningar i öppet läge var bland annat haspar, egentyngd och smarta 
snäppfästen. På mässan observerades även att akterdörren oftast var placerad på styrbord sida med 
undantag för Alucraft 19 AC (se bilaga 2) med akterdörr på babord sida. Dörrar och luckor är i de 
flesta fallen väldigt tröga utan glapp för minskat skrammel. Enkla lösningar för låsning av luckor 
identifierades, bland annat läder- och gummiremmar samt olika typer av haspar.	  

På mässan observerades också att mycket sika används på de flesta båtarna. Till skillnad från vad 
Ryds önskar och strävar efter verkade de flesta båttillverkare använda sika överallt för att täta och 
dölja skarvar.	  

Stora fönster för att ge så god sikt som möjligt och goda ljusinsläpp är något som bör eftersträvas. 
Även stora takluckor är något som observerades på mässan ge rymd och ljusinsläpp. Merparten av 
båtarna hade räta framrutor medan vissa hade framåtlutade rutor. Detta gör även att hytten upplevs 
större invändigt än de med aerodynamiskt lutande framrutor. De flesta båtarna hade matta eller mörka 
instrumentbrädor för att minska reflektionerna och således inte blända föraren. Glaspartierna i fören 
på hyttbåtar var uteslutande glas medan det för sidofönster och aktertill varierade mellan glas och 
akrylplast. Akrylplastens repkänslighet syntes tydligt även på nya båtar i mässhallen då dessa redan 
var repiga. Vissa fönster var fastspända mellan aluminium- och gummilister i utskurna hål i glasfibret 
medan många fönster var direkt limmade på glasfibret och målade för att dölja skarvarna. 
Utseendemässigt hade de nyare båtarna på mässan stora glaspartier med illusioner av att fönsterramar 
eller andra stänger till taken inte finns (exempel Bella 700 Patrol, se bilaga 2). 	  

Under mässan noterades också att mittgången är nedsänkt för att ge mera takhöjd, trots detta är det 
sällan mer än 1800 mm i takhöjd i mittgången. Ofta var taken utformade för avrinning åt styrbord 
eller babord med en upphöjnad i taket aktertill för att undvika avrinning på akterdäck. Vissa hyttbåtar 
hade även en list på takets styrbord och babord sida för att leda vatten åt akterhörnen och således 
undvika avrinning på skarndäck. En viktig funktion av en hyttbåt är taklucka6, något som även 
bekräftades på Båtmässan. En bred variation av takluckor observerades, där flertalet båtar hade en stor 
eller två små placerade ovanför förar- och passagerarsätena. I princip alla var även skjutluckor. En 
viktig del som observerades var att det var stor skillnad mellan små och stora luckor. Skillnaden 
mellan XO:s två mindre luckor och Axopars större lucka (se bilaga 2) skiljde sig väldigt mycket i 
känsla och kan spela en enormt stor roll för vilken båt man i slutändan som köpare väljer.	  

Slutsatser som går att dra från observationerna av konkurrenter och tidigare hyttbåtar är att samtliga 
har en begränsad yta att arbeta med. Vissa av båtarna är större än skrovet Ryds önskar utveckla på 
men någon är också mindre. Genomgående för båttypen är att funktioner och möjlighet till ett 
praktiskt användande har varit i fokus. I vissa fall var tydligt att inspirationen kom från bruksbåtar 
som sjöräddningens och kustbevakningens båtar, som är ritade med funktion i fokus. Genomgående är 
även fönsterfästen som är antingen limmade eller uppspända med lister på glasfiberkomponenter. 
Stora takluckor och enkla mekaniska lösningar för lås- eller fästfunktioner kändes även karaktäristiskt 
för hyttbåtar. Se bilaga 2 för beskrivande bilder från båtmässan. 

 

                                                        

6 Tom Kühne VD Ryds, personligt möte 2016-02-06 
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2.6 INTERVJUER 
Beslut om att göra kvalitativa intervjuer med erfarna och kunniga personer inom båtvärlden togs. 
Detta med syfte att få en insikt i deras perspektiv och nytta med en hyttbåt. Intervjuer är “möten med 
användare i syfte att ta reda på deras upplevelser, åsikter, motivation och beteende kring produkter 
och tjänster eller informationsinsamling från experter inom något område” (Wikberg-Nilsson, Ericson 
& Törlind 2015, s.83). Syftet med kvalitativ informationsinsamling är att erhålla djup förståelse kring 
ett fenomen, attityder samt människors handlande (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind 2015). 
Frågorna behandlade framförallt fördelar och nackdelar med dagens hyttbåtar och vilka krav en 
köpare/ägare har på säkerhet, komfort och flexibilitet. Två intervjuer hölls; den ena med en redaktör 
på tidningen Båtnytt, Mikael Mahlberg och den andra intervjun gjordes med Andrea Hansson, student 
på Högskolan i Skövde som är uppvuxen på Donsö utanför Göteborgs skärgård och har egna 
erfarenheter som primär målgrupp. 	  

2.6.1 TELEFONINTERVJU MED MIKAEL MAHLBERG 
En intervju hölls med Mikael Mahlberg 2016-02-04, redaktör på tidningen Båtnytt. Mikael tar upp 
problem kring utrymme och rörlighet för mindre hyttbåtar. Han menar att det ofta är äldre personer 
som köper hyttbåt och kombinationen stela knän och gungande båt kan göra det svårt att ta sig in och 
ut. Något som Mikael anser viktigt i samband med detta är att lätt kunna nå ankarboxen och knaparna 
på sidan för förtöjning vid brygga eller hamn. Ett mindre bra exempel på sådan båt är Alucraft 19 AC 
(se bilaga 2). Hytten ska med fördel också vara stor, och då hellre ha ett mindre fördäck och inget 
akterdäck. Mikael nämner också att det är extremt viktigt med taklucka, något som förhöjer båtens 
komfort. På vissa båtar är ibland takluckan för liten eller lite osmidigt placerad vilket gör att axlarna 
slår i kanten på takluckan. Han menar också att alla passagerare ska kunna se ut, vilket alltid inte är 
fallet. Det ultimata är också om alla säten är placerade så att alla passagerare under färd är vända i 
färdriktningen. En fördel skulle vara att de bakre passagerarna sitter högre upp än styrman. 

En önskan från Mikael är att man ska kunna sova i den, här nämner han den finska båtmodellen TG 
5.9 (se bilaga 2), i vilken man, med sidobänken kan bädda om och sova i. Pentry och toalett anser han 
onödigt eftersom man ofta har tillgång till dessa vid landstigning. En hyttbåtsmodell i storleksklassen 
som Mikael anser vara den bästa och mest genomtänkta på marknaden är Uttern 5000 (se bilaga 2). 
Båten har stor hytt, litet fördäck, breda sidor, fribord samt sovmöjlighet.   	  

2.6.2 INTERVJU MED ANDREA HANSSON 
En intervju hölls med Andrea Hansson 2016-02-16, student på Högskolan i Skövde. Andrea är född 
och uppvuxen på ön Donsö utanför Göteborg, en ö som nås endast med egen båt eller med 
kollektivtrafik/färja. Hennes familj äger två båtar, en större hyttbåt för de kallare månaderna som 
används ända till dess att isen lägger sig och en mindre styrpulpetbåt för sommarhalvåret. Den större 
båten används för att fiska, bo i och transportera saker medan den mindre används mest som 
transportmedel. En trygg och säker båt enligt henne är att den är lätt att manövrera även om det skulle 
vara mycket vågor. Det som är jobbigast med båten är påstigning eller avstigning och då måste båten 
kännas stabil. Det allra värsta enligt henne är när man är ensam och ska kasta ankar och hoppa i land. 	  

På frågan om man ska kunna bo eller sova i en mindre båt svarar hon att om det hade funnits 
möjlighet att enkelt kunna göra det bekvämt för två personer hade det varit en fördel, men det är inte 
avgörande för köpet av en sådan båt. Skulle det finnas är dock kravet på komfort inte så stort. 	  

En diskussion som kommit upp är om ägaren av båten själv ska kunna montera en hyttmodul på 
styrpulpetbåten de kallaste månaderna. Här svarar Andrea att hennes mamma hade gillat idén 
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eftersom hon är bekväm av sig och ofta fryser i styrpulpetaren de kalla månaderna, medan hennes 
pappa hade tyckt det varit onödigt och tar hellre på sig varmare kläder. Andrea påpekar även att man 
heller inte ska behöva plocka upp båten på land för att avlägsna taket eller hyttens övre del. 	  

Andrea nämner också att om en mindre hyttbåt saknar akterdäck går man ogärna ut för att förtöja 
båten. Istället sträcker man sig ut ur akterdörren/akterluckan för att nå knaparna. Till skillnad från 
Mikael anser Andrea att äldre båtägare inte vanligtvis åker själva om de inte känner sig säkra med att 
klara allt. Alucraft 19 AC (bilaga 2) som har en aktersoffa som man behöver klättra över är helt okej 
enligt Andrea och något som är positivt för detta projekt då det troligtvis kommer vara nödvändigt. 
Måsvingelucka anser hon är även ha fördelen att man kommer åt knaparna på både styrbord och 
babord. Akterdörren/akterluckan ska annars enligt Andrea vara på babord, mest av vana och att de på 
den mindre båten har styrpulpeten till styrbord.  	   	  
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3 KRAV OCH SÄKERHET 
Krav för en hyttbåt kan delas in i tre centrala områden, det primära är säkerhet, följt av funktion 
och formspråk7. En ytterligare faktor som bör tas med är kostnader då hyttbåten ska anpassas 
efter marknaden och potentiella köpares plånbok. Detta avsnitt behandlar därför det mest 
väsentliga kring säkerhet, funktion och kostnader.  

3.1 KRAVSPECIFIKATION      
Med insamlat material från förstudien arbetades en kravspecifikation fram, sammanställda efter 
företagets mål och förutsättningar, intervjuer och observationer. Detta gjordes för att få en överblick 
över de krav och önskemål som finns på hyttbåten. Enligt Österlin (2010) är en kravspecifikation ett 
sammanställande och strukturerande av produktens alla funktioner och definitioner av hur dessa ska 
uppfyllas. Kriterierna delades upp i områdena Säkerhet, Funktioner, Dimensioner och Övrigt där 
vardera kriterie är ett krav (K) som måste uppfyllas eller ett önskemål (Ö) som bör uppfyllas. Cross 
(2008) beskriver kravspecifikationen som ett dynamiskt dokument. Denna kom därför att uppdateras 
då mer information lades till eller redigerades. Se tabell 1 för slutlig kravspecifikation. 	  

Tabell 1. Kravspecifikation 

 DATUM NR KRAV VÄRDE 
K/
Ö KOMMENTAR 

SÄKERHET 

 25/02/2016 1 Låg tyngdpunkt8  Ja K För att inte välta eller sjunka 

 25/02/2016 2 Båten ska vara osänkbar9 Ja K  

 25/02/2016 3 Grabbräcken ja K Greppmöjligheter för gång på skarndäck och aktertill 

 25/02/2016 4 Inga vassa kanter ja K För att inte skära sig 

 25/02/2016 5 Klara 5 personer ombord ja K Enligt uppdragsgivare 

FUNKTIONER 
 25/02/2016 1 Gångjärnsdörr till fördäck ja K För att ha 1 utgång/ingång som inte riskerar att frysa fast 

 25/02/2016 2 Utgång aktertill ja K För att kunna nå ankarboxen 

 25/02/2016 3 Härdat glas på utsatta ställen ja K För att inte repas av saltet i saltvatten 

 25/02/2016 4 Ramverk i syrafast rostfritt stål ja K Eftersom materialet är väl anpassat till den marina miljön 

 25/02/2016 5 

Styrman god sikt efter vald takhöjd med 
mått som anpassas efter 
antropometriska värden ja K För bästa körförmåga samt komfort 

 25/02/2016 6 

Passagerare god sikt efter vald takhöjd 
med mått som anpassas efter 
antropometriska värden ja K Passagerare i aktersoffan bra sikt ut 

 25/02/2016 7 Vindrutetorkare ja K Ska finnas förtill för styrmans sikt 

 25/02/2016 8 Självläns från fördäck ja K För att inte vatten ska ansamlas på fördäck 

                                                        

7 Tom Kühne VD Ryds, personligt möte 2016-02-26 
8 Ett krav som inte kommer att kunna bekräftas då kännedom saknas om den befintliga 
styrpulpetarens tyngdpunkt. Strävan efter låg massa för material högre än relingskant görs som en del 
av detta krav.  
9 Ett krav som inte kommer att kunna bekräftas då beräkningar inte kommer kunna göras för detta 
ändamål. Strävan efter låg massa för hyttmodulen görs istället för att samma volym flytelement ska 
kunna användas.   
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 25/02/2016 9 God tätning ja K Skarvar tätas för att inte läcka in vatten 

 25/02/2016 10 Kunna fästa dörrar/luckor i öppet läge ja K  

 25/02/2016 11 Kunna låsa dörrar/luckor stängt läge ja K  

 25/02/2016 12 
Kunna öppna dörrar/luckor från in- och 
utsida ja K  

 25/02/2016 13 Taklucka ja K  

 25/02/2016 14 
Taklucka anpassad för stående styrmans 
sikt och komfort  K  

 25/02/2016 15 Inte märkbart skramla/ha lösa delar ja K Då det försämrar passagerarnas komfort och säkerhet 

DIMENSIONER 
 25/02/2016 1 Takhöjd mittgång 1800 mm K Med fördel minst 1800mm likt konkurrenter 

 25/02/2016 2 Djup mittgång 250-300 mm K Maxdjup till skrov 

 25/02/2016 3 Bredd för att passa däck ja K Dynamiskt och enligt CAD-ritningar 

 08/04/2016 4 Hyttens längd 
1800-2200 

mm K Hyttens storlek viktigare än fördäckets storlek 

 25/02/2016 5 Ingång akter ja K 
Dimensioner anpassas för att inte slå i motorn vid 
öppning samt anpassas ergonomiskt 

 25/02/2016 6 Ingång för ca 1500 mm K Likt konkurrenter 

 25/02/2016 7 Hytt ja K 
Hyttens övriga mått ska passa befintligt däcks 
dimensioner 

 29/02/2016 8 Släppvinkel vid gjutning 3-5° K För att kunna avlägsna den gjutna komponenten 

 29/02/2016 9 Minimum godstjocklek GRP 4 mm K Då det inte är sandwichlaminat eller metallbläck ingjutet 

ÖVRIGT 

 25/02/2016 1 Utrymme för elinstallation ja Ö 
Till lanternor på tak, instrumentbräda, USB-port och 
innebelysning. 

 25/02/2016 2 Hästkrafter/Bensintank 80 hk/82 liter Ö Bensintank & placering anpassas efter hyttmodul 

 25/02/2016 3 Ventilation ja K Ska finnas 

 14/04/2016 4 Innovativt inom båtkonstruktion ja Ö Sträva efter nya sätt inom montering  

 25/02/2016 5 Materialkostnader <16000 kr K Får eventuellt överstigas men helst sträva mot mindre 

 25/02/2016 6 
Ska kunna montera takräcken på 
grabbräcken ja Ö 

För att fästa kajak/cykel eller material med 
standardfästen. 

 25/02/2016 7 Befintliga säten & bänk ska användas ja K Säten kan ändra placering. 

 25/02/2016 8 Minska reflektioner ja K För förbättrad sikt för styrman 

 25/02/2016 9 Avrinning från tak ja K På områden där användaren minst berörs 

 25/02/2016 10 Tät avrinning på däck ja K Vatten ska inte ta sig in mellan däck och hytt. 

 25/02/2016 11 
Ska gå tillverka och montera i Ryds 
maskinpark. ja K I samma utsträckning som dagens båtar 

 25/02/2016 12 Ha plats för fenderhållare/tillbehör ja Ö Anpassas för sådana komponenter 

 25/02/2016 13 Alla ska sitta i färdriktningen ja Ö För bästa trevnad och komfort 

 29/02/2016 14 Aktersoffa på sidor ja Ö Möjlighet till att få bänkar på sidor också 

 29/02/2016 15 
Minska antal delar & 
monteringsmoment  ja Ö DFMA (Design for Manufacturing and Assembly) 

 29/02/2016 16 Undvika sika ja Ö Då det inte är kostnadseffektivt samt försämras med åren 

 25/02/2016 17 Samma formspråk som skrov ja Ö Följa Ryds formspråk men ändå vara nytänkande 

 14/4/2016 18 Följa trender inom båtvärlden ja Ö Kännas uppdaterad  

 24/04/2016 19 Minska spill och råvaruförbrukning ja Ö DFE (Design for Environment) 
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3.2 FMEA 
En FMEA (Failure Modes and Effect Analysis) är en metod för att riskbedöma en konstruktion, 
analysera orsaker, dess effekter och komma med förslag på åtgärder (Forsman 2009). Eftersom 
säkerhet är den mest väsentlig faktorn för en hyttbåt gjordes en FMEA som bas och tillägg till 
kravspecifikationen för att understryka dessa och på vilket sätt skador kan undvikas, se tabell 2. Sju 
möjliga fel ansågs vara de mest väsentliga för att hyttbåten ska vara säker. För dessa har möjliga 
orsaker, effekter och åtgärder identifierats. Vardera felsätt gavs även ett värde för frekvens, hur ofta 
det händer där 1 är sällan och 3 är ofta, konsekvens hur illa konsekvenserna blir där 1 små och 3 stora 
konsekvenser, och upptäckt, hur svårt det är att upptäcka och där 1 är lätt och 3 respektive svårt att 
upptäcka. Det bör poängteras att de satta värdena är subjektivt bedömda och efter egen kännedomen 
om problemen, varför orsak, effekt och åtgärd är av störst vikt. 	  

Ett RPN (Risk Priority Number) räknades ut för vardera felsätt genom att multiplicera värdena för 
frekvens, konsekvens och upptäckt och anger den sammanlagda risken för att en händelse uppstår. 
Denna användes som underlag för vilka områden som bör prioriteras för att undvika problem. I detta 
fall fick kälsprängning högst RPN-värdena och således vara av hög prioritet. Att ramverket rasar ihop 
samt felplacerad tyngdpunkt fick lågt värde eftersom det är lättare att upptäcka lågt dimensionerade 
stänger och om båten lutar mycket i vattnet. Felen att material bryts ner och defekter vid tillverkning 
ansågs kritiska då de är mycket svåra att upptäcka även om konsekvenserna inte behöver bli jättestora. 
FMEA:n behölls genomgående som checklista för konceptgenereringsfasen och valdes att använda 
som grund för slutlig utvärdering av koncept senare i projektet. 	  

Tabell 2. FMEA 

FEL SOM KAN 
UPPSTÅ 

ORSAK EFFEKT ÅTGÄRD 

 F
RE

KV
EN

S 

 K
O

N
SE

KV
EN

S 

 U
PP

TÄ
CK

T 

R
P
N 
 

Kälsprängning 

Fukt har tagit sig in på ställen 
där det inte ska vara och har 
ingen plats att expandera och 
spänger materialet 

Sprickor, båten tar in vatten, 
sjunker, båten oanvändbar, 
osäljbar, måste repareras, 
skönhetsfel 

Vara noga med att täta 
ordentligt, eller finnas 
tillräckligt med utrymme för 
att vatten ska kunna 
transporteras på naturligt sätt 
och naturlig väg. 

2 2 3 12 

Felplacerad 
tyngdpunkt 

Ej beräknat tyngdpunkt, lastat 
båten fel, beräkningsfel 

Båten välter, sjunker, ostabil vid 
krabb sjö, hög 
bränsleförbrukning, kör på sten 
om framtung, sikt påverkas, 
självlänsen ineffektiv, obekvämt 
för passagerare 

Räkna rätt, instruktioner för 
last 

2 3 1 6 

Ramverket rasar 
ihop 

Svag infästning, 
underdimensionerade stänger 
för syfte 

Allvarliga skador för användare 
samt för båtens konstruktion 

Överdimensionering där det 
behövs och är möjligt 

1 3 1 3 

Fönsterrutor kan 
spricka 

Vibration, stötar och slag 
Skära sig, blir kallt och blött 
samt försvagar hytt 

Gummiupphängning, 
säkerhetsglas, runda hörn på 
glaset och tillåta viss 
deformation av fönsterram 

3 2 1 6 

Klämma sig i 
luckor/dörrar 

Att inte luckor/dörrar sitter fast 
vid öppet/stängt läge 

Brutna fingrar och 
hjärnskakning 

Dörrlister ska inte vara 
inbjudande att greppa 

3 1 2 6 

Defekter vid 
tillverkning och 

montering 

Ovarsam hantering vid 
transport, ej fått gjutformarna 
täta vid vakuuminjicering och 
svårmonterade delar 

Sprickor, mycket spill och 
luftfickor som kan leda till 
sämre materialegenskaper  

DFMA (Design for 
Manufacturing and Assembly) 

2 1 3 6 

Material bryts 
ner 

UV-strålning, salt, vatten och 
utmattning 

Metaller korroderar, plaster 
tappar styrka och gummilister 
torkar ut 

Välja material som klarar av 
förhållande och den marina 
miljön, tänka långsiktigt 

2 1 3 6 
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3.3 KOSTNADER 
Hyttmodulens kostnader är en av nycklarna för att båten ska bli prisvärd för slutkunden, varför 
kostnader bör vara en central del i utvärdering av koncepten. För att nå det önskade slutpriset för 
hyttbåten fanns en budget för materialkostnader. Budgeten fick disponeras fritt efter vad som ansågs 
viktigast, men säkerhet och funktion skulle alltid stå i första rummet. De primära materialen för 
hyttmodulen är härdat glas, akrylplast, glasfiberarmerad polyester, divinycell och syrafast rostfritt stål. 
Härdat glas är kostsamt och som ökar för svårare bearbetning. Alternativet till härdat glas är 
akrylplast, ett billigare alternativ men med nackdelen att det har högre repkänslighet som gör det 
obrukbart till framrutor. Divinycell används för att skapa sandwichlaminat men utgör ingen stor 
kostnad i sammanhanget. Syrafast rostfritt stål är ett betydligt mer kostsamt material för den bärande 
konstruktionen. För att hålla ner kostnaden för stålet handlar det mycket om att använda lite material 
och enkla geometrier med få bockningar, svetsningar eller liknande metoder. Glasfiberarmerad 
polyester tillverkar Ryds på fabriken, vilket gör det till ett kostnadseffektivt material. Materialet sika 
är relativt billigt men tidskrävande och således i vissa fall inte direkt kostnadseffektivt. För att i största 
mån undvika höga kostnader skulle utformningen av båten sträva efter prisvärda metoder och 
material, minskad bearbetning och efterarbete, oavsett om de kan tillverkas i Ryds fabrik, vilket är att 
föredra, men även om delarna måste beställas. Se bilaga 1 för materialdata inklusive kostnader. 
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4 KONCEPTGENERERING 
Konceptgenereringsfasen går igenom utveckling av hyttmodulen efter det material som 
framarbetats i förstudien och utvärderas sedan metodiskt efter kravspecifikationen, kostnadskrav, 
tillverknings- och monteringsmöjligheter, säkerhetsrisker samt intressenter. Fasen går från 
idégenerering av formspråk till koncept för vidare konceptutveckling och detaljutformning.  

4.1 IDÉGENERERING FORMSPRÅK 
Enligt Nagamachi (2002)	  grundar slutkunder sina köpbeslut på känslorna produkten förmedlar. Vilka 
känslor hyttbåten förmedlar till kunden ansågs därför mycket essentiellt. Hyttbåtens tredje viktigaste 
krav från företaget är god estetisk karaktär. Idégenerering för formspråk inleddes med brainstorming, 
en metod med syfte att generera ett stort antal idéer (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind 2015). 
Detta gjordes för att införa tankemönster om båtars former och olika karaktärsdrag. Här användes 
även emellanåt en mall i profil för det befintliga skrovet för att sträva efter samma formspråk på 
hytten samt göra koncepten jämförbara. Syftet med att börja med formspråk och identifiera 
karaktärsdrag var att få fram ett grundformspråk för hytten och undersöka och utvärdera olika formers 
uttryck. 

4.1.1 MORFOLOGISK MATRIS 
Under brainstormingen kunde olika vinklar av fram och akterruta identifieras, och hur dessa vinklar 
gav hytten olika karaktär. Därför valdes av att för olika fönstervinklar sett i profil, göra en 
morfologisk matris. En morfologisk matris är en metod för att på ett systematiskt sätt identifiera olika 
lösningar under kort tid. Syftet är att komma på dellösningar utifrån identifierade funktioner eller 
kriterier (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind 2015). Formspråket för hytten delades upp i möjliga 
utseenden för tak samt vinklar för för- och akterruta. Vinklar för rutor sammanfattades till 
framåtlutad, bakåtlutad samt rak och ritades upp och kombinerades, se figur 5. Dessa ritades upp för 
att möjligen eliminera diverse vinkelkombinationer. Av totalt nio kombinationer togs tre bort då 
negativ vinkel aktertill ansågs opraktisk av dörrskäl, det ansågs för komplicerat att ta sig in. Känslan 
av negativ vinkling aktertill kan istället återfinnas i takets, ramverkets eller grabbräckets formspråk. 	  

Möjliga utseende för taket skissades även upp, se figur 5. Även två takformer valdes bort innan 
kombinationen av tak och rutor gjordes, då den ena ansågs minska sikt och den andra hade en takform 
som innebar att taket var upphöjt över mittgången. Det senare är snarare en funktion som går att 
applicera på alla formspråk. 	  

VINKLAR 
AKTERRUTA 

VINKLAR 
FRAMRUTA 

KOMBINATIONER AV VINKLAR 
FÖR FRAM- OCH AKTERRUTA  

FORMSPRÅK TAK 

	  
	  

	   	  

Figur 5. Grundidéer för morfologisk matris 
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Skisserna gjordes endast på båtens profil och ej ovanifrån eftersom det skulle ge ohanterbart många 
kombinationer i den morfologiska tabellen. Takets utseende påverkar dessutom känslan av rymd, sikt 
samt vikt och tas således upp senare i konceptgenereringen. 	  

Av de återstående 11 takformarna samt 6 kombinationer fönstervinklar gjordes en morfologisk tabell 
som resulterade i 66 olika profilutseenden. Enklare skisser gjordes på dessa för att sedan genom en 
pick chart utvärderas. En pick chart är ett Sex Sigma utvärderingsverktyg som utvecklats för att 
underlätta beslut om idéer och koncepts genomförbarhet (Orfano 2013). Den består av en 2 x 2 matris 
på vilken idéer placeras för att undersöka hur väl de uppfyller kriterier för ekonomisk insats och 
problemlösning. Här valdes att göra en modifierad version av en pick chart med användning av 
stereotypa bilmodeller då Ryds själva identifierar sig med Volvos image. Volvo placerades på x-axeln 
och fick representera säkerhet, praktisk, stabil, familjevänlig och med ett neutralt formspråk. Alfa 
Romeo placerades på y-axeln och fick representera modern, sportig, designfokuserad och snabb. För 
denna pick chart ansågs både hög Alfa Romeo och hög Volvo som den bästa lösningen, för hög 
eftersträvansgrad respektive identifieringsgrad. Se figur 6 för pick chart. 

 
Figur 6. Pick chart 

 
Av dessa valdes 16 båtar som låg bäst till (alltså hade både högt Volvo och högt Alfa Romeo). Ett 
Wild card (otrolig men möjlig lösning) valdes också från de som låg högt på Alfa Romeo och lågt på 
Volvo för att undersöka hur denna uppfattas av intressenter. Av dessa 16 gjordes lite tydligare skisser 
i A4-storlek för ytterligare analys och utvärdering. Se figur 7.	  
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Figur 7. Resultat av utseendeförslag efter morfologisk matris och pick chart 

4.1.2 UTVÄRDERING AV FORMSPRÅK 
En utvärdering tillsammans med 16 studenter och båtintresserade gjordes där favoriter och icke-
favoriter kunde identifieras. De tillfrågade bads att rangordna favoriter från 1 till 8. För att erhålla ett 
överskådlig resultat valdes de tre främsta att ges 1 poäng vardera medan de som fick rösten 4-8 eller 
ingen röst alls valdes att ge 0 poäng. Anledningen till detta var att utesluta icke-favoriter snarare än att 
identifiera en favorit. Se tabell 3 för resultat.	  

Tabell 3. Resultat av utvärdering med intressenter 

	  

Vidare hölls en diskussion med de tillfrågade varför de gjorde dessa val och vad de ansåg om de olika 
formspråken. Kommentarer för de som ansågs minst estetiskt tilltalande var bland annat att formen 
var för fyrkantig eller ser ut som ett hus placerats i en båt samt att hyttbåten saknade flow i 
färdriktningen. Båt nummer 4 ansåg många var bäst strukturerad och även denna funkar med den raka 
framrutan tack vare den lutande linjen aktertill. Kommentarer som klassisk hyttbåt eller fiskebåt gavs 
även, speciellt för båt nummer 4 och 6. Kommentarerna för specifika båtar var bland annat: 	  

”Båt 2 känns sportig och säker - med plats för hela familjen, perfekt för den lite längre dagsturen.”	  
”Båt 3 är konstig med rak framruta men det funkar då aktern på båten är lutad och gör att den inte 
känns så kantig.”	  
 ”Båt 14 ser ut som att den går fort och att den är aerodynamisk. Hög reling, för lite tuffare tag.”	  
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Flera personer ansåg även att överhänget på taket hade stor inverkan på utseendet. Här insågs att 
vinkel, placering, tjocklek och storlek är viktiga faktorer för överhänget, med undantag för dess 
funktion. 	  

Rankningen och kommentarerna ökade insikten om önskade preferenser för hyttbåtar. Preferenser 
såsom snabba framrutor, kombinationer av lutad akterruta med rak framruta. Förklaringar till det 
skulle kunna vara att det är den dominerande formen på bilar och således attraherande på grund av 
past experience, igenkänningsfaktor som bygger på tidigare minnen och erfarenheter (Koffka 1999). 
Slutsatser som går att dra från detta är att geometriska former med fördel används för att kompensera 
raka linjer, samt att man med små medel kan förbättra den utseendemässiga uppfattningen om en 
hyttbåt. 	  

Vidare diskuterades resultatet från tabellen och kommentarerna tillsammans med analyser av Ryds 
egna formspråk. Av de 16 formspråkskoncepten valdes fyra att ha som bas för hyttbåtens formspråk. 
Eftersom hyttbåt 4 fick flest poäng och ansågs ha ett klassiskt formspråk valdes den att ha med som 
förslag. Hyttbåt 7 fick även den många röster och valdes att ta med, en båt som har ett formspråk med 
igenkänningsfaktor från bland annat bilar. Vidare valdes två ytterligare koncept som troligtvis skulle 
passa Ryds formspråk och deras befintliga skrov, hyttbåt 11 och 16. Dessa är två utseendekoncept 
som känns aktuella då flera konkurrenter jobbar med mycket glas, raka och framåtlutande rutor (se 
bilaga 2). Anledningen till att ta med dessa, trots de färre poängen i utvärderingen, var för att behålla 
bredden av formspråken och lutningar på framrutan. Att behålla utseendekoncept med de olika 
vinklarna för framrutan ansågs även väsentligt med tanke på att detta påverkar utformningen av 
fördäck och fördäcksdörren. Se figur 8 för utseendekoncept. 	  

UTSEENDEKONCEPT 1 (nr4) UTSEENDEKONCEPT 2 (nr7) 

UTSEENDEKONCEPT 3 (nr11) UTSEENDEKONCEPT 4 (nr16) 

   

Figur 8. Resultat av utseendekoncept från morfologisk matris och pick chart 
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4.2 MINDMAP OCH FLÖDESCHEMA 
För att på ett systematiskt sätt kunna påbörja idégenerering för funktioner gjordes en mindmap för att 
tydliggöra relationen mellan olika komponenter. En mindmap är en visuell representation av 
relationen mellan faktorer rörande ett givet tema vars syfte är att förstå och identifiera relationer tidigt 
i designfasen (Curedale 2013).	  

Utgångspunkten för mindmapen är det bärande ramverket, varifrån resterande komponenter är fästa. 
Den kan ses som en karta över komponenterna och dess relationer men även en karta för att inte 
förbise viktiga faktorer såsom exempelvis självläns och hur el kan dras. Mindmapen användes som 
grundstruktur för konceptgenereringen och uppdelning av delfunktioner. På så sätt gavs möjlighet att 
se vilka delar som påverkas av en förändring av en annan komponent, se figur 9. 	  

 
Figur 9. Mindmap över relationen mellan komponenter 

 
Som ytterligare underlag för idégenerering av delfunktioner gjordes även en flödesschema av 
monteringsföljden för att utforska i vilken ordning komponenterna monteras. Denna kom att bli basen 
för idégenerering av delfunktioner, se figur 10.	  

 
Figur 10. Flödesschema över föreslagen monteringsföljd 
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4.3 IDÉGENERERING AV DELFUNKTIONER 
Vidare påbörjades en iterativ fas av idégenerering och utvärdering av delfunktioner efter 
monteringsföljden nämnd i föregående avsnitt.  

4.3.1 BALJA 
Då balja antas vara det som monteras på däcket först, påbörjades idégenerering kring baljan och dess 
komponenter. Det första som gjordes var att identifiera och fastställa de komponenter som bör vara 
med för att möta funktionsbehoven. Dessa är pulpetstöd, styrcentral, skarndäcksskydd för 
sidoavrinning, montering av fönster och tätning vid skarndäck, fördäcksvägg, aktervägg samt 
nedsänkt mittgång. Se figur 11.  

Pulpetstöd Styrcentral Skarndäcksskydd Fördäcksvägg Aktervägg Nedsänkt mittgång 

	  

De olika komponenterna skissades upp klipptes till för pusselbygge och således kombinering efter 
gjutningsmöjligheter och realism. Här insågs bl.a. att om mittgångens nedsänkning ska vara en 
enskild del så behövs förstärkning i sidorna eller undertill mot skrovet för att inte denna ska knäckas 
vid belastning. Detta resulterade i sex olika kombinationer, där det första konceptet har alla 
komponenter gjutna i ett stycke, följt av fem olika pusselkombinationer där komponenterna givits färg 
för att särskiljas. Flera av koncepten behöver en extern instrumentbräda eller någon form av större 
utsågat hål för bättre benutrymme. För att utvärdera dessa delkoncept valdes att använda en version av 
Pugh matris, en metod för att jämföra idéer i förhållande till krav och önskemål. Syftet med Pugh 
matris är att snabbt minska antalet koncept samt att förbättra dem (Ulrich & Eppinger 2012). Det 
fullgjorda konceptet (kallad helbalja) sattes som referens varpå de andra fem koncepten gavs positiva 
eller negativa tecken beroende på om de bedömdes bättre eller sämre än referenskonceptet. De valda 
kriterierna är de som omfattas och påverkas av baljans form. Se tabell 4.  

Tabell 4. Pugh matris 

 1 2 3 4 5 6 

 
   

  

Låg tyngdpunkt 0 + 0 - - 0 - 

Längsgående 
tyngdpunkt 

0 0 0 - 0 - 

Täthet 0 0 0 - 0 0 

Materialanvändning 0 + 0 + + 0 + 

Knäckning vid 
tillverkning 

0 - 0 - 0 - 

Knäckning vid 
användning 

0 - 0 - - 0 - - 

Figur 11. Baljans komponenter 	  
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Montering DFA 0 - - - - 0 - 

Gjutnings-
möjligheter 

0 0 0 0 - 0 

Snubbelrisk 0 0 0 - 0 - 

Fästa fördäcksdörr 0  0    

TOTALT 0 - 2 - 1 - 7 - 1 - 6 

	  

Den generella skillnaden mellan koncepten är antal komponenter. Denna insikt medförde en 
övergripande diskussion kring skillnader mellan att ha 1 gjuten komponent eller flera komponenter. 
Fördelar och nackdelar diskuterades och sammanställdes i tabell 5. 	  

Tabell 5. För- och nackdelar för komponentantal - Balja 

 1 KOMPONENT FLERA KOMPONENTER 

FÖRDELAR Färre ställen som behöver tätas 
Inga vassa kanter i hytt 
Låg snubbelrisk 
Låg tyngdpunkt 
Troligen snabbare montering på grund av 
mindre delar som ska passa ihop 

Lätta komponenter som kan monteras av 1 person 
Möjligtvis lättare att byta ut (DFDA) 
Möjlighet till personligare val och planlösning 

NACKDELAR Mer material än nödvändigt  
Begränsningar i färgval 
Lättare knäckas av sin egenvikt 
Tung komponent 

Många gjutformar och komponenter att tillverka och 
montera  
Många skarvar som behöver tätas.  

	  

Sammanfattningsvis är det en fördel att ha en (1) gjuten komponent då antal skarvar och 
tätningsområden minskar. Den enda större nackdelen är att mer material används, som även ökar 
hyttbåtens totala massa. Detta påverkar dock inte tyngdpunkten negativt eftersom tyngdpunkten sänks 
då massan finns närmare durken. För att bibehålla bredden av koncept av delfunktioner valdes att 
behålla en helbalja samt en balja bestående av flera komponenter till vidare sammanslagning till 
helhetskoncept. Eftersom det endast fanns 1 helbalja med i koncepten, samt att Pugh-matrisen gav 
goda poäng, valdes denna att gå vidare med. Den balja bestående av flera komponenter som valdes att 
gå vidare med är balja 2 trots att balja 3 och 5 fick bättre resultat i utvärderingen. Detta med anledning 
av att 3 och 5 är väldigt likt koncept 1.  Anledningen är också att utformningen av baljan tillåter 
vidare modifiering för att passa resterande delar på hytten. 	  

4.3.1.1 SJÄLVLÄNS 
Självläns är nödvändigt på en båt i storleksklassen då man slipper ösa regnvatten eller vatten från 
större vågor. Det befintliga skrovet har idag självläns placerad strax framför aktersoffan, se figur 12. 	  

 
Figur 12. Dagens självläns placerad aktertill 
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Med en balja placerad på däcket hamnar dock den befintliga självlänsen i eller under hytten. Därför 
bör det finnas en självläns från fördäcket som alternativt är fristående eller som ansluts till den 
befintliga aktertill. Alternativ för självläns på fördäck diskuterades efter förslag från Ryds och 
observationer från mässan. Tre alternativ identifierades; 1. Direkt självläns genom däck och skrov. 2. 
En ”stupränna” mellan balja och däck vid sidorna för anslutning aktertill. 3. Ett hål på fördäck som 
leds genom däck och skrov och ansluter till den befintliga självlänsen aktertill. Vidare diskuterades 
för- och nackdelar med de möjliga lösningarna för självläns, se tabell 6. Självläns 1 uteslöts direkt 
med anledning av ökad risk för vattenintag mellan däck och skrov samt att utrinningen högst troligt 
hamnar i nivå med (eller under) vattenlinjen, vilket snarare kan medföra vattenintag. 	  

Tabell 6. För- och nackdelar - självläns 

	   SJLÄVLÄNS 1 SJÄLVLÄNS 2 SJÄLVLÄNS 3 

	  

   

FÖRDELAR Enkel och lätt att rengöra 
Slipper vatten under hytt 

Använder befintlig självläns 
Lätt och billig att tillverka. 

Använder befintlig självläns 
Tar inte upp yta i hytt 
Beprövad på plastbåt 

NACKDELAR	   Svår att täta 
Utrinning nära eller under 
vattenlinjen 

Svår att rengöra och täta 
Tar upp yta i hytten 

Svår att täta och rengöra 
Troligtvis mer kostsam än självläns 2  

 

4.3.2 BÄRANDE RAMVERK 
Bärande ramverk antogs monteras efter montering av baljan. Vid användning kommer båten få slag av 
vågor från alla riktningar med olika krafter och således uppstår olika spänningar. Detta förenklades till 
slag från sidan och slag framifrån. Med utgångspunkt från fyra stålstänger som utgör basen för 
ramverket finns olika möjligheter att förstärka konstruktionen genom att ha de fyra stängerna som två 
bockade varianter. Detta för att kunna ta upp krafter från sidorna och/eller framifrån. Basramverken i 
figur 13 illustrerar ramverkets nödvändiga styrkor i olika riktningar. En kombination av basramverk 2 
och 3 skulle troligtvis bli mera stabil än dessa enskilt beroende på de spänningar som uppstår. Dock är 
det möjligt att erhålla samma styrka genom att använda grabbräcken eller andra förstärkningar i, 
under eller på taket. 	  

BASRAMVERK 1 BASRAMVERK 2 BASRAMVERK 3 

 
Figur 13. Basramverk 

 
För att konstruktionen ska vara stabil och hålla för de flesta väderförhållanden krävs att basramverket 
är robust. Dock är de mest kritiska områdena infästningarna, där de största spänningarna antagligen 



 26 

kommer verka. Därför gjordes enklare skisser på hur infästningar och förstärkningar kan placeras och 
hur de kan bidra till mindre koncentrerade spänningar, se figur 14.  

FÖRSTÄRKNING AV RAMVERK PÅ DÄCK FÄSTE UNDER SKARNDÄCK - WAKEBOARD 

 

 
FÖRSTÄRKNING I DÄCKLAMINATET BESLAG PÅ DÄCK 

 

 
BULT PÅ DÄCK & BALJA INGJUTNING I BALJA 

 

 

 

Figur 14. Infästningar och förstärkningar i däck och för ramverk 
 

Efter diskussion med företaget framgick att förstärkningar i däcklaminatet inte var nödvändigt då 
glasfiberlaminatets styrka är tillräcklig. De bestående är då infästningar som fäste under 
skarndäck/wakeboard, beslag på däck, bultar på däck och balja samt ramverk ingjutet i balja. För att 
undersöka vilken infästning som är starkast och som ger minst upphov till spänningar gjordes enklare 
FEM-beräkningar i Creo Parametric (PTC 2016). FEM är en förkortning av Finite Element Method 
och är en numerisk metod för att ge uppskattade lösningar på partiella differentialekvationer. I 
ingenjörssammanhang används ofta FEM för att genomföra spänningsanalyser (Fish & Belytschko 
2007). Basramverk 2 och 3 i figur 13 illustrerar de mest kritiska kraftriktningarna och placerades ut 
för basramverk 1. Enligt Vägverket (2008) klarar en person att krocka utan bilbälte i max 7km/h. I 
båtar används generellt inte bilbälte och krockhastigheten valdes därför som referens för beräkning av 
kraften. Poängteras bör att kraften inte är det mest väsentliga för beräkningarna, eftersom programmet 
räknar med att alla material är linjärelastiska i oändligheten vilket gör att beräkningarna inte förändras 
även då sträckgränsen uppnås. Syftet med analysen är därför snarare att jämföra spänningarna mellan 
de olika infästningarna än dess faktiska storlek. FEM-analysen innefattar infästningar för runda och 
kvadratiska stålprofiler monterade på glasfiberdäcket, se bilaga 1 för materialegenskaper. En 
godtycklig säkerhetsfaktor på fyra användes och höga krafter eftersträvades för att få goda visuella 
utslag i analysen, se figur 15 för kraftpåläggning och tabell 7 för sammanställning av resultat. För 
visuell representation av resultat för deformation och maxspänning se bilaga 3.  
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Figur 15. T.v. Pålagda krafter för beslag, bult och balja. T.h. Pålagda krafter för wakeboard 

 
Tabell 7. Resultat från FEM-analys av infästningar. Spänningarna är avrundade och visas i MPa 

  

 
BESLAG 

 
BULT 

 
BALJA 

 
WAKEBOARD 

 

KRAFTRIKTNING 
front side-

in 
side-
out 

front side-
in 

side-
out 

front side
-in 

side-
out 

front side-
in 

side-
out 

RUND PROFIL 600 400 400 350 500 570 500 500 500 1400 1600 1600 
KVADRATISK 
PROFIL 500 600 670 500 620 620 400 500 600 1000 1100 1100 

 
Analysen resulterade i att kvadratiska profiler gav lägre medelspänningar. Beslag, bult och ingjutet i 
balja tycks vara de mest lämpliga då de gav lägst spänningar. Uteslutet wakeboardfästet som fick 
högst spänningar har infästningar med runda profiler bäst värden. Det antagande om att förstärkningar 
nedtill mellan ramverk eller i glasfiberlaminatet inte krävs visade sig stämma då det i analysen 
framgick att spänningarna inte letade sig ut på laminatet på ett kritiskt sätt. Således togs beslut om att 
utesluta dessa förstärkningar.  

4.3.3 AKTERVÄGG 
Idégenerering för akterväggen gjordes genom diskussioner kring möjligheter, då framförallt med 
begränsningar såsom tätning och gjutning i beaktning. Här ställdes frågan om akterväggen ska gjutas 
med baljan eller om det ska vara en enskild del. Tre möjligheter för akterlucka identifierades, 
måsvinge (likt Uttern 5000 och Arronet 18C), gångjärnshängd dörr samt skjutdörr likt flertalet 
hyttbåtar i storleksklassen. Gångjärnshängd dörr uteslöts eftersom en sådan dörr ansågs begränsa 
åtkomst av de båda knaparna (på styrbord och babord) samt ankarboxen (lucka utanför hytten 
aktertill). Efter diskussion med företaget uteslöts skjutdörr på grund av risken att de fryser fast. Här 
insågs att skjutlucka, likt gångjärnshängd dörr, dessutom kommer begränsa åtkomsten av knap och 
ankarbox då antingen styrbord eller babord blir oåtkomlig. 	  

Akterväggen delades upp i tre komponenter, med möjlighet för sammangjutning med baljan eller tak, 
se figur 16.	  
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Figur 16. Komponenter aktervägg 

 

Dessa kombinerades varpå fördelar och nackdelar diskuterades för vardera förslag. Fördelen med att 
gjuta flera komponenter i ett stycke är bland annat minskad risk för att vatten tar sig in i skarvar samt 
minskat antal tätningslister, gjutformar och troligtvis användningen av sika. Nackdelen är att 
släppvinkeln på 3-5° vid gjutning begränsar formgivningen av båten och således applicering av 
vinklad aktertlucka. Dessa behölls som delkoncept för vidare utveckling av hela koncept, se figur 17.	  

Aktervägg A (1+2) Aktervägg B (1+2+3) 

 
 

Aktervägg C (1+mindre list över & nedtill) Aktervägg D (1+3) 

 

 

Figur 17. Akterväggsförslag 

4.3.4 FÖRDÄCK 
Former för fördäcksväggen insågs snabbt bero på vilka och hur balj-komponenterna är kombinerade 
och gjutna. Två möjligheter identifierades; rundad fördäcksvägg och kantig fördäcksvägg. De båda 
möjligheterna ovan ger skillnader i styrka och stabilitet samt för hur glaskomponenter och dörrkarm 
fästs. Vidare identifierades tre möjligheter, A, B och C, för hur dörrkarm kan fästas för de båda 
fördäcksväggarna. Valet av dessa beror på den gjutna baljans form och på krav för stabilitet, Där A 
kräver en stark balja men ger mindre material, B ger stabilitet i flera riktningar och C ger styrka från 
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däck till tak. Dessa kom därför att behållas vidare för kombinering av delkomponenter till hela 
koncept, se figur 18.	  

Rundad fördäcksvägg Kantig fördäcksvägg 

 

 

 

 

 Dörrlister/dörrkarm sett framifrån  

 

 

 

Figur 18. Fördäck 
 

4.3.5 TAK OCH TAKLUCKA 
Tre parametrar insågs vara nödvändiga för taket. Det är taklucka, avrinning samt hur taket fästs. 
Vidare görs en genomgång av vardera område.   

4.3.5.1 Taklucka 
Från funktionsanalyserna på båtmässan framgick att ju större taklucka desto luftigare och mindre 
upplevd känsla av instängdhet. Skjutluckor var mest frekvent förekommande och tillgängligheten god. 
Kostnaderna för skjutlucka är dock markant större än en enkellucka av gångjärn (och exempelvis i 
GRP). För att undersöka andra koncepts möjligheter att ge samma känsla av rymd och tillgänglighet 
som för skjutlucka skissades olika förslag på takluckor fram. 	  

Genom brainstorming och efter konkurrensanalys framkom elva olika förslag. Fördelar och nackdelar 
diskuterades och sammanställdes i en tabell 8. Tabellen innefattar även uppskattning av skillnader för 
konceptens tillverkningskostnader där en 1:a är låg kostnad och en 3:a hög kostnad. 	  

Tabell 8. Beskrivning och utvärdering av takluckekoncept 

NR KONCEPT KOMMENTAR FÖRDELAR NACKDELAR KOSTNAD BEHÅLLA 

1 

 

Skjutlucka med 
akrylplast för 
ljusinsläpp 

Rymd, mycket 
ljusinsläpp, 
lätthanterlig  

Risk att frysa fast 
Kostsamma skenor 

3 Ja 

2 

 

Stor glasfiberlucka 
 

Mycket ljusinsläpp 
när den är öppen 
Billig att tillverka 

Instängd känsla vid 
stängd lucka samt 
möjligtvis svårhanterlig 
vid öppning/stängning 

1 Ja 



 30 

3 

 

Måsvingelucka 
integrerad med 
akterlucka, krävs 
troligtvis en till 
taklucka fram 

Mycket ljusinsläpp 
och lätthanterlig 
aktertill  

Avrinning och tätning  2 Ja 

4 

 

Två mindre luckor i 
glasfiber eller 
akrylplast 

Behåller takets styrka 
mer, lätthanterlig 
p.g.a. små lättare 
luckor. Billig 

Sämre känsla av rymd 
och rörlighet än 1 stor 
lucka  

1 Ja 

5 

 

Större vikbar lucka för 
ökad lättillgänglighet, 
akrylplast och/eller 
glasfiber 

Lättillgänglig, mycket 
ljusinsläpp 

Möjligtvis svår 
konstruktion och tätning 

2 Nej 

6 

 

Cirkulär vridlucka, 
akrylplast och 
glasfiber 

Lättillgänglig,  
mycket ljusinsläpp 

Möjligtvis svår 
konstruktion och tätning 

3 Nej 

7 

 

Lucka av 
fyrledsmekanism. 
Akrylplast eller 
glasfiber 

Troligtvis lättillgänglig, 
mycket ljusinsläpp 

 2 Ja 

8 

 

Enkellucka ett håll, 
akrylplast eller 
glasfiber 

Lättillgänglig 
Billig 

Mindre ljusinsläpp och 
komfort för passagerare 

1 Nej 

9 

 

Dragspellucka i tyg 
(likt Axopar 28 Cabin) 

Lättillgänglig, mycket 
ljusinsläpp 

Svårtätad, skenor frysa, 
ej lufttätt 

3 Nej 

10 

 

Lucka som öppnas 
likt strykbräde.  

Lättillgänglig Mer luftmotstånd, krävs 
stark konstruktion, 
mindre komfort 

2 Nej 

11 

 

Enkellucka av annan 
form, symboliserar att 
takluckan ej behöver 
vara rektangulär 

Lättillgänglig 
Estetiskt mer 
spännande 

Mindre ljusinsläpp och 
komfort för passagerare 

1 Nej 

 
Slutsatser som går att dra kring takluckorna är att ju större lucka desto bättre lösning på öppnings- och 
stängningsfunktionerna krävs. En liten gångjärnslucka är förhållandevis billig och kräver direkt inga 
komplicerade mekanismer medan en större gångjärnslucka kräver att den mänskliga kraften är 
minimal och åtkomsten optimal. En skjutlucka är därför trots kostsamma komponenter troligtvis den 
mest fördelaktiga takluckan men eftersom kostnaderna för tillverkningen av hyttmodulen är begränsad 
valdes att behålla fem möjliga takluckor. Dessa fem valdes med anledning av att de alla tillför mycket 
ljusinsläpp samt är kostnadseffektiva. De som inte valdes ansågs för komplicerade och kostsamma för 
syftet. Med anledning av kostnadsbegränsningar valdes att avvakta med val av taklucka efter valt 
slutgiltigt koncept. 	  
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4.3.5.2 Avrinning och infästning tak 
Efter funktionsanalyserna från båtmässan framkom att vattnet gärna får rinna av åt styrbord och 
babord sida, med fördel aktertill. Detta kan uppnås med ingjutna kanaler eller upphöjning av taket 
aktertill och/eller midskepps. Avrinning är väldigt viktigt då man önskar undvika vattenansamlingar 
på oönskade ställen. Genom att styra vattenavrinningen kan halkrisken även minskas. 	  

Även avrinning runt takluckan är väsentligt för att undvika att vatten tar sig in i hytten, därför krävs 
någon form av nedgjuten skåra eller upphöjnad i taket runt takluckan. Se figur 19 (a). För ramverk 
bestående av fyra stänger föreslås att grabbräcket på ovansidan tak fästes mot stängerna. Detta för att 
minska borrhål samt ge stängerna styrka i flera riktningar. Tak och infästningar valdes att senarelägga 
till val av slutgiltigt koncept då det inte påverkar helhetskonceptens funktion utan endast hyttbåtens 
formspråk. Se figur 19 (b). 	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

Figur 19. T.v. (a) Avrinning och exempelbild på taklucka. T.h. (b) Förslag på fästen för ramverk, 
tak och grabbräcke 

 

4.4 FRÅN DELFUNKTIONER TILL KONCEPT 
För att kunna arbeta vidare med koncept krävdes kombinering av dellösningar till helhetskoncept. 
Detta var även nödvändigt för att kunna utveckla de relativt grova idéerna av dellösningar. Målet var 
att ha tre olika helhetskoncept att gå vidare med för delvis utveckling, delvis utförande av en djupare 
analys av både säkerhet, tillverkning, montering samt hållfasthetskrav. För att möjliggöra detta 
behövde lösningarna en mer detaljerad nivå för att kunna sättas ihop till ett helhetskoncept. Detta 
gjordes genom en lermodell för att lättare kunna diskutera och förstå hur komponenter böjs eller vilka 
vinklar som måste tas hänsyn till. Detaljfunktioner byggdes som enklare prototyper i kapakartong 
(sandwichkonstruerad kartong med skummaterial som distansmaterial) för att se om lösningen kändes 
rimlig och genomförbar. En prototyp kan vara ett fysiskt bygge av ett koncept men även en virtuell 
datagjord modell. Prototyper byggs främst för att svara på två frågor som “Kommer det att fungera?“ 
och “Hur bra möter det användarens behov?”. En modell ger också svar på hur bra delkomponenter 
fungerar ihop.  Prototyper kan också används som hjälp i kommunikationen för att minska 
missförstånd, genom att lätt kunna demonstrera funktioner och användning av produkten. (Ulrich & 
Eppinger 2012). Vidare beskrivs de av dellösningar sammanslagna helhetskoncepten och 
prototypbygge. 
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4.4.1 KONCEPT A 
Koncept A består av en pusselbalja med rundad fördäcksvägg och är en lätt modifikation av balja 2 
från idégenereringen och består av tre glasfiberkomponenter varav två är speglade. Det som ändrats är 
att durk-komponenten är större och lite smådetaljer har justerats vid pulpeterna för enklare 
tillverkning (såsom hålen på sidorna av pulpeterna som ligger mot däcket). Figur 20 visar baljan för 
koncept A, där det gråa utgör botten samt pulpetstöd och de lila är styrcentral och skarndäcksskydd 
där fönster monteras på. Det lila utgör också ett skydd för fönster när användaren går på skarndäck. 
Konceptets balja kommer då behöva tre olika gjutformar. Självläns 3 valdes för koncept A med 
anledning av dess balja.	  

   
Figur 20. Balja för koncept A bestående av tre komponenter 

 
På det lila skarndäcksskyddet monteras ramverket genom förborrade hål där stålstängerna förs i. 
Stängerna placeras något innanför fönsterlinjen och kläs med en gummidamask med H-profil i vilken 
glasen fästs. På skarndäcksskyddet skruvas en aluminiumlist i U-profil på, varpå en gummilist skjuts i 
för skydda och spänna glaset nedtill, se figur 21 (a). För koncept A är akterväggen en helt egen 
komponent, kombination av A och C från idégenereringen, och gjuten i glasfiber med utskuret hål för 
montering av måsvingelucka i akrylplast. Akterväggen fästes likt fönsterglasen genom att skjutas i 
aluminiumprofilen nedtill och gummidamasken mot stagen enligt figur 21 (b). Se figur 22 för mindre 
prototypbygge av skarndäck och fönsterlister.	  

 

Figur 21. T.v. (a) Hur fönster monteras. T.h. (b) Hur aktervägg monteras 
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Figur 22. Prototypbygge av skarndäck koncept A - nederlist samt list för ramverksinfästning 

 
Vid fören och båtens huvudingång monteras en metallist på baljan som utgör ett stöd för de främre 
fönsterglasen. Denna list samt baljans nedre del fungerar då som dörrkarm på vilken fördäcksdörren 
fästs med gångjärn. Dörren till fördäck består av härdat glas och en glasfiberkomponent och monteras 
genom en ram varpå dessa skjuts in och en överliggare monteras, se figur 23 för fördäckskomponenter 
och montering. 	  

 
Figur 23. Fördäck med dörr och dörrkarm 

4.4.2 KONCEPT B 
Koncept B utgår från en helbalja som alternativt också kan ha akterväggen ingjuten enligt figur 24. 
Helbalja inkluderar funktioner som självläns (självlänskoncept 2) med kanaler utmed sidorna av 
durken mellan baljan och däcket som leder vattnet till den befintliga brunnen. Aktersoffan är ingjuten 
vilket gör att hål behöver göras för att komma åt förvaringsutrymmet. Kanterna på baljan viker ut över 
relingen och vilar mot skarndäck för att motverka att vatten ska ta sig in mellan balja och däck. Se 
figur 25 för mindre prototypbygge för undersökande av skarndäcksgjutning.	  

 
Figur 24. Helbalja för koncept A och alternativ med inkluderad aktervägg 
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Figur 25. Prototypbygge med foam clay - skarndäcksgjutning vid fören samt placering på däck 

 
På baljans kant kommer sedan glaset att fästas enligt figur 26. Två alternativ för glasfästning nedtill 
identifierades; en H-gummilist direkt på glasfiberkanten eller en fastskruvad variant, båda med stöd 
från ramverket. Två alternativ för hur glasskivorna kan ta stöd från ramverket finns även, antingen 
spänns glaset fast från båda håll med ramverket på ena sidan (de översta skisserna i figur 26) eller att 
glasskivan förs in i en gummerad U-profil som i sin tur skruvas fast med en annan komponent runt 
stången (nedre skissen till höger). Se figur 27 för mindre prototypbygge av fönstermontering.	  

 
Figur 26. Olika varianter på fönsterfästning 

 
Figur 27. Prototypbygge av fönsterlist till koncept B - olika ramverk samt fönsterfästning 
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Om akterväggen ej är inkluderad i baljan är den en fristående del som inkluderar akterlucka, likt 
koncept A och fästes likt glasskivorna runt om. Akterluckan är av måsvingetyp med huvudsyfte att 
kunna nå knapar och ankarboxar men ska även vara möjlig att gå ut och in igenom, se figur 28.	  

 
Figur 28. Alternativ aktervägg om den inte inkluderas i baljan 

 
Invändigt är baljan helt kal, och moduler som pulpeter och stolar monteras externt. Då varken pulpet 
eller styrcentral är inkluderad i baljan ger detta större möjlighet för personligare planlösning och 
öppnar för modifiering/addering av tillbehör. Dörren till fördäcket är hyttens huvudingång och är likt 
koncept A, gångjärnshängd. Två stänger för dörrkarm fästes varpå gångjärn och dörr fästes, dessa ger 
även stöd för de främre fönsterna, se figur 29.	  

	  

 

Figur 29. Interiör med två fristående pulpeter samt dörr och dörrkarmar 
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4.4.3 KONCEPT C 
Koncept C består av aktervägg B från idégenereringen med modifiering och inspiration från Jeeps 
terrängmodell Wrangler (se bilaga 2) med avmonterbar hardtop för att bli en öppen bil. Funktionen 
har applicerats med syftet att hytten ska vara möjlig att montera av till sommaren och sedan montera 
på till hösten och vintern. Från intervjun med Andrea Hansson framkom att familjen äger två båtar, en 
hyttbåt för vintern och en styrpulpetbåt för sommarhalvåret. Wrangler-konceptet skulle kunna 
innebära att båten blir dyrare att tillverka på grund av att fler funktioner krävs, men skulle möjligen ge 
en bredare marknad eftersom det inte (med befintlig kännedom) finns någon båt med detta koncept 
idag. Konceptet består av en balja (obestämd) varpå glasen i fören och fördäcksdörr monteras 
permanent samt en extern överdel lyfts på för avtagbart bruk. Den övre delen består av tak, 
sidofönster samt akteringång enligt figur 30. För lägre vikt vid av- och pålyft av överdelen valdes 
akrylglas. Delen lyfts på och skjuts in i ett spår varpå den fästs hytten med större haspar. Grabbräcken 
fästes på taket som även underlättar på och avmontering av hytten. Konceptet var väldigt grova idéer 
och ansågs intressant ur monterings- och användarsynpunkt. Se figur 31 för mindre prototypbygge av 
koncept C.	  

    
Figur 30. Koncept C 

 

 
Figur 31. Prototypbygge av koncept C med avtagbar överdel 
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5 KONCEPTUTVECKLING 
Konceptutvecklingsfasen behandlar utveckling, detaljutformning och utvärdering av de tidigare 
presenterade koncepten. CAD-modellering gjordes som möjliggjorde högre visualiseringsgrad 
över montering, detaljutformning samt konceptens styrkor och svagheter. Detta medförde att 
justeringar och detaljutveckling behövde göras för möjliggörande av konceptval.  

5.1 KONCEPT A & C BLIR ALFA 
Ganska tidigt insågs att balja A har en del brister. Balja A består av flera delar vilket gör det betydligt 
svårare att garantera att baljan kommer bli tät då många skarvar måste fogas samt att hög precision för 
montering krävs. Istället har balja A valts att modifieras till en (1) del men med befintligt överhäng 
som skarndäcksskydd. Skarndäcksskyddet insågs även efter studiebesök på Ryds vara ostabilt med 
anledning av luftspalten eftersom förstärkning såsom divinycell skulle vara komplicerat att styrka 
sidorna med. För koncept C uppstod även vissa problem och där framförallt priset. Den tilltänkta 
framrutan skulle kosta ⅔ av budgeten vilket inte gör det möjligt att bygga fönsterrutorna till hytten 
utifrån given budget. Avtagbarheten skulle även göra den svårtätad vilket är av väldigt stor vikt för 
hyttbåtar. Med anledning av detta samt att koncept C inte hade någon tilltänkt balja valdes därför att 
kombinera koncept A med koncept C. Det nya kombinerade konceptet som vidare benämns Alfa är 
således en permanent hyttbåt. Koncept Alfa innebär också några mindre förändringar på 
skarndäcksskyddet för att överdelen ska kunna lyftas på och monteras fast. Vidare görs en genomgång 
av konceptet genom monteringsföljden, se figur 32. 	  

 
Figur 32. Monteringsflöde koncept Alfa 

 

DÄCK 

 

TILLVERKNING Däcket gjuts som vanligt men förstärks med divinycell för gång på skarndäck. 

BEARBETNING Då nya komponenter ska monteras görs hål för montering av ramverk, hål för mittgång. 
Även borrhål för montering av säten, knapar etc. likt den befintliga modellen görs. 

MONTERING Självläns-slang monteras till aktersjälvlänsen från båda håll. 

	  

DÄCK BALJA DÖRR SKROVRAMVERK ÖVERDEL AKTER-
LUCKA

SÄTE,
KNAPAR ETC.
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BALJA 

 

TILLVERKNING Baljan består av en (1) gjuten glasfiberkomponent som förstärks med divinycell för 
områden som belastas mycket, såsom mittgången och golvet. Metallbläck gjuts in för 
fastskruvning av överdel samt ramverk. 

BEARBETNING Efterarbete av baljan är borrhål för säten, på skarndäcksskyddet där överdelen monteras 
samt fördäcksdörr. Hål för lucka och knäutrymme under pulpeter, för aktersoffan, 
instrumentbrädan samt för ramverk görs. Även hål och montering av inspektionslucka för 
självläns görs. Plastfilm appliceras för mörkläggande av instrumentbrädan. 

SUBMONTERING Instrumentbrädan samt luckan på pulpeterna monteras på innan baljan monteras på 
däcket.  

MONTERING Innan montering tandspacklas kontaktytor mot däck med sika. Vidare görs en 
påläggning av gummilister under skarndäcksskyddet för att skydda däckets skarndäck. 
Finmaskigt nät monteras i fören för självlänsen och ansluter självläns-slangarna.  

	  

RAMVERK 

 

TILLVERKNING Ramverk består av två runda stänger med diameter 25 mm och godstjocklek 1,5 mm 

BEARBETNING De två stålstängerna bockas för att passa baljan och däckets vinkel 

MONTERING Ramverken förs genom hålen som är gjorda för däck och balja på vardera sida. 
Gummipackningar nedtill och upptill fästes för att skydda däck samt överdel.  
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ÖVERDEL 

 

TILLVERKNING Överdelen består av en (1) gjuten glasfiberkomponent som förstärks för områden som 
belastas. Metallbläck för infästningar av akterlucka samt längs sidorna för fastskruvning 
av baljan gjuts även in. 

BEARBETNING Hål för fönster, ingång aktertill samt taklucka görs. Borrhål för grabbräcken, gångjärn 
aktertill, fördäcksdörren, för fastskruvning av balja, samt ramverk i taket görs. Hål för 
lanterna görs även. Svarta plastlister runt fönster limmas/förs på för estetik. 

SUBMONTERING Glasen limmas (och täcks med UV-resistent film för att dels skydda och dels dölja 
limmet) gångjärn monteras för akterlucka. Grabbräcken kanske även submonteras. 
Gummilist längs sidorna för att täta och p.g.a. baljans släppvinkeln. Taklucka (inklusive 
låsmekanism, gångjärn/skjutskenor etc.) monteras. 

MONTERING Överdelen placeras ovanifrån på baljan. Ramverk skruvas fast i taket och överdelen 
skruvas fast på skarndäcksskyddet.  

	  

AKTERLUCKA 

 

TILLVERKNING Akterluckan består av en (1) komponent i akrylplast, alternativt en ram i glasfiber på 
vilken akrylplasten limmas likt fönsterrutorna.  

BEARBETNING Akrylplasten bockas efter passning av taket och aktern, skruvhål för gångjärn, handtag 
och gasfjäder görs på glasfiberdelen alternativt direkt på akrylplasten. 

SUBMONTERING Om GRP-ram används limmas akrylplasten på denna. Gångjärn, handtag, gasfjädrar 
och eventuellt gummilister monteras på akterluckan. 

MONTERING Akterluckan monteras på överdelen som nu består av hyttmodul med däck.  
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SKROV & ÖVRIGA 
KOMPONENTER 

  

TILLVERKNING Som befintlig modell. 

BEARBETNING Som befintlig modell. 

MONTERING Hyttmodulen med däck monteras på skrovet varpå övriga komponenter såsom säten 
och knapar etc. monteras som den befintliga båtmodellen. 

5.2 KONCEPT B BLIR BRAVO 
Koncept B är i mycket ganska oförändrad. Glaset kläms fast mot det bärande ramverket i stängerna 
med runda rör med fastsvetsad platta, samt nedtill med metallprofil. De förslag som fanns på 
nederlister för fönster var en gummidamask av H-profil samt metallist som skruvas på baljans 
skarndäcksskydd. Här valdes att gå vidare med metallist med anledning av gummilisters negativa 
respons på den marina miljön. Dock uteslöts ej gummi-H-profilen eftersom kostnader för metallisten 
ej ännu är känd och utvärderad. Beslut om akterväggen som separat del gjordes eftersom en 
släppvinkel på 3-5° skulle göra att akterväggen lutade utåt, något som är opraktiskt för utgång 
aktertill. Vidare benämns konceptet Bravo. Konceptet har inga ingjutna pulpeter för att möjliggöra 
personifiering av inredningen. Se figur 33 för monteringsflöde Bravo.	  

 
Figur 33. Monteringsflöde koncept Bravo 

 

DÄCK BALJA TAK SKROVRAMVERK LISTER GLAS &
AKTERVÄGG

SÄTE,
KNAPAR ETC.

LUCKOR
DÖRR
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DÄCK 

 

TILLVERKNING Däcket gjuts som vanligt men förstärks med divinycell för gång på skarndäck. 

BEARBETNING Då nya komponenter ska monteras görs hål för montering av ramverk, hål för 
mittgång. Även borrhål för montering av säten, knapar etc. som för den befintliga 
modellen görs. 

MONTERING Självläns-slang monteras till aktersjälvlänsen från båda håll. 

	  

BALJA 

 

TILLVERKNING Baljan består av en (1) gjuten glasfiberkomponent som förstärks med divinycell för 
områden som belastas mycket, såsom mittgången och golvet. Förstärkning runt hålet 
för ramverket. 

BEARBETNING Efterarbete av baljan är borrhål för säten, metallisten (för fönsterfästning), fördäcksdörr, 
inspektionslucka samt pulpeter. Större hål för aktersoffa, inspektionslucka - självläns 
samt för ramverk. 

SUBMONTERING Monterar på de redan submonterade pulpeterna med instrumentbräda. 

MONTERING Innan montering tandspacklas kontaktområden mot däcket med sika. Vidare görs en 
påläggning av gummilister under skarndäcksskyddet för att skydda skarndäck. 
Finmaskigt nät monteras i fören för självlänsen och ansluter självläns-slangarna.  
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RAMVERK 

 

TILLVERKNING Ramverk består av fyra runda stänger (dimensioner FEM-analys) samt fyra bockade 
profiler i syrafast rostfri plåt med stansade hål för montering av glaset mot ramverket. 

BEARBETNING De fyra stålstängerna bockas för att passa baljan och däckets vinkel samt en platta 
svetsas på för att kunna spänna åt/skruva fast fönstren med metall-listen utifrån.  

MONTERING Ramverken förs genom hålen som är gjorda på däck och balja på vardera sida. 
Gummipackningar nedtill och upptill fästes för att skydda däck samt överdel. 

	  

FÖNSTERLISTER 

 

TILLVERKNING Består av strängpressad aluminiumlist för horisontell montering, i figuren syns två 
möjliga list-koncept, profil a till vänster och profil b till höger. Fönsterlisten består även 
av en vertikal metall-list för montering på ramverk (som visas under ramverk ovan, 
slutligen täckkåpa för den vertikala listen). 

BEARBETNING Bockning. 

MONTERING De horisontella skruvas fast på skarndäcksskyddet för att kunna montera på glas. De 
vertikala som visas ovan under ramverk skruvas på ramverket för samma syfte. Man 
ska kunna placera glasen samt efter dessa är pålagda spänna åt.  
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GLASPARTIER 

 

TILLVERKNING Fyra glaspartier. 

BEARBETNING Två av dessa bockas för fören. 

MONTERING Placerar gummilister runt glasen varpå dessa förs ned i de horisontella och vertikala 
listerna och skruvas åt. 

	  

AKTERVÄGG & 
AKTERLUCKA 

 

TILLVERKNING Akterväggen består av en (1) gjuten komponent och akterluckorna består av en 
måsvingelucka i akrylplast samt en mindre gångjärnslucka i glasfiber undertill. 

BEARBETNING Hål för gångjärn, gasfjädrar och handtag görs.  

SUBMONTERING   Gångjärn samt låsmekanism och ev. gummilister monteras.  

MONTERING Placerar gummilister runt akterväggen varpå dessa förs ned i de horisontella och 
vertikala listerna och skruvas åt. Akterluckan monteras på akterväggen och 
glasfiberluckan på baljan. 
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TAK 

 

TILLVERKNING En (1) gjuten glasfiberkomponent med upphöjning för avrinning åt styrbord och babord 
aktertill samt spår för att möta glas och aktervägg. 

BEARBETNING Metallbläck för skruvhål, hål för ramverk och taklucka. 

MONTERING Ramverket går igenom hålet på taket och spänns åt med hjälp av den gängade stål-
ramverket förslagsvis också med grabbräcket som späns åt. 

	  

SKROV & 
ÖVRIGA 
KOMPONENTER 

  

TILLVERKNING Som befintlig modell. 

BEARBETNING Som befintlig modell. 

MONTERING Hyttmodulen med däck monteras på skrovet varpå övriga komponenter såsom säten 
och knapar etc. monteras som den befintliga båtmodellen. 

5.3 DETALJUTFORMNING OCH UTVÄRDERING AV VARDERA KONCEPT 
Enskilda utvärderingar av Alfa och Bravo gjordes för att kunna detaljutforma och vidare utvärdera 
dessa gentemot varandra. De enskilda utvärderingarna innefattade FEM-analyser och DFMA och 
beskrivs i följande kapitel. Kostnader för de båda koncepten beräknades kontinuerligt, se 
sammanställning under kapitel 5.4.	  

5.3.1 EXTREMFALL FÖR FEM-ANALYSER 
Beräkningarna gjordes på två extremfall. Det första fallet är när båten kommer körandes och träffar en 
våg rakt framifrån med en kraft stor nog att båten stannar. Detta medför att en tröghetskraft verkar på 
hytten i motsatt riktning. Det mest kritiska fallet för hyttens konstruktion är då reaktionskraften (som 
egentligen befinner sig i tyngdpunkten) placeras på hyttens högsta punkt. Dimensionering gjordes mot 
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tröghetskraften på denna punkt med antagande att båtens däck och skrov är en stel kropp, men även 
med anledning av eventuell taklast. Se figur 34 (a). Extremfall 2 antas vara då båten slås av en 
sidovåg. Fallet var svårt att uppskatta och därför användes samma kraft som för det första 
extremfallet. Detta är dock ett mer extremt fall än praktiken då vågen inte kommer att kunna träffa 
rakt från sidan men tillämpades ändå, se figur 34 (b). 
Storleken på kraften som användes grundas på vad en människa klarar. Som nämndes tidigare klarar 
en människa en omedelbar inbromsning till 0 km/h från hastigheten 7 km/h (1,944m/s) utan att 
använda säkerhetsbälte (Vägverket 2008). Eftersom passagerare i båten normalt inte använder 
säkerhetsbälte togs beslut tillsammans med företaget att det vore onödigt att räkna på större krafter än 
vad användaren faktiskt klarar. Kraften fås genom att först beräkna accelerationen, som i detta fall 
handlar om en inbromsning och är då således negativ. Accelerationen beräknades på en inbromsning 
på 1 sekund enligt ekvation 1. 

𝑎 = ∆!
!
= −1,944𝑚/𝑠!	  	  	   	   	   	   	   (1)	  

Kraften fås senare genom att multiplicera absolutbeloppet av accelerationen med massan enligt 
ekvation 2. Kraften beräknades enskilt för vardera koncept då dessa har olika massor. 	  

𝐹 = 𝑚 𝑎 	   	   	   	   	   	   (2)	  

	  

Figur 34. T.v. (a) Extremfall kraft framifrån. T.h. (b) Extremfall kraft från sidan 

5.3.2 ALFA 
För att Alfa skulle kunna betraktas som ett slutkoncept, behövdes vissa punkter klargöras. Viktigast är 
att få en bekräftelse att konceptet klarar lastfallet trots avsaknaden av ramverk. Även mer detaljerade 
beskrivningar av hur hyttkomponenter fästs behövdes. Vissa korrigeringar av Alfa gjordes, såsom att 
överdelen istället bör limmas fast på baljans skarndäcksskydd för att i största mån undvika skruvar, 
även då limning inte är önskvärt ur demonteringssynpunkt och enligt satta krav. Ingjutna skåror insågs 
även behövas även på baljans fördäck samt aktertill för god passbarhet till överdelen, dörrkarm samt 
akterlucka. Baljan i övrigt behölls i befintlig form. Akterluckan modifierades aningen och bör istället 
vara en glasfiberkomponent för pålimning av akrylplast. Detta med anledning av att akrylplasten inte 
är tillräckligt styv för dess storlek. Glaspartier framtill behölls som laminerat härdat glas, som har den 
totala tjockleken 6 mm och sidoglasen valdes till akrylplast, 4 mm tjocklek för att minska överdelens 
totalvikt.	  

5.3.2.1 LIMNING 
För koncept Alfa limmas både glasen och överdelen vilket gjorde det nödvändigt med en genomgång 
av limmets egenskaper. Den ofta förekommande marina tätningsfogen, sika, används som tidigare 
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nämnts även som lim. Här finns olika typer av tätningsfog med olika egenskaper. För limningen av 
överdelen på baljan (GRP-GRP) föreslås Sikaflex -292i, ett polyuretanlim, som är ”lämplig till 
bärande limfogar i marinkonstruktioner vilka kommer att utsättas för höga dynamiska laster” (Sika 
2016) där glasfiberarmerad polyester är en av de material som limmet är anpassat för. Limmet har en 
draghållfasthet på ca 3 MPa och en skjuvhållfasthet på ca 2 MPa. Eftersom limmet kommer påverkas 
av framförallt en skjuvspänning vid sidorna tas hänsyn till spänningarna vid FEM-analysen.	  

För limning av akterlucka, sidoglas samt frontglas föreslås Sikaflex -295 UV eller Sikaflex -296 då 
dessa är anpassade för limning av plastglas respektive glas (Sika 2016) varav det senare klarar högre 
spänningar. Dock kommer dessa inte tas med i FEM-analyserna då de mest kritiska områdena är 
limning av överdel mot balja. 	  

5.3.2.2 FEM-ANALYS ALFA 
FEM-analys gjordes på koncept Alfas överdel eftersom det är den som kommer påverkas av de yttre 
krafterna. Detta gjordes med anledning av att undersöka om ramverk var nödvändigt.	  

Tabell 9 visar resultaten för analysen och visar att överdelen är stark nog utan ramverk. Överdelen har 
även större limyta i verkligheten vilket skulle göra det ännu starkare. Modellens tak är av något 
tjockare laminat för att illustrera styrkan av ett sandwichlaminat som med högst trolighet är 
nödvändigt då hålet för takluckan försvagar konstruktionen något. Se bilaga 4 för bakgrundsdata samt 
visuell beskrivning av resultaten.	  

Tabell 9. Resultat av FEM-analys Alfa 

 

 
ALFA 

 

 
front side 

Maxspänning (MPa) 0,5 2,4 
Maxdeformation (mm) 0,03 0,05 

	  

5.3.3 BRAVO 
För Bravo krävdes ytterligare detaljbestämmande för att kunna utvärderas. Baljan är dock i stort 
oförändrad för att bibehålla möjlighet för personifiering av inredningen. Glasen framtill beslutades 
liksom Alfa att vara av laminerat härdat glas av tjocklek 6 mm av säkerhetsskäl samt dess reptålighet 
mot saltvatten under vindrutetorkare. Sidoglasen valdes till akrylglas, här av tjockleken 6 mm på 
grund av vikt- och kostnadsbesparing samt att samma nederlist används för alla glaspartier. 
Akterluckan valdes likt Alfan att bestå av en glasfiberkomponent med hål för akrylglas och 
ljusinsläpp, på grund av vikt, infästningsmöjligheter, stabilitet och att bockning av akrylplast är att 
föredra framför bockning av härdat glas. Akterluckan kommer därav behöva en avfasad kant för att 
luckan ska hamna i linje med akterväggen, se bilaga 2 för bild på skarpa gjutvinklar. Vidare görs 
genomgång av fönsterlister samt utveckling av ramverk.  

5.3.3.1 FÖNSTERLISTER 
Fönsterlister består av de vertikala listerna som spänns fast mot ramverket samt de horisontella 
metallisterna redovisade i kapitel 5.2. De vertikala listerna behölls medan de horisontella listernas 
kostnader började ifrågasättas. De horisontella listerna valdes att strängpressas efter ett matrisverktyg 
samt bockas för passning mot baljan. Här insågs två saker, profil A skulle medföra en större luftspalt 
för den vertikala fastspänning av glaset medan profil B endast en mindre beroende på tjockleken på 
aluminiumlisten, se figur 35. Efter diskussion med företaget ansågs både A och B var goda lösningar 
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men att de gärna gör ett försök med H-profiler av PVC som fönsterlister, något som även diskuterades 
i tidigt skede av idégenereringen. Denna lösning ansågs då som osäker på grund av plastens sämre 
tålighet mot UV-strålning och den marina miljön. Fördelar med tillverkning av PVC-listen är dock att 
det inte behövs speciella nylonbockningsverktyg10 som aluminiumlister behöver, samt att det är ca 10 
gånger billigare per kilogram än aluminium. Gummilisten medför även större möjligheter för 
formspråk från baljans skarndäcksskydd. Således valdes PVC-listen medan aluminiumlisten behölls 
som förslag för fortsatt arbete där andra ekonomiska förutsättningar möjligtvis råder.  

 
Figur 35. Aluminiumprofil A och B samt H-profil av PVC 

 
5.3.3.2 UTVECKLING RAMVERK 
Ramverket valdes tidigare till en cirkulär stålprofil med påsvetsad platta för vertikal montering av 
fönster. Här ifrågasattes profilens svetsning då dess kostnader uppskattades till 10 % av hela 
budgeten, se bilaga 1 något som ansågs för mycket. Efter en återblick till FEM-analysen i kapitel 
4.3.2 valdes därför rektangulära ramverk som är anpassade för den vertikala ytterlisten. FEM-
analysen visade att de cirkulära stålprofilernas uppmätta spänning var lägre men att de kvadratiska 
även klarade stålets sträckgräns. Även beslagen ifrågasattes, om de behövs och hur besvärliga de 
kommer bli att montera.	  

En återgång till att ha rektangulära rör gjordes därför och även en återkoppling till de basramverk som 
varit aktuella i tidigt skede. Här valdes att gå vidare med basramverk 1 och 3 enligt figur 13 kapitel 
4.3.2. Bocken för basramverk 2 ansågs inte tillföra något eftersom profilens styrka redan finns i den 
riktningen. Se figur 36 för ramverksprofil och fönsterinfästning.  

                                                        

10 Tom Kühne VD Ryds, personligt möte 2016-02-26 
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Figur 36. Fönsterfästning mot ramverk och vertikal ytterlist 

 
Olika alternativ identifierades där stång bockad nedtill behölls, wakeboard-fäste som tidigare 
uteslutits återtogs för att det skulle i och med den bockade överliggaren ge annan styrka. Slutligen 
identifierades en möjlighet som inte varit uppe på bordet än. Att göra hål i däcket där ramverket förs 
ned för att kunna ha överliggaren utan att bocka nedtill. Här adderades två olika grabbräcken som 
passar vardera basramverk och som ger liknande ramverksstruktur. Se tabell 10 för 
ramverksalternativ.  

Tabell 10. Kombineringsmatris för basramverk med passande grabbräcke mot infästning i däck 

 BASRAMVERK & PASSANDE GRABBRÄCKE. 

 
INFÄSTNING  

DÄCK 

  

HÅL I DÄCK 

 

A 
Trolig lösning,  

behölls för utvärdering 

B 
Trolig lösning, 

behölls för utvärdering 

“WAKEBOARD” 

 

C 
Enligt tidigare FEM-analyser var 

enskild wakeboard- svagare och 
svårmonterad, därför uteslöts denna 
då koncept D skulle ge större styrka.   

D 
Trolig lösning,  

behölls för utvärdering 
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BOCKAD MOT DÄCK 

 

E 
Trolig lösning,  

behölls för utvärdering 

F 
Då denna krävde en extern 

överliggare för att fungera uteslöts 
ramverket p.g.a. sämre ur 

tillverkning- och monteringssynpunkt. 

	  

Kombination C och F uteslöts, se anledning i tabell 10 ovan. Av de återstående 4 
ramverkskombinationerna gjordes sedan utvärdering efter kriterier som totalvikt, DFMA, tyngdpunkt, 
pris och hållfasthet.	  

5.3.3.3 DFMA RAMVERK 
Ulrich & Eppinger (2012) beskriver DFMA som en metod vars syfte är att göra hela produktionen och 
monteringen mer effektiv, vilket bör resultera i en tidsbesparing som även sänker kostnader för 
tillverkning. En viktig del är att minska antalet unika delar och material i en produkt. De olika 
komponenterna ska också vara utformade på ett sådant sätt att det blir svårt att montera fel genom 
t.ex. använda symmetriska delar eller delar som inte passar om man försöker använda dem fel.	  

Gällande DFMA så innefattar det i detta fall; montering, tillverkning, bearbetning, lagerhantering, 
antal delar, unika delar samt skruv. Här skiljer sig koncepten något. Vad gäller lager- och 
transporthantering ses grabbräcken till B och D bättre än för A och E eftersom dessa är lättare att 
stapla samt transportera. Inga komponenter är dock längre än EU-lastpallar på 120cm och fungerar 
därmed för transport. 	  

För- och nackdelar för vardera ramverkskoncept gällande DFMA sammanställdes i tabell 11 nedan 
som sedan följs av tabell med värden för de olika kriterierna. För kostnader gällande bearbetning har 
bockning uteslutits och endast kostnader för svetsning tagits med, denna enligt företagets uppgifter (se 
bilaga 1). Kriterierna för tabell 11 tillsammans med FEM-analysen i nästa kapitel utgör grunden för 
val av ramverkskoncept.  

Tabell 11. Utvärdering av ramverksalternativ efter DFMA 
 A B D E 

 

  
  

TÄTNING Eftersom större hål 
måste göras i däcket 
anses denna svårare 
att tätas än D och E 

Eftersom större hål 
måste göras i däcket 
anses denna svårare att 
tätas än D och E 

För B krävs endast 
borrhål i däck och balja 
vilket gör den lättare att 
täta än övriga 

Ramverk E kräver 
mindre tätning än D 
och E eftersom inget 
hål i däcket görs annat 
än borrhål 

LAGER OCH 
TRANSPORT 

Större grabbräcke 
försämrar 
lagerhållning och 
transport 

Lättare än A och E ur 
lagerhanteringssynpunkt 

Lättare än A och E ur 
lagerhanteringssynpunkt 

Större grabbräcke 
försämrar lagerhållning 
och transport 
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TILLVERKNING 
OCH 
BEARBETNING 
 

Grabbräcket bockas 
och fötter svetsas på 
ställen som monteras 
på taket mot 
stängerna. Fötter 
svetsas även på 
stängerna. Skruvhål 
mot balja 

Grabbräcket bockas och 
hylsa med gänga 
svetsas på där 
grabbräcket monteras 
mot stängerna. 
Stängerna bockas två 
gånger vardera. Skruvhål 
mot ramverk samt mot 
balja. 

Grabbräcket bockas och 
hylsa med gänga svetsas 
på där grabbräcket 
monteras mot stängerna. 
Stängerna bockas två 
gånger vardera. Fötter 
svetsas på nedtill. 

Grabbräcket bockas 
och fötter svetsas på 
ställen som monteras 
på taket mot stängerna. 
Fötter svetsas även på 
stängerna som är 
bockade nedtill. Två 
bock per stång.  

MONTERING Krävs två personer för 
att montera, går åt 
mer skruv än B och D 
p.g.a. grabbräcket. alla 
delar och skruvar är 
väl synliga och lätt- 
tillgängliga  

Krävs troligtvis två 
personer för att montera 
men har ett mer 
lätthanterligt grabbräcke. 
stagen som likt A är 
svåra att nå båda sidor 
samtidigt.   

Enkel montering för en 
person men kräver högre 
precision för att passa in 
stängerna till det välvda 
däcket.   

Krävs två personer för 
att montera, mycket 
skruv då samma 
grabbräcke som A 
används samt beslag. 
Likt A och B är det svårt 
att nå båda sidorna av 
stängerna samtidigt    

	  

Tabell 12. Dataredovisning från utvärdering av ramverk efter DFMA 

  A B D E 

Antal delar (st.) 5 4 4 13 

Antal unika delar (st.) 2 2 2 3 

Antal skruv (st.) 16 12 12 32 

Massa (kg) 13,5 15,8 14,5 13,7 

Kostnad material (kr) 2025 2370 2175 2055 

Kostnad svetsbearbetning (kr) 440 80 270 440 

Totalkostnad (kr) 2465 2450 2445 2495 

Tätning svår svår lätt medel 

Lagerhantering medel lätt lätt medel 

Tillverkning & bearbetning medel lätt medel medel 

Montering medel lätt medel svår 

	  

5.3.3.4 FEM-ANALYS RAMVERK 
FEM-analys av extremfallen gjordes av ramverkskoncepten. I analysen har komponenterna 
sammanfogats med M10 bult samt standarprofilmåttet 40x20 mm och godstjocklek 1,5 mm (den 
minsta profilen anpassad för fönsterpartiernas kontaktyta och montering). Låsningar för att simulera 
stöd från tak och fönster är dock uteslutna, således är resultaten endast en analys av hur ramverket tar 
upp krafter. I praktiken skulle både tak, rutor, däck och skrov ge ett extra stöd. Dock har taket, 
rutornas samt akterluckans vikt tagits med i beräkningarna för den pålagda kraften.  
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Maxspänningarna innefattar singulariteter, vilket innebär att elementen är större än anläggningsytan 
vid hörn och kanter. Dessa kan således uteslutas och högsta spänning uppskattas subjektivt11, något 
som även gjordes. Se figur 37 för den uppskattade spänningen samt maxdeformation och bilaga 4 för 
visualiseringar samt data för FEM-analysen. 

 
5.3.3.5 VAL AV RAMVERK 
Kriterier för ramverken rankades och viktades, här ansågs användarens säkerhet av störst vikt och fick 
därför högst procentsats. Denna multiplicerades sedan med den poäng som gavs för vardera 
ramverkskoncept. Se tabell 13 för resultat och bilaga 4 för bakgrundsdata. Summan av poängen som 
gavs för vardera koncept sattes till 10 för att dessa inte skulle påverka rankingen. Ur tabellen kunde 
sedan utläsas att koncept D och E fick högst totalsumma. FEM-analysen i tidigare skede visade att 
Wakeboard-fästet (koncept D i detta fall) fick väldigt höga spänningar, i motsats till denna FEM-
analys där den efter viktningen gavs höga poäng och lägst spänningar. Anledningen till detta kan vara 
att glasfibret var parallellt med kraftpåläggningen till skillnad från A, B och E. Eftersom viktningen är 
uppskattat och väldigt subjektiv valdes därför att diskutera detta med företaget. Tillsammans med dem 
beslutades att kombinera A och E. Detta med anledning av att A och B enskilt gör hål i däcket vilket 
medför onödig risk av vattenintrång och D osäkert på så vis att det hade fått höga spänningar i den 
första FEM-analysen. Därför beslutades att vända ingjutningen på däcket från A med en bockad 
variant från E.  

Tabell 13. Viktade kriterier och utvärdering av ramverkskoncepten 

  RANK VIKT A B D E 

Antal delar 6 0,04 2,25 3,25 3,25 1,25 

Antal unika delar 6 0,04 2,75 2,75 2,75 1,75 

Antal skruv 6 0,04 2,25 3,25 3,25 1,25 

Kostnad  4 0,10 2,5 2,5 2,5 2,5 

Tätning 3 0,15 2 2 3,5 2,5 

                                                        

11 Tobias Andersson Lektor i maskinteknik Högskolan i Skövde, personlig kontakt 2016-04-15 
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Figur 37. Maxdeformation samt uppskattad spänning för ramverkskoncepten 
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Spänning 1 0,22 2 1 4 3 

Massa 6 0,04 4 2 1 3 

Tyngdpunkt  2 0,19 3 3 1 3 

Lagerhantering 6 0,04 2 3 3 2 

Tillverkning 5 0,07 2,25 3,25 2,25 2,25 

Montering 5 0,07 2,5 3,5 2,5 1,5 

SUMMA   1 2,4225 2,3825 2,7075 2,4875 

	  

5.4 KONCEPTVAL 
När detaljutformning och utvärdering för vardera koncept Alfa och Bravo var gjort, utvärderades 
dessa mot varandra efter en SWOT-analys. I en SWOT-analys länkas en nulägesanalys av ett eller 
flera valda målobjekts styrkor och svagheter till möjligheter och hot från omgivningen (Parment 
2008). Kriterier som ansågs viktigt för utvärderingen var inom DFMA, säkerhet, kostnader, DFE men 
även formspråksmässiga kriterier, se tabell 14. 

Tabell 14. SWOT-analys av Alfa och Bravo 
 

  
STYRKOR 
 
 
 

Lätt att montera 
Få delar 
Mycket god hållfasthet 
Säker och beprövad metod 

Hög innovationsgrad inom båttillverkning 
Otraditionell konstruktion 
Lätt att demontera 
God hållfasthet 

SVAGHETER 
 
 
 

Mycket sika och lim 
Extra tätning vid skarndäck krävs 
Mycket spillmaterial (GRP) på grund av hålen som 
måste sågas ut för glaspartierna 
Måste ha externa droppkanter för avrinning av tak  

PVC-listen kan påverkas negativt av den marina miljön  
Många delar vilket leder till flera monteringsmoment 

MÖJLIGHETER 
 
 
 

Stor frihet vid formgivning, framförallt vid fönster 
eftersom de limmas.  
Använda konceptet för andra storlekar inom Ryds 
båtmodellprogram 

Använda konceptet för andra storlekar inom Ryds 
båtmodellprogram 

HOT 
 
 
 

Genom externa droppkanter finns det en möjlighet att 
den blir svårsåld p.g.a. estetik. 

Oklarheter kring styvhet då båttillverkningsmetoden ej är 
beprövad 

 
De två koncepten tycktes i stort väldigt jämbördiga och klarade kraven bra. De viktigaste kriterierna i 
SWOT-analysen ansågs vara att den är säker, DFMA, samt huruvida koncepten innebär hög 
innovationsgrad. Vad gäller säkerhet gick det att jämställa koncepten. Koncept Alfas fördel var 
gällande enkelhet vid montering, vilket även var till dess nackdel då komponenterna limmas. Detta 
gör hyttbåten svårare att demontera och reparera vid exempelvis glasbrott. Bravos höga 
innovationsgrad var till dess fördel eftersom det eftersträvades med anledning av att utveckla 
klassiska båttillverkningsmetoder. Detta var dock även orosmomentet eftersom det var en obeprövad 
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metod för båttillverkning inom företaget. Även priset var en viktig faktor som beaktats. Tabeller över 
grovt uppskattade kostnader ställdes upp innehållande särskilda kostnader för vardera koncept, dvs. de 
delar som båda koncepten innehar uteslöts. Engångskostnaden är beräknad på kostnad per båt utslaget 
på tillverkningen av 25 båtar per år under 5 år. Se tabell 15 och 16. 

Tabell 15. Särskilda kostnader unikt för Alfa 

ALFA 
BALJA + PULPET ÖVERDEL (GRP) SIKA OCH LIM DROPPLIST 

Massa Pris Massa Pris Meter Antal Pris Massa Pris 

Materialanvändning 56 1120 45 900 ca 20 3 150 10 200 

Bearbetning                   

KOSTNAD   1120   900     150   200 

TOTALKOSTNAD 2370 

      	   	   

Tabell 16. Särskilda kostnader unikt för Bravo 

BRAVO 
BALJA PULPET RAMVERK RAMVERKSLIST TAK PVC-LIST 

Massa Pris Massa Pris Massa Längd Pris Massa pris Massa Pris Massa Massa Pris 

Materialanvändning 50 1000 10 200 5,2 4 780  4 600 30 600 1 6 50 

Bearbetning             440               

Engångskostnad                           160 

KOSTNAD   1000   200     1220   600   600     210 

TOTALKOSTNAD 3230 

              

Koncept Bravo uppskattades vara 860 kr dyrare än Alfa, vilket är en väldigt liten skillnad sett till 
båtens totala kostnad. Valet av koncept att gå vidare med gjordes efter diskussion med företaget där 
innovationsgrad vägdes in tungt. Därav valdes koncept Bravo att gå vidare med som slutkoncept. 

5.5 MOCK-UP 
En mock-up byggdes för att undersöka hyttmodulens storlek, mått och form. Mock-uper är fullskaliga 
funktionsmodeller som används för att undersöka funktion, ergonomi eller rörelseutrymme. 
Parametrar som bör undersökas vid bygge av mock-up är antropometriska överväganden, design-för-
alla, hur lösningen instinktivt upplevs samt människans kognitiva och erfarenhetsmässiga förståelse 
för designen (Wikberg-Nilsson, Ericson & Törlind 2015).  

De aspekter som ansågs viktigast för en mock-up av hyttbåten var ergonomiska aspekter, formspråk 
samt måttbestämmelser. Ergonomiska aspekter innefattade mått för takhöjd, mittgång, styrcentral, 
samt placering av säten, dörr och luckor för rörelseutrymme och smidig ut- och ingång. 
Utgångspunkten för att kunna sätta mått för ergonomisk anpassbarhet var takhöjden. Som nämns 
tidigare togs måttet på takhöjden, 1800 mm från befintliga hyttbåtar (även i större storleksklasser). 
Antropometriska mått baserat på data för svensk population hämtades för män och kvinnors 
kroppslängd. Detta för att undersöka vad den önskvärda takhöjden skulle vara för att 
inkludera/ackommodera 95 % men även hur många procent som inkluderas med takhöjden 1800 mm. 
Takhöjden skulle dessvärre behöva vara ca 1882 mm för att inkludera 95 % av kvinnor och män. 
Takhöjden 1800 mm skulle täcka in ca 97 % av den kvinnliga befolkningen medan endast ger plats åt  
55 % av den manliga svenska befolkningen (Högskolan i Skövde 2011). Takhöjden ansågs ändå vara 
god anpassad med anledning av konkurrentanalyserna och en högre takhöjd skulle tyvärr kunna 
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medföra sämre estetik och således säljbarhet samt högre tyngdpunkt och därigenom sämre stabilitet. 
Mått som plats för knän och placering av styrcentral samt stol togs från Ryds befintliga båtmodeller 
medan utgång aktertill och horisontsikt testades med användare vars kroppslängd är 1790 mm (som 
precis även klarar utgångsmåttet för takhöjden).  

Mock-upen byggdes utifrån ett befintligt 548 däck. Däcket modifierades i den mån som var 
nödvändigt för nedsänkning av durken för mittgången. Hyttens resterande delar byggdes av plank och 
plywood. Planken användes för att bygga upp ramverket för modellen och plywooden för ytor, 
mestadels kommande glasfiberkomponenter. Se figur 38 för mock-up, figur 39 för exempelbild på 
ergonomitest och bilaga 5 för fler bilder.  

 
Figur 38. Mock-up av hyttbåten 

 

 
Figur 39. Ergonomitest för måttsättning 
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6 RESULTAT 
Slutligt resultat är en ramverksbyggd hyttmodul som tidigare benämnts koncept Bravo. Hyttbåten har 
utvecklats utifrån de tre viktigaste punkterna för företaget; säkerhet, funktion och formspråk. Båten är 
byggd för att vara ett prisvärt alternativ för både transport av personer och föremål i skärgårdsmiljö. 
Ett stort inneutrymme i förhållande till båtens storlek har därför skapats, med goda möjligheter för 
mycket last och extra platser för passagerare. Stora fönsterpartier har valts för att skapa rymd och en 
ljus miljö inne i hytten. Hyttens tak är försedd med greppvänliga räcken som är förankrade i 
ramverket och i däcket aktertill för att ge extra stabilitet. Taket valdes att vara högre i mitten än 
kanterna för att bibehålla den relativt goda takhöjden invändigt samtidigt som sidorna sänktes för att 
båten inte skulle kännas så hög och vinglig rent formgivningsmässigt. Sidan på taket gavs en liten 
djupare nedsänkning på mitten för att fönstrets ovankant och underkant inte skulle se parallella ut och 
ge känslan av ett akvarium.  

Fördäcket på hyttbåten har en sittplats längst fram i fören. Fördäcksväggen på modulen är försett med 
två förvaringsutrymmen som är infällda i fördäcksväggen för förvaring av t.ex. fendrar. Nödvändiga 
kompromisser har tagits under projektets gång med anledning av kostnader och att i största mån 
undvika vattenintag och skador på båten. Av ergonomiska skäl har batterilådans placering i 
mittgången flyttats till under pulpeterna samt att ett uthugg i taket framtill gjorts för plats för 
dörröppning. Se figur 40 för färdig hyttmodul och figur 41 för hytten monterad på däck och skrov.  

 
Figur 40. Hyttmodul med utrustning och inredning 
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Figur 41. Hyttmodul monterad på däck och skrov 

 
Båten är dimensionerad efter vad som är godkänt för en människa att krocka i utan säkerhetsbälte, 
med detta menas att krafterna som uppstår vid en sådan krock har använts för att försäkra ramverkets 
hållfasthet. Hyttens tyngdpunkt är placerad strax ovanför den nedre fönsterlisten, uppskattat till    
880 mm från durk och vattenlinje samt 1090 mm från fördäcksdörr, se figur 42. 

 
Figur 42. Hyttmodulens tyngdpunkt 
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Alla krav har uppfyllts med undantag av de två första i kravspecifikationen; låg tyngdpunkt för att 
båten inte ska välta, samt båten ska vara osänkbar, eftersom dessa inte har kunnat bekräftas och det 
saknades måttkännedom, mer om detta under diskussion.   

Hyttens totala vikt med alla komponenter är ca 145 kg och materialkostnader uppskattades till ca      
10 500 kr, se tabell 17. Kostnaderna är för de kända komponenternas materialkostnader efter den 
tidigare satta datan. Här har kostnader för gångjärn, gasfjädrar, dörrstopp, dörrhandtag, skruv och bult 
samt extrautrustning uteslutits. Delar som köps in som standardprodukter är takluckorna och 
fördäcksdörren, all elektronisk utrustning som lampor, högtalare, ventilation, samt smådelar som 
dörrhandtag, gångjärn, gasfjädrar, och dörrstopp. Takluckor som det konceptgenererats på tidigare 
valdes att istället köpas in med anledning av de många befintliga takluckor, anpassade för hyttbåtar, 
som finns idag. Resten av hytten tillverkas av företaget själva eller tillverkas exklusivt för företaget. 
Kostnad och massa för dörr och dörrlist har dock räknats med i tabellen nedan som en uppskattning. 

Tabell 17. Massa och kostnader för hyttmodulens komponenter 

KOMPONENT MASSA (kg) KOSTNAD (kr) 

Balja 53,7 1 074,0 
Fönsterlist nedtill 1,0 5,1 

Fönsterrutor 30,0 3 358,0 
Vertikal fönsterlist (4st) 1,5 226,2 

Akerhörn (2st) 3,1 62,0 
Akterlucka 8,0 950,0 

Ramverk (4st) 5,1 765,0 
Dörrlist 1,2 174,0 

Tak 22,5 449,5 
Taklucka (2st) 5,5 2 000,0 
Grabbräcke 7,0 1 050,0 

TOTALT 138,6 10 113,8 
 

6.1 MONTERING OCH KOMPONENTER 
Hyttmodulen består av flera delar som kan submonteras till en hytt för att sedan lyftas ner i däcket. 
Dock monteras hytten med fördel i däcket för att en hel hytt troligen blir svårt att hantera med 
anledning av dess storlek och form, samt att om hytten monteras i däcket kan man dra bulten som 
fäster ramverket genom både däck och balja. Om hyttmodulen istället väljs att submonteras måste 
ramverket endast skruvas i baljan. Monteringsflödet kommer därför att gå igenom montering via däck 
eftersom denna är den mest fördelaktiga. För figur 43 har däcket uteslutits ur monteringen för 
tydligare visualisering. Figuren är en överblick över monteringen som följs av en grundligare 
genomgång.  
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Figur 43. Monteringsflödet av hyttbåten. Bild (a) till (i) är hyttmodulen monterad i däcket men för 

tydligare visualisering av komponenter uteslöts det i figuren 
 

Baljan är den största delen och utgör hela grunden till hytten. Tillverkningen av baljan görs genom 
vakuuminjicering i GRP av företaget själva. För alla GRP-komponenter trimmas gjutskägget (kant av 
överskottsmaterial som uppkommer vid gjutning) så en fin glasfiberkant fås.  

(a) balja som grund (c) ramverk monteras

(g) pulpeter monteras

(j) hytten färdigmonterad på däck
(k) däck & hytt monteras på skrov 

samt övriga komponenter monteras

(b) glaslister monteras

(e) glaslister spänner åt glasen

(h) inredning & styrcentral monteras

(d) glas monteras (f) aktervägg monteras

(i) tak, dörr & akterlucka monteras



 59 

Delen inkluderar aktersoffa, nedsänkning för mittgång, hålrum för ramverket, stöd för 
instrumentbrädan som också utgör en förvaringsficka sett från fördäcket. I längsgående riktning och i 
nivå med aktersoffan har en mindre avsats gjutits in för möjlighet till montering av sidobänkar eller 
säng. Baljans ovankant som glasen fäster vid är något svängd för att följa båtens form men framförallt 
för att de befintliga grabbräckena i fören fortfarande ska passa till båten. Den vida radien gjorde även 
det nödvändigt med uthugg i fören för att undvika större glapp mellan balja och däck. Denna används 
som fenderhållare. Se figur 44. 

 
Figur 44. Balja med nedsänkt mittgång, aktersoffa, plats för fendrar i fören samt ingjutning för 

ramverksmontering 
 

Innan montering av balja på däck placeras självlänsen mellan dessa. Denna består av ett rör för 
transport av vatten samt ett galler framtill för att undvika intag av smuts, löv eller liknande som skulle 
göra den obruklig. En inspektionslucka monteras med fördel vid anslutning till befintlig läns för 
möjlighet till rengöring, samt för att kunna öppna upp för självläns om vatten skulle komma in i 
hytten. Se figur 45. 

Figur 45. Självläns  
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Vidare tandspacklas baljans sidor med sika, varpå den sänks ner i däcket. Spacklingen görs för att 
hytten ska limmas fast samt bli tät så vatten inte kan ta sig in under och leda till kälsprängning. Innan 
den sänks ner behöver hål för fördäcksdörren, akterluckan och för ramverket göras. 

När baljan är på plats förs de bockade ramverksstagen ner i de ingjutna facken på baljan, se figur 46. 
Kablar bör dock dras till elektriciteten som behövs i taket (lanterna, högtalare etc.) i en av stängerna 
innan ramverket skruvas fast från utsidan av däcket. Ramverket har gängade hål för att undvika 
skruvhuvuden eller muttrar inne i hytten, alla skruvhuvuden kommer således sitta på utsidan av 
däcket. Monteringen bygger på att däcket ännu inte är nedsänkt i skrovet.  

 
Figur 46. Bockat ramverk samt akterhörn 

 
När ramverket är på plats monteras glaspartierna. Första steget är att värma upp fönsterlisten i PVC 
med H-profil, H-profilen gör att listen är identisk på både ovan- och undersida vilket medför att den 
inte går att montera upp och ner. Listen värms upp för att bli lätt att arbeta varpå den monteras på 
baljans sidokanter. När listen fortfarande är mjuk förs fönsterpartierna ned i PVC-listen, gummilister 
monteras på de vertikala delarna som sedan spänns fast mellan de vertikala fönsterlisterna och 
ramverket, se figur 47. De vertikala fönsterlisterna är bockade plåtar i syrafast rostfritt stål, de är även 
symmetriska i vertikalt led vilket medför att de är svåra att montera fel. Sidofönsterna kommer 
färdigskurna i akrylplast och är identiska till både styrbord och babord för att inte felmontering ska 
ske, även de två främre rutorna är identiska för att inte kunna monteras fel. För att fixera de främre 
glasen helt monteras också dörrkarmen till fördäcksdörren fast, en U-profil i syrafast rostfritt stål som 
glasen vilar i med en gummipackning emellan. Stålprofilen ger också möjlighet att montera 
fördäcksdörren. 
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Figur 47. Illustrering av hur fönsterpartier spänns mellan ramverk och vertikal list 

 
Vid aktern fästs två GRP-komponenter i varsitt hörn, se figur 46 ovan. De fäst på samma sätt som 
fönsterpartierna med PVC-listen som redan fästs i den nedre kanten samt inspänningen mot 
ramverket.  

När akterdelar, ramverk och glas är på plats och hyttens ”väggar” är klara monteras taket. Innan taket 
monteras kan det dock vara läge att montera in inredningen bestående av stolar, sätesdynor, pulpet, 
styrcentral etc. Detta är dock inte ett måste men troligen en fördel då takhöjden är begränsad, samt att 
delarna kan lyftas in i hytten med traverser så länge taket inte är på plats. Med fördel monteras även 
takluckorna på taket innan den monteras på hytten. Takluckornas placering är måttsatt för att styrman 
och passagerare stående ska hamna centralt i öppningen och inte slå i huvud eller axlar. Innan taket 
monteras placeras en gummilist längs glasens och akterhörnens ovankant varpå taket sedan lyfts på. 
Taket har en ingjuten kant på undersidan och passar runt glasen som fixerar taket, se figur 48. Extra 
skruvar för att fästa akrylglasen i takets nedgjutna kant kan vara aktuellt för att motverka glapp om det 
skulle uppstå. Avrinning sker åt styrbord och babord sida. Taket gjuts enligt företagets 
gjutningsteknik där viss efterbearbetning sker för att snygga upp kanter och göra hål för takluckor, 
lanternor etc.  

 
Figur 48. Illustrering av takmontering runt fönsterpartier 

 
Därefter lyfts takets grabbräcke på som skruvas i ramverket och på så viss klämmer fast taket mellan 
ramverket och grabbräcket. Grabbräckets främsta funktion är att vara greppvänligt så användaren inte 
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riskerar att ramla i vattnet. Här valdes att göra en svag bockning så det följer takets form samt en 90 
graders bock aktertill som sedan ansluts till däcket för stabilitet. Grabbräcket på taket är också tänkt 
för montering av önskvärda tillbehör som lampor eller liknande. Räcket ska också göra det möjligt att 
spänna fast en viss last på taket.   

 
Figur 49. Illustrering av montering av grabbräcke på ramverk (mellan dessa är taket) 

 
I takets bakkant monteras sedan akterluckan med två gångjärn. Akterluckan är av akrylplast med en 
gjuten ram i GRP. Luckan öppnas utåt och uppåt och kräver därför två gasfjädrar som håller den på 
plats i öppet läge och för att inte åka ner och klämma användaren, se figur 50.  

 
Figur 50. Stor akterlucka med gasfjädrar för ökad rymlighet och rörlighet för utgång aktertill 

 

 



 63 

6.2 TVÅ UTRUSTNINGSVARIANTER 
Hyttbåten kommer i två estetiska utförande med olika utrustningsnivåer, där en stor del av intrycket 
grundar sig i färgsättningen. Utan att ändra själva båten något skapades olika karaktärer genom olika 
färgsättning och tillbehör. Den första versionen, SUV edition, riktar sig till en extremare användare 
där funktion är viktigast. Det andra utförandet, Klassisk edition, ger båten en mer familjär framtoning, 
även här med inspiration från konkurrensanalysen där ljusa färger och trä var vanligt för familjebåtar.  

6.2.1 SUV 
SUV edition kännetecknas lättast genom dess mörkgråa tak, mörka teakdäck med vit nåt samt att alla 
grabbräcken är lackerade i mattsvart, se figur 51. Hyttbåten ger känslan av den bruksbåt den faktiskt 
är. Här hämtades inspiration från förundersökningen som grundas på dagens marknadsutbud. 
Bruksbåtar är ofta tillverkade i aluminium och i vissa fall målade i mörka färger varpå en mörkare ton 
har valts för den extremare varianten. Inspiration har även hämtats från terrängbilar. Båten har 
extrautrustning som radar, extraljus och brandsläckare för att öka säkerheten och underlätta vid dålig 
sikt. Invändigt är stolarna och dynorna mörka med markerande sömmar för att skapa attityd. 
Instrumentpanelerna är klädda i mörkgrå matt vinylfilm för att minimera reflektioner. 

 

 

 
 

 
Figur 51. SUV edition 
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6.2.2 KLASSISK 
Klassisk edition är en båt som ska ge en familjär känsla. Båtens glasfiberdelar har genomgående 
samma vita färg. Utvändigt har båten en diskret dekal, se figur 52. Durken är klädd med ett naturligt 
teakdäck med svart nåt. Teaken ger en marin känsla och medför en god trivselgrad tillsammans med 
de marinblå stolarna och dynorna inne i hytten. Instrumentpanelen är försedd med en mörk matt yta 
för att minimera reflektioner. Alla detaljer som handtag, metallstag och grabbräcken är av högblankt 
rostfritt syrafast stål som ger ett gediget intryck.  

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 52. Klassisk edition 

6.3 LIVSCYKELANALYS 
Slutligen gjordes en livscykelanalys med anledning av att undersöka hyttmodulens miljöpåverkan. En 
livscykelanalys tar hänsyn till en produkts miljöbelastning från att råmaterial utvinns till tillverkning, 
användning under dess livstid till dess att produkten förbrukats och antingen deponeras, återvinns 
eller återanvänds (Ljungberg 2007). Transporter för råvaror och komponenter tas även med i en 
livscykelanalys men i detta fall kommer detta att uteslutas då kännedom saknas. 

Under projektets gång har DFE varit centralt men inte kunnat uppnås i önskad grad. Detta med 
anledning av de av företaget önskade materialen och tillverkningsmetoderna. Fokus har istället varit 
på att förenkla tillverkningsprocesser genom att till exempel inte välja komplicerade listverk eller 
bockningar av glas. Även en strävan efter att minska hyttmodulens vikt genom bland annat välja 
akrylglas som sidofönster och således minska bränsleförbrukning under användning. Projektet som 
sådant har strävat efter att minska energianvändning genom att använda moduler vars komponenter 
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förhoppningsvis ska kunna användas på andra storleksmodeller. Avfallshantering har inte kunnat 
påverkas då den största delen är av GRP vars polyester och glasfiberväv är mycket svår att 
materialåtervinna och slutar ofta på soptippen. Därav har komponenter ritats för att ge minimalt med 
spill. En EU-finansierad studie från 2012 (Stena Metall AB) presenterar dock en modern teknik inom 
området där man påvisat möjligheter att återvinna glasfiberarmerad polyester. Man använder sig av 
pyrolys, en process där ett organiskt ämne upphettas i hög temperatur i syrefri miljö. På så sett sker 
sönderfall utan förbränning. Vad gäller GRP används metoden mikrovågspyrolys (upphettning med 
mikrovågor) där polyestern bryts ned till gas och olja varpå glasfibret, som behåller den största delen 
av sin styrka, sedan kan återanvändas. Oljan kan vidare användas som råmaterial för industrin. Detta 
gör att de komponenter på hyttmodulen av glasfiberarmerad polyester skulle kunna återvinnas och 
återanvändas. För livscykelanalysen (Granta Design Ltd. 2015) gjordes beräkningar för miljöpåverkan 
med återanvändning av glasfibret av GRP genom mikrovågspyrolys och återvinning av resterande 
komponenter (utom PVC). Valet gjordes också att inga komponenter är av återvunnet material. 
Resultatet presenteras som koldioxidekvivalenter för det samlade avtrycket. Se diagram i figur 53 för 
koldioxidekvivalenter under dess livstid samt tabell 18 för ett års användning beräknat på att båten är i 
bruk 20 år. Figuren visar även på End of life potential (EoL) som är ett mått på hur mycket energi som 
finns kvar i materialet för att kunna återinföras i kretsloppet.  

 
Figur 53. Koldioxidekvivalenter under dess livstid (20år) 

 
Tabell 18. Koldioxidekvivalenter under ett år 

 CO2 (kg/year) 
Equivalent annual environmental burden 

(averaged over 20 year product life): 48,7 

 
Tabell 19 visar värdena för figuren. Genom denna beräknades sedan hur stor procent (%) av den totala 
energiförbrukningen för hela livscykeln som går att energiåtervinna. Då metoden för glasfiber innebär 
att glasfibret behåller mestadels av sin styrka medan polyestern blir olja valdes endast 65 % av GRP 
till återanvändning (sammansättning glasfiberväv 65 %, polyester 35 %). Ekvation 3 visar att ca 57 % 
av ursprungsenergin kan återvinnas. 
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Tabell 19. Resultat av förenklad livscykelanalys 

PHASE 
Energy            

(MJ) 
Energy 

(%) 
CO2 footprint 

(kg) 
CO2 footprint 

(%) 

Material 1,41E+04 88,8 883 85,6 

Manufacture 1,73E+03 10,9 136 14 

Disposal 53,1 0,3 3,72 0,4 

Total  1,59E+03 100 974 100 

End of life potential 
(EoL) 

-9,13E+03   -544   

 

 
!"!!""#$%&'#,!"#  !"#$%#&'(  (!")

!"!!""#$%&'#,!"!#$  (!")
≈ 0,57     (3) 

En beräkning gjordes även på hur mycket koldioxidekvivalenter hyttmodulen genererar i form av 
bensinförbrukning under dess livstid (20 år). Här beräknades att hyttbåten används alla månader utom 
fyra då det antogs vara is på vattnet, samt användning fem dagar i veckan. Beräkningar gjordes alltså 
för hyttmodulens vikt och på 240 dagar per år och 10 km per dag (t o r till Donsö från fastland) vilket 
kan anses extremt men då hyttbåten är avsedd för personer som pendlar mer eller mindre till vardags 
gjordes ändå denna uppskattning. Bränsleförbrukning för båtar saknades i programmet, därför valdes 
kategorin familjebil som mycket avrundat drar 1 liter/10 km. Då båtars bränsleförbrukning ofta 
uppskattas till 1 liter/distans valdes att istället höja dagstransporten med faktor 5,4 (1 distans är ca 
1,85 km) till 54km för att motsvara kategorin familjebil. 

Resultatet visade sig att koldioxidekvivalenter för hyttmodulens bensinförbrukning uppgår till ca 285 
kg/år och är ca 85 % av hyttmodulens totala energiförbrukning under dess livstid. Detta bekräftar 
tidigare diskussioner kring val av material med anledning av viktreducering.  

Enligt Naturvårdsverket (2007) genereras 2,77 kg CO2-ekvivalenter per liter bensin (95 oktan). För 
användning 240 dagar om året, 10 km och 5,4 liter om dagen skulle detta istället innebära ca 3 600 kg 
koldioxidekvivalenter per år för hela hyttbåten.  
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7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
I detta avsnitt diskuteras projektet, de metoder som använts och resultatets styrkor och brister. 
Kortare slutsatser om gjorda val och förbättringsmöjligheter dras. Slutligen görs en redovisning 
av rekommenderat fortsatt arbete.  

7.1 METODIK 
Examensarbetet har som helhet varit mycket intressant och lärorikt. Det har öppnat upp för en större 
förståelse för designprocessen och dess kraft samt givit produktutvecklingsmetoder ett nytt ansikte. 
Många nya insikter har erhållits i hur man bäst bemöter och angriper svårigheter, både inom 
produktutveckling och projektplanering.  

Efter projektets avslut börjar ifrågasättande som; Vad har gått bra? Vilka metoder har givit mer och 
vilka inte? Vad kunde gjorts bättre? Vad tar vi med oss till framtida projekt? På dessa frågor finns lika 
många svar som det finns stjärnor i rymden och därför kommer endast de viktigaste att tas upp, de 
som har påverkat projektets gång och utfallet mest.  

En av de mest användbara metoderna för detta projekt har varit att göra en mindmap, ett systematiskt 
strukturerande av komponenter och dess relationer. Denna har varit genomgående under projektets 
gång och har gjort förståelsen för de många problem som finns inom båttillverkning till ett faktum. 
Hur en komponent alltid påverkar en annan och vilka komponenter eller delfunktioner som är bäst 
anpassade till en annan eller andra. Dock har många delar ur mindmapen behövt uteslutas delvis med 
anledning av tidsbrist. Ju längre ut från centrum av denna, desto mindre konceptgenerering har kunnat 
göras då de måste anpassas till de större och viktigare komponenterna närmare centrum. Denna insikt 
fanns tyvärr inte initialt i projektet, då hela projektet kändes ofantligt stort och komplext. Här hade 
därför större förståelse för grundproblemet med moduluppbyggnad av båtar behövts och just varför 
konkurrenter inte arbetar på detta sätt idag. Val att utesluta vissa delar, såsom självläns, batterilåda 
och taklucka hade också möjligtvis gjort att andra delar av hyttmodulen skulle få den plats som 
egentligen var nödvändig. Att inse våra begränsningar hade således varit nödvändigt men att helt 
utesluta dessa mindre faktorer hade dock inte varit möjligt. Ett uteslutande hade troligtvis medfört 
mindre trovärdigt eller realistiskt resultat eftersom t.ex. självläns är nödvändighet för hyttbåtar.  

Förstudien har mer eller mindre pågått under hela projektets gång, för varje problem som uppstod 
ställdes frågan, hur gör andra för att lösa just detta problem eller för att lösa liknande problem inom 
andra områden. En större förstudie i tidigt skede hade möjligtvis istället lett till att vissa beslut som 
felaktigt togs, (t.ex. att välja cirkulära ramverksprofiler) inte hade tagits. Det är dock detta som istället 
har bidragit till en större lärdom för designprocessen och hur och varför dessa val gjordes. En större 
förstudie hade således varit nyttig men frågan är då om tidsåtgången hade stått i proportion till 
kvaliteten på utfallet.  

För många delfunktioner har systematiska metoder använts, såsom bl.a. morfologisk matris och FEM-
utvärdering, i många fall med bedömningar efter realism. Utvärderingar som gjorts har dock inte alltid 
varit helt beslutsgrundande eftersom problemet har varit relativt komplext och hyttmodulens 
komponenter behövts anpassas till varandra, men även för att många utomstående faktorer påverkar, 
såsom exempelvis tätningsmöjligheter och monteringsordning. 
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7.2 RESULTAT 
Resultatet är en praktisk hyttmodul för montering i Ryds maskinpark. Under projektets gång var 
submontering av hyttmodulen aktuellt varpå den monteras i däck och skrov. Resultatet blev dock en 
annan monteringsföljd där hyttmodulens komponenter monteras enskilt på däck och skrov. Den 
främsta anledningen var att baljan antagligen blir lättare att fästa ordentligt i däcket som en enskild 
del samt att påläggning av sika innan montering på däck skulle bli opraktiskt och oergonomiskt för 
montörer på företaget. Hyttmodulen skulle även troligen bli svår att manövrera på grund av dess 
tyngd och form samt företagets låga takhöjd i den avsedda lokalen. Extra bultar skulle även behövas 
då ramverket behöver fästas i vardera däck och skrov istället för dessa gemensamt. Samma bult 
genom både däck och skrov ger även mer styrka för hyttbåten.  

Hyttmodulen, med totalvikten 145 kg, har tyngdpunkten sett i profil ganska centralt och i höjd med 
relingskanten. Dessvärre var tyngdpunkten för komponenter på den befintliga styrpulpetbåten okända 
under projektets gång. Kännedom fanns dock om totalvikten för Ryds 548 Duo som väger ca 600 kg 
och hyttmodulen utgör då knappt ¼ av totalvikten. Således bedöms att den totala tyngdpunkten inte 
kommer höjas speciellt mycket med hyttmodulen. Andra parametrar såsom större motor eller 
ändringar av flytelement kan även påverka båtens slutgiltiga tyngdpunkt. Eftersom säkerheten och 
således vältrisken är en så pass central del för en hyttbåt hade det varit mycket givande för 
slutresultatet om detta hade kunnat göras.  

Ramverket till hytten har dimensionerats efter kraften som uppstår vid retardation från 7 km/h till       
0 km/h på 1 sekund. Hastighetsdifferensen är relativt låg varför ytterligare analyser med större 
retardation skulle varit intressant att ha genomfört. Retardationen påverkas även av tiden, som valdes 
till 1 sekund, här hade studier kunnat göras för att uppskatta typisk retardation (inklusive tid och 
hastighetsdirrefens) för en båt vid krock mot brygga eller våg. Det skulle även ha varit intressant att 
undersöka hur hög retardation båten faktiskt skulle kunna klara med de valda dimensionerna.   

Generellt gällande FEM-analyser har begränsningar i form av datorprestanda funnits. Här hade det 
varit önskvärt att ha gjort analyser med mindre element eftersom det skulle ha givit mer trovärdiga 
resultat. Det hade även varit intressant att göra FEM-analyser för hela hyttmodulen samt hyttbåten, 
även här för att få mer trovärdiga resultat och därav kunnat ta mer grundade beslut.  

Vid bygget av mock-upen sattes de slutgiltiga måtten för hyttmodulen som sedan CAD-modellerades. 
Här upptäcktes ett mätfel från mock-upen som gjorts, då dörröppningen i CAD blev 1400 mm och då 
100 mm lägre än planerat. Detta kan tyckas väldigt mycket ur ergonomisk synvinkel och skulle 
givetvis kunnat lösas genom att rita om taket eller förflytta nedsänkningen av baljan framåt, men har 
inte gjorts. Istället togs förvaringen av batterilådan bort i resultatet och valdes att placera under 
styrbord eller babord pulpet. Syftet med att placera batterilådan i mitten var att ge större benutrymme 
för styrman eller passagerare samt centrera tyngdpunkten.  

Under CAD-modellerandet av resultatet tycktes hytten även verka rätt hög, vinglig och 
oproportionerlig, en faktor som intressenter under idégenerering för formspråk även påpekat som en 
nackdel. För att motverka detta valdes att öka överhänget från taket ytterligare 50 mm. Fönsternas 
höjd och sikt minskades således från 550 mm till 500 mm av estetiska skäl. Fönstermåttet på 500 mm 
testades även tidigare under mock-up-bygget men ansågs då av estetiska skäl inte var nödvändigt. 
Sikten var fortfarande god vid 500 mm men det blir givetvis bättre med större fönster. Ökningen av 
överhänget av taket medförde även att fördäcksdörren inte kunde öppnas varför ett uttag gjordes i 
taket längst fram som även lyfte hyttbåtens karaktär.  
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Formgivningsmässigt fick hytten sin form mycket efter funktion och vad som var möjligt inom satta 
budgetramar. Det som ger båten dess tydliga drag är vinkeln på framrutan, taket samt grabbräcket som 
sitter på taket. I ett tidigt skede gjordes en morfologisk tabell över fönstervinklar, något som tyvärr 
inte direkt togs upp vidare i konceptgenereringen för funktion mer än att utesluta framåtlutad och 
aerodynamisk ruta. Framåtlutad ruta skulle medföra bock i två plan som är betydligt mer kostsamt än 
enkelbockade rutor. Aerodynamisk ruta tog mycket utrymme inne i hytten samt ger mer upphov till 
reflektioner. Här borde ramverkets placering utvärderats ytterligare då dessa möjligen skulle kunna 
placerats i de främre hörnen vilket skulle ha medfört att framåtlutad ruta med enkelbockade fönster 
skulle kunna vara aktuellt. I efterhand är det ändå en fördel med raka framrutor då fördäck skulle 
upplevts ännu mindre samt en mer komplicerad dörr skulle kunna ha medfört extra kostnader.  

För att motverka ”akvariekänslan” som funnits på koncepten samt att fönstrens ovan- och underkant 
inte skulle se parallella ut gjordes till resultatet en djupare nedsänkning på delar av takets överhäng. 
Här borde det även undersökts formgivningsmässiga möjligheter vad gäller baljans ovankant för att 
uppnå samma känsla. Det hade dock medfört att fönsterna skulle behöva figurskäras samt eventuell 
minskad sikt för en kortare person eller barn. Takets sidoskärning i profil och grabbräcket är dock 
komponenter som inte påverkar montering och funktion för hyttbåten och medför således möjligheter 
för företaget att modifiera.  

Formspråket bygger som tidigare nämnts mycket på funktion och pris, den tidigare 
formgivningsgenerering är något som inte används nämnvärt mycket. Det slutliga utseendet påminner 
väldigt mycket om de koncept som fick låga resultat. Detta är något vi valt att överse då 
undersökningen inte har gjorts på den specifika målgruppen utan på ett relativt slumpmässigt urval av 
personer. En annan anledning att vi går emot resultatet är också att vi har identifierat vissa trender 
inom båtvärlden som vi följt formgivningsmässigt. 

Den nedre fönsterlisten där glas och balja sammanfogas valdes tillsammans med företaget till PVC-
listen på grund av kostnadsbesparingar. Det är dock en oprövad metod och mycket osäker om hur den 
fungerar rent hållfasthet- och materialmässigt. En aluminiumlist är som diskuterat dyrare men mer 
beprövad metod att spänna in glas med då de flesta fönstertillverkare i husbranschen verkar arbeta 
med denna teknik. Det kommer troligtvis krävas ytterligare laborerande med PVC-listen för att hitta 
rätt hårdhet på listen, men vi är ändå nöjda med att ha ett resultat som är nytänkande.  

Hela baljan är formad att följa däckets form. Radien för de främre glasen är känt och montering av 
glaspartierna kan då göras utan problem, medan det för böjningen vid sidorna eventuellt kan medföra 
problem vid montering av akrylglasen. Det skulle troligtvis inte vara några problem eftersom 
akrylglasen inte är fullt så styva. Böjningen skulle även kunna göra att akrylglasen blir förspända och 
borde då motverka ett eventuellt glapp som annars skulle kunna uppstå. Om det blir ett problem måste 
baljsidornas överkant göras rak och nya grabbräcken till fören beställas vilket kan bli kostsamt. 

Diskussioner om bränsletank och motorstorlek har tyvärr uteslutits på grund av tidsmässiga skäl. 
Hyttbåtar är generellt bruksbåtar som används mycket och bör därför lämpligen ha en större 
bränsletank. I dagsläget placeras bränsletanken under durken (mellan däck och skrov). Problemet som 
nu uppstått är att det utrymmet utnyttjas för att sänka ner mittgången för att få en skaplig takhöjd inne 
i hytten. Detta är något som inte är löst men antagligen kommer lösningen kräva en specialutformad 
tank. Det finns lite plats i fören mellan däck och skrov samt en del plats under aktersoffan. Viss plats 
finns även längst bak i aktern på babord och styrbord sida men då finns risken att båten blir 
baktung.  Utrymmet under aktersoffan känns mest lämpligt att jobba med men är också det enda stora 
förvaringsutrymmet för tillfället. 
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Kostnader som tagits i beaktning är de större komponenterna i GRP, syrafast rostfritt stål, takluckor 
samt fönsterpartier. Här har uteslutits mindre komponenter såsom gångjärn och gasfjädrar på grund av 
tidsbrist och istället budgeterat för utrymme för sådana kostnader. Här hade dock mer omfattande 
samt noggrannare kostnadskalkyl kunnat göras men då tid behövde läggas på andra delar uteslöts 
tyvärr det.  

De ergonomiska aspekter som tagits upp har utgått från hur väl konkurrenter anpassar mått efter 
antropometriska data. Här borde egna beslut som inte baseras på konkurrenters mått möjligtvis tagits 
för att i största mån undersöka hyttmodulens möjlighet till optimering av ackommodationsgrad. Under 
mock-up-bygget hade det varit önskvärt att göra en kvantitativ ergonomisk undersökning för 
måttbestämmande snarare än anpassning för endast två personer och efter befintliga båtar.  

Livscykelanalysen som gjordes visade på att hyttbåtens största fotavtryck är under dess användning, 
alltså bensinförbrukning. Beräkning efter Naturvårdsverkets (2007) data gav väldigt höga utsläpp och 
resultaten bör undersökas närmare efter hyttbåtens faktiska förbrukning. 

Genom hela projektets gång har många idéer, avvägningar och beräkningar tyvärr behövt uteslutas 
med anledning av tidsbrist. Det hade snarare varit en fördel att i början av projektet haft insikt i hur 
mycket tid som krävs för vardera del. Detta hade gjort att mer tid kunnat läggas på de mest väsentliga 
områdena och eventuellt uteslutit vissa områden helt. Avslutningsvis är vi väldigt nöjda med att ha 
kunnat utföra detta arbete och ha kommit fram till ett resultat som i början av projektet kändes väldigt 
omfattande och nästan omöjligt.  

7.3 REKOMMENDATIONER TILL FORTSATT ARBETE 
För vidare arbete krävs både undersökningar om hållfastheten för den färdiga hyttbåten, noggrannare 
detaljutformning, måttsättning, inkludering av övriga komponenter som uteslutits samt anpassningar 
efter fabrikens tillverkning- och monteringsramar.  

Vad gäller hållfasthet och säkerhet krävs optimering av dimension på ramverk, båtens totala 
tyngdpunkt, bedömningar av andra påfrestningar såsom om någon hänger i grabbräcket samt hur väl 
ramverkets infästning i balja och mot grabbräcke klarar hållfashetsmässiga krav. PVC-listen bör 
undersökas och jämföras med aluminiumlisten efter säkerhet, hållfasthet, livslängd samt inverkan från 
den marina miljön. För att öka hållfastheten är det möjligt att akterstolparna behöver skruvas fast på 
baljan. Takets montering behöver även undersökas och utvecklas ytterligare.  

För monteringen krävs bland annat avvägningar för i vilken ordning komponenterna bör monteras, 
både vad gäller ergonomiska aspekter, DFA samt utrymme på fabriken. Placering av bränsletank, 
tanklock, batteri och var ramverket på taket lämpligast är placerat för gång på skarndäck behöver även 
göras. Noggrannare måttbestämmelser för framförallt fördäcksdörren bör göras ur ergonomiska 
aspekter. Möjlighet till montering av sidolucka på sidofönsterna och extra knap på skarndäck, för att 
underlätta förtöjning för ensam styrman, skulle även kunna undersökas. 

Slutligen bör en djupare livscykelanalys för hela hyttbåten göras för att minimera dess miljöpåverkan 
under dess livstid, det vore även intressant att göra en undersökning av solcellers inverkan. 
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BILAGA 1 – Egenskaper och kostnader för aktuella 
material 
Tabell 1 nedan visar kostnader och egenskaper för olika material aktuella för projektet. E-moduler 
samt sträckgränser är hämtade från materialdataprogrammet CES Edupack (Granta Design Ltd 2015). 
Sträckgräns för syrafast rostfritt stål är hämtat från Stålbyggnadsinstitutet (2016). Resterande 
kostnader är uppskattade och diskuterade med företaget.  

Tabell 1. Uppskattade kostnader och egenskaper för olika material, profiler, verktyg och bearbetning 

MATERIAL 
Pris/kg 

(kr) 
Pris/m 

(kr) 
Pris/m2 

(kr) 
Pris/st. 

(kr) 
Densitet 
(kg/m3) 

Sträckgräns 
(MPa) 

E-modul (GPa) 
Poissons 

ratio 

SYRAFAST ROSTFRITT STÅL 150 62,5   
  

8000 
220 (SS-EN 

10088) 
189-210  
 (valt 199)   

Svetsning   0,03 - 0,04             

GRP 20     
  

1300 110-192 
15-29 

 (valt 20)   

AKRYLPLAST     370 
  

1180 54-72  
2,24-3,8 
 (valt 3) 

0,4 

LAMINERAT HÄRDGLAS     500 
  

2500 33-38  
66-68  

(valt 66) 
0,22 

Bockning       1000         

ALUMINIUM 50       2700 95-610  68-80    

Verktyg       20 000         

PVC 5        

Verktyg    20 000     

	  

	   	  



 74 

BILAGA 2 – Funktions- och konkurrensanalys 
ANALYS AV KONKURRENTER OCH FÖREGÅNGARE 

	  

Uttern 5000 AC har stor hytt och ett litet fördäck. Båten saknar 
akterdäck men har en akterlucka som går att öppna för att 
sticka ut huvudet och förtöja båten eller kasta ankar. Vid sidan 
om hytten finns ett smalt skarndäck. Ingången från fördäck är 
en klassisk gångjärnshängd dörr. Hytten är även klassiskt gjuten 
tillsammans med däck.  

	  

Bella 580 C är en liten hyttbåt med både ett akterdäck och 
fördäck som man tar sig till via skjutdörrar. I hytten finns två 
säten samt två passagerarbänkar för totalt 6 personer. Till 
utseendet är hytten fyrkantig med stora fönster som antyder till 
god sikt. 

	  

Alucraft 19 AC är en akterhyttsbåt i aluminium med en mindre 
skjutdörr aktertill (saknar akterdäck) och en gångjärnshängd dörr 
till fördäck. Båtens utseende präglas av den aerodynamiskt 
vinklade framrutan och något rundad akter. Båten har stora 
fönster som antyder till bra ljusinsläpp och god sikt. 

	  

Axopar 28 Cabin är en båtmodell av den finska båttillverkaren 
Axopar. Båten har en centerhytt och är klassen större än Ryds 
548. Rutorna är limmade och de bärande stolparna är målade 
för panoramakänsla. Båten har också en framåtlutad ruta. 
Takluckan är av tyg och kan skjutas undan på ett 
“dragspelsliknande” sätt vilket ger en stor öppning. Hytten har 
skjutdörrar ut på sidorna.    

	  

XO 270. Båten har en centerhytt och är större än Ryds 548. Likt 
Axopar har den limmade fönster med målade stolpar för 
panoramakänsla. Framrutan är helt vertikal. Båten har två små 
takluckor i akrylplast och en stor skjutdörr ut till akterdäck som 
också de är vertikal. Utseendemässigt har båten också ett mörkt 
tak och svarta grabbräcken.       

	  

TG 5.9 TG är en stor finsk tillverkare av hyttbåtar och TG 5.9 var 
2015 Finlands mest sålda hyttbåt. (TG Boats 2016) Modellen 5.9 
är väldigt lik Bella 580 C med centerhytt och skjutdörr till 
akterdäcket. Dörren till fördäcket är gångjärnshängd. Båtens 
formspråk är även likt Bella 580 C med en kubisk hytt försedd 
med stora fönster. 
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Arronet 20 5 CS tillverkas i aluminium med gummiupphängda 
hytter vilket innebär att hytten står på en gummibädd som 
minskar vibrationer och reducerar ljudnivån. Båten har ett litet 
akterdäck och ett större fördäck. Båda dörrarna är skjutdörrar i 
fullhöjd. Utseendet på hytten är kantigt med flera fönster med 
relativt tjocka B-stolpar. 

	  

Bella 700 Patrol är en båt med centerhytt. 
Formgivningsmässigt har hytten en vertikal framruta och alla 
fönsterrutor ger en panoramakänsla då bärande stolpar är 
svartmålade. Fördäcket tar man sig ut på genom en klassiskt 
gångjärnshängd dörr och till akterdäcket en skjutdörr.  

	  

Ryds 510 MC är Ryds tidigare modell på hyttbåt i 
storleksklassen. Se bilaga 2 för fler äldre modeller. Båten har 
både för- och akterdäck med skjutdörr ut till akterdäcket i 
fullhöjd. 510 MC är också försedd med en bred taklucka. 
Utseendemässigt har hytten en rak framruta och en sluttande 
aktervägg, mellan fönsterglasen syns glasfiberramen som tydligt 
illustrerar var glasen sitter.  

	  

Sandströms 620 MC har en centerkabin med ett litet fördäck 
och ett något större akterdäck. Dörren till akterdäck är en 
skjutdörr och till fördäck en gångjärnshängd dörr. Hytten har en 
aerodynamiskt vinklad framruta och en vinklad aktervägg.  De 
två sidofönstren är organiskt skurna och takluckan stor. 

	  

Arronet 18 C är en 536cm lång akterkabinbåt och således i 
samma storleksklass som Ryds 548. Båten har en 
måsvingelucka aktertill av större storlek samt stor taklucka. En 
genomtänkt funktionerlig hyttbåt i aluminium. Saknar akterdäck 
men har dock god yta aktertill för gång innanför motorn. 
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FRÅN BÅTMÄSSAN 
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RYDS FÖREGÅNGARE 

	  

RYDS 548 OCH 628 DUO 
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INSPIRATION FUNKTION - PINTEREST 
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INSPIRATION FORMSPRÅK - BÅTAR 
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INSPIRATION FORMSPRÅK - BILAR 
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BILAGA 3 – FEM-analys av infästningar 
FEM-beräkningar utfördes på infästningarna till ramverket. Krafter som användes applicerades från 
båda sidorna och en kraft som verkade framåt. Kraften utgick från hur stor hastighet en person klarar 
att krocka i utan bilbälte, som enligt Vägverket (2008) är 7 km/h. Detta valdes med anledning av att 
en passagerare i båtar generellt sett inte använder bilbälte. Eftersom det i denna fas inte fanns 
bestämda massor för hyttbåten gjordes beräkningar på Ryds 548 Duo med en totalvikt på 600 kg. 
FEM-analysens syfte var att uppskatta skillnaderna i spänningar för infästningarna snarare än dess 
storlek. Hastigheten 7 km/ h omvandlades till SI-enheten m/s som då är 1,944 m/s. Accelerationen 
beräknades på en inbromsning på 1 sekund enligt ekvation 1. 

𝑎 = !!
!
= 1,944𝑚/𝑠!      (1) 

Accelerationen multiplicerades sedan med massan för att få kraften enligt ekvation 2.  

𝐹 = 𝑚𝑎 = 1166,4𝑁     (2)	  

Avslutningsvis bör kraften delas på fyra stänger, här valdes istället att använda en säkerhetsfaktor på 4 
vilket uppmäter den pålagda kraften för FEM-analysen till 1166 N. Kraften är mycket stor och 
motsvarar att kraften från hela båtens massa och retardation påverkar stängerna. Dock är syftet som 
tidigare nämnts jämförelsen mellan stängernas spänningar och en större kraft underlättar visuella 
tolkningar av resultaten. Detta med anledning av att Creo Simulate bortser från att materialets 
egenskaper förändras när sträckgräns uppnåtts utan ser alla material linjärelastiska in i oändligheten. 
Dimensionerna på stängerna som använts är 40 mm i diameter för rören och en bredd på 40 mm på de 
kvadratiska med en godstjocklek på 2 mm. Stängernas längd är densamma förutom wakeboardfästet 
då det inte ska föras ned under skarndäck, men samma höjd över däck så samma moment uppstår i 
infästningen som för de resterande.  
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INFÄSTNING MED BESLAG 
Först beräknades infästningen med beslag där glasfiberplattan alltid har låsningar längs med sidorna 
som simulerar att den egentligen fortsätter då det är ett “utklipp” från däcket. Stången och beslaget är 
låsta till skruvhålen. Kraften är applicerad längst upp på stången för att ge ett så stort moment som 
möjligt. Spänningarna är något missvisande då singulariteter uppstår vilket innebär att elementen är 
något stora och vid hörn och vassa kanter kan krafterna bli oerhört stora vilket är något som kan 
bortses ifrån, då kraften inte blir så stor i praktiken.  

RUND PROFIL KVADRATISK PROFIL 

 
Kraft framifrån med uppskattad maxspänning   

 
Kraft framifrån med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från utsidan med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från utsidan med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från insidan med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från insidan med uppskattad maxspänning 
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INFÄSTNING MED BULT 
För infästning med bult är låsningar och krafter satta på samma sätt som med beslag där stången är 
låst enligt skruvhålen och glasfiberskivan är låst längs med sidorna. Även här har singulariteter 
uppstått och maxspänningarna tolkats.  

RUND PROFIL KVADRATISK PROFIL 

 Kraft framifrån med uppskattad maxspänning   
 

Kraft framifrån med uppskattad maxspänning   

Sidokraft från utsidan med uppskattad maxspänning 
 

Sidokraft från utsidan med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från insidan med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från insidan med uppskattad maxspänning 
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BESLAG INGJUTET I BALJA 
Fortsättningsvis genomfördes analyser av beslag ingjutet i baljan som sedan fästs mot däcket. 
Låsningarna i detta fall var en rigid constraint mellan glasfiberskivan och baljan. Övriga låsningar var 
detsamma som tidigare längs med sidor och i skruvhål. Även här har singulariteter uppstått i viss mån 
och maxspänningarna har tolkats.  

RUND PROFIL KVADRATISK PROFIL 

 
Kraft framifrån med uppskattad maxspänning   

 
Kraft framifrån med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från utsidan med uppskattad maxspänning  

Sidokraft från utsidan med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från insidan med uppskattad maxspänning 

 
Sidokraft från insidan med uppskattad maxspänning 
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WAKEBOARD 
Avslutningsvis testades principen som wakeboardtorn skruvas fast med. Detta görs dem med hjälp av 
en påsvetsad platta i botten av stången. Plattan har skruvhål som användas för att bulta fast stången i 
skarndäcket. Glasfiberplattan har låsningar längs med alla sidor i detta fallet då hela skivan illustrerar 
ett “urklipp” ur skarndäcket. I övrigt finns det bara låsningar i skruvhålen och kraften är placerad 
längst upp som tidigare. Endast ett sidokraftfall har analyserats då stången är symmetrisk i sidled. 
Även här har singulariteter uppstått och maxspänningarna har tolkats.  

RUND PROFIL KVADRATISK PROFIL 

Kraft framifrån med uppskattad maxspänning Kraft framifrån med uppskattad maxspänning 

Sidokraft med uppskattad maxspänning Sidokraft med uppskattad maxspänning 
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BILAGA 4 – Utvärdering av koncept Alfa och Bravo 
FEM-analys gjordes av koncept Alfa och Bravo under inbromsning från 7 km/h till 0km/h på 1 
sekund där inbromsnings-accelerationen blev 1,944 m/s2 där kraften fås genom att multiplicera 
accelerationen med massan enligt ekvation 1. 

𝐹 = 𝑚𝑎       (1) 

Kraften applicerades på ramverket i två olika fall rakt bakifrån och från sidan i höjd med taket. 
Materialen som dimensioneras är syrafast rostfritt stål (SS-EN 10088) som har en sträckgräns på     
220 MPa samt GRP som minst har en sträckgräns på 110 MPa. 

FEM-ANALYS ALFA 
För att beräkna kraften används ekvation 1 med massan enligt tabell 1 nedan. Den beräknade kraftens 
storlek ses i ekvation 2. Takpartiet samt akterdelen har tjockleken 8 mm och sidorna 4 mm GRP. 
Totalvikten innefattar inte taklucka, lanternor, beslag, eldragningar etc. vilket gör FEM-analysen 
uppskattad och tolkningsbar. I fallet används både härdglas och akrylplast som har sträckgränserna  
33 och respektive 54 MPa.    

Tabell 1. Massa för koncept Alfas material 

ALFA Massa (kg) 

Sidoglas - Akrylplast 14,0 

Frontglas - Härdat glas 12,6 

Överdel 45,0 

Akterlucka 8,5 

TOTALVIKT 80,1 

	  

𝐹 = 𝑚𝑎 = 80,1 ∗ 1,944 ≈ 156𝑁     (2) 

Analysen av konceptet Alfa gav mycket låga spänningar för båda lastfallen. Spänningarna uppstår i ett 
hörn där glasrutan fästs. Antagligen uppstår de där då glaset är styvare än både akrylplasten och GRP-
delen. Men även om spänningarna uppgår till 5,4 MPa så är säkerhetsfaktorn 6 för glaset. Troligtvis 
blir inte spänningarna så höga i punkten utan ser ut att vara singulariteter i hörnet.   
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Koncept Alfa är låst i den nedre kanten eftersom resten av båten anses vara en stel kropp. Det globala 
RMS (root mean square, kvadratiskt medelvärde) indexet som mäter beräkningarnas felmarginal 
uppgick till 7,0 % och 7,7 % för kraft framifrån och kraft från sidan.   

FEM-ANALYS RAMVERK - BRAVO 
FEM-analys gjordes av koncept Bravo med den beräknade kraften 157 N enligt ekvation 3 med 
massan enligt tabell 2. Här har det tyngsta ramverket valts. Likt Alfa innefattar totalvikten inte 
taklucka, lanterna, beslag eldragningar etc. vilket gör kraften väldigt uppskattad och goda tolkningar 
krävs. 	  

Tabell 2. Massa för koncept Bravos material  

BRAVO Massa (kg) 

Sidoglas - Akrylplast 14,0 

Frontglas - Härdat glas 12,6 

Ramverk 15,8 

Tak 30,0 

Akterlucka 8,5 

TOTALVIKT 80,9 
 

𝐹 = 𝑚𝑎 = 80,9 ∗ 1,944 ≈ 157𝑁	   	   	   	   (3)	  

Taket och fönstren har inte tagits med i beaktning under analysen förutom vikten som krävdes för 
uppskattning av kraften. Både taket och fönsterpartierna ger konstruktionen mer styrka och är något 
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som gjorde att lanternor och kabeldragning kunde försummas. Anledningen att tak och fönster 
uteslöts ur analysen var för att undersöka hur mycket den bärande konstruktionen klarar. Ramverket 
bör enskilt ha en säkerhetsfaktor på minst två utan stöd från andra komponenter som just tak och 
fönster. Ramverken har ritats upp som förenklade modeller, där båtens däck och balja gjordes om till 
sidoplattor av GRP med låsningar längs sidor och underkant då båten skulle fortsatt i de riktningarna. 
Alla skruvar och sprintar är av M10-dimension. När ramverket monterades i CAD-programmet Creo 
användes luftspalter mellan alla delar på 1mm. Därefter sattes rigid links ut som ger ytorna ett 
förhållande att röra sig naturligt mot varandra utan att uppträda som två limmade ytor. Global RMS 
stress index är det uppskattade felet på sista beräkningen. Resultaten för Bravo går att se sammanfattat 
i tabell 3. Vidare görs genomgång av vardera FEM-analys med tillhörande figur.  

Tabell 3. Resultat från FEM-analys av ramverk koncept Bravo 

 

A B D E 

 
front side front side front side front side 

Maxspänning (MPa) 53,9 135,9 73,2 117,1 38,7 51,8 38,3 81,2 

Spänning (MPa) 35,0 80,0 58,0 100,0 27,0 40,0 20,0 73,0 

Maxdeformation (mm) 0,23 3,37 1,95 20,95 0,62 1,28 0,46 4,79 

Global RMS stress index (%) 9,1 23,5 12,1 38,5 8,2 6,5 12,2 9,6 

 

RAMVERK A 
Första analysen gjordes på ramverk A. Ramverket har som minst en säkerhetsfaktor efter uppskattad 
spänning på 2,75 under sidobelastning. Global RMS stress index upp gick till 9,2 % under framåtkraft 
och 14,3 % under sidobelastning.  
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RAMVERK B 
Därefter gjordes samma analys på ramverk B där den minsta säkerhetsfaktorn efter uppskattad 
spänning blev 2,2 för sidobelastningen som även var mest kritisk i detta fall med ett Global RMS 
stress index på 9,7 % för sidobelastning och för framåtkraften 10,8 %. Se figur 3.   

 
RAMVERK D 
Ramverk D gav upphov till låga spänningar men sidobelastningen var fortfarande mest kritiskt där 
ramverket kan erhålla en säkerhetsfaktor på 5,5 efter uppskattad spänning. Anledningen till de låga 
spänningarna antas bero på de horisontellt liggande glasfiberplattorna som blir mycket starka i 
riktningen och deformeras väldigt lite. Global RMS stress index uppgick i detta fall till 8,2 % för 
kraften framifrån och 6,5 % för sidledskraften.   
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RAMVERK E 
Den sista analysen genomfördes på ramverk E där sidokraften är mest kritiskt och ramverket har en 
säkerhetsfaktor på 3,0 efter uppskattad spänning. Global RMS stress index uppgick till 12,2 % för 
kraft framifrån och till 9,6 % för sidobelastningen. 

 
 

DATA FÖR UTVÄRDERING AV RAMERK – BRAVO 

 

  A B D E 

Antal delar 5 4 4 13 

Antal unika delar 2 2 2 3 

Antal skruv 16 12 12 32 

Kostnad material 150kr/kg (kr) 2025 2370 2175 2055 

Kostnad bearbetning 440 80 270 440 

Summa materialkostnad 2465 2450 2445 2495 

Tätning svår svår lätt medel 

Spänning (front) 35 58 27 20 

Spänning (side) 80 100 40 73 

Massa (kg) 13,5 15,8 14,5 13,7 

Tyngdpunkt skarndäck (mm) 524 542 618 512 

Lagerhantering medel lätt lätt medel 

Tillverkning medel lätt medel medel 

Montering medel lätt medel svår 
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BILAGA 5 – Mock-up skala 1:1 
BILDER PÅ PROTOTYPEN 
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ERGONOMITESTER PÅ PROTOTYP 

	  

	  


