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Sammanfattning 
”Longboards” är ett examensarbete utfört av Leo Ekbom och Sammy-Sebastian 
Tawakkoli för innovations- och designingejörsprogrammet vid fakulteten för teknik 
och naturvetenskap på Karlstads Universitet. Uppdragsgivaren är Space Production 
AB, projektägare är Dan Edanius, art director och projektledare på företaget. Ett av 
företagets projekt var våren 2008 att producera Slalom Skateboarding VM och med 
anknytning till detta växte ett examensarbete fram. 
 
Space Production AB började som ett montersnickeri men har idag utvecklats till ett 
företag som driver fullständiga utställnings- och eventprojekt. Företaget 
tillhandahåller allt från idéskiss till montering och servning även då huvudsysslan ligger 
i att producera, installera och lagra utformning från annan part.  
 
Uppgiften var att ta fram en produktserie innehållande tre modeller av longbaords 
med bred spridning. Produkterna skulle vara unika och nischade men ändå säljbara 
och tillhöra ett övre segment av marknaden. Därtill gavs lite friare händer i att ta fram 
en rad vilda koncept som idébank för senare projekt.  
 
Genom en djupgående researchfas, där information rörande materialkunskap, 
marknad, målgrupper och kultur, mynnade projektet ut i en kreativ designprocess. 
Målgruppsanalysen lade grunden till en rad referenskunder vars behov inspirerade 
och analyserades. Två skilda idegenereringstillfällen lade grunden till en 
kategorisering där åtta starka koncept presenterades för en sammansatt styrgrupp.  
 
Arbetet resulterade i tre längre utvecklade koncept vilka har potential att bredda 
den befintliga marknaden för longboard försäljning samt en idébank för framtida 
utveckling av produkter. 
 

 



 

Abstract 
”Longboards” is a degree project in the Innovations- and design engineering 
program at Karlstad University. The job requestor is Space Production AB with Dan 
Edanius, Art director and senior project manager, as the project owner.  
 
Space Production AB started out as a showcase carpentry company but has today 
evolved into a company that operates complete exhibitions and events. The 
company’s main business is to produce, install and store branded environments 
designed by another party but also supplies everything from idea sketches to 
assemblage and service. One of Space projects spring 2008 was the production of 
Slalom Skateboarding World Championships and it was through this a degree project 
was created.  
 
The task was to create a diverse product line containing three models of longboards. 
The products would be unique and aimed at a niche market but yet be sellable and 
appeal to the upper segment buyer. Further the opportunity to create more wild 
concepts that could be used in future projects was given.   
 
An extensive research on materials, market, target group and culture, resulted in a 
creative design process. Through a target group analysis a number of reference 
consumers were created. Their needs worked as inspiration and was analysed. Two 
separate sessions of idea generating were the fundament of a categorization that 
eventually resulted in eight strong concepts that was presented to the management 
group.  
 
The project has resulted in three developed concepts that could potentially broaden 
the existing longboard market as well as a band of ideas that could be used for 
inspiration of future projects.  
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1   INLEDNING  
Följande rapport beskriver ett examensarbete på 30 högskolepoäng som ett 
delmoment i Innovations- och designingenjörsprgrammet. Arbetet har gjorts på 
Space Production AB i Göteborg för Karlstad Universitet av Leo Ekbom och Sammy-
Sebastian Tawakkoli. Akademiskhandledare och examinator för projektet har varit 
Monica Jakobsson.  
 

1.1   Bakgrund 

Space Production AB (Space) började som ett montersnickeri men har idag 
utvecklats till ett företag som driver fullständiga utställnings- och eventprojekt. 
Företaget tillhandahåller allt från idéskiss till montering och servning även då 
huvudsysslan ligger i att producera och installera utformning från annan part.  
 
Arbetet öppnar möjligheter för en spännande portfolio av produkter med stor 
mångfald. För att skapa originella rum jobbar företaget med många olika 
underleverantörer i en stor variation av teknikområden. Detta kräver en kreativ 
designprocess med aktivt problemlösande och att man ständigt håller högt i tak och 
inspireras av andra saker som händer på företaget.  
 
Designprojektet runt skateboards startas då företaget hakade på Göteborg och 
Company i produktionen och sponsorskapet av Slalom Skateboarding VM i 
Slottsskogen, sommaren 2008. En idé föddes om att ta fram en egen produktfamilj 
longboards (som är en större och längre variant av skateboards) med kortsiktigt mål 
att använda produkterna i marknadsföringen av företagets andra tjänster. Dels 
genom att visa upp något annat än tidigare inredningar, och dels genom att påvisa 
företagets kapacitet att anpassa sig till projektet samt att kunna illustrera det fina 
hantverk detta kan innebära med olika material. Det långsiktiga målet är att lansera 
longboards under ett nytt varumärke sommaren 2009. 
 
En styrgrupp bestående av bland andra Dan Edanius, art director på företaget, 
skapades för att agera bollplank och handledare för projektet och studenterna.  

1.2   Uppdrag 

Företaget arbetar dagligen med att hitta smarta, eleganta men också 
tillverkningsbara lösningar på problem och så önskas även i longboardprojektet. 
Problemformulering från uppdragsgivaren blir: ”Att presentera tre produkter med viss 
spridning som, med hjälp av unika och fräcka lösningar på både teknisk- och visuell 
formgivning, kan kommunicera företagets kompetens och -kvalitetsnivå. Uppgiften 
blir även att studera marknaden och planera för en eventuell volymförsäljning i 
framtiden.” 
 

1.3   Syfte 

Syftet med samarbetet är att ge företaget möjlighet att utveckla ett designprojekt 
samt att ge studenterna en ”verklig” erfarenhet vilket resulterar i en del av examen.  
Studenterna hoppas hitta ett arbetssätt där de både lär och lär ut igenom projektets 
gång samt att de tillämpar den teoretiska kunskap de erhållit under utbildningen, 
detta genom att självständigt genomföra arbetet från idé om produkt till koncept, 
klara för tillverkning. 
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1.4   Mål 

Målet med examensarbetet är att tillsammans med ”Space” ta fram en produktserie 
skateboards innehållande tre modeller med bred spridning. Produkterna skall vara 
unika och nischade men ändå säljbara och tillhöra ett övre segment av marknaden.  
Därtill kommer ett antal konceptprodukter presenteras där svängarna tas ut 
ordentligt i syfte att inspirera och fungera som marknadsföring.  
Arbetet skall presenteras i form av en rapport som skall vara klar för opponering 29 
maj. Redovisning sker i form av en muntlig mittredovisning 12 mars, en utställning 29 
maj, en slutredovisning 27 maj samt en opponering 4 juni.  
 

1.5   Avgränsningar 

Målgruppen är å ena sidan ”Space” framtida kunder då den används i 
marknadsföringssyfte å andra sidan skateintresserade av alla åldrar med mer än 
allmänintresse av sporten och som tillhör ett lite högre segment av brukare. Projektet 
skall resultera i tre modeller samt högst fem stycken konceptuella brädor. 
Produktutvecklingen är avgränsad till själva däcket och involverar inte truckar, hjul 
eller lager. Arbetet startar i en research av hela skatevärlden men avgränsas senare 
till endast delen av sporten som kallas longboard där tävlingsmomenten slalom och 
downhill ingår. Projektet skall hålla budget vad gäller tid och ekonomi. 
 

1.6   Rapport 

Denna rapport är uppdelad i en rad kapitel som stegvis redovisar projektet. Kapitel 
två är en teoridel innehållande fakta gruppen tagit till sig under arbetet. Kapitel tre 
redogör för metoden gruppen arbetat efter och resultatet av detta arbete 
presenteras i kapitel fyra. Efter dessa huvuddelar redovisas en diskussion, en slutsats 
och efter dessa följer tackord, referenslistor och bilagor.  
 

1.7   Läsanvisning 

Nedan följen ett teoretiskt kapitel (2   Teori) där all fakta från projektets researchfas 
finns samlad. Denna del kan ses som tungläst och rekommenderas endast för läsare 
intresserade av djupare information. För att enklare få en överblick över arbetet 
hänvisas läsaren till kapitel tre och framåt. För att underlätta läsning följer här en 
ordlista över engelska uttryck använda i rapporten: 
Royalty – En kompensation som utbetalas för användandet av någon annans idé, 
konst, patent eller dyl.  
Truck – Sammanför brädan med hjulen 
Wedges – Trekantig bit, en kil som används för att reglera vinkeln på truckarna 
Pintail – Namnet på en brädform med avsmalnande bakdel. 
Side emitter – Ljusdiod som sprider ljus I sidled.  
Wheelbite – Fenomen som sker då något av hjulen och brädan får kontakt.  
Underground – Uttryck för en ännu oetablerad ”rörelse”.   
Kicker – Den del på brädan som böjer uppåt.  
Sliding – En bromsande rörelse där brädan sladdar i sidled 
Wobbling – Självsvängande fenomen som uppstår i högre farter och är svåra för 
åkaren att kontrollera. 
Hype - Intensiv publicitet eller promotion. 
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2   Teori 
Detta kapitel innehåller all fakta som togs fram under projektets researchfas och 
beskriver den under ett antal rubriker. Studien startar i skateboardens historia och dess 
ursprung i surfingen. Efter det följer den delen som beskriver själva produkten och 
sedan dess marknad. Därefter följer den materialresearch som gruppen gjorde för att 
kunna angripa problemformuleringen utan att vara låsta av materialkunskaper. 
Slutligen beskrivs den teoretiska bakgrundsfaktan till en del av de verktyg inom 
designprocessen gruppen använt sig av.  

2.1   Inledning 

En skateboard är en plattform med fyra hjul som används av en åkare för förflyttnig 
och trick. Åkare får fart genom att sparka sig framåt med ena foten medan den 
andra står på plattformen. Skateboarden består av tre huvudsakliga delar som 
tillsammans skapar förutsättning för förflyttning och för utövandet av trick. Dels 
däcket som traditionellt är gjort av trä och format likt en surfbräda. [2] Dels truckarna 
som fungerar som hjulaxel och som svänger denna genom däcklutning, och dels 
hjulen. 
 
Det finns en uppdelning av sporten som å ena sidan kallas freestyle vilket riktar sig till 
tricks på gata, i ramp och park, å andra sidan longboard som är en längre typ av 
bräda som tagit efter den klassiska stilen. De liknar mer en surfbräda och har längre 
hjulbas än traditionell skateboard. Longboard har tre underkategorier: downhill, 
slalom och cruiser/carver vilka skiljer sig från freestyle både vad gäller sport och 
produkt. 
 
Denna uppdelning ligger också till grund för att produkterna ser olika ut för de olika 
användningsområdena. En traditionell streetskateboard är under 33 tum (84cm) lång 
och en longboard är över 35 tum (89cm) lång. [3] 
 

2.2   Skatehistoria 

Det råder lite olika meningar om när och varför skateboarden uppfanns. Ett förslag 
kretsar kring barnens lekar på 1940-talet med lådbilar vars föregångare byggdes av 
trälådor fästa på plankor med rullskridskohjul. Lådan sågades efter hand bort och 
kvar var endast en planka. [2]  
 
Den mer vedertagna förklaringen är att vågsurfare sökte ett 
komplement till surfningen då icke surfbara förhållanden rådde 
på vattnet. Här användes en rullskridsko som spikades fast på 
en planka. Detta skulle ha skett under 1930-talet i Kalifornien 
och gav en skateboard nästan helt utan styrförmåga då 
hjulaxlarna var helt fasta. Hjulen var ofta av metall och 
brädorna alltså av massivt trä. [9]  
 
Den första brädan massproducerades i slutet på 1950-talet då 
sporten drogs med av det ökade intresset av surfing. På den 
tiden var fortfarande brädorna i massivt trä men truckarna 
började nu utvecklas. Hjulen var mestadels av metall eller 
ett lermaterial som gav dåligt grepp och styregenskaper. 
1959 var den första ”Roller Derby Skateboard” till salu och då myntades begreppet 
”Sidewalk Surfing” eller trottoarsurfing.  

Bild 1, De första hjulen och 
truckarna togs från rullskridskor.  
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På denna tid var det på trottoaren, i backar och på 
slalombanor som skateboards kunde ses. Den första 
tävlingen gick på ”Pier Avenue School” i Hermosa, 
Kalifornien år 1963 och året efter startar Hobie Alter 
företaget Hobie Skateboards. [5]  
Detta tillsamman med intresse från media genom 
filmer, tidningar och ett ökat allmänintresse i främst 
USA utgör sportens första stora våg. Över 50 miljoner 
brädor såldes fram till en dramatisk avsvalning i slutet 
av 1960-talet. Det var en stagnerad utveckling av en 
föråldrad produkt, på grund av för stor 
efterfrågan, tillsammans med allmänhetens 
negativa inställning till sporten som låg till grund för sportens fall.  
 
Det var inte förrän ett nytt hjul av polyuretan blev tillgängligt 1973 som sporten åter 
tog fart. Nu gjorde även företag som Trucker och Bennett specialtruckar för 
skateboards och tillsammans med nya typer av kullager kunde sporten återupptas 
från att endast ha existerat ”under ground”. Nu förknippas även skateboard med 
musikstilar som punk och new wave. Samtidigt börjar grafik synas på brädornas 
undersidor. 1978 uppfann Alan Gelfand ”ollie” som är en teknik som möjliggör för 
åkaren att hoppa upp i luften med brädan utan att använda händerna. Detta var 
starten på freestyle grenen av sporten och nu kördes 
mycket park och pool. En rad nya trick följde efter ”ollie” 
men nya problem uppstod för sportens utveckling. 
Antalet skador ökade kraftigt och försäkringar för 
parkägare sköt i höjden. Av ekonomiska skäl lades 
mängder med parker ner. I slutet av 1970-talet 
förknippar fortfarande allmänheten sporten med 
förstörelse och oaktsamt uppträdande. [6]  
 
År 1981 hade Fausto Vitello ett samtal med en 
skatekompis som upprepande använder ordet thrasher. 
Ur detta ord föds ”Thrasher Magazine” som en tidning av 
skatboardåkare, för skateboardåkare. Order thrasher 
betyder enligt boken ”Skate and Destroy” ”One who 
completely dominates what he attempts by his intense 
behaviour and ’don’t give a shit’ attitude; as in, ’He 
totally thrashed that pool!”. Tidningen kom att betraktas 
som skateboardåkarnas bibel. (Thrasher, 2006) 
 
Under mitten av 1980-talet eskalerade åkning i 
ramp och park samtidigt som ”streetstyle 
skating” också var på väg upp. Tre stora aktörer dominerade marknaden (Powell 
Peralta, Vision/Sims och Santa Cruz), tävlingar och royaltys tillsammans gjorde att 
professionella skatare kunde göra sig väldigt rika på sin sport. Fokus växlar mot 
streetskating och här föds new school eran där ollien som bas står för en rad trick från 
platt mark.  
 
Samtidigt som den ekonomiska krisen 1991 står åter igen sporten för en stor sänka och 
industrin förlorar mångmiljonbelopp. Men marknaden återhämtar sig under mitten 
och slutet av 1990-talet och nu får den sedan länge bortglömda longboarden ett 
återupplivande. Detta främst inom grenen downhill, som får ett uppsving genom 
växande intresse i sporten ”Street Luge” där man liggande på brädan tävlar nerför 
en backe. [5] 

Bild 2, En planka med hjul av lera va det som fanns.  

Bild 3, Rodney Mullen dominerade totalt sporten under 
1980-talet och uppfann en rad nya trick som ”kick flip” och 
här ”Air walk”.  
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Bild 4, Retro longboard 

Bild 5 Pushead  

 
Kring millennieskiftet har sporten återigen växt sig stark. American Sports Data 
presenterade år 2002 en rapport som visade att det är 18.5 miljoner skateboardåkare 
i världen, 85 procent av de tillfrågade som använt brädan under det senaste året var 
under 18 år. Rapporten visade även att 75 procent var män. [7] 
 
Fokus växlar återigen och nu får longboarden ett uppsving där downhill och slalom 
växer som tävlingsgrenar. Michael Brooke, ansvarig utgivare för tidningen Concrete 
Wave, säger stolt i vol. 6 nr. 3 2007 att han har som första tidning på trettio år prytt sitt 
omslag med en bild på en slalomåkare. Detta säger mycket om hur sporten har 
breddats från ett ganska smalt segment av streetstyle till en explosion av nya 
produkter inom slalom- och downhillsporten. ”A number of companies are literally 
pulling their hair out trying to manage the demand for longer and wider decks, 
tighter-turning trucks and softer wheels.” Han fortsätter med att säga att det bästa 
med skateboardåkning just nu är den starkt växande variationen, det finns större 
utbud av olika produkter just nu än vad det funnits de senaste fyra åren kombinerat. 
 
I och med ett bredare allmänintresse kring sporten skapas återigen förutsättningar för 
exponering i media. Det ligger ett förslag inför OS 2012 i London om introduktion av 
sporten som då hade fallit samman med cykling. Det verkar dock som om en stor del 
av skateboardåkarna är kritiska. [7], [8], [9] 

 

2.3   Grafikhistoria 

Skateboarding kommer ursprungligen från surfning, de tidiga grafiska trycken på 
skateboardbrädorna var tydligt surfinspirerade. 
Solnedgångar, skylines och vågor är exempel på den typen 
av grafik. Det skulle dröja fram till 1970-talet innan det blev 
en tydlig skillnad på den gamla skolans surfmotiv och den 
nya, mer stökiga stilen.  
[10] 
 
Den nya stilen inspirerades av graffitikonsten och innehöll stötande inslag 
så som svastikor. 1977 började skateboardåkarna synas i reklam utanför 
skateboard sfären, detta medförde att fler började åka, att fler och 
större tävlingar anordnades samt att fler och större sponsorer gav sig in i 
sporten. Grafiken under den här tiden visade tydligt företags logotyper 
och namn. I början av 1980-talet startade tidningen Thrasher magazine, 
vilka eldade på den stökiga skate attityden samtidigt som de kopplade 
ihop åkandet med punk och hiphop musiken. (Thrasher, 2006) 
Under 80-talet fanns det ett par tongivande bräddesignföretag, Powell 
och Santa Cruz. Flertalet av Powells brädor pryddes av heavy metal och 
militaristiskt inspirerade motiv, vilka kompletterades med grön-, gul-, röd- 
och orangefläckiga brädor. Santa Cruz producerade råare och 
våldsammare motiv där skelett, krypta skallar med knotor och knivar 
stuckna i diverse kroppsdelar inte hörde till ovanligheterna. [10]  
Mot slutet av 80-talet kom en motreaktion till den våldsamma och 
brutala stilen där mer färgglada och barnsliga motiv med en underton 
av våld prydde skateboard brädorna. Skateboard var vid den här tiden 
så pass stort att sporten inspirerade motiven till surfbrädorna.  
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Bild 6, Santa cruz  

1990 upplevde Santa Cruz en renässans, vilket fick dem att återutge sina gamla 
cheeseball logotyper samtidigt som andra aktörer utnyttjade den nya tekniken som 
tillät heltäckande fyrfärgstryck på brädorna. 
 
 I början av 1990-talet kom brädor med glatt kolfiberlaminat på undersidan, vilket gav 
åkarna bättre möjligheter att glida med brädans undersida på olika material. Denna 
utveckling öppnade även dörrarna för nya tryckmetoder där screentryck fick stiga 
tillbaka i förmån för mer fotorealistiska motiv. [10] 
I och med att skateboarden blev mer och mer erkänd kom även nya 
attityder och bildtänk. Brädornas undersidor började täckas med 
provocerande tryck, ett sätt för den nya generationen att prova 
gränser och se vad som går att komma undan med. Anslående 
symboler från populärkulturen och skatekulturens förflutna användes 
för att sticka ut och sälja. Vid den här tiden kom det även in fler nya 
aktörer på marknaden, som använde sig av säregen design för att 
sticka ut. Bland de nya företagen återfinns exempelvis World industries, 
som använde sig av tecknade figurer och maskots istället för döskallar 
och punk. [11] 
Ett annat, för tiden, nytt företag var Element Skateboards som 
hämtade inspiration från de fyra elementen i sin design av brädornas 
grafik. [10] [12]  
 
Som en reaktion mot den populärkulturella influensen som rådde under 
det tidiga 90-talet använde sig det då nystartade Alien workshop, som 
sa sig hata populärkulturen, av bland annat fotografier på djur och 
hemgjorda dockor. [10] 
 
1992 organiserades ”Minimal trix, an exhibition of skateboard art” 
på Alleged Gallery i USA. Detta var en av de första moderna utställningarna i ämnet.  
Ed Templeton var en av männen som tog in brädgrafiken i kulturrummet, genom att 
blanda målningar, fotografier och grafiskdesign skapade han sig en egen stil. 1994 
ställdes hans verk ut på Alleged Gallery i USA. Fler gallerier i stora städer runt om i 
världen startade vilka visade upp artister i samma anda som de som ställde ut på 
Alleged Gallery. Fenomenet växte och skapade tillslut en egen konströrelse som 
växte utanför den traditionella konstvärlden. [10]  
Mot slutet av 90-talet började influenser från hiphop, punk och graffiti återigen prägla 
grafiken på brädorna. 
 
 

2.4   Rullbrädan 

Däcket som utgör själva plattformen för rullbrädan har sin ursprungliga form från 
vågsurfningen. Under rullbrädans utveckling har trenden gått både mot smala och 
breda, långa och korta däck och olika produktdesigner har förändrat hjulbas, form, 
spann och flex för att få fram olika känslor hos produkten.  
 
Traditionellt har ett korslaminat bestående av sju lager kanadensisk lönn använts. 
Utifrån denna grund har en rad olika material senare använts till exempel för att få 
fram styvare eller lättare brädor. I takt med att sporten växer som tävlingsgren och 
blir mer och mer krävande genom att åktekniker utvecklas, sätts högre krav på 
produkterna. Till exempel behöver dagens slalomåkare en styv bräda som svarar 
snabbt men som också är lätt för att kunna accelereras. För att fylla dessa nya behov 
har det genom tiden experimenterats med allt från plast till metall och kompositer. 
Men även om omfattande försök med materialval har gjorts tycks produktdesignen 
återvända till det naturliga ursprunget.  
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Flex 
”Flex” eller böjligheten är brädans förmåga att böja sig i vertikalt led under tryck. 
Böjbarheten beror på materialets E-modul, en hög E-modul innebär hög böjlighet. 
Genom att tillverka brädan av material med varierande E-modul fås även varierande 
”flex” i brädan. Brädor med ”flex” ger enligt Daniel Lundgren en skönare och roligare 
åkkänsla. Det handlar dock om personliga preferenser hävdar Lundgren (intervju 
Lundgren; 2008-03-14). Genom att förändra brädans geometri kan styvheten 
påverkas. Exempelvis är en konkav bräda styvare än en bräda av samma material 
utan konkavitet.   
 

Längd/Bredd 
Längden på brädan har varierat med tiden, generellt gäller att kortare brädor är 
lättare att manövrera och lättare att ”pumpa” upp hastighet med. Lägre brädor är 
mer stabila och hanterar höga hastigheter bättre. (Intervju Lundgren; 2008-03-14) 
En bredare bräda ger generellt bättre svängmoment då hävarmen, i detta fall 
brädan, är större. [13] 
 

Form 
Formen på brädan, alltså huruvida den är konkav, har ett spann eller är utformat på 
något annat sätt, ger diverse egenskaper. Spann innebär att brädan inte är parallell 
med underlaget. En bräda med spann har en radie mellan truckarna där bågens 
högsta punkt i förhållande till horisontallinje vittnar om spannets storlek. Ett vanligt 
spann är så konstruerat att brädan står vågrätt under belastning, alltså då åkaren 
ställer sig på longboarden. Med ett spann kan brädan upplevas snärtigare och mer 
levande än med en stum bräda. Brädan fjädrar ner och pendlar runt en vågrät 
position under åkning vilket även medför att trucken vinklas. Detta medför att brädan 
får en längre svängradie när den är obelastad och en kortare svängradie vid stor 
belastning. Användandet av begreppet konkav syftar till en konkav i längdled med 
brädan. Det är alltså kanterna på brädan som kommer upp vid en konkav inte 
ändarna. En bräda med konkav är styvare än en bräda av samma material utan 
konkav, konkavformen ger även åkaren en mer skatekänsla. Konkavformen låser fast 
foten lite, vilket får åkaren att veta var på brädan fötterna befinner sig. Brädor utan 
konkav ger en mer surfliknande känsla. 
 
Ett spann på brädan gör brädan något styvare vilket innebär att materialet brädan 
är tillverkad av kan vara något mjukare än om brädan var vinkelrät mot underlaget. 
Enligt Daniel Lundgren blir brädan även något mer uthållig och ”snärtig”.  
Brädan kan även bestyckas med en såkallad kicker. Kickern har olika funktioner 
beroende på vilken typ av bräda som används. Vid exempelvis streetskate har 
brädorna två kickers vilket underlättar för tricks. Vid slalomåkning fungerar kickern 
som stöd för bakfoten. (Intervju Lundgren; 2008-03-14) 
 

2.4.1   Hjul 
Skate- och longboard hjul finns i en mångfald av olika storlekar, hårdhet och färger. 
Hjulen, vilka är de ända entiteterna som har direkt kontakt med underlaget, påverkar 
på flera sätt känslan och resultatet av åkandet. Hjulen med kullager monteras på 
den så kallade trucken genom en mutter. De flesta hjul är tillverkade av en härdplast 
kallad polyuretan. Polymeren delas in i flertalet grupper, bland annat polyuretanskum 
samt uretanelastomerer. Polyuretan används bland annat i textilindustrin, för att 
skapa beläggningar till exempelvis läderimitationer. [14] 
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Hårdhet 
Hårdhet på skate- och longboard hjul mäts i den så kallade ”A-skalan” med hjälp av 
en durometer. Termen durometer refererar dels till det instrument som används för att 
mäta hårdhet, dels för själva måttet. [15]  
 
Hårdheten i hjulen påverkar hastigheten och greppet till underlaget. Hjulen 
absorberar även delar av den kraft som åkaren och brädan utsätts för vid åkning och 
fall från högre höjder. Mjuka hjul, 75a-85a, ger bättre ”grepp” på underlaget vilket 
gör dem mer stabila samt bidrar till en mjukare åkning. Vid användningen av för 
mjuka hjul i backar riskeras dock att hjulen sätter sig eller tom spricker, detta pga. den 
friktionsvärme som uppstår vid långvarig och påfrestande användning. [16]  
Mjuka hjul ger även ett progressivtsläpp jämfört med hårda hjul. Ett progressivt släpp 
innebär att hjulet gradvis tappar grepp om underlaget. I motsats sker släppet plötsligt 
och är mer svårhejdat vid icke progressivt släpp. [17] 
Hårda hjul, 95-100a, kan komma upp  i högre hastigheter men absorberar mindre 
kraft och sladdar lättare, hållbarheten på hjulen öka ju hårdare de är. De hårdare 
hjulen är att föredra om syftet är att utföra trick eller åka i ramp. [18]  
 

Kärnor 
Vid höga hastigheter blir kullagren i hjulen väldigt värma pga. friktionsvärmen som 
uppstår. Värmen kan bli så hög att den smälter polyuretanet. [19]  
För att förhindra att hjulen skadas av den höga värmen används ofta kärnor av 
hårdplast. Kärnan ventilerar kullagren och fördelar överskottsvärmen jämnt över 
hjulet, dessutom bibehålls kullagrens position relativt till hjulet och dess axel. [19] 
Kärnan ger även hjulet en längre livslängd då den förhindrar skevslitage, åkaren kan 
även uppnå en något högre hastighet vid åk på plana ytor då mindre polyuretan 
behöver komprimeras under rotation. [20] 
 

Dimensioner  
Även hjulens dimensioner påverkar friktionen mot underlaget och den potentiella 
hastigheten. Genom att ha större diameter på hjulen ökas den potentiella 
hastigheten, dessutom fås ett bättre grepp på underlaget och brädan kan köras på 
ojämnt underlag med mindre håligheter. [19] Mindre hjuldiameter ger en ökad 
acceleration men har en lägre potentiell topphastighet. Hjulens möjlighet att 
”greppa” underlaget påverkas av den effektiva kontaktytan, mindre kontaktyta 
minskar friktionen mot underlaget. [21] Större kontaktyta ger bättre grepp men 
försvårar glidning såkallad ”sliding”. [17] 
 
För hjul till longboard används vanligtvis diameterstorlekar mellan 60-100 mm, detta 
då longboardåkning medger högre hastigheter vilket därmed kräver större kontroll 
och grepp av asfalten.  
 

Profiler 
Beroende på användningsområde är olika profiler på hjulkanten att önska.  
 
Fyrkantig profil 
Den fyrkantiga profilen har en väldigt stor kontaktyta, vilket ger väldigt 
bra greppbarhet på underlaget. Dessa typer av hjul lämpar sig bäst till 
slalomåkning samt snabba svängar då den typen av åkning kräver 
gott grepp på underlaget. [17] 

 
   

Bild 6, Fyrkantig profil 
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Bild 7, Rundad profil 

Bild 8, Vinklad profil 

Rundad profil 
Profilen har tydliga rundningar vilket minskar kontaktytan och greppet mot 
underlaget, rundningen ger även en gradvis ökning av sladdandet när 
fästet mot underlaget väl släpper. Den runda profilen tillåter hjulen att 
färdas bättre i sidled i jämförelse med andra typer av profiler samtidigt 
som de tappar greppet om underlaget lättare. Hjul med rundade profiler 
är att föredra vid glidning så kallad ”sliding”.   
 

Vinklad profil  
Den vinklade profilen fungerar som ett mellanting mellan den rundade 
och den fyrkantiga profilen. Profilen har inte lika bra grepp om underlaget 
som den fyrkantiga profilen samtidigt som den har något svårare att glida i 
jämförelse med den rundade profilen. [17] 
 

2.4.2   Truckar 
Truckarna är den del av skateboarden som sammanför själva brädan med hjulen 
och har sedan den uppfanns på 1920-talet fungerat på ungefär samma sätt. Trucken 
är geometrin som påverkar hjulens svängradie då åkaren lägger tryck på och vinklar 
brädan kring längdaxeln. Till en bräda monteras två truckar mitt emot varandra, 
vända åt motsatt håll, detta får brädan att svänga längs en cirkellinje.  
 

Ingående delar 
Trucken har formen av ett T och är nästan uteslutande i 
metall. Från hjulaxeln till bottenplattan (baseplate) går 
en huvudbult (kingpin) genom underdelen (hanger) där 
en bussning (bushing) gör att rörelser i trucken har ett 
visst motstånd. Denna bussning tillåter att axeln kan 
rotera runt huvudbulten men håller även denna rörelse i 
motstånd så att axeln roterar tillbaka till ursprungsläge 
vid avlastning. Huvudbultens vinkel mot bottenplattan 
bestämmer hur snabbt hjulaxeln skall svänga. En pinne 
mellan bottenplattan och underdelen stagar upp 
konstruktionen och ligger i en skål på bottenplattan i 
vilken den fritt kan roteras och böjas.  
 

Huvudbultens vinkel 
Geometrin av trucken har stor betydelse på åkningen. Till 
att börja med har som tidigare sagts huvudbultens vinkel 
betydelse för hur trucken svänger. Om man drar en linje 
genom huvudbulten är den effektiva vinkeln (action angle) 
den mellan denna linje och horisontlinjen. Denna vinkel 
säger mest av alla truckens komponenter om dess 
svängradie. Ju större vinkeln är desto mer roterar 
underdelen på en given lutning av brädan. En låg vinkel ger 
en stabil truck med långsam svängförmåga och en hög 
vinkel ger snabb svängförmåga men mindre stabilitet.  

Bild 10, Effektiv vinkel markerat i rött 

Bild 9, Sprängskiss truck.  
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Bild 12, Diagram över passande kombinationer.  

 

Höga kontra låga truckar 
Det skiljs på höga och låga truckar då detta påverkar känslan på brädan. Teoretiskt 
får en låg truck lägre tyngd- och rotationspunkt vilket medför en mer stabil truck som 
svänger bättre. Detta ger dock problem med brädans frigång till hjulen kontra en 
hög truck. Därför används upphöjare (så kallade risers eller pads) eller en hög truck 
när detta problem infaller. Bilden nedan visar att en låg truck med upphöjare kan 
vinklar mer än en hög truck. Med en upphöjare bibehåller man alltså lågt tyngd- och 
rotationspunkt samtidigt som man kan öka brädans vinkel innan den tar i hjulet.  
 

 

Som tillbehör finns också ”Wedges” som egentligen 
är snedskurna risers. Dessa kan användas för att 
ändra rotations axelns vinkel och därigenom 
påverka svängförmågan. Om de monteras med 
den tunna sidan utåt resulterar det i mer sväng per 
lutning på brädan. [22] 

Nedsänkning 
Men som tidigare nämnts medför en mer 
svängande truck även sämre stabilitet och detta 
kan motverkas genom att sänka brädans höjd över 
hjulaxelns rotationscentrum.  

 
 
Dropthrough: Detta åstadkommes genom att 
sänka truckens bottenplatta igenom själva 
brädan.  
 
Lowering: Denna teknik bygger på att brädan 
konstrueras så att en plattform är lägre än truckens 
monteringsposition. 
 
Doubledrop: Vilken är en kombination av de två 
ovan. Den kan erbjuda mer rum för fötterna och 
en väldigt annorlunda känsla då mindre kraft krävs 
för att vinkla och rotera trucken. [22] 

Bild 11, Jämförelse av rotations- och tyngdpunkt.  
 

Bild 13, Diagram på olika typer av montering..  

16



 

Bild 14, Gjutform och efterarbete. 

 

Truckens bredd 
Bredden på nedhänget och axeln är också en geometrisk egenskap som påverkar 
brädan. Här finns att välja mellan bredder från 120mm till 220mm och detta är ett 
mått som bestäms utifrån vilka egenskaper produkten skall ha. Bredare axel ger en 
stabilare bräda men också långsammare/svårare att svänga då hjulen skall färdas 
längre vid en vinkeländring av nedhänget. En bredare truck i förhållande till brädans 
bredd ger också mindre tryck då hävarmen är proportionellt mindre. Tvärtom upplevs 
en smalare truck mer lättsvängd men dock mindre stabil. Ett riktmärke på axelns 
bredd är att däcket skall stå vinkelrätt mot marken då brädan läggs på högkant, fullt 
monterad med truckar och hjul. Detta skall ge en naturlig känsla och kan användas 
som en grund att jobba vidare med. Axelns bredd har dock inget att göra med 
brädans slutliga svängradie.  
 

Hjulbasen 
En annan aspekt som påverkar brädans svängförmåga är hjulbasen som mäts mellan 
de två hjulaxlarna. En liten hjulbas ger en mindre svängradie och en stor hjulbas ger 
en större svängradie. I skatevärlden mäts ibland hjulbasen mellan de främre och 
bakre monteringshålen på däcket. Något som kan skapa problem då dessa ibland 
är olika placerade på bottenplattan från olika trucktillverkare och alltså inte berättar 
något om själva axelavståndet.  
 

Tillverkning 
Tillverkningen av underdelen och bottenplatta sker traditionellt genom gjutning och 
då används främst en aluminiumlegering som sedan efterarbetas och slipas. Både 
sand- och stålformar används där stålformarna, även om de är dyrare, levererar 
bättre kvalitet. Aspekter som mjukhet spelar roll i designen då detta kan krävas vid 
grinding, ett trick där åkaren använder truckarna för att glida på till exempel ett 
metallrör eller en cementkant. Styvhet krävs också för att trucken skall hålla geometri 
under last och på så sätt erbjuda en kontrollerad rörelse.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Axeln och huvudbulten är oftast av stål och här krävs ett starkt sådan för att ta upp 
de kraftiga stötar som sporten kan medföra på materialet. Då underdelen är gjuten 
runt axeln används en hening eller brotschning en bit upp på axeln för att förhindra 
att den slirar inuti underdelen. I annat fall monteras delarna ihop med pressförband. 
 
Bussningarna är i de allra flesta fall av polyuretan där materialets elastiska 
egenskaper kommer väl till pass. Med ett högkvalitativt material kan en stabil 
återfjädring uppnås där trucken återgår snabbt efter en sväng eller landning. 
Polyuretan är i viss mån färskvara och behöver bytas ut om det torkar. Bussningen kan 
enkelt påverkas genom att justera huvudbultens spänning. Drars bulten hårdare 
komprimeras bussningen som då upplevs styvare eftersom den skall formändras på 
en mindre volym. Detta gör att det blir tyngre att vinkla brädan och således att 
svänga axeln. En lösare justerad huvudbult får motsatt effekt. [4], [9], [23], [24], [25], 
[26] 
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2.4.3   Discipliner 
 

Freestyle och Street 
Åkarna använder sig av trottoarkanter, trappor, trappräcken men även 
specialbyggda ramper, pools och kickar för att utföra olika trick. Dessa delas in i olika 
klasser som bedöms ett flertal tävlingsmoment. Några exempel på dessa klasser är 
Freestyle trick vilket innefattar balansövningar, Aerials vilket innefattar hopp där 
åkaren håller brädan med handen, Flip tricks som har sitt ursprung i ”ollien” och 
Grinds där brädan på något sätt glider på en kant eller räcke.  
 

Longboard 
Detta är ett samlingsnamn för brädor av längre sort, oftast från 35-60 tum (87,5-150 
cm). [31] Hjulbas, svängradie och hjultyp skiljer sig från dagens traditionella 
skateboard då de lämpar sig bättre som transportmedel än för ramp och tricks. Inom 
longboarding görs ytterligare uppdelning, till exempel Carving, Freeride och Float.[32] 
Det övergripande användningsområdet för dessa är transport- och rekreationsåkning 
och grunden ligger i sportens start med Sidewalk Surfing där surfkänslan återskapas 
på land. Idag tävlas det inte i denna del av sporten. 
 

Slalom 
En bana sätts där åkarna antingen tävlar på tid eller mot varandra i en parallell bana 
genom att svänga runt koner. Vanligen arrangeras tävlingar som en turnering som 
sedan avslutas med ett finalheat. Väldigt snäva svängar och relativt höga 
hastigheter producerar stora g-krafter, vilket kräver bra grepp till underlaget. 
Reglerna bestäms av International Slalom Skateboarding Association där det bland 
annat står att det är obligatoriskt med hjälm och skor. [33] 
 

Downhill 
Idag utövas och tävlas det i downhill och luge vilka båda liknar skidåkningens 
störtlopp. Hastighet är det viktiga och den fås genom aerodynamik, lätta material 
och hårda hjul. Stabilitet och svängförmåga i höga hastigheter är avgörande då 
wobbling kan skapa förödande konsekvenser. Exempel på skyddsutrustning är 
skinnställ från motorcykelns racingvärld och aerodynamiska hjälmar. [34] 
 

2.5   Marknadsundersökning 

En marknadsundersökning kan användas i flera avseenden. Genom en undersökning 
kan ett företag undersöka huruvida en nylanserad produkt är uppskattad samt vilka 
förbättringar som bör ske inför nästa lansering. En marknadsundersökning kan även 
ge underlag för en ny produkt eller ge inspiration till ett projekt. Sätten att genomföra 
en marknadsundersökning på varierar beroende på vilken skala undersökningen är 
på, samt vilken typ av undersökning gruppen väljer att använda. De vanligaste 
sätten att genomföra en marknadsundersökning på är genom intervjuer eller 
enkätundersökningar. Vid en enkätundersökning samlas ett antal frågor på ett 
papper som kopieras upp och sedan delas ut till olika personer för att få svar. En 
enkätundersökning kan även göras genom internet. Gällande intervjuundersökningar 
sätter gruppen upp ett antal frågar som sedan ställs till ett antal personer som antas 
representera olika grupper. Intervjuaren sammanställer sedan svaren och redovisar 
de svar som sammanträffat flest gånger inför gruppen.  
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Bild 16, Loaded Hammer head 

 

2.6   Målgruppsanalys 

Ett användningsområde för en målgruppsanalys är att samla verkliga krav från de 
tilltänka användarna. Genom en sådan analys fås även information om vissa 
”självklara” krav som utvecklingsgruppen kanske missat. Flertalet metoder för att 
utföra en målgruppsanalys finns till förfogande, exempel på några är intervjuer, 
observationer samt enkätundersökningar. Genom en målgruppsanalys kan den 
tänkta produktens innehåll och utformning baseras på den framtida användarens 
krav och önskemål istället för på gissningar och tycken. [35] 

 

2.7   Konkurrenter och nischer 

Skateboardbranschen är väldigt mångfacetterad, inom marknaden finns många 
aktörer som valt att nischa sig för att sticka ut ur mängden. Nedan följer ett axplock 
av de nischer och företag som finns idag.  
 

Miljönischen 
Miljödebatten är idag mer aktuell än någonsin tidigare, konsumenter, politiker och 
företag är alla medvetna om vikten av en hållbar framtida utveckling.  
I skateboardindustrin finns företag som tidigt insåg vikten av en hållbar utvecklig, 
dessa företag valde att utveckla sina brädor med så mycket naturvänliga material 
som möjligt. Ett av dessa företag är Arbor, de tillverkar sina brädor av Koa och 
bambu bland annat. Dessa material behöver 
inte besprutas eller på andra sätt ”skyddas” 
med kemikalier för att växa. Företaget 
använder även soja baserad vattenlöslig färg 
vid tryck på brädornas undersida. [36] 
 
 

Häftigtekniknischen 
För att märkas i bruset av tillverkare finns det de som valt en del extrema nischer. De 
tillverkare som hela tiden ser till att vara i framkant när det gäller tekniska 
innovationer, de företag som gärna investerar i den 
nya tekniken utan att riktigt vara säkra på hur den 
kan komma till användning. 
Ett av företagen är Loaded boards, de använder 
nya och okonventionella material så som bambu i 
tillverkningen av sina brädor. Företaget använder 
även design som ett verktyg för att nischa sig och 
sticka ut från mängden. Loaded använder sig även 
av flowlabs nya och innovativa truckar, vilka är 
utformade som en halvcirkel full med hjul. Flowlabs 
truckar sägs ge en snowboard liknande känsla på 
asfalt.[37][38] 

Bild 15,  Arbor Bamboo Ply 
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Bild 19, Dr longboard slalom bräda 

Bild 18, BMW Street carver 

 
Företaget Street surfing har utvecklat en annan typ av 
bräda, den så kallade waveboard. Den består av två 
rörliga plattor på en axel. Brädan har endast två hjul som 
sitter på vardera platta, dessa går att rotera 360˚ vilket 
innebär att brädan även kan köra i sidled.  
Genom att vrida ben och axlar skapas ett momentum 
som får åkaren att inte tappa balansen.  
 

Lyx och designnischen 
Det finns även nischar inom skateboardbranschen som vänder sig till de mer exklusiva 
köparna. BMW´s tillskott är ett exempel på detta. 
Genom ett helt nytt koncept för styrningen skapas en 
känsla som sägs likna snowboardåkning.  
Med inspiration och delar från BMW 5-serie konstrueras 
ett hjulupphängningssystem som med pendelrörelser 
svänger hjulen. Produkten har lätt för att svänga och har 
en väldigt liten svängradie.  
Däcket är en sandwichkonstruktion av trä och glasfiber 
och är formpressat till en konkav form. [40] 
 
Styrningen görs inte genom att luta däcket som på 
konventionella skateboards utan genom att vikten åkaren lämnar på däcket trycker 
ner hjulet på motsatt sida. Den här typen av styrning sägs ge en mycket stabil sväng. 
Ytterligare en skillnad jämfört med ”vanliga” truckar är att BMWn inte är fjädrad på 
något sätt utan fortsätter svänga till dess att åkaren ballanserar upp brädan. Trucken 
är i aluminium och den är helt inkapslad vilket gör servning överflödig, samtidigt gör 
inkapslingen att truckarna inte går att justera. [41], [42] 
 
Enligt Gizmag är produkten en stor och tung konstruktion som inte är lätt att bära 
omkring på. [43] 
 
Hjulen är ovanligt stora då truckarnas konstruktion kräver markfrigång. [42] 
BMW har också lagt in en röd gummilinje i däcket vilket blir synlig när däcket har slitits 
ut. [41] Mer krävande användare menar dock att hjulen har dåligt grepp vilket 
resulterar i sladd vid hård körning. [43] 
 
Produkten har tilldelats flera stora designpris sedan den introducerades 2001. [40] 
Den har sålts hos BMW handlare och på www.bmwonline.com fram till 2004. Med ett 
pris på 325 Pund (ca 4000kr) var den när den kom flera gånger dyrare än den då 
dyraste skateboarden på marknaden. [43] 
BMW´s skateboard har trots det höga priset lyckats på marknaden, mycket tack vare 
en unik design, innovativa tekniska lösningar och ett starkt varumärke som förknippas 
med teknik och kvalitet.  Idag kan produkten ses som ett samlarobjekt. [42], [44]  
 

Gör det själv nischen 
En aktör i den specialiserade ”gör det själv nischen” är 
företaget Dr longboard. Företaget tillverkar numrerade 
specialbrädor främst för slalom och downhill 
marknaden. Då företaget endast har en anställd är 
produktionen väldigt liten. Samtliga brädor tillverkas för 
hand och numreras. Enligt tillverkaren ökas på detta sätt 
känslan av exklusivitet.  

Bild 17, Wave board 
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”Order a custome made longboard just made for you!” [45]  
Dr longboard har exempelvis tillverkat en extremt lättviktig slalombräda med 
skumkärna som väger 460gram. Kärnan är överdragen med kolfiber vilken i sin tur är 
överdragen med en millimeters kevlaryta (intervju med VD:n för Dr longboard 2008-
02-24).  
En av företagets downhillbrädor, som sägs vara väldig stabil, är tillverkad i kolfiber 
med en skyddande kevlaryta. Brädan är dubbelt nedsänkt vilket ger känslan av att 
hänga i en vagga. [45]  
 

2.8   Material 

För att ha möjligheter till ett korrekt materialval krävs en översiktlig genomgång av 
vilka material som kan tänkas vara användbara vid tillverkning av skateboards. Val 
av materialtyp och geometri påverkar brädans egenskaper. Materialegenskaperna i 
sin tur påverkas bland annat av exempelvis tillverkningsmetoden. Vid 
konstruktionsmaterialval måste olika punkter vägas in. Mekaniska egenskaper, 
fysikaliska egenskaper så som densitet mm, yttre miljöns påverkan på materialet och 
tvärtom är ett urval av de faktorer som spelar in vid materialval. (Johanesson, H mfl 
2004:309) 
 

2.8.1   Trämaterial 
Inledning 
Trämaterial fås genom avverkning och bearbetning av träd. Materialet är ett allmänt 
byggmaterial som kan användas för att tillfredställa de flesta byggbehov. Trä består 
till största del av cellulosa, lignin samt hemicellulosa. [46]  
På grund av variationer i koncentration av dessa beståndsdelar samt skillnaden i 
cellstruktur och fibertäthet får trämaterialen olika egenskaper. [47]  
Trädets och trämaterialtes egenskaper varierar beroende på växtplats, klimat samt 
trädart. Trädmaterialets egenskaper påverkas även av hur det bearbetas. [48]  
 
Genom samspelet mellan framförallt cellulosa och lignin har trämaterial elasto-
plastiska egenskaper vilka är beroende av fuktighetsförhållanden samt temperatur. 
(Brennert, 1993:478)  
 
En trädstam är uppbyggd av årsringar dessa gör trädstammen näst intill 
cylindersymmetrisk med avseende på en axel längst stammen genom trädmärgen. I 
stammen kan även en såkallad ortogonal symmetri urskiljas. I en ortogonal symmetri 
är symmetriplanen vinkelräta mot varandra. Planen i symmetrin betecknas ofta med 
L (=längs fiberriktningen), R (=radiellt i förhållande till årsringarna) och T (=tangentiellt i 
förhållande till årsringarna). [49]  
 
Med åldern förändras veden i flertalet trädslag, i de inre och äldre delarna av 
stammen upphör cellerna att leda vätska och näring. Denna såkallade kärnved är 
hos vissa trädarter, exempelvis tall och ek, mörkare i jämförelse med den så kallade 
splintveden, vilket är namnet på de yttre vätske- och näringsledande skikten av 
stammen. [50] Kärnveden är alltid mer beständig än splintveden, vid markkontakt är 
skillnaden marginell men vid högre höjder är skillnaden i beständighet tydlig. 
Fuktkvoten i kärnved ligger runt 30-50 %. [49] Då trädets tillväxt kan variera från år till 
år kan även olika delar av stammen variera i kvalitet. [51]  
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Tabell 1 Anger träslagens torrdensitet i kg/m³ när virket är absolut torrt. 

 

Mekaniska egenskaper 
Virkets styrka beror på hur belastningen sker, skogsindustrierna påvisar följande 
samband: 
tryckkrafter – tryckhållfasthet, dragkrafter – draghållfasthet, böjkrafter – böjhållfasthet 
och skjuvkrafter – skjuvhållfasthet. [52]  
Vattenmängden i ved mäts i procent och kallas för fuktkvot. En fuktkvot på 100 % 
innebär att det, viktmässigt, finns lika mycket vatten som torrsubstans. Veden sägs 
torka i två steg, i det första steget avdunstar det fria vattnet. Under det andra steget, 
vilket påbörjas runt en fuktkvot på 22-30 %, avdunstar det kemiskt bundna vattnet i 
cellväggarna vilket även medför en krympning av veden. [53]  
Trämaterial torkas ofta till dess att de har samma fuktkvot som omkringliggande 
atmosfär. Atomsfärens fuktkvot är inte konstant vilket även innebär att fuktkvoten i 
det torkade träet varierar. [54], (Mattson. A; 1999:20)  
Tabellen nedan visar grova medelvärden för respektive träslag. Vikten är, förutom 
fuktkvoten, beroende av årsringsbredden samt vart på stammen vedstycket är taget 
från. (Hörnfeldt. R, 1998:10) 
 
 

 Gran   Tall  Asp  Al  Sälg Lärk  Alm  Ask Lönn Björk Rönn  Bok  Ek Päron Oxel Plum Syrén 
Min  300  480  490 500  530  550  550  550  560  630   640  670 690  700  720  800 800 
Max  480  530  540 550  530  640  670  800  650  670   640  720 720  700  720  800 900 

 
 

 
Hårdheten i trämaterialet är beroende av densiteten, högre vikt/m³ innebär hårdare 
virke (Hörnfeldt. R, 1998:11). Allmänt gäller även att virkets ändyta är dubbelt så hård 
som längdsytan samt att torrt virke är dubbelt så hårt som rått.  
 
Hållfastheten vid drag och tryckpåverkan i trämaterial är beroende av fuktkvoten, 
från en fuktkvot på 20 % till en på 12 % kan hållfastheten öka med 60 %. Fibrerna i 
trämaterialet blir alltså stärkta vid torkning. [53] 
 
 
 Poppel Sälg Gran Alm Asp Al Ask Tall  Ek Lärk Lind En Lönn Bok  Björk 
Min 47 57 66 68 75 78 80 83 90 92 92 93 95 105 107 
Max 65 63 84 105 82 95 120 89 100 94 106  117 118 123 
 
Tabell 2, Medelvärde av vissa träslags motståndskraft vid drag- och tryckpåverkan vid 12-15 % fuktkvot 
 
 
Trämaterial är fiberkompositer vars egenskaper är anisotropiska, detta innebär att 
materialets fysikaliska egenskaper är olika beroende av riktningen. (Brennert, 
1993:473) Högst är hållfastheten i fiberriktningen, lägre tangentiell riktning och lägst i 
radiell riktning. I allmänhet reagerar trämaterial sämst för belastning som verkar i 45˚ 
riktningen och vinkelrätt mot fibrerna. (Brennert, 1993:476)   
Normala variationer för egenskaperna är för densitet ±15 %, för hållfasthet ±40 % och 
för E-modul ±35 %, inom samma träslag i ostörd fiberstruktur. [52] 
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Barrträd 
En barrträdstam består i tvärsnittet av märg, kärnved, splintved och bark. Cellerna 
delas in i två huvudgrupper; fibrer (trakeider), vilka upptar 90-95 % av trädstammens 
volym samt parenkymceller, vilka även återfinns bland lövträd (Hörnfeldt. R, 1998:17).  
Fibrerna är tunna likt hårstrån och är mellan 0,5-6 mm långa, de kortaste fibrerna 
hittas vid märgen i stubben. Fiberlängden ökar med höjden samt med minskat 
avstånd till barken. [51]  
 
Årsringarna hos barrträd består av en ljus och en mörk del. Den ljusa delen kallas 
vårved, den mörka för sommarved. Vårveden består av stora trakeider med tunna 
cellväggar, sommarvedens trakeider är istället tillplattade med tjocka cellväggar. 
(Hörnfeldt. R; 1998:13) Densiteten för barrträd varierar mellan 350-700 kg/m³  
virket används bland annat till möbler, golv, papper, plywood samt konstruktion mm. 
[55]  
 
Ur hållfasthetssynpunkt behandlas furu och gran lika, de ges vanligtvis samma 
hållfasthetsvärden. Enligt skogsindustrierna gäller ”Tryckhållfastheten är hög i 
fiberriktningen men betydligt lägre, cirka 1/6-del, tvärs. Draghållfastheten är hög i 
fiberriktningen men betydligt lägre, cirka 1/30-del, tvärs. Böjhållfastheten tas alltid i 
anspråk längs fiberriktningen. Skjuvhållfastheten är högre tvärs fibrerna än längsmed 
och därför blir i de flesta fall, till exempel vid upplagsänden på en balk, 
skjuvhållfastheten längs fibrerna avgörande.” [52] 
 

Lövträd 
Alla trädslag som bär löv betecknas inte som lövträd, generellt brukar endast 
tvåhjärtbladiga träd betecknas som lövträd. [56] 
Enligt Hörnfeldt finns trakeider även hos lövträd men i mindre volymer. Fibercellen 
(libriform fiber) finns inte hos barrträden, cellen är utrustad med extremt tjocka 
cellväggar vilket ger veden stadga (Hörnfeldt. R; s15). Vattentransporten i stammens 
längdriktning sköts av såkallade kärl, dessa saknas helt hos barrträden. Kärlen varierar 
I storlek bland olika lövträd, generellt finns två huvudgrupper. Bandporiga lövträd har 
stora och välsynliga kärl, ströporiga lövträd har små kärl som är svårare att urskilja. 
(Hörnfeldt. R, 1998:16) Generellt har lövträd högre densitet än barrträd. [57]  
 

Björk 
Björken är en av Sveriges vanligaste lövträd. Björken kännetecknas av den vita 
stammen med svarta fläckar. (Mattson. A; 1999:29)  
Bland de svenska träden är björk ett medeltungt, medel hårt virke med hög seghet. 
Densiteten ligger runt 500kg/m³, det ljusa virket medför att björk är ett lätt material att 
ytbehandla. [59]  
Vid en fuktkvot på 12 % klarar björkved ett tryck på 54-60 MPa vinkelrätt mot 
fiberriktningen. Björk klarar drag på upp till 137 MPa parallellt med fiberriktningen samt 
7 MPa vinkelrät mot fiberriktningen.  Böj hållfastheten ligger runt 107-123 MPa. [60]  
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Bild 20, Bilder på snittytor  

 

Körsbär 
Körsbär tros ha kommit till Rom från Persien, idag finns trädet i stora delar av Europa 
förutom i norra Skandinavien, delar av Polen samt Iberiska halvön. [K] Trädet 
kännetecknas av den mörka stammen samt dess frukt och blommor. [61] Körsbär 
påminner mycket om ek i sina egenskaper. [62] Veden har goda 
hållfasthetsegenskaper; tryckhållfastheten är 45-55 MPa vinkelrätt mot fiberriktningen 
vid 12 % fuktkvot, draghålfasthet ligger på 98 MPa parallellt med fiberriktningen vid  
12 % fuktkvot och böjhållfastheten är 85-110 MPa vid 12 % fuktkvot. Körsbär har en e-
modul på 10000-11000 MPa parallellt med fiberriktningen vid 12 % fuktkvot samt en 
skjuvmodul på 14,8 MPa vid 12 % fuktkvot. (Mattson. A; 1999:27) 
Enligt träcentrum.se finns inga kända ytbehandlingsproblem, kontakt med basiska 
ämnen gör dock träet mörkt. [63] Körsbär används till köksinredningar, faner, möbler, 
instrument och parkettgolv mm.   
 

Bearbetningsmetoder 
 

Träfaner 
Tunna skivor av ett material kallas för faner. Träfaner skärs eller svarvas ut ur det 
önskade träslaget. Användningsområden är yttäckning av exempelvis inredning samt 
som råvara till exempelvis plywood där en stomme av enklare faner limmas ihop för 
att få en starkare konstruktion. Fanertjockleken kan variera mellan 0,5-3mm. (Mattson. 
A m.fl: 1999;35-36), (Jönsson. T: 1976) 
 

Sågning 
Det finns flera olika klingor för sågning av timmer. Ramsågen är den äldsta typen av 
såg, den består av en ram med flera sågblad monterade vertikalt längst ramens 
plan. Sågbladen arbetar fram- och återgående raka sågblad, ramsågning ger en 
grov sågyta. [65]  
 
I en cirkelsåg är en sågklinga monterad direkt på motorns drivandeaxel, 
konstruktionen gör sågen väl lämpad för klyvning. Sågytan blir något finare än 
ramsågens. (Mattson. A mfl: 1999;55-56) 
Större cirkelsågar arbetar genom roterande klingor monterade på samma axel. [67]  
 
En stående bandsåg består av tunna blad av med sågtänder 
som upphängs på hjul placerade ovanför varandra. Hjulen 
kan även vara placerade horisontellt, vilket ger en liggande 
bandsåg. Bandsågen ger en fin snittyta och litet svinn. [68]  
I snickerier används bandsågar främst för kontursågning eller 
klyvning mot anhåll. (Mattson. A mfl: 1999;54) 
 
I ett profileringsverk fräses en profil ut ur stamtvärsnittet. 
Profilen delas upp med hjälp av små klingor som sitter på två 
axlar på så sätt att två klingor alltid går mot varandra. 
Halvvägs genom profileringsverket vrids blocket 90º så att det 
profilerade blocket kan delas upp i brädor och plank. [67] 
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Bild 21, Olika sågsätt   

 
Virkets utseende beror mycket på vilken snittyta som 
valts. De tre viktigaste snitten vid identifiering av träslag 
är enligt Hörnfeldt tvärsnittet (=ändträ), tangentiellt snitt 
(=ytsnitt) samt radiellt snitt (=centrumsnitt).  Det finns 
även en del specialsågningssätt, exempelvis 
kvarterssågning och stjärnsågning.  

 Andra sågningssätt förekommer beroende på vad det 
sågade virket skall användas till. [68] 

 

2.8.2   Lättmetaller 
Lättmetall är ett samlingsnamn för metaller med en densitet på högst 4,50 g/cm3 , 
gränsen är dock inte entydig.  De, inom tekniken, vanligaste såkallade lättmetallerna 
är aluminium (Al), magnesium (Mg) och titan (Ti) vilka har god korrosionsbeständighet 
och god hållfasthet. [70]  
 

Aluminium 
Aluminium är efter järn den mest använda metallen i världen. (Brennert,S, 1993:257) 
Anledningen till detta är metallens kännetecknande egenskaper. Aluminium har låg 
densitet (2,70 g/cm3 ), god korrosionsbeständighet, god formbarhet och 
bearbetbarhet samt god värme- och elektrisk ledningsförmåga. (Johanesson, H mfl, 
2004:317) Genom val av legeringstillsatser och tillverkningsmetoder kan metallen 
erhålla varierande egenskaper ur ett brett spektrum av möjliga egenskaper.  
Aluminium kan limmas, vilket flygplansindustrin drar nytta av, metallen kan även 
gjutas och strängpressas. Al-legeringar kan svetsas, men i fuktiga miljöer finns risk för 
galvanisk korrosion. (Johanesson, H mfl, 2004:319) Al-legeringar innehållandes 2-5 % 
magnesium har enligt Brennert särskild god korrosionshärdighet, legeringar 
innehållande mer än 1 % koppar har dock sämre sådan beständighet i jämförelse 
med andra Al-legeringar (Brennert, S, 1993:263). Aluminium har god formbarhet i 
rumstemperatur vilket gör att metallen lätt kan kallformas. Formbarheten skiljer sig 
dock mellan legeringar. Gällande utmattning finns ingen utpräglad utmattningsgräns 
hos aluminiummaterial, en konstruktion bör enligt Brennert dimensioneras efter 
beräknade lastväxlingar. Al-legeringar har även flera fördelar vid spånskärande 
bearbetning. (Brennert, S, 1993:259-264) 
 

Magnesium 
Magnesiumlegeringar har en densitet på 1,70 -1,80 g/cm3 vilket gör materialet väldigt 
lätt (Johanesson, H mfl, 2004:320). I ren form är metallen mjuk med låg hållfasthet 
vilket gör den olämplig som konstruktionsmaterial. Hos de plastiskt formade Mg-
legeringarna är hållfastheten god men sämre hos de gjutna legeringarna. Genom 
värmebehandling kan hallfasthetsegenskaperna förbättras (Brennert, S, 1993:273). 
Magnesium har, i jämförelse med aluminium, sämre korrosionshärdighet i sura och 
neutrala lösningar. Likt aluminium är magnesium aktiv i galvaniska lösningar och bör 
därför inte sammankopplas med andra metaller i fuktiga miljöer. Skärbarheten är god 
men om bearbetningen sker med dåligt skärpta verktyg uppkommer brandrisk, 
metallen kan även i vissa fall svetsas. I smält tillstånd brinner magnesium i luft vilket bör 
tas till hänsyn till vid gjutning. (Brennert, S, 1993:274) 
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Titan 
Metallens densitetet ligger runt 4,50 g/cm3, kännetecknas av god korrosionshärdighet 
samt dess biokompabilitet. Metallen är återvinningsbar men känslig för föroreningar 
(Johanesson, H mfl, 2004:321). Titanlegeringar är svåra att bearbeta plastiskt 
(bockning) och genom skärandebearbetning, de kan dock varmbearbetas (smidas) 
men förlorar sin styrka vid temperaturer över 430˚C. [71]  
 
Det finns ett stort antal titanlegeringar vilka delas in i två huvudgrupper. För legeringar 
med förhöjd korrosionshärdighet används legeringsämnet palladium. För legeringar 
med förhöjd sträck- och brottgräns används vanligen aluminium, tenn, vanadin och 
mangan. Sistnämnda typen av legeringar används vid tillverkning av exempelvis 
flygplansdelar (Brennert, S, 1993:277).  
 
 

2.8.3   Plaster och kompositer 
Det finns idag ett stort antal polymerer (plaster) med olika egenskaper gällande 
hållfasthet, miljötålighet och livslängd. Det framställs plaster som är både lätta och 
starka vilka används brett som konstruktionsmaterial. Polymerer har en benägenhet 
att krypa (återfjädring blir ej fullständig efter avlastning) vid konstant belastning och 
är viskoelastiska, vilket betyder att den elastiska deformationen och återfjädringen 
tidsfördröjs. Flera plaster påverkas av vatten och kan brytas ner av solljusets UV-
strålning. Senaste tidens växande möjlighet att framställa material med 
specialbeställda egenskaper gör plaster intressant för projektet. 
(Johanesson, H mfl, 2004). 
 

Termo- och härdplaster 
Polymermaterial kan delas upp i två grupper: termoplaster och härdplaster. Den stora 
skillnaden är att i termoplasten är molekylerna inte tvärbundna varför materialet 
mjuknar vid uppvärmning. Den kan alltså smältas och återvinnas till skillnad från 
härdplasterna vilka bryts ner vid överhettning. Dessa klarar dock högre temperatur 
samt har högre formstabilitet eftersom den bildar tvärbundna molekylkedjor vid själva 
härdningen. Vanliga härdplaster är polyester, vinyl och epoxi. Dessa tre skiljer sig från 
varandra i exempelvis styrka och vattentålighet där epoxi är den starkaste och mest 
vattentåliga och används både som bygg- och sammanfogningsmaterial. Polyester 
är billigare än epoxi och vinyl är något av ett mellanting vad gäller egenskaper. [72] 
 
Vanliga termoplaster är polyamid (även kallad Nylon), polyeten, polystyren, 
polyetentereftalat (PET) och polykarbonat. Polykarbonat är ett mycket starkt material 
med hög E-modul och säljs under varumärket Lexan eller Makrolon som ”okrossbar 
plast”. Detta har en E-modul på ca 2.4 GPa och en smältpunkt, Tm, på 257 °C. 
Materialets beständighet försämras i utomhusmiljö genom dels UV-strålning och 
påverkan av lösningsmedel. Detta kan förbättras genom att belägga plasten med 
olika ytskikt. UV-skyddad polykarbonat har 10 års garanti från att gulna och tappa 
egenskaper och beläggs materialet med Lexan eller Safir ökar också den kemikaliska 
beständigheten avsevärt. [73] (intervju Lorenzson; 2008-04-21). 
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Finns hårdare krav på kemisk motståndskraft kan istället PET användas. Den har god 
styvhet, med E-moduler uppåt 3 Gpa, god UV-resistens och kan varmformas (Tm ≈ 260 
°C). Det tillverkas också en variant av PET som kallas PET-G där G:et står för en 
modifikation med glykol. I jämförelse med vanlig PET når man en högre styrka och 
motståndskraft mot kemikalier. Den har lägre densitet och lägre smältpunkt, Tm ≈ 90 
°C. [74], [78] (intervju Svensson; 2008-04-25), (Johanesson, H mfl, 2004). 
 

Elastomerer 
En elastomer eller ett gummi innehåller flera olika komponenter som tillsammans 
bildar ett slitstarkt material som tillhör polymererna. Materialen är högelastiska, går ej 
att komprimera och har hög dämpning. (Johanesson, H mfl, 2004). 
 

Etenpropendiengummi 
Etenpropendiengummi (EPDM) har de flesta av natur- och styrenbutadiengumminas 
egenskaper, vilket gjort den till ett av de främsta gummimaterialen för 
industrigummiprodukter. EPDM är inte lika elastisk som exempelvis naturgummi och 
har en lägre sträckgräns på 24MPa i jämförelse med naturgummits 28MPa. Samtidigt 
har materialet en god rivhållfasthet samt utmärkt väderbeständighet. [89], [90], [91]  
 

Kompositmaterial 
Kompositmaterial är samlingsnamnet för två olika material som förts samman för att 
skapa egenskaper de enskilda materialen saknade. Genom denna kombination ges 
möjlighet att påverka materialegenskaper så som styvhet, styrka, vikt, temp-
eraturresistens, korrosionsresistens, hårdhet och ledning. [79] 
 
Kompositer indelas i tre olika grupper: 

• Partikulära (ex betong, asfalt) 
• Fiber (ex glasfiber, kolfiber) 
• Laminat (ex plywood) 

 

Fiberarmerade kompositer 
Det som vanligen menas med en fiberarmerad komposit är en polymer förstärkt med 
någon typ av fiber. Polymeren benämns då matris och är det materialet som binder 
ihop och sprider lasterna till fibrerna. Det är således fibrerna som bär den största 
delen av lasten och kan i princip bara uppta laster i sin egen utbredningsriktning. 
Fibrernas egenskaper i kompositmaterialet bestämmer till största delen hållfasthet och 
E-modul medan matrisen styr kemikalie- och temperaturbeständighet. Vanligast är 
glasfiber med polyester eller epoxi som matrismaterial samt kolfiber, också denna 
med polyester eller epoxi som matrismaterial. Kolfiber är i denna liknelse betydligt 
dyrare men samtidigt ett lättare, starkare och styvare material. Draghållfastheten hos 
glasfiber och kolfiber kan sammanliknas, men den senare har fyra gånger högre E-
modul. [80] Kevlar är ett registrerat varumärke som också detta är lätt och starkt men 
bygger på bland annat klorid istället för kol. [81], [79], (Johanesson, H mfl, 2004). 
 
En rad olika aspekter beaktas under valet av en fiberkomposit, några av dessa är 
fiberns längd, diameter, orientering, mängd, fiberns egenskaper, matrisens 
egenskaper och bindningen mellan matrisen och fibern. [79] 
Dessa aspekter kan sammanfattas i en rad samband, det första menar att långa 
fibrer med små diametrar ger starkare material. Detta förklaras genom att den största 
anledningen till att fibrer går sönder är följden av en ytdefekt, minskas fiberns ytarea 
minskar också sannolikheten för brott. Det andra menar att fibrernas ändar inte kan 
bära samma last som resten av fibern, färre ändar medför därmed högre förmåga 
att uppta laster.  
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Fiberns längd har även betydelse genom sambandet; större mängd ger högre styrka 
och styvhet. Det finns dock en övre gräns för hur stor andel fibrer som kan omges och 
bindas av matrisen, vid ca 80 % blir detta ett problem. 
 
Eftersom fibern endast kan ta upp krafter i dess utbredningsriktning har också dess 
orientering i matrisen stor betydelse för styrkan. För ett kompositmaterial med 
enkelriktade fibrer tas krafter, vinkelrätt mot fiberns riktning, endast upp av matrisen 
vars E-modul kan vara väldigt mycket lägre än fiberns. För att bygga ett starkt 
material måste alltså fibern orienteras till alla möjliga lastriktningar.  
Egenskaperna hos en komposit är invecklad att beräkna och bestäms bäst genom 
provning. Beräkning av draghållfasthet kan dock göras med en approximation i 
följande ekvation. 
 
σc=ff*σf+fm*σm  
 
fm=1- ff  enligt blandningsvillkoren, σf är draghållfastheten hos fibrerna och σm är den 
spänning hos matrisen då fibrerna i kompositen går av. [79] 
 

Metal Matrix Composite 
Det går även att använda metaller för att bilda kompositmaterial. Dessa kallas då 
MMC eller Metal matrix composite. Materialet består av två delar varav en är en 
metall. Det andra materialet kan vara en annan metall eller en annan typ av 
material, det kallas då för hybridkomposit. Ofta måste fibern beläggas med en yta för 
att inte reagera med metallmatrisen. För att kombinera kolfiber med aluminium 
behandlas fibern med nickel eller titanborid för att motverka reaktion. [82] 
 

Tillverkning  

Prepreg 
Vid tillverkning av komplexa former kan så kallad prepreg (Pre impregnated) 
användas där fibern impregneras med matrismaterialet och delvis härdas. Därefter 
pressas och varmformas materialet till önskad form. (Johanesson, H mfl, 2004) 
För att prepreg materialet inte skall härda klart hålls det nedfryst inför användning. 
När väven tinar finns risk för att kondens och luft bildas. Detta måste föras bort med 
hjälp av släppfilmer och vakuumbag innan. Metoden prepreg är relativt dyr och 
används därför i korta serier eller i specialtillämpningar.  
 

Vakuuminjicering 
Här placeras fibern torrt i en form som försluts med en vakuumbag. Sedan injiceras 
matrisen genom hål i formen med hjälp av vakuum. Matrisen väter fibern som sedan 
härdar samman. Vilken härdprocedur som används bestäms utav vilket matrissytem 
som användes men generellt ger efterhärdning i högre temperatur bättre 
materialegenskaper till ämnen som härdats i rumstemperatur. [83]  
Denna metod kan anses som en relativt miljövänlig metod då den utförs i slutna 
verktyg. Bra toleranser och släta ytor kan uppnås. Metoden lämpar sig speciellt bra till 
stora strukturer exempelvis fritidsbåtar. [79] 
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Sandwichmaterial 
Grundidén med ett sandwichmaterial är att kombinera ett 
lätt material som kärna med två täckskikt. Dessa täckskikt kan 
bestå av både komposit- och metalliska material. 
Täckskickten tar upp drag- och tryckspänningar och kärnan 
som, trots dess låga hållfasthet som material, ger 
böjhållfasthet genom dess geometri och höga höjd (tjocklek). 
Kärnan kan vara formad i en ”bikakestruktur” och kallas då 
honeycomb som blir starkt och styvt. Tillsammans liknar detta 
principen för en balkkonstruktion och erbjuder ett lätt men 
starkt material. (Johanesson, H mfl, 2004), [84] 
 

Laminat 
Laminat är ett material bestående av två eller flera skikt som 
värms eller pressas ihop. Ofta används även någon form av bindemedel mellan 
lagren. Detta görs för att omforma egenskaper hos ett material eller kombinera två 
eller flera olika materials egenskaper. Exempel på laminat är bilrutan där en plastfilm 
mellan två glas hindrar rutan från att splittras i småbitar eller materialet plywood där 
ett udda lager tunna träskivor limmas ihop med fibrerna ordnade för att ge ett starkt 
material. [85], [86]  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2.8.4   Elektronik 
 

Ljusdioder 
En olinjär elektrisk komponent som leder elektrisk ström i endast en riktning kallas för 
diod. Ljusdioden utstrålar ett enfärgat inkoherent ljus vid en elektrisk spänning. En 
ljusdiod kan stråla ljus i det ultravioletta-, synliga- och infrarödaspektrummet.  
Ljusdioder har en brinntid på över 100 000 timmar, dioden förbruka en liten mängd 
elektrisk effekt och har en liten storlek. Ljusdioder är känsliga för värme, vissa kan 
överhettas och förstöras om de inte kyls. Ljusdioder innehåller varken bly eller 
kvicksilver och de har en mindre energiförbrukning än exempelvis glödlampor.  
Gällande ljusdiodens ljusstyrka bestäms den av strömmen, inte spänningen.  
”Framspänningen (Uf) över en lysdiod varierar mellan ca 1,9 V (röda) till ca 3,6 V 
(blåa), och brukar vanligen definieras vid 20 mA ström i framriktningen (If)”. För att 
förhindra att den maximala strömmen i framriktningen (ifmax) överskrids, vilket leder 
till att dioden förstörs, bör det finnas motstånd inbyggt i serie med dioden i det 
elektriska systemet. [87], [88] 

Bild 22, Sandwich material 

Bild 23, 24, 25, Laminering 
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För att mata ljusdioden med rätt spänning och 
strömstyrka krävs motstånd och i vissa fall en 
transformator. Detta finns kombinerat i en produkt 
kallad Micropuck och är specialdesignad för att 
passa vissa dioder. ”Luxdrive 2009 MicroPuck” 
transformerar allt från 0.8V upp till 3V och lämnar 
en konstant strömstyrka på 700mA tills den inte kan 
lämna detta och sjunker då snabbt istället för att 
gradvis försvaga diodens ljusstyrka. [99] 

 
Batteri 
Det finns fem olika typer av uppladdningsbara batterier: Litiumjon, litium-polymer, 
nickel-metallhybrid, nickel-kadmium och blybatterier. Då blybatterier är avsedda för 
större, tyngre användningsområden som till exempel bilbatterier gick researchen 
vidare med de fyra förstnämnda typerna. [92] 
 

Litium-polymer 
Denna typ av batteri utvecklades genom litiumjonbatteriet och har vissa fördelar 
gentemot sin föregångare. Den är billigare att tillverka och tåligare för yttre åverkan. 
Dessutom ger tekniken möjligheten att tillverka batterier i olika former då ett yttre 
metallhölje inte är nödvändigt på samma sätt som i litiumjonbatteriet. Batteriet 
används idag för att strömförsörja små elektriska apparater som till exempel 
mobiltelefoner, MP3-spelare och trådlösa handkontroller. [93] 
 

Fördelar 
• Högre energitäthet (kan göras mindre och lättare) 
• Billigare 
• Inget yttre hölje (större möjlighet för olika former) 

 
Nackdelar 

• Känsliga för överladdning 
• Skall ej urladdas helt 

 

Litiumjon 
Många tillämpningar går från nickel-metallhybrid respektive nickel-kadmium till 
litiumjonakumulator då denna teknik ackumulerar mer energi per kilo. [94] 
 

Fördelar 
• Högre energitäthet (kan göras mindre och lättare) 
• Når högre spänningar 
• Lägre självurladdning 
• Tåliga för yttre omständigheter 

 
Nackdelar 

• Dyra 
• Begränsade utbud av storlekar 
• Kräver speciella laddare 

Bild 26, Strömstyrka efter tid.  
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Nickel-metallhybrid och nickel-kadmium 
Denna ackumulator är en utveckling av nickel-kadmium men skiljer sig på ett par 
punkter. Fördelar och nackdelar gentemot nickel-kadmium: [95] 
 

Fördelar 
  Ca 50 % längre driftstid 
  Mer miljövänligt 
  Lägre vikt per cell 
 

Nackdelar 
 Stor värmeutveckling vid laddning 
 Snabb självurladdning 

 

2.9   Färglära 

Det mänskliga ögat är känsligt för färgerna rött, grönt och blått. Genom att 
kombinera dessa tre färger skapas resterande delar av färgskalan. [27]  
 
Det talas om den varma och kalla färgskalan där de kalla färgerna kulminerar i blått 
och grönt, de varma i rött och gult. Enligt Nilsson är dock inte detta hela sanningen. 
De varma färgerna kan även uppfattas som kalla och de kalla som varma. Som 
exempel, förklarar Nilsson, ger en vitaktig gul ett kyligt intryck, en blå eller grön färg 
som avlägsnar sig från ”blå, grön polen” kan te sig som varm.  Generellt, hävdar 
Nilsson att en blandning med vitt gör färgen kallare. Rent vita och svarta färger samt 
den neutrala gråskalan omfattas dock inte av varm/kall problematiken. (Nilsson, 
1999:80-81) 
 
Färger har en förmåga att påverkar människor, inte bara mentalt utan även rent 
fysiologiskt. Undersökningar har visat att rött ljus ökar andningsfrekvensen och höjer 
blodtrycket, blått ljus har motsatt effekt. (Nilsson, 1999:80) Färger skickar signaler som 
undermedvetet påverkar betraktaren, ”färgspråket” kan få människor att överskatta 
tidsrymden vid rött ljus och underskatta den vid grönt och blått. Föremål som belyses i 
rött eller gult ljus ger sken av att vara längre, större och tyngre, i blått samt grönt ljus 
uppfattads de dock som kortare, mindre och lättare.  
 
Färgers betydelse är även kulturellt och politiskt betingat, inom exempelvis 
buddismen och hinduismen anses vit vara en sorgens färg. I västerländska kulturer är 
dock färgen förknippad med renhet och oskuldsfullhet. Den röda färgen är 
exempelvis i väst, ofta förknippad med socialism eller kommunism, den blåa med 
kapitalism och liberalism. [28] 
 
Nedan följer ett antal färger samt de betydelser som är kopplade till dem i väst. 
Röd - representerar instinkt, hetta, sexualitet, kärlek, mod, kamplust, impulsivitet, vrede 
och krig. Röd är en stark färg som upphetsar och som i stora mängder kan framkalla 
aggressivitet eller panik.  
Orange - associeras med umgänge, god mat, materiell trygghet och livlighet. Färgen 
ger energi och skaparglädje. Orange uppmuntrar även till frigörelse och nöje. 
Gul – anses gynna intellektet. Färgen tros stimulera nerver samt skärpa minnet. 
Solens färg som även står för klarhet, precision, logik, kommunikation och fiffighet. 
Grå – representerar visdom, tradition, neutralitet och korrekthet.  
Färgen anses även trist och obetydlig. Kreativa människor sägs trivas i grå rum om 
färgen balanserar det ljusa och det mörka.  
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Grön – verkar lugnade, inger hopp. Grön stimulerar även drömmandet, ömhet, 
känslighet, ungdomlighet och naturlighet. Färgen kan dock inge obeslutsamhet och 
stagnation. 
Blå – för stora doser inger sorg. Färgen är pulssänkande, avslappnande och 
stillgivande. Blå är en kall färg som även står för längtan, vila, koncentration och 
stabilitet. 
Brun – en jordnära färg som inger trygghet och närhet till moderjord.  
Turkos – anses vara den kallaste av färger. Den kyler ner heta känslor och kan 
motverka destruktivt beteende. [29], [30] 
 

2.10   Idégenerering 

Brainstorming 
Brainstorming går ut på att samtliga deltagare i en godtycklig grupp, bestående av 
3-7 personer, ger förslag kring en frågeställning. Samtliga förslag skrivs ner, det är inte 
lämpligt att diskutera eller kritisera de olika förslagen som uppkommer. Målet med en 
brainstorm är att generera så många idéer som möjligt kring den ställda frågan. 
Fördelen med en brainstorm är att det ofta uppkommer många annorlunda idéer. 
Dessa har vid en senare sammanställning möjlighet att få gruppen att tänka i nya 
banor rörande projektet. Enligt Eklund (Projekt i undervisningen; s84, 1996) bör en 
brainstorm process inte vara längre än 2 timmar.  
  

As easy as 536 
As easy as 536 är en så kallad ”brainwriting” metod vars syfte är att underlätta 
kombinerandet av olika människors idéer samt involvera samtliga inblandade i 
varandras idégenerering.   
 
As easy as 536 genomförs enligt nedan; 
 

• Varje grupp ska innehålla fem personer. Alla deltagare ska ha full kännedom 
om det problemet som skall lösas. 

• Varje deltagare får ett nummer. 
• Varje deltagare får i uppgift att under sex minuter skriva ner tre nya och 

nyttiga idéer till hur man ska lösa problemet. 
• Efter sex minuter skickar person 1 sina idéer till person 2, som i sin tur skickar 

vidare sina idéer till person 3 o.s.v. 
• Varje person har nu fått tre nya idéer och deras uppgift är nu att, på något 

sätt, förbättra dessa idéer.  
• Proceduren fortsätter tills idéerna når sin ursprungliga ”ägare”. 
• Varje deltagare läser upp sin idé och hur den förbättrats. 
• Evaluera. 

 
Metoden reducerar de negativa effekter som en brainstorm kan ha då 
”idéskaparna” i vissa fall, endast engagerar sig i de egna idéerna. Genom As easy as 
536 engageras samtliga deltagare i varandras idéer. (Föreläsning Kristensson, P. 2005) 
 

Random input 
Random input är en kreativitetsmetod som baseras på slumpen. Slumpmässigheten 
hjälper de inblandade att tänka utanför ”vanliga” tankemönster och främjar därmed 
divergent tänkande.   
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Metoden utförs på följande sätt: 
Gruppen radar upp slumpmässiga ord på ett papper eller samlar dem i en skål med 
små lappar. En ansvarig utses, därefter sägs ett nummer alternativt dras en lapp ur 
skålen. Numret används för att välja ordet på listan. Ordet från listan/lappen läses 
upp och samtliga i gruppen får en minut på sig att skriva ner de ord som de 
associerar med det valda ordet. När minuten är över används återigen slumpen då 
den ansvariga riktar ett slumpmässigt valt nummer en medlem ur gruppen som sedan 
få läsa upp ordet som numret motsvarar på dennes lista.  Därefter diskuteras ordet 
inom gruppen och eventuellt nya idéer skrivs ner. Proceduren upprepas ett 
godtyckligt antal gånger. (Föreläsning Kristensson, P. 2005)  
 

Skisser 
En skiss kan fungera som ett verktyg för kommunikation. Genom att använda skisser 
för att förklara idéer eller målgrupper skapas en brygga mellan de inblandade i 
projektet. Risken för missförstånd minimeras, idéer kan presenteras på ett estetiskt 
tilltalande sätt och idéerna kan vidareutvecklas genom en dialog mellan 
medlemmarna i projektgruppen. Gällande presentation och förtydligande är skissen 
som verktyg väldigt användbar.  
 

Moodboard 
En moodboard är ett kollage vars syfte är att ge beskådaren en känsla för vad en 
produkt, plats eller design är tänkt att förmedla. En moodboard kan fungera som 
inspiration och kan skapas med vilka befintliga material som helst, tanken är att 
skapa en känsla. Metoden är ett vanligt hjälpmedel för inredningsdesigners, designers 
och marknadsförare. [98] 
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3   METOD 
I detta kapitel redovisas den metod gruppen arbetat efter i kronologisk ordning.  
 

3.1   Planering 

Planering fungerar som en bas och är för denna typ av projekt väldigt viktigt. Genom 
att planera det framtida arbetet struktureras uppgifterna vilket erbjuder en effektiv 
plattform för arbetet. Planeringen ger en bra uppfattning om vad som bör göras samt 
hur mycket tid det kan tänkas ta i anspråk. 
 

3.1.1   Brief 
En Brief ger en översiktlig bild av det kommande projektet. Där hittas exempelvis 
rubrikerna: inledning, syfte, mål, bakgrund samt uppdrag. Rubriken inledning bör ge 
läsaren en bild över vilka som jobbat med projektet samt i vilket sammanhang. 
Rubriken ”bakgrund” bör innehålla en presentation av projektets intressenter, 
information om projektidén samt riktningen i vilket projektet kan komma att utvecklas. 
Under ”uppdrag” bör själva uppgiften formuleras så att läsaren får en överskådlig bild 
av hur gruppen tolkat arbetsuppgiften. Under rubriken ”uppdragsgivare” redovisar 
gruppen kort hur de planerar att lägga upp arbetet med projektet. Vanliga 
underrubriker är planering och analys. (Wikh. L Kursmaterial HT2005) Briefen innehåller 
även projektets avgränsningar vilka sätter ramverket för vad projektet måste hålla sig 
inom.  
 
För att fastslå projektet och specificera ramarna jobbade gruppen tillsammans med 
styrgruppen. Briefen blev ett levande dokument som ändrades flera gånger under 
projektets gång.  
 

3.2.2   WBS-schema 
Work Breakdown Structure (WBS) är ett verktyg användbart för att specificera och 
strukturera de moment som avses utföras i projektet. WBS-schema saknar helt 
tidsrelationer vilket innebär att det inte är möjligt att avläsa när arbetsuppgifterna på 
schemat bör göras. Istället fås en överblick över vilka arbetsuppgifter som skall 
genomföras under projektets gång. Överblicken underlättar fördelandet av resurser, i 
form av tid och ansvarstagare, till arbetsuppgifterna. Varje arbetsuppgift identifieras 
sedan med ett arbetsblad där information om tidsuppskattning, bemanning, problem 
och mål. (Eklund, 1996:67-70).  
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3.2.3   PERT-schema 
PERT står för ”Program Evaluation Review Technique” det är alltså ett 
nätverksdiagram som beskriver ordningen för när arbetsuppgifterna bör utföras.  
PERT-schema ger en inblick i vilka uppgifter som kan utföras parallellt samt när nästa 
uppgift bör påbörjas.  
Ett PERT-schema sätts ofta upp med den populära Post-It metoden. Metoden går ut 
på att arbetsuppgifter skriver ner de olika arbetsuppgifter som identifierats i WBS-
schemat på Post-It lappar, därefter sätts dessa upp i planerad ordningsföljd. För att 
ytterligare förtydliga uppgifternas ordning dras streck mellan dem. Därmed ger 
metoden en lättöverskådlig bild över arbetsuppgifterna samt utrymme för snabba 
förändringar i schemat. 
  
Det finns även möjlighet att uppskatta arbetsuppgiftens tidskrav. Med hjälp av 
trepunktsuppskattning anges den förmodade längsta och kortaste tiden uppgiften 
kan tänkas kräva. Därefter fås en uppskattning över hur lång tid arbetsuppgiften tar. 
För att uppskatta tiden det tar att färdigställa projektet räcker det inte med att 
enbart summera de sammanlagt uppskattade tiderna för arbetsuppgifterna. Flera 
arbetsuppgifter kan troligen göras parallellt och ger därför inte en rättvis bild av 
arbetets omfång. (Eklund, 1996:70-73).  
 
                           
 
 
 
 

 
 
 

 
Fig. 2.2 Exempel på PERT-schema med kritiska vägen markerad. 
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Kritiska vägen 
En Kritisk väg tas fram som ger information om vilka moment som måste avklaras och 
när dessa måste vara klara för att projektet skall bli lyckat. Den påvisar även hur 
mycket tid projektet minst kommer att kräva om endast de uppgifter som anses 
viktigast för projektets fortsatta utveckling utförs.  
 
Den kritiska vägen lokaliseras genom att pilarna som bilder samman de ”kritiska” 
uppgifterna på något sätt särskiljs från de ”vanliga” pilarna i PERT – schemat. (Eklund 
s72) 
 

3.2.4   Gantt- schema 
Det färdiga Gantt-schemat ritas upp med det färdiga PERT-schemat som mall. I 
Gantt-schemat staplas arbetsuppgifterna längst en tidsaxel som visar när under 
arbetsprocessen arbetsuppgifterna bör påbörjas samt var de antas avslutas. Genom 
att senare stapla den verkliga utvecklingen längst den planerade utvecklingen 
möjliggörs undersökning av hur väl gruppen följde sin planering. (Eklund, 1996:74). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Fig, 2.3 exempel på Gantt – schema 
 
 
Gruppen valde att jobba med tre olika planeringsschema för att specificera 
projektet och placera de ingående delarna i tidsrymden. Arbetet med WBS- och 
PERT-schema gjordes sammanflätat under de tre första veckorna av projektet. ”Post-
it-metoden” användes, vilket gav en god men grov överblick. Alltihop kom efterhand 
upp på väggen där det var lätt att med överblick strukturera för kontinuerligt arbete. 
De båda dokumenten fördes sedan in i datorn med Microsoft Excel, där detta arbete 
underlättades av den tidigare använda ”post it” metoden. Dessa två dokument lade 
sedan grunden för ett Gannt-schema. Alla tre dokumenten ansågs som öppna 
dokument under hela projektet och var ständigt under förändring och optimering. 
 

3.2.5   Budget och riskanalys 
Som förlängning av briefen gjordes en budget och en riskanalys. Arbetet med 
budget gjordes i nära samarbete med projektägaren Dan Edanius. Denna drygades 
ut efter hand då det senare var lättare att argumentera för ökade kostnader. Med 
riskanalysen ville gruppen konkretisera de potentiella riskerna. Ett antal kända risker 
togs fram och viktades sedan emot varandra för att komma fram till genuina siffror 
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som visade var de största riskerna låg. Dessa risker var sådana att de kunde skada 
projektets framgång och därför togs åtgärder fram för att minska sannolikheten och 
konsekvensen om olycksfallen skulle bli faktum.  
 

3.2.6   Förstudie 
Det är viktigt att, innan ett projekt rullar igång, ha förstudier som låter projektgruppen 
komma in i ”stämning”. Redskap så som film och musik kan användas men även 
möten med den potentiella målgruppen är viktiga för att projektgruppen skall få rätt 
bild av det nalkande problemet. För att få en bättre förståelse för kulturen samt få en 
bred bas att stå på inledde gruppen intervjuer med kunniga inom området. Thomas 
Gaisek på Röhsska museet, Andreas Sixtensson på Hollywood, Christian Olsson på 
Concrete, Magnus Appelgren och Andreas Svensson hjälpte gruppen att få ett 
grepp om skatekulturen samt skatehistorian. Samtliga intervjuer gick till på liknande 
sätt; frågor formulerades och möte med intervjuperson bokades. I förstudien ingick 
även ett besök på skatehallen Area 51 i Göteborg gruppen minglade och fotade.  
 

3.2.7   Dagordning 
Dagordningen fungerar som en vägledning för dagens uppgifter. Genom att sätta 
en dagordning tidigt inför varje arbetsdag underlättas gruppens dagsplanering. 
Dagordningen sätts med stöd av Gantt – och PERT – schemat.  
 

3.3   Research 

Researchen pågick under drygt en månad. Under den tiden samlade gruppen, 
genom intervjuer, litteraturstudier och internetsökning på sig all nödvändig 
information gällande material, historia, truckar, hjul, marknad med mera för att ha så 
pass mycket kött på benen för att kunna utveckla nya produkter.  
 

Materialinköp 
För att få större förståelse för denna del av projektets research valde gruppen att 
lägga en del av budgeten på att köpa in prover av truckar och hjul. Med hjälp av ett 
par olika brädor gjordes sedan tester och jämförelser för att öka förståelsen för 
skillnader i material. Tanken med inköpen var också att detta material skulle fungera 
som inspiration under utvecklingsfasen samt att användas till eventuella prototyper. I 
första steget gjordes en lista på intressant utrustning och vad som krävdes för att 
montera och använda denna (bultar, muttrar, risers och hjullager). Sedan 
kontaktades tillverkare och leverantörer i jakt på det bästa priset. Under kontakten 
eftersökte gruppen varuprover för tester med målet att serieproducera inför 
sommaren 2009. Förfrågningarna formulerades som en inbjudan till framtida 
samarbete om valet föll på deras utrustning inför serieproduktion. Efter detta kunde 
gruppen göra ett kvalificerat urval med de pengar som avsatts för ändamålet.  
 

Marknadsundersökning 
Marknadsundersökningen bestod av dels en internetsökning och dels en rad 
intervjuer med både utövare och försäljare inom skateboardvärlden. Störst vikt lades 
på att hitta rätt intervjuobjekt samt att ställa rätt frågor som kunde ge uttömmande 
svar. Fullständiga intervjuer är bifogade som bilagor längst bak i denna rapport. 
 
Den första intervjun gjordes med Magnus Appelgren som redogjorde för 
marknadsförhållandena sedan slutet av 70-talet och framåt.  
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Magnus hade information om förhållandena både i USA och i Sverige igenom sina 
resor och kontakter med Amerika. (Intervju Appelgren; 2008-02-15) Lite yngre 
information skaffades genom de lokala skateaffärerna i Göteborg där Christian 
Olsson på Concrete, Berzeligatan och Andreas Sixtensson på Hollywood intervjuades. 
(Intervju Olsson; 2008-02-20 och intervju Sixtensson; 2008-03-06) Vidare gjordes en 
telefonintervju med säljchefen på Stadium XXL på Sisjön som kunde tala både för XXL 
och för Stadium Sverige. (Intervju Peter; 2008-04-25) För att nå ut på den europeiska 
marknaden skickades även frågor till Tyskland och Rainer Sachrau på 
longboarderz.de. (Intervju Sachrau; 2008-04-22) 
 

Målgruppsanalysen  
I samråd med styrgruppen, med underlag från förstudien skapade gruppen, genom 
skisser och diskussion, ett antal stereotypa referenskunder med olika egenskaper, kön 
och intressen. Referenskunderna användes senare inför målgruppsanalysen för att 
identifiera de framtida potentiella brukarna samt lokalisera representanter för dessa.  
Representanterna: Robert Gaisek, Andreas Sixtensson, Andreas Svensson, Josefin 
Wikevand, Anna Hultgren, Erik Hallberg, Erik Pihl, Gunnar Wiberger intervjuades sedan 
som ett steg i målgruppsanalysen. Inför intervjuerna skapade gruppen genom 
diskussion ett antal frågor vilka önskades svar på. Efter genomförda intervjuer 
sammanställdes intervjuerna i skriftlig form och all fakta kokades ned för att, i samråd 
med styrgruppen, formulera ett resultat av målgruppsanalysen.  
 

Laminat 
På Space Production används en industripress för kallpressning av laminat och faner. 
För att en skateboard skall anta avsedd form krävs det att materialet pressas mellan 
två verktyg. Denna form kan tas fram på Space i CNC-fräsen. Efter att materialet 
skurits till för att passa i formen stryks ett polyuretanlim mellan varje skikt som både är 
starkt och tillåter laminatet att flexa. De limmade skikten placeras sedan i formen som 
sluts med sin överdel och sedan placeras i pressen. För formning och limning av en 
skateboard används ett tryck på mellan 80-150 kilo/cm2 och en presstid på minst 4 
timmar.  
 

Material- och egenskapsresearch  
Gruppen använde sig av intervjuer med Daniel Lundgren på Medium Distribution för 
att få större inblick i hur brädans utformning påverkar dess egenskaper. Peter 
Lorenzson på Plastmästarn samt anställda på företaget Space Production 
intervjuades för att få en inblick i olika material och deras egenskaper. Förutom 
intervjuer användes internet och litteraturstudier för att få fram material- och 
egenskapsinformation. 
 

Batteri 

Beräkningar 
Beräkning och fysiska tester gjordes för att bestämma belysningens styrka, kvalitet 
och livslängd med olika batterier. [96] 
 
Ohms lag gäller med sambandet: 
 

U = R * I (U=spänning, R=motstånd, I=ström) 
 
denna kan utökas för att beskriva förhållandet till effekt 
 
  P = U * I (P=effekt, U=spänning, I=ström) 
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För att beräkna batteriets livslängd i respektive system krävs förståelse i enheten 
amperetimme vilket är den laddning som motsvarar en strömstyrka på en ampere i 
en timmes tid. [97] 
 
  Ah / A = T (Ah=amperetimme, A=ampere, T=tid i timmar) 
 

Tester 
En testbänk sattes upp där följande mätningar gjordes: 
 

• Ljusets styrka och spridning i plastmaterialet 
• Batteriets livslängd 
• Värmeutvecklingen i batteriet och i lampan  
• Ljusets genomträngningsförmåga i olika plastmaterial 
• Belysningen mot väggen igenom plastmaterialet 

 

3.4   Designprocess 

Funktionsanalys 
Gruppen började tidigt med att göra en övergripande funktionsanalys. Senare 
gjordes specifika funktionsanalyser med den övergripande funktionsanalysen som 
grund.   
 

Idégenerering 
Verktygen som användes var brainstorm nr 1 och nr 2, styrgruppsmötena samt As-
easy-as-536 och dess utfall låg till grund till konceptet. Detta togs vidare igenom 
kategorisering nr 2 och presenterades som ett eget koncept under styrgruppsmöte 3 
där de valdes att tas vidare som tre koncept.  
 

As easy as 536 
Gruppen använde ett större antal än 5 deltagare i As easy as 536 sessionen. De tre 
idéerna som gruppen skulle utveckla skulle benämnas under kategorierna ”form”, 
”egenskap” och ”flum”.  
 

Moodboard 
Gruppen staplade först upp de ledord som ansågs lämpliga för varje koncept. 
Därefter användes utklipp från diverse tidningar och magasin för att skapa en 
moodboard för varje koncept.  
 

Konceptval 
Idéerna som uppkom under kreativitetsövningarna kategoriserades (Kategorisering 1) 
enligt Per Kristenssons modell som gruppen tillhandahöll på en workshop i Karlstad 
den 1 april 2008. Efter att ha sammanställt idéerna från konceptgenereringen började 
gruppen den första kategoriseringen. För att förenkla kategoriseringen delades 
idéerna från konceptgenereringen först in i kategorierna: form, funktion och övrigt. 
Därefter renskissades koncepten och fördes ned på papper för respektive kategori. I 
nästa steg skedde ett urval där gruppen sållade bort några av de idéer som inte såg 
ut att vara realiserbara eller som av andra skäl inte intresserade hela gruppen. Efter 
diskussion fick magkänslan styra i en form av röstning från studenterna och 
styrgruppen. På detta sätt avgjordes vilka koncept som skulle utvärderas vidare. Per 
Kristenssons modell användes återigen till den andra kategoriseringen (Kategorisering 
2) där de kvarvarande idéerna sammansattes till åtta koncept som gruppen sedan 
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arbetade vidare med. Själva urvalet gjordes sedan på ytterligare ett styrgruppsmöte 
där totalkoncepten presenterades för styrgruppen med stöd av skisser och 
renderingar. Efter att allt presenterats kunde studenterna och styrgruppen 
gemensamt skatta de åtta totalkoncepten och värdera dessa med 
problemformuleringen som utgångspunkt. De styrande ord som användes i viktningen 
och la grunden för poängsättningen kom från problemformuleringen och den 
ursprungliga funktionsanalysen. Ur det mötet kom beslutet att fortsätta med tre 
huvudkoncept; Lampkonceptet, Backgammonkonceptet (BG) och Surfkonceptet. 
 
Här nedan har vi valt att presentera metoden för hela konceptutvecklingen inklusive 
konceptvalet av de tre koncept som togs vidare.  
 

3.4.1 Valda koncept 

 
K1 – Diod 
 

Inledning 
Grunden till det som skulle bli ”Diodbrädan” lades redan under första brainstormen 
den 27 mars. Själva definierandet av konceptet kom vid andra kategoriseringen inför 
beslutsmötet med styrgruppen. Då kategoriserades idén som ”stativ/lampa” och 
innehöll bland annat punkterna golvstativ/väggmontering, LED-ljus samt ladda 
brädan/kontakt. 
 

Konceptutveckling 
Gruppen började med att skapa en problemformulering för de tre koncept som de 
valde att jobba vidare på. Tidigt skapades en moodboard med ledorden 
minimalistisk, japansk och organisk, vilket enade gruppen om vilken känsla och 
uttryck konceptet skulle ha. Med stöd av den första övergripande funktionsanalysen 
gjordes en modifierad funktionsanalys för konceptet och även en problemanalys där 
de nödvändiga och önskvärda funktionerna benades ut och utvärderades. Gruppen 
började skissa på former och möjliga sätt att lösa vissa av de tidigare formulerade 
problemen.  
 
Vidare gjordes en utökad research av material genom internetsökning och en rad 
besök och intervjuer. Efter detta gjordes tester med olika material, adhesiver, elsystem 
och ljuskällor vilket ledde till ett materialval utifrån de önskemål gruppen ville uppnå 
med produkten.  
 

Visualisering 
Skisser och renderingar förstärkte gruppens syn på hur konceptet bör utvecklas och i 
vilken riktning formen bör gå mot. Här avslutades konceptutvecklingen då gruppen 
valde att inte gå vidare med att bygga en prototyp. 
 

K2 – Backgammon 
 

Konceptutveckling 
Tidigt i utvecklingen ville gruppen att brädan skulle vara pintailformad för att tilltala 
en så bred massa som möjligt, förslag skissades och skissmodeller gjordes vilka sedan 
utvärderades tillsammans med styrgruppen. En specificerad funktionsanalys utfördes 
vilket gav gruppen en klarare bild av hur brädan skulle utformas. 
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Därefter skapades en moodboard vilken gav gruppen en klar bild av vilken känsla de 
ville förmedla med brädan och dess utformning. Miljövänlig och naturlig var ledord 
vilket fick gruppen att undersöka möjligheterna med svanenmärkning och Forest 
Stewardship Council (FSC) - märkt trä.  
  

Behållare 
Gruppen började med att skissa ett antal förslag på behållarlösningar, därefter 
sammanställdes allt och genom diskussion utvecklades några av idéerna. Gruppen 
beslutade att återigen köra några kreativitetsmetoder för att få in nya idéer. Efter en 
session random input samt brainwriting återgick gruppen till skissande och fyra förslag 
till lösning på behållarproblemet presenterades för styrgruppen. Efter att ha tittat på 
de olika förslagens för- och nackdelar kunde gruppen besluta att gå vidare med 2 av 
koncepten. Dessa vidareutvecklades och presenteras som förslag på 
behållarlösningen.   
 
Behållarens storlek 
För att effektivisera behållarens yta beräknades den nödvändiga ytan med 
utgångspunkt från storleken på en ungefärlig tia med diametern 20mm (D) och 
tjockleken 2mm (H). Antalet nödvändiga spelpjäser för att kunna spela 
backgammon är 30st (z). Därtill krävs minst två tärningar (g). 
 
Spelplanen 
Spelplanens storlek baserades på spelpjäsernas storlek samt jämförelser med andra 
backgammon spelbrädor. 

 

Visualisering 
Förutom skisser och rendering byggdes modeller för att få en klarare bild över hur 
formen skulle bli samt för att testa hjulbas mm. 
 

K3 – Surfsk8 
 
Detta koncept togs vidare genom ytterligare research som mynnade ut i en 
problemformulering som låg till grund för idégenerering kring delproblemen. Efter 
detta gjordes en moodboard och en unik funktionsanalys. Dessa två dokument blev 
inledande specifikation av konceptet.  
 
Med det mesta detaljarbetet avklarat började arbetet med skisser och CAD-modeller 
för att få fram en geometri. Detta blev tillslut en enkel modell med en konvex 
plattform. Modellen användes för en rad tester där truckar, hjul, hjulbas och olika 
överhäng i brädans bakkant testades. 
 
Genom Space Production erhölls kontakter med en tillverkare i Filipinerna som efter 
hand fick måttsatta 3D-bilder med målet att få en uppfattning om 
tillverkningsmöjligheter och pris. I det sista skedet byggdes en prototyp på konceptet i 
verkstaden på Space Display AB inför presentation på examensutställning vid 
Karlstads universitet. 
 

Visualisering 
Även om skisser och CAD gjordes för att specificera geometrin och besluta om 
formen lades vikten på visualiseringen på att bygga en prototyp. 
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4   RESULTAT 
Här nedan presenteras resultatet av den process projektet genomgått i skapandet 
av idéer och koncept kring problemformuleringen. Många av de tidigare koncepten 
var mycket intressanta men föll ändå bort genom konceptvalsmetoder och urval av 
styrgruppen. En gedigen idébank togs fram under projektet med många 
lösningsförslag som kan tas vidare. Här nedan presenteras ett urval av dessa. Ett 
bredare urval finns att beskåda i bilagorna knutna till detta kapitel.  
 

4.1   Planering 

Gruppen arbetade i planeringsfasen med olika planeringsscheman. Dessa 
presenteras som bilagor enligt följande: 
 
WBS – schema  
Projektets ingående aktiviteter organiserades under ett antal rubriker; Planering, 
research, konceptframtagning, konceptval, visualisering och presentation. Rubrikerna 
gavs varsin färg som fick representera hela fasen. Under dessa gjordes ytterligare 
grupperingar där aktiviteter sorterades i subgrupper.  
Gruppens WBS-schema presenteras i bilaga 2. 
 
PERT – schema 
Med hjälp av WBS-schemat tog gruppen fram ett PERT-schema där färgkoden och 
aktiviteterna från WBS-schemat användes. Här planerades 35 timmar i veckan till 
aktiviteter. 35 timmar planerades också till rapportskrivande som fick ligga med under 
hela projektperioden. Eftersom gruppen bestod av två deltagare kunde detta göras 
parallellt utan att inbördes uppdelning gjordes. Cirka 10 timmar i veckan blev 
därmed reservtid och skulle utnyttjas till oförutsedda arbetsuppgifter eller om någon 
aktivitet krävde extra tid. Totalt budgeterades för 528 timmar per person för projektet 
och den kritiska vägen beräknades till 347 timmar per person. PERT-schemat 
presenteras i bilaga 3. 
 
GANTT – schema 
Efter att ha tidsatt alla aktiviteter kunde ett Gannt-schema arbetas fram där den 
tidigare färgkoden återanvändes. Förutom nyckeldelarna av varje fas lades även 
tillfälle för styrgruppsmötet och fredagsmöte samt reservtid in i Gannt-schemat. 
Gruppens Gantt-schema presenteras i bilaga 4. 
 
Funktionsanalays 
Resultatet på den allmänna funktionsanalysen ger en övergripande bild på vart 
koncepten skulle uppfylla för funktioner. Denna presenteras i bilaga 5. 
 
Riskanalys 
I riskanalysen konkretiserades de viktigaste riskerna som kunde dyka upp under 
projektet. Resultatet presenteras i bilaga 6. 
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4.2   Research 

 

4.2.1   Historia 
Skateboard härstammar från Kaliforniens 1940-tal då den uppfanns av vågsurfare 
som ville kunna uppleva samma känsla när havet inte erbjöd vågor. I jakt på detta 
användes tidigt truckar och hjul från rullskridskon som fästes på en enkel planka. Från 
det att den första skateboarden serietillverkades under 1950-talet har intresset för 
sporten och skateboarden som produkt böljat kraftigt och flera gånger endast 
överlevt ”under ground”. Ur denna sport växer longboard fram som en lite större 
produkt med användningsområdet riktat åt cruising och rekreationsåkning.  
 

4.2.2   Rullbrädan 
Rullbrädan eller skateboard är samlingsnamnet för en sport som rymmer ett flertal 
produkter. En longboard är en av dessa och definieras som en större skateboard och 
är oftast längre än 35 tum (87,5 cm). En skateboard består traditionellt av sju lager 
kanadensisk lönn faner som limmas och pressas ihop. Men det har gjorts många 
experiment med många andra material, till exempel glasfiber och lättmetall. Till 
brädan fästs två truckar som i sin tur svänger var sitt hjulpar. Det är brädans lutning 
som genom trucken svänger hjulaxeln. 

 

4.2.3   Marknadsundersökning 
 

• Den snabbast växande gruppen är tjejer i ungdomsålder som köper sin första 
longboard.  

• Det vanligaste köpet är en så kallad pintale för mellan 800 kr och 1800 kr.  
• Den nya trenden är pappor som skatade på 70-80-talet som nu har ett återfall 

och då drar med sina barn. 
• De mindre affärerna (till exempel Concrete, 4/11 osv.) säljer årligen cirka 400 

longboards var. Stadium Sverige säljer cirka 3000 longboards totalt årligen.  
• Försäljningssäsongen sträcker sig mellan april och september. 
• Affärerna lägger order i augusti. 

 

4.2.4   Målgruppsanalys 
Genom arbetet med intervjuerna för målgruppsanalysen gjordes följande bilder som 
presenterar resultatet.  
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4.3   Idégenerering/kreativitetsövningar 

 

Idégenerering 1 
 
Brainstorm tillfälle # 1 
Nedan följer ett urval av de idéer som kom ur första idégenereringen den 27 mars, 
genom en brainstorm. 

 
• Tudelad bräda 
En tudelad bräda skulle exempelvis kunna 
användas som kärlekspresent där parterna har 
varsin bräd-del som, när de kombineras, blir en 
bräda som går att åka på. Även grafiken kan 
kombineras där bilden inte är fulländad förens 
brädorna kombineras.    
 
 
 
• Spännande former 
Flera ny och udda former kom fram under brainstormen. 
Bananform, brännbollsträ, hål, fiskben, kors, fot och att 
brädan bara består av en massa pusselbitar är några 
exempel. 
   
• Spela spel 
Att kombinera spel och rullbräda 
var en idé som flera spånade 
vidare på. Kubbspel, schackspel, 
backgammon, brännboll och 
labyrintspel var några av 
förslagen. 
 
• Färddator mm 
Gruppen spånade fram flera idéer där olika tekniska prylar kunde kombineras 
med rullbrädan. En färddator som ger hastighets-, G-krafts- och 
tidsinformation. En inkorporerade skärm skulle kunna ge åkaren GPS-, Kcal/h-, 
samt lokaltrafiksinformation. Andra tekniska lösningar innefattar inkorporerade 
högtalare där det även finns möjlighet att koppla in en mp3 spelare för 
stämningsmusik.  
 
• Ljus under brädan 
En lysande bräda skulle uppbåda uppmärksamhet, den skulle kunna 
användas för stämningsbelysning eller också som varselbelysning i trafiken 
under de mörka timmarna. 
 
• Egen designad bräda 
För att skapa en personlig prägel på brädan kan undersidan användas på 
olika sätt. Några idéer innefattar en undersida som fungerar är en whiteboard 
samt en där undersidan är en pärlplatta. 
För att ytterligare prägla brädan fanns idéer om möjligheter till att smycka ut 
brädan ytterligare med exempelvis vingar eller olika stora hjul.  
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• Andra idéer 
Andra idéer var att kombinera grill/stekhäll med brädan och försörja allt med 
solceller. Även tankar om att brädan skulle kunna fungera som inredning samt 
kopplas ihop med mobilen kom fram.  
 

Idégenerering 2 
 

As easy as 536 
Många av idéerna var snarlika de som kom fram under den första brainstormen och 
har därför helt valts bort att redovisas här. Ett urval av resultatet från As-easy-as 536 
presenteras dock nedan, uppdelat enligt kreativitetsövningens utformning i form, 
funktion och random. Fullständig sammanfattning presenteras i bilaga 21  
 
 Form 
 
Mjuk yta 
Pälsklädd yta för skön känsla under fötterna eller som 
huvudkudde. 
 

 

Cirkelformad 
En helt rund form med ett ”shoppingvagshjul” i centrum. 
Tanken är att med sin form kan brädan åka i alla riktningar 
och detta erbjuds genom det roterande mittenhjulet. 
Balansövningar och snurrande lek. 
 
 
 
 
 

 

Transparent yta 
Genomskinlig yta med inbyggda ljus eller för att visa brädans 
innehåll som till exempel kan vara en bakterieodling eller 
myrsamhälle.  
 

Funktion 
 
Fotstyrning 
Främre trucken kan styras med foten genom plattor på 
brädans översida för att öka användningsområdet. 
 
 
 
 
 
 

 

Framdrivning 
Erbjuder fotpump, rullband, stepmaskin likt ett 
träningsredskap som samtidigt för brädan framåt.  
 
 
  
Solceller 
Brädan belagd med solceller för drivning av högtalare 
eller annan utrustning. 
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Miljöbrädan 
Byggd av miljövänliga material och har även funktion 
att neutralisera CO2 molekyler under färd 

 

 
Random 

 
”Add-on” system 
Brädan erbjuder fästning av en rad olika kringutrustning 
för att erbjuda egendesign och ”pimping” av 
produkten. Vingar, fälgar, nitar och annan utsmyckning 
kan eftermonteras. 
 

 

Multibräda 
Går att använda på olika underlag. Kör både i stan och 
i skogen eller till och med på vattnet. 
 

 

Hopvikbar 
En bräda som går att vika ihop eller ta isär i smådelar 
erbjuder större möjlighet till medtagande och bärande. 

 
 
 

Brainstorm 
Här presenteras en sammanfattning av de mest unika idéerna från brainstormen.  
 
Balk/chassi 
Viktoptimering genom att ta bort material i brädan. Ett 
förslag består exempelvis av ett chassi och ett nät. 
 
 
  
Bärfunktion 
En idé var att fästa brädan på portföljen, eller att 
kombinera den med ett sele likt en ryggsäck. Inspiration 
från rollator och shoppingvagn presenteras även i 
skisserna till höger där brädan kunde användas för att 
bära varukassen på olika sätt. 
 
 
 

 

Tvåhet 
En typ av bräda kan kombineras med en annan för att 
öka användningsområdet. Till exempel genom att 
kunna åka på båda sidorna av brädan och ha olika 
typer av truckar monterade.  
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Tankar om målgrupperna 
Eftersom brainstormen styrdes åt de målgrupper som tidigare fastställt antecknades 
även endel av diskussionen kring deras behov. Här redovisas en del av 
brainstormgruppens tankar om målgrupperna och vilken typ av produkt de söker. 
 
Kostymnissen 
”Fundera på om det går att kombinera med någon av deras andra 
accessoarer….till exempel med portföljen eller Porschen. Jobba med saker som är 
svåra att få tag på – en inbyggd drontfågelfjäder blir dyrt och unikt. Jobba med 
unika och udda material och använd dess benämningar i marknadsföringen” 
 
Sportfånen 
”Ge ett mervärde i förhållande till andra träningsredskap – spara knäna med 
skateboarden istället för att jogga. Den ska vara lätta att bära med sig, kanske 
slänga upp på ryggen. Varför inte jobba med ett inbyggt handtag. Erbjud en 
kcal/h-mätare.” 
 
Rampskataren 
”Gör den svår att åka på så att de fortfarande kan visa att de är bäst. De kräver en 
utmaning så hitta på något unikt. Erbjud större möjlighet till justerbarhet och 
kundanpassning.” 
 
Återfallskataren 
”Den vill åldras med värdighet, letar efter vintagestil. Något som säger att det var 
bättre förr i en ny tappning. Använd traditionella material, gamla benämningar och 
namn.” 
 
Miljönörden 
”Den ska vara lätt att bära och lätt att använda. Jobba med återvunnet material 
och separerbar så den går att återcirkulera. Den får gärna se ekologisk ut och inte i 
skrikiga färger. Se om det går att få en märkning, till exempel Fair Trade eller 
Svanen.” 
 
Trendsättaren 
”Det ni beskriver är ju inte en trendsättare utan snarare en spjutspets. Trendsättaren 
ligger ofta inte i första vågen utan snappar upp saker av de mest extrema för att 
skapa en bredare trend.” 
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4.4   Kategorisering/konceptspecificering 

Genom en kategorisering kunde flera av de fristående idéerna bakas samman till 
fullständiga koncept där synergieffekter eftersöktes. Här presenteras resultatet efter 
kategorisering. 
 
Kategorisering #1 
Första kategoriseringen byggde på en sammanfattning som gjordes efter första 
brainstormsessionen. De mest intressanta Idéerna stoppades in i kategorierna 
”spela/underhålla”, ”hightech/el” samt ”former”.  
 
Kategorisering #2  
Andra kategoriseringen byggde vidare på de idéer som uppkom under första och 
andra idégenereringsprocesserna. Gruppen försökte här att kombinera så många 
idéer som möjligt efter Per Kristenssons modell. Idéerna som sedan presenterades för 
styrgruppen, vilka även fungerade som grund till de tre huvudkoncepten delades in 
som följande: 
 
  
 
 

• Stativ/Lampa (inredningsdetalj)   
Ledljus 
Golvstativ/väggmontering 
Ladda brädan/kontakt 
Hajform med lysande ögon 
Genomskinliga fiskben 
Ryggsäck 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Backgammon  
Brädspel 
Förvaring 
Trämaterial 
Hög finish 
Miljövänlig 
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• Surf skate 

Konvex 
Vintage 
Polymermaterial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hål & väv/nät  
Tennisracket  
Hålformer 
Viktbesparing 
Naturmaterial 
Balkar 
Big foot form 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hightech  
Solceller 
Färddator  
Stereoljud 
Ipod-ingång 
Skatthittare 
Ir-battle  
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• Designa din egna 
Pebble 
Whiteboard 
Pärlplatta 
Bling bling 
Risig bräda (ratboard) 
Klä i textilier 
Vingar 
Hjul i olika storlekar 
3 hjul  
”Pimpa” på olika sätt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Splitbrädor 
Brännbollsträ 
Hjärtform 
Hemligt meddelande 
Pusselform 
Experimentera med material 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Ny känsla/häftig teknik 
”Swagboard” 
Elastisk förbindning av två 
brädor 
Konvex form 
Åka på två sidor 
Styra med vridmoment 
Tre hjul 

 
 
 

4.5   Koncepval 

Konceptvalet gjordes på de åtta koncepten från kategorisering 2. Efter att ha valt 
bort koncepten; ”Hål och väv/nät”, ”Hightech”, ”Designa din egna”, ”Splitbrädor”, 
”Ny känsla/häftig teknik” återstod tre koncept vilka redovisas nedan: 
 
LED light -  Involverade ljus och fungerar samtidigt som 

inredningsdetalj/hembelysning. 
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Backgammon -  En träkänsla eftersöks och här blir miljötänkandet en viktig 

hörnsten. Konceptet erbjuder spel och lek. 
 
Surfskate -  Formidén av en konvex bräda kombineras med spännande 

tillverkningsteknik och en stark koppling till skateboardens 
ursprung i vågsurfing.  

 
 

4.6   Konceptutveckling av valda koncept 

För att dra isär koncepten och ge dem identitet jobbade gruppen med unika 
funtionsanalyser för respektive koncept och dessa analyser presenteras i bilaga 18-20. 
Vidare arbete med konceptspecificering gestaltades i moodboards för respektive 
koncept. Bilder på dessa presenteras i bilaga 15-17. Efter hand som delproblem dök 
upp löstes dessa och viktades mot varandra. Nedan presenteras resultatet av 
konceptutvecklingen uppdelad för respektive koncept: 
 

4.6.1   Koncept Diod 
Konceptet delas upp i bräda och ställ som presenteras nedan. 
 

Bakgrund 
Under första brainstromsessionen diskuterades både möjligheterna med att utveckla 
en bräda som även fungerar som en inredningsdetalj samt även tankar om att det 
vore häftigt med någon form av belysning på brädan. Under idégenereringstillfället 
den 28 mars utvecklades tankar om att brädan skulle vara helt genomskinlig där 
ljuset skulle vara inbyggt. Här hade gruppen tankar om att brädan även skulle 
fungera som en inredningsdetalj vilka utvecklades när gruppen lekte med tanken om 
att ha brädan i någon form av ställ.   
 

Konceptutveckling 
Med stöd av några ledord skapades en moodboard för diodkonceptet.  
Gruppen ville ha in känslan av hightech blandad med minimalism och ett japanskt 
uttryckssätt. Efter detta gjordes en funktionsanalys unik för konceptet som presenteras 
i bilaga 20. Tillsammans med problemanalysen, så blev dessa dokument specifikation 
för konceptet som sedan togs vidare genom kreativa övningar i diskussion och skiss. 
Efter att ha skapat en målbild av hur konceptet skulle se ut som slutprodukt blev 
materialtester och research nästa fas. Nedan delas resultatet upp i material, 
elektronik och ställ.  
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Formen 
Med stöd av moodboarden skapade gruppen ett antal homogena och 
minimalistiska former där luminansen beskrevs och placeringen på ljuskällan 
förklarades. Gruppen lekte även med mer experimentella former så som 
”nyckelpigan” och ”skelettet”. 
 

 
 
 
 
 

Stället 
För att möjliggöra den tänkta ljusfunktionen på brädan krävdes möjlighet till att tillföra 
energi till ljusdioderna. Genom att utveckla ett ställ, skapade gruppen dels en 
laddningsstation men även en ”monter” för uppvisning av brädan. Detta skulle 
tillfredställa behovet av att visa upp brädan samt ge möjlighet att använda brädan 
som inredningsdetalj.   
Genom skisser och diskussion kom gruppen fram till tre olika typer av utseende och 
funktioner på stället. Dessa går att kategorisera in i följande beteckningar; 
 
 
”Lampan” 
Då gruppen önskade att brädan skulle fungera som en inredningsdetalj som bidrog 
med stämningsbelysning undersöktes möjligheterna med ett ställ som bidrog med ljus 
som komplement till brädans. Tanken var att ljuset från stället endast gick att aktivera 
då brädan var insatt. Ljuskällan skulle då lysa på brädan och ljuset skulle reflekteras 
på väggen.  
 
 
 
 
Fördelar: Extra luminans   
                Snygg                                              
                Stabil    
 
 
Nackdelar: Tar uppmärksamhet från brädan 
 
 
 

Bild 27, 28, Formförslag till Diodkonceptet.  

Bild 29, Förslag på utseendet till ”lampan” 
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Bild 30, Förslag på utseendet till ”Minimalism” 

 
 
”Minimalism” 
Ytterligare ett möjligt utseende på stället till brädan var det minimalistiska stället. 
Tanken här var att göra ett litet men stabilt ställ som fungerar som laddningsstation 
men vilken drar så lite uppmärksamhet från brädan som möjligt. 
 
 
 
 
Fördelar: Drar inte uppmärksamhet från brädan   
                Inget extra utrymme krävs                                              
 
 
Nackdelar: Svår att få stabil 

       Inga extra funktioner                                                     
   
                 
                
 
 
 
 
”Ny horisont” 
Gruppen lekte även med tanken att stället skulle vara en enhet som skulle tala för sig 
själv, att den inte skulle vara beroende av brädan.  
 
 
 
Fördelar: Inte beroende av brädan   
                Egen inredningsdetalj                                   
                Nya möjligheter  
 
 
   
Nackdelar: Tar mycket plats  

       Utsvävning                     
      Nåt annat än en skateboard                   

Bild 31, Förslag på utseendet till ”ny horisont” 
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Material 
Grundtanken var att arbeta med genomskinliga plastmaterial som på ett vackert sätt 
spred ljuset från den inbyggda belysningen i materialet. Under utvecklingen bollades 
idéer kring polykarbonat i kombination med SSV som är ett hårt och sprött material 
med spännande ytegenskaper.  
 
Gruppens första design bestod av tre lager 
polykarbonat som lamineras ihop. Denna 
tillverkningsmetod gav möjligheter att dra kablarna 
mellan ljuskällan, batteriet och kontakten inuti 
brädan.  
 
Denna teori presenterades för företaget Plastmästarn 
dit gruppen åkt för att ta hjälp med materialvalet. 
Följande problem presenterades: 
 
 
 

 

 
 

1. En skiva av polykarbonat behöver en viss tjocklek för att inte böjas för mycket 
under belastning av åkaren. 

2. Polykarbonat är känsligt mot alla typer av lösningsmedel och är därför svårt 
att använda till denna typ av produkt. En obehandlad PC-skiva tar till 
exempel stor skada om den skrivs på med spritpenna. 

3. Polykarbonat är svårt att varmforma och har en hög smältpunkt. 
4. Termoplaster (tex. polykarbonat) reagerar med härdplaster (tex. epoxy) som 

oftast lim till dessa tillämpningar består av. Detta gör att sammanfogningen 
av skivorna kan bli problematiskt.  

 
För att lösa dessa problem krävdes ytterligare research av material och adhesiver 
vilket bestod av en rad intervjuer och internetsökning. Gruppens lösning på 
problemen redovisas nedan. 
 
Problem nummer 1 
Brädans tjocklek ökades och en mindre hjulbas diskuterades.  
 
Problem nummer 2 
Då gruppen ville använda polykarbonat på grund av de goda egenskaper som 
materialet erhåller diskuterades att använda materialet som kärna och att sedan 
skydda materialet med något mindre reaktiv polymer med liknande egenskaper. 
Valet föll på PET-G som har högre kemisk resistens men förövrigt liknar 
polykarbonaten. Ett lager PET-G lamineras på var sida om polykarbonaten. 
 
Problem nummer 3 
Efter research går detta att göra men inte med tillgänglig utrustningen. Lösningen blir 
att till tester använda endast PET-G som är lättare att varmforma. 
 
Problem nummer 4 
Det visade sig efter samtal med företaget Loctite att det från deras sida fanns två 
möjligheter.  

Bild 32, Lamineringsprocess 
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• Den ena innebär användandet av ett UV-härdande lim som då kräver att 

limfogen bestrålas under presstiden med en speciell lampa. Detta kunde 
gruppen inte gå vidare med då sådana möjligheter inte kunde lösas på 
Space Production och tidsramen inte tillät framställningen av en prototyp hos 
en tredje part.  

• Det andra alternativet var att använda vanligt snabblim men att det då blir 
mycket svårt att bli av med bubblor i limfogen.  

 
Under intervju med företaget 3M kom en annan lösning fram då det erbjuder en 
limfilm som likt en dubbelhäftande transparent tejp kunde användas för ändamålet. 
Tyvärr kunde inte prover av detta göras då tiden var knapp och varuprover var svåra 
att komma åt.  
 
Ett par tester med snabblim och polyesterplast gjordes men visade sig vara fruktlöst. 
Snabblimmet gav en grumlig yta vilket visserligen inte syns så mycket om de undre 
och övre lagren på brädan är frostade. Önskas dock en klar yta på de yttersta lagren 
är snabblimmet inte en bra lösning. Polyesterlamineringen gav ett snyggt och 
genomskinligt resultat men hållfastheten på var för dålig då det gick att med ren 
handkraft sära på lagren. Fler tester gjordes på varmformning av både polykarbonat 
och PET-G med blandade resultat. Testerna gjordes genom att ta fram en form i MDF 
vilket polymermaterialet sedan böjdes över med hjälp av upphettning med 
varmluftspistol. Båda materialen gick efterhand att böja till en snygg form men det 
uppstod bubblor på ytan. Skivan av PET-G var som förutspått lättare att forma. Efter 
detta testade gruppen ljusets spridning ifrån en side emitter med tillfredställande 
resultat. Ljuset följde den böjda formen på ett vackert sätt. 
 
Elektroniken som användes bestod av ett batteri, en elslinga och en ljuskälla. 
 

Elektronik 
 

Paket 1 
Luxeon Star, side emitter, 1 Watt 3.42V  
Luxdrive Micropuck, 350mA, 3.22V 
Ni-MH AA, 1.2V och 2250mAh (2 stycken) 
Batteriladdare ca 3V 

 
Livslängden T 

  
 Ohms lag ger: 
 
 Pbatteri = 5.4 mWh (P = U * I  P = 2 * 2250mAh * 1.2V) 
  
 Pdiod =  1.13 mA (P = U * I  P = 350mA * 3.22V) 
 
 T =  4.78 t  (I = Pbatteri / Pdiod ) 
 
 

Tester 
 

• Ljusets styrka och spridningsbild 
Starkt ljus och 360 graders spridning 
 

• Batteriets livslängd 
Ca två och en halv timmar full styrka och ytterligare en timma 
med svagare ljus 

Bild 32, Paket 1 
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• Värmeutvecklingen i batteriet och i lampan 

Märkbar värme men ej så den smälter materialet 
 

• Ljusets genomträngningsförmåga i olika plastmaterial 
Mycket bra spridning i 
testmaterialen 

 
 

Paket 2 
Luxeon Star/O, LED med lins, 1 Watt, 3.42V   
Luxdrive Micropuck, 350mA, 3.22V 
Ni-MH AA, 1.2V och 2250mAh (2 stycken) 
Batteriladdare ca 3V 

 
 Livslängden T 
 
 (se beräkning ovan) 
 
 T = 4.78 t 
 
 

 Tester 
 

• Ljusets styrka och spridningsbild 
Starkt ljus men liten spridning 
 

• Batteriets livslängd 
Ca två och en halv timmar full styrka och ytterligare en timma 
med svagare ljus 
 

• Värmeutvecklingen i batteriet och i lampan 
Ingen större värmeutveckling 
 

• Ljusets genomträngningsförmåga i olika plastmaterial 
Bra spridning i testmaterialen 

Bild 33, Paket 2 
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Användning och målgrupp 
Diodkonceptet riktar sig främst till kostymnissen som vill ha något stilrent, dyrt och 
uppseendeväckande samtidigt som den är det senaste, vilket inte många har. Även 
trendsättaren som är ute efter det senaste som inte många har är en potentiell 
målgrupp. Brädan ger ett futuristisk hightech intryck som skapar ett ”ha begär”. 
Siesmic 180 mm truckar med gula extra-light fjädrar i den främre och gröna medium 
fjädrar i den bakre trucken används då dessa förstärker hightech intrycket, är 
uppseendeväckande samt fungerar bra för cruising. Hjulen är 69 mm vita Seismic 
hotspots med hårdheten 80a vilka ger gott grepp och ytterligare bidar till den 
speciella känslan brädan uttrycker.  
 

4.6.2   Backgammon 
Inledning 
Under den första brainstormingsessionen uppkom idén om att kombinera underdelen 
på brädan med ett spelbräde. Idén följde med gruppen genom första och andra 
kategoriseringen. Idén raffinerades under tiden för att mynna ut till en longboard 
med backgammonbräda på undersidan. Efter urvalsmötet med styrgruppen då tre 
huvudkoncept valdes att jobba vidare på fördjupades gruppens arbete med 
Backgammonkonceptet. 
 

Konceptutveckling 
Med stöd av några ledord skapades en moodboard för Backgammonkonceptet där 
gruppen ville ha en naturlig träkänsla med hög finish och synliga tecken på hantverk. 
Gruppen ville även att Backgammonbrädan skulle vara miljövänlig.  
Intresset för miljömärkning resulterade i ett antal intervjuer med Svanen som 
hänvisade till sina regler för möbelbygge. Reglerna behandlade främst vilka träslag 
som användes som virke samt hur och med vilka kemikalier dessa har blivit 
behandlade. För att få en Svanenmärkning av Svanen på brädan handlade det 
främst om att beställa trä av en leverantör som hade svanenmärkta produkter.  
 

Formen 
Pintailformen representerar, enligt Andreas Sixtensson (intervju 2008-03-06) samt 
Daniel Lundgren (intervju 2008-03-14), den stereotypa bilden av longboard vilket 
även får formen att tilltala den breda massan. Med stöd från intervjun med Daniel 
Lundmark sattes brädans bredd till 23cm och dess längd till 102cm, hjulbasen sattes 
till 79cm. Med pintailformen som utgångspunkt skissade gruppen en del förslag vilka 
tillslut ledde in på två olika former vilka gruppen valde att göra enkla skissmodeller av.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bilder 34, 35, 36: Skisser på formen samt bild på skissmodell 
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Styrgruppen hjälpte till med utvärderingen av skissmodellerna vilket resulterade i en 
form som gruppen valde för fortsatt arbete.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Behållaren 
Genom funktionsanalysen beslutades att brädan inte bara skulle agera 
backgammonbräda utan att den även erbjöd förvaring av nödvändiga spelpolletter 
och tärningar vilket skulle möjliggöra spelande vart som helst. De lösningarna till 
behållaren som kom upp kan delas in i tre huvudkategorier vilka sedan utvecklades. 
Idén om en magnetisk lösning, idén om en mekanisk/magnetisk lösning samt idén om 
en behållare formad som en påse.  
 
Magnetisk lösning 
Grundtanken var att ha en så minimalistisk och snygg lösning som möjligt. Genom att 
ha magnetiska spelpjäser i kombination med ett metallaminat i brädan eller tvärtom 
skulle pjäserna alltid sitta på brädet. Att spela när och var som helst skulle bli möjligt.  
För att förhindra att pjäserna skjuvas undan av yttre faktorer skulle det finnas 
skjuvskydd samt en kicker på brädan där pjäserna kunde förvaras när de inte 
brukades. Efter diskussion och ytterligare idégenerering utvecklades idén, kicken togs 
bort och magneterna stoppades in i spelpjäserna. Efter att ha testat idén praktiskt 
insåg dock gruppen att idén inte var realiserbar då magnetkraften visade sig vara för 
svag för att hålla kvar spelpjäserna under inverkan av exempelvis G-krafter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Idén om påsen 
Den till synes enklaste lösningen innebar helt enkelt att fästa en påse, där spelpjäser 
och tärningar förvaras, någonstans på brädan eller i fickan. Efter en session random 
input återknöts idén om påsen till det naturvänliga. Idén utvecklades till att bli en 
behållare, gjord som säckväv av hampa som fästes under brädan med hjälp av tre 
eller fyra ”knappar”.  

Bilder 37, 38, Skiss och rendering 
på den slutgiltiga formen.  

Bilder 39, Skisser på magnetlösningen 
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Den mekaniska/magnetiska idén    
Idén var till en början beroende av en kicker för att vara genomförbar. Tanken var att 
ha en liten behållare som förs in i ett fräst spår i en modifierad kicker där spelpjäserna 
kunde förvaras.  På motstående sida om brädan skulle tärningarna förvaras. Lådorna 
skulle hållas på plats med hjälp av magneter som förhindrade att de skramlade eller 
föll ur sina spår under åkning.  Efter en session random input utvecklades idén i två 
riktningar. I ena spåret togs magneterna bort, tanken liknade principen för en 
tändsticksask där lådan var inkorporerad i ett av brädans undre laminat. Idén 
utvecklades ytterligare och slutade med en låda som gled under det yttersta undre 
laminatlagret. Den andra idén byggde vidare på grundkonceptet, en kicker blev 
överflödig då hela lådan nu skulle fästa på undersidan av brädan. Den nya formen 
skulle på så sätt återknyta till ursprungstanken om en pintailformad bräda. 
Funktionsmässigt skulle magneterna, fästa i spår, hålla lådan på plats och förhindra 
skrammel. Skenorna som går i spåren var tänkta att vara av en magnetiskmetall vilka 

var fästa på undersidan av locket, 
tillverkat i trä med bark på utsidan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 41, 42, 43 Till vänster är skissen för Barken 
konceptet samt en skiss för skenkonstruktionen.  
Till höger tändsticksask konceptet. 

Bild 40, Påsen 
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Urval av behållaren 
För att kunna göra ett urval på lösningarna benade gruppen upp för och 
nackdelarna med varje koncept resultatet av dessa var: 
 
”Barken”  
 
Fördelar: Träkänsla   Nackdelar: Ej slagtålig 
                Snygg                                               Svårtillverkad  
                Plats för regler                                 Klumpig 
                Miljövänlig 
                Utbytbar 
 
”Tändsticksasken” 
 
Fördelar: Träkänsla/Träljud  Nackdelar: Lätt att se fusklaminat 
                100 % trä                                                      Lätt att ha sönder 
                Miljövänlig                                                  Ful när inte lådan är insatt 
 
”Tygpåsen” 
 
Fördelar: Naturlig  Nackdelar: Enkelt 
                 Liten                               Känslig 
                Enkel att tillv.                      Kan kännas billig 
                Erbjuder flex 
                
               
”Magnetlaminat” 
 
Fördelar: Snygg  Nackdelar: Lätt att tappa spelpjäser och tärningar 
                Ren                       Ej återvinningsbar    
                Enkel att tillverka                           Dyrt 
 
 
Gruppen valde att gå vidare med tygpåsen och barken.  
 
 

Behållarens storlek 
Grundtanken var hela tiden att gör en så yteffektiv behållare som möjligt då en för 
stor behållare lätt skadas av underlaget eller på något annat sätt kommer ivägen för 
åkandet. Beräkningen av ytan utgick från spelpjäsens storlek (D och H). Genom att 
stapla fem spelpjäser på varandra (5 x H = 10 mm) beräknades max höjden för 
utrymmet för spelpjäserna. Genom att stapla 5 pjäser krävs 6 staplar (z / 5 = 6st ) vilket 
gav behov av att beräkna längden på 3 stycken staplar ( 3 x D = 60 mm). 
Tärningarnas behövde vara så små som möjligt vilket fick gruppen att använda sig av 
två tärningar med måtten 10 x10 mm. Genom att ge toleranser på måtten för 
utrymmet för spelpjäserna samt addera tärningarnas storlek blev utfallet på 
beräkningarna av den ytan där allt skulle förvaras 75x45x15 mm.  ”Barken” 
behållarens totala storlek blev då 80x140x25 mm.  
 
Spelplanens storlek 
Om storleken på spelpjäserna är en ungefärlig tia får varje ”pils” bas vara 22 mm.  
12x22 = 264 mm. Lägg till 22 mm i mitten för utslagna pjäser och grafik => 286 mm =  
spelplanens totala bredd. 
Längden på ”pilarna” på den mindre spelplanen är 90 mm, en enkel jämförelse ger 
längden 105 mm för D20 mm spelpjäserna. Med 20 mm mellan motstående pilars 
toppar blir planen 230 mm vilket även är bredden på brädan.  
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Bild 44, Modellbygge 

 
  

Användning och målgrupp 
Backgammon konceptet riktar sig främst till trendsättaren som vill ha något nytt och 
snyggt men samtidigt vill att brädan skall vara av klassiska material och se ut som en 
”longboard”. Även miljömullen är en potentiell köpare då brädan är miljövänlig, 
tillverkad av FSC godkänt trä samt har ett enkelt och nybörjarvänligt utseende. 
Brädan har en väldigt hög finish vilket gör den uppseendeväckande och attraktiv. 
Bear 180 mm truckar används då dessa är bra för crusing men även kan användas 
för downhill åkning, hjulen är av typen 77 mm 80a Hawgs eller 77 mm Kryptonics 
classics.  
 

Modell 
Gruppen gjorde först ett par skissmodeller i spån 
i skala 1:1. Därefter skapades en modell i 
plywood för att prova åkegenskaper på. När 
brädmodellen var klar började arbetet med 
behållaren. Först skapades en skissmodell på 
”barken” lösningen. När den var klar började 
arbetet med den modell som senare skulle bli 
presentationsmodellen. Två slutgiltiga 
brädmodeller, i olika tjocklekar och olika riktning 
på lagren, pressades i en pressmall, sågades 
och slipades ur för att sedan betsas och lackas. 
Behållarna fästes sedan fast på undersidan. 
Själva spelbrädet betsades innan slutlacken.  
För den slutgiltiga konceptmodellen valdes 
björkfaner pga. egenskaper liknande den kanadensiska lönnen som är ett klassiskt 
byggmaterial för skateboards. För de yttersta ytorna valdes körsbärsfaner av estetiska 
skäl. Brädan med nio lager innehåller tre tvärsriktade- och fyra längstriktade 
björkfaner samt även två längstriktade ytskikt av körsbärsfaner. Brädan är 13,5 mm 
tjock och väldigt styv.  Brädan med sju lager består av två tvärsriktade- och tre 
längstriktade björkfaner samt två längstriktade ytskikt av körsbärsfaner. Brädan är  
10,5 mm tjock och relativt styv dock böjligare än nio lagers brädan. De båda 
brädorna behandlades på samma sätt men nio lager brädans spelplan blev bredare 
än sju lagers versionen då den föregående även innehåller 22 mm plats för utslagna 
pjäser.   
 
Tanken är dock att brädan, i form av slutprodukt till konsument, skall ha inlägg av 
ädelträ i färgerna brunt och vit vilka formar spelbrädet samt vara ordentligt 
ytbehandlat så att ytans blankhet påminner om en spegel.   
 

Behållaren 
Grundformen till barkbehållaren sågades ut ur en massiv askstock av praktiska skäl, 
därefter frästes skenspåren och ytan för spelspjäserna fram. Locket sågades ur en 
annan stock. Plåt, vilket fick fungera som skenor, fästes på undersidan av locket och 
magneter placerades i spåren. Magneterna som användes var av typen 
självhäftande ferritiska magneter, vilka gick att klippa i och gick att köpa i  
1 -2 mm tjocklek. Plåten till skenorna var 1 mm tjocka och 20 mm breda.       
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4.6.3   SurfSkate 
Här presenteras resultatet av hela processen knutet till konceptet som till slut kom att 
kallas Surfskate. 
 
I konceptet Surfskate eftersöks en stark känsla av återkoppling till skateboardens 
ursprung, surfingen. Produktens formspråk är hämtat från en shortboard och 
produkten är gjord av samma typ av material för att ytterligare förtydliga kopplingen 
till en vågsurfbräda. Produkten får en klassisk grafisk design och ytkänslan ramar in 
konceptet som verkligen talar till återfallskataren och trendsättaren. Den är en 
kortare bräda som är lätt att bära med sig med synligt tryck utåt genom en 
transparent grip som erbjuder åkning barfota. 
 

Bakgrund 
Konceptet föddes under en brainstorm med 
styrgruppen där ”tvärt-om-metoden” gav idén 
att istället för en konkav bräda använda en 
konvex. Med inspiration från en tidigare ritad 
hajform med fenor, från brainstorm nr 1, växte 
en form inspirerad av vågsurfbrädan fram. I 
konceptvalet med styrgruppen valdes sedan 
denna som en av tre.  
 

  

 

Konceptspecificering 
 

• Arbetet med moodboard resulterade i varma, ljusa känslor som var kopplat till 
vintagestil, surfkultur och glädje.  

• Resultatet av funktionsanalysen knuten till konceptet presenteras i bilaga 19. 
• Resultatet av problemanalysen presenteras i bilaga 23. 

 

Skisser och utveckling 
Grundtanken med en konvex form på brädans överdel ligger 
till grund för hela formspråket. Detta kombineras med skisser 
på en bräda med formspråk inspirerat av en vågsurfbräda. 
Denna såg ut på många olika sätt innan den slutgiltiga 
formen valdes. Redan tidigt diskuterades tillverkningsaspekter 
och tankarna med ett chassi togs åter upp.  
Vidare gjordes försök till utryck i form och färg. Här togs skisser fram på former 
inspirerade av både surfingens longboard- och shortboardstil.  

 
 
 
 
 
 

 
 

Bild 45, 46, tidiga former med inspiration 
från surfingens longboards. 

Bild 47, senare form med grippad, fena och vinklad 
framtruck. 
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Bild 48 Rendering på finalformen.  

Linjerna har koppling till 70-80-talets shortboard med en bred stjärt och en nos vinklad 
uppåt. I bilden nedan syns även förslaget på en integrerad så kallad grip pad. Detta 
används inom surfingen för att ge mer grepp till bakfoten. Men eftersom en kick 
används på annat sätt på en longboard kändes detta inte lämpligt att ta vidare just 

då. Den främre truckens position var i 
denna skiss placerad i rundningen 
längst fram på brädan där tanken var 
att använda brädans form som en 
naturlig vinklad riser eller wedge för 
att få ytterligare svängkraft i 
framtrucken. Genom tester med enkla 
prototyper och intervju med Rainer på 
Longboarders.de visade sig detta 
senare inte av intresse då truckens 
geometri och uppbyggnad inte 
lämpar sig att vinklas extra.  
 

 

Material 
Gruppen ville tillverka brädan i ett plastmaterial som då skulle få den att ytterliggare 
likna en surfbräda Surfbrädor består traditionellt av en frigolitkärna som kläs med 
polyesterplast och glasfiberväv, men materialval och tillverkningsmetod har under de 
senaste åren förändrats och det nya är nu att jobba med epoxi och ihåliga kärnor. 
Båda dessa möjligheter diskuterades. 
 
I detta koncept arbetade gruppen även med att ta fram en metod som erbjöd 
genomskinligt grepp på brädans övre yta. Detta var en målsättning då en stark 
målgrupp är intresserade av att visa upp sin produkt och synas. Eftersom åkaren bär 
brädan med ovansidan utåt söktes en lösning där grafik kunde förmedlas igenom 
den gripbelagda ytan. Flera tester gjordes med klarlack tillsammans med olika 
tillsatser och även en gummiliknande färg prövades. Resultatet blev en klarlack där 
man blandat i transparenta plastflingor. Tekniken används i stor utsträckning inom 
båtbranschen där halkiga däck behandlas med produkten Gripnix™.  

 

Prototyp 

Efter ett antal tester med kombinationer av frigolit, plaster och lackfärger gjordes en 
prototyp med följande resultat.  

Första steget blev att ta fram formen i frigolit. 
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Ur denna frästes material bort för att ge plats åt ett chassi i 
aluminium dit två träklossar med islagsgänga fästes. Formen 
lackades sedan för att förhindra att frigoliten skulle reagera med 
polyesterplasten.  

 

 

 
 

Chassiet och frigolitformen plastades sedan fast med 
polyesterplast och glasfiber där ett lager lades mellan varje del. 
Överdelen göts sedan ovanifrån och fiberduken veks runt och 
sammanfogades med underdelen. 

 

Efter sliparbete kunde formen spacklas och slipas till en jämn yta. 
Modellen lackades sedan varpå mer jobb med slipning och 
spackling återstod innan dekalerna klistrades. Dessa printades 
först i fyrfärg som sedan belades med en häftande baksida. Efter 
att dekalen var figurskuren häftades den mot lackytan. Tanken 
var att sedan lägga en klarlack med flakes av Gripnix™ för att 
öka greppet vid användning och för att försegla dekalen. Detta 
blev inte fallet då den kunde ha reagerat med den färg som 
lagts på däcket och förstört resultatet.  

 

 
Bild 51, Lackad prototyp 

 
Att montera truckarna på sedvanligt sätt med genomgående bult och mutter på 
undersidan var inte något alternativ. Detta beror på att bultskallar på brädans 
överdel inte var önskat på grund av tekniska och visuella aspekter. Med bult och 
mutter som griper över hela brädans form verkar en åtdragning komprimerande på 
den ihåliga formen som hade klarat dessa laster dåligt. En sådan montering hade 
även lämnat bultskallar på brädans översida synliga, något som inte ansågs visuellt 
attraktivt och som även kunde skapa problem om produkten användes barfota. 
Istället monteras två klossar med gängade hål fast i brädans underdel och utnyttjar 
hålrummet inuti brädan. Med en styv inplastning av klossarna kan hela brädan ta upp 
krafterna som uppstår mellan truck och bräda vid åkning. Klossarna är av solid 
plywood med 10 mm islagsgänga för M8. Till prototypen erbjuder klossarna endast 
”new school” hålbild då truckar är utvalda till produkten.  
 
Truckvalet blev Carver C7 6.5” truckar som gruppen anser ge brädan den surflika 
åkkänsla som eftersöks. Detta är en truck utvecklad för att inge en surflik känsla. Den 
rekommenderas att köras med mycket vikt på bakfoten och svängas med 
framtrucken. Den främre truckens hanger är fäst i en hävarm, detta gör att trucken 
svänger lätt. Den bakre trucken är av mer klassisk utformning med en låg vinkel på 
kingpin vilket resulterar i att den inte svänger så mycket själv utan mest följer med den  

Bild 49, Frigolitformen var 
tvungen att målas för att inte 
smälta av polyesterplasten. 

Bild 50, Färdigplastad modell. 
Tejpade bultar förhindrade plast 
från att rinna ner i gängorna. 
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främre. Under trucken monteras även 10 mm riserpads både bak och fram för att 
undvika wheelbite.  
 
I valet av hjul föll det till slut på 70mm Tunnel Red Tarantula som har hårdhet 78a. De 
har en rak profil och gott grepp samtidigt som de passar in i produktens formspråk 
och färger. 
 
Den slutgiltiga prototypen presenteras här i två foton. Produkten är klädd med ett par 
dekaler och har fått namnet ”Barracuda”. 
 

 
 

 

 
Formen på brädan skall förmedla en stark koppling till surfingen och det måste göras 
klart vilken som är avsedd åkriktning. Vad som i detta koncept är nos kan i 
longboardvärlden misstolkas för en kick vilket inte är avsikten. Därför fick modellen en 
avsmalnande tail och grafik som pekar i avsedd färdriktning.  
 

Användning och målgrupp 
Detta koncept riktar sig i första hand till återfallskataren, trendsättaren och även 
brädbäraren. Med sin anknytning till sportens ursprung och ”side-walk-surfing” hoppas 
produkten förmedla sentimentala värden till någon som levt med sporten länge. Men 
detta är som sagt också en produkt för trendsättaren och brädbäraren som är mer 
intresserad av att tillhöra en attraktiv samhällsgrupp och surfingen verkar av vår 
research vara en av dessa. Gruppen har valt att jobba med tryck på brädans 
översida och en transparent grip för att ytterligare stärka visuella kvalitéer då brädan 
blir buren under armen. 
 

Ekonomi 
Konceptet riktar sig till ett mer köpstarkt segment som letar efter något unikt med 
stark image. Med ett högre pris på en unik produkt som erbjuder en ny känsla inom 
longboarding tror gruppen att potentialen är stor på marknaden.  
 
Förhållandevis enkel tillverkning i låglöneland erbjuder bra vinstmarginaler för 
försäljning i första hand Sverige. Offerten från Filipinerna kom tillbaka med ett pris om 
€2200 för framtagning av prototyp och ca €180-200 för produktion vid serietillverkning. 
Då skulle brädan komma färdig för truckmontering tillverkad i vakuumformad epoxi. 
Detta banar för ett utpris till slutkund omkring 4000 sek.  
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Förenklad produktbudget i SEK 
Ungefärliga kostnader inklusive arbetskostnader 
 

Tillverkning bräda 1700  
Frakter  100  

Truckar och hjul  400  
Hjullager och risers 100  

Grafik och griplack 200  
Totala kostnader (TvK) 2500  

Försäljningspris 3500  

Vinst 1000 (Vinst = FP – TvK) 
 
FP = försäljningspris 
TvK = Tillverkningskostnad 
 

4.7   Presentation 
Examensarbetet presenteras i tre delar genom en rapport, en monter och en 
slutredovisning. 
 

Monter 
Målet med montern var att visa upp de två prototyperna på ett stilrent sätt men att 
även skapa en inbjudande atmosfär som underlättade för diskussion mellan besökare 
och utställare. Ett mål var också att montern skulle kunna användas under Slalom 
Skateboarding VM och där rymmas på ett bra sätt i ett topptält. Ett antal koncept 
skissades och ett val gjordes där realiserbarhet och enkelhet fick väga tungt då tiden 
för planering och produktion var knapp.  
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Slutgiltigt koncept 
I det slutgiltiga konceptet jobbade gruppen 
med ytor som representerar miljöer som 
brädorna är tänkta att användas i. Den ena 
konceptväggen är klädd i gräs och den 
andra visar en bild på en sandstrand. 
Brädorna hänger i krokar i den främre 
trucken. 
 

 

För att hålla det rent och snyggt i montern 
görs en katalog där skisser och text 
ytterligare förklarar projektet istället för att 
fästa upp detta i montern. Katalogen ligger 
placerad på ett hyllplan mellan de två 
konceptväggarna och ovan denna 
presenteras projektet mer övergripande.  
 

 

Koncept 1 
Hyllor där produkterna stod på en bänk 
lätta att känna på. På väggen bakom 
kunde skisser och texter förklara ytterligare. 
I taket ovanför fälldes belysning in och 
längst upp en rubrik i formfrästa bokstäver. 
Denna valdes bort då den framstod tung 
och tråkig samt för att den krävde mycket 
jobb vid tillverkning. 
 
 

 
 
Bild 51, Hyllmonter. 
 

Koncept 2 
En svängd vägg med exponeringshyllor för 
prototyperna. Här tillkom en sittande 
loungedel. Detta koncept valdes bort på 
grund av den svårttillverkade geometrin 
och tidskrävande ytarbete. 
 
 
 
 
 

 
 
Bild 52, Här tillkom loungedelen. 
 

Koncept 3 
Här fick prototyperna istället hänga på en 
ställning centralt placerad på ytan. 
Härifrån kunde de enkelt hängas av och 
provas. På avlastningsbänkarna gavs 
utrymma för presentationsboken. Detta 
koncept föll ut då den framstår lite tråkig 
samt då gruppen såg svårigheter att 
tillverka ställningen.  
 

 
 
Bild 53, Då montern även skulle fungera i topptält 
testades andra former. 
 

Bild 54, Upphägning 
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Samma katalog ligger även i loungedelen 
där åskådaren kan sitta ner och med en 
kaffe i handen bläddra i katalogen och 
diskutera projektet tillsammans med 
utställarna.  
 
Ett golv läggs ut för att lyfta fram montern 
och särskilja den från de andra samt för att 
rama in ytan. Golvet består av plattor på 1*1 
meter och binds samman av gummiknutar. 
 
 
 

 

För att ljussätta på ett bra sätt samt för att 
kunna stadga upp de stående väggarna 
används en tross med tre meters el-skena för 
montering av åtta spotlights. Trossen består 
av två fötter, två stolpar och en balk. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Bild 55, Sittlösning 

Bild 56, Ljuslösning 

Bild 57 Det slutgiltigt koncept 
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Katalog 
Grundtanken med katalogen var att på ett snyggt sätt presentera de tre slutgiltiga 
koncepten. Katalogen var även menad att komplettera montern samt att skapa en 
nyfikenhet och en hype kring koncepten. Genom att skapa en sådan ”stämning” hos 
läsaren väcks dennes intresse för koncepten vilket resulterar i att besökaren tar 
kontakt med utställarna. 
 

Upplägg 
Katalogen presenterar först projektet i en sammanfattning och tar sedan läsaren 
vidare genom de tre presenterade koncepten. Moodboard och målgrupp visas för 
samtliga. Även bilder på slutgiltiga modellen med konceptskisser samt tänkta truckar 
och hjul visas upp. Varje koncept har blivit tilldelad en färg som kommunicerar med 
läsaren, löper som en röd tråd genom hela konceptpresentationen.  

 

 

 

 

 
 
 

Bild 58, Uppslag ur Katalogen 
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5   DISKUSSION 
 
Målgruppsanalys  
Vid skapandet av målgrupperna var grundtanken att få en så stor spridnings på 
målgrupperna som möjligt. Meningen var att de skulle inspirera till helt nya och friska 
idéer samt att även skapa potentiellt nya kundsegment. För att sedan kunna 
specificera vilka önskemål de skapade målgrupperna hade och för att kolla hur väl 
de stämde med gruppens bild av dem intervjuades ett antal personer. Gällande 
sportnörden blev det lite konstigt då de egenskaper som gruppen hade tilldelat den 
skapade bilden inte stämde överens med verkligheten.  
 
Researchfasen kan nu efterhand ses som något för djupgående och tidskrävande, 
det hände vid flera tillfällen att gruppen var tvingade att stanna upp och fråga sig 
själva om informationen som söktes verkligen var nödvändigt. Det kan hävdas, när 
referenslistan synas, att gruppen sökt orimligt mycket information om allt möjligt och 
har haft svårt med att begränsa sig till ämnet. Ser man dock på resultatet av arbetet 
visar det sig att mycket av informationen kom till användning och att arbetet som 
helhet lyftes några snäpp tack vare det gedigna informationssökandet.    
 
Gällande koncepten 
De tre slutgiltiga koncepten vilka presenteras som det slutgiltiga resultatet av arbetet 
bör ses som koncept vilka genom ytterligare finjustering kan realiseras. Av de tre 
slutkonceptet kräver diodkonceptet mest efterarbete då det fortfarande är ett 
koncept med många problem kvar att lösa. Gruppen tror dock att lösningar på 
problemen är möjliga och att en slutgiltig produkt mycket väl kan skapa en helt ny 
syn på longboarden som produkt. Backgammonkonceptet är tänkt att vara 
miljövänlig och ha en väldigt hög finish, modellen har förvisso hög finish men blev 
tyvärr inte särskilt miljövänlig. Lacken som användes för att få till den fina ytan är 
miljöfarligt, limmet som användes för att fästa behållaren till brädan likaså. För att 
skapa en hållbar produkt som även når målet med miljövänlighet krävs en bättre 
lösning på behållaren, samt ett annat lack för att få den fina ytan. Tanken från början 
var att ha inlagda träbitar för spelbrädet men denna typ av arbete är för dyrt för att 
skapa en produkt som kan konkurrera till ett rimligt pris. Angående prototypen till 
konceptet surf så förmedlar inte detta så mycket vintagekänsla som gruppen 
önskade då lacken inte gick att få i något annat än vitt. Därmed gjordes det bästa 
av situationen och grafiken anpassades till prototypen. Intrycket är för modernt i 
förhållande till vad konceptets inledande specificering klargjorde.     
 
Gällande planeringen. 
I riskanalysen togs risken att planeringen inte skulle stämma upp som en stark risk. 
Detta verkade efter ett par veckor stämma. Att följa PERT- eller Gantt-shemat till 
punkt och pricka verkade inte som något positivt kanske därför att ett kreativt projekt 
måste få vara dynamiskt i sin planering. Även om gruppen har varit både en vecka 
före och två veckor efter plan har detta ändå kunnat justeras. Mycket på grund av 
att gruppen haft denna tydliga planering och dess grafiska visualisering som 
måttstock.  
 
Ett misstag som gruppen gjorde var att inte tidigare köra en ”test” idégenerering för 
att dels få en liten inblick i vilka typer av idéer som kunde komma fram men 
framförallt för att kunna identifiera problem med olika typer av lösningar som krävde 
mer research. Efter Idégeneringstillfällena den 23mars och 29 mars, 2008, när 
kategoriseringen var klar, tvingades gruppen återigen söka information om vissa 
problem som de inte hade kunnat förutse gällande de tre valda koncepten. Denna 
typen av research fanns inte planerad, därtill räckte inte den avsatta reservtiden till 
vilket tvingade gruppen att ta tid från annat för att kunna färdigställa den sena 
researchen. Som försvar kan sägas att denna typ av metodik skulle kanske inte ha 
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levererat samma koncept då det möjligtvis är just på grund av en gedigen research 
som ledde till att en högre inspirationshöjd under konceptframtagningen.  
 
Gruppdynamiken 
Gruppen var tidig med att inse de gruppdynamiska problem som kunde uppstå, 
redan i riskanalysen satte gruppen en procentsats på troligheten för gruppdynamiska 
problem. Tyvärr visade det sig att gruppen hade rätt i sina antaganden om en möjlig 
problematik. Bristande kommunikation, svårigheter medlemmarna emellan och olika 
synsätt försvårade arbetet vid flera tillfällen men detta till trots lyckades gruppen 
metodisk jobba mot ett gemensamt mål. Genom att dela upp arbetsuppgifter och 
jobba mot den tidigare gemensamt satta planeringen lyckades gruppen tillslut 
slutföra uppdraget med ett mer än lyckat resultat.  
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6   SLUTSATS 
Skatekulturen och dess marknad har under åren gått upp och ner, men gruppens 
marknadsundersökning visar att marknaden nu befinner oss i en topp. Detta ger 
näring till en marknad i stor utveckling med många nya aktörer. Gruppens research 
visar på en stark tillväxt i intresset för nischen kallad longboard inom skatekulturen och 
sporterna downhill och slalom får nytt fokus från en tid i skymundan. För att synas i 
bruset av produkter sattes en problemformuleringen med höga mål för att nå ut med 
en premiumprodukt till en mindre marknad. Detta var ett segment som passade 
företagets produktionskapacitet och som stämde överens med dess vision. 
 
Gruppen anser sig ha uppnått projektets mål och löst problemet på ett systematiskt 
och nytänkande sätt. Dels genom en djupgående research och dels genom kreativa 
arbetssätt och målfokus. Gruppen har hållit ramarna öppna och släppt in divergenta 
koncept och lagt lagom mycket fokus på realiserbarhet.  
 
I konceptet backgammon presenteras en produkt med unika användnings-
möjligheter som träffar rätt målgrupp och som gruppen tror kan ta plats på 
marknaden med ett pris jämförbart med konkurrerande produkter. Målet är att med 
produkten erbjuda ett extra användningsområde på ett vackert och funktionellt sätt, 
och det är med denna dubbelnatur gruppen tror konceptet har lyckats. Däremot 
kräver konceptet detaljarbete med behållaren och produktionsplanering innan den 
kan realiseras.  
 
Med konceptet surf täcker projektet en övre del av longboardmarknaden. Med sin 
unika form, starkt inspirerad av vågsurfingens shortboard, talar den med hela 
surfkulturen ibland de yngre och förhoppningsvis även med de äldre återfallande 
skatarna med nostalgiska kvaliteter. Ett högt pris försvaras med en unik produkt med 
snygga detaljlösningar och hög kvalitet. Vidare arbete krävs i ytterligare tester av 
ytmaterial och en större marknadsundersökning. 
 
I konceptet Diod jobbar gruppen återigen med dubbelheten och tillfredställer en 
medveten, köpstark målgrupp med en longboard som även fungerar som en 
inredningsdetalj/belysning. En snygg lösning med hög teknikhöjd och gedigna 
material förmedlar ett ärligt intryck med minimalistiska former. För att realisera 
konceptet krävs en bred materialresearch och att detta kopplas starkt till 
tillverkningsmöjligheter och ekonomi.  
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7   Tackord 
Gruppen vill tacka uppdragsgivarna Kaj och Dan Edanius på Space Production AB 
samt alla anställda för all hjälp med handledning, prototyperna, montern och 
katalogen.  
 
Ett stort tack till de intervjuade personerna, Magnus Appelgren, Robert Gaisek, Josefin 
Wikevand, Erik Pihl, Andreas Svensson, Andreas Sixtensson, Gunnar Wiberger, Anna 
Hultgren, Erik Hallberg, Daniel Lundgren och Rainer Sachrau.  
 
Tack till Plastmästarn, Svanen, longboarder.de, landyachtz.com samt alla 
leverantörer som försett oss med testmaterial.  
 
Tack Monica Jakobsson för hjälpen med rapporten.  
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Skateboards för Space Production AB 
Examensarbete för studenterna på innovation & designingenjörsprogrammet  
vid Karlstads universitet februari-juni 2008. 

 
 
 
 
Inledning 
Blivande högskoleingenjörerna Leo Ekbom och Sammy-Sebastian Tawakkoli på 
Innovations- & designingenjörsprogrammet vid Karlstads universitet (KAU) skall enligt 
kursplanen ”ha tillägnat sig kunskaper/färdigheter i produktutveckling genom att ha 
planerat, genomfört och redovisat ett produktutvecklingsprojekt”. 
 
För att få ett verklighetsbaserat och nyttigt projekt söker studenterna företag att, i 
samarbete med genomföra ett designprojekt som tar hänsyn till hela 
designprocessen.  
 
 
Bakgrund 
Space Production AB jobbar med design, visualisering, konstruktion och installation av 
miljöer i huvudsak till mässor och events. Men de jobbar även med mycket annat och 
är ett företag som vill utvecklas sin kreativitet genom att jobba med många olika 
typer av projekt. 
 
Som delsponsor till VM i Skateboards Slalom i Göteborg 2008 tar Space Production AB 
fram ett par skateboards inför tävlingen. Space Production AB ser möjligheter till ett 
mässområde runt VM där det kommer att finnas plats för exponering av den nya 
produkten.  
 
Det kortsiktiga målet är att få fram spännande produkter som visar på företagets 
kreativitet och positiva inställning inför potentiella kunder, samt att med ytterligare ett 
sidoprojekt inspirera inom företaget. Det långsiktiga målet är att lansera en 
produktfamilj med skateboards under ett nytt varumärke. 
 
 
Syfte 
Syftet med samarbetet är att ge företag möjlighet att utveckla ett designprojekt samt 
att ge studenterna en ”verklig” erfarenhet vilket resulterar i examen.  
Studenterna hoppas hitta ett arbetssätt där de både lär och lär ut igenom projektets 
gång samt tillämpa den teoretiska kunskap de erhållit under utbildningen, detta 
genom att självständigt genomföra arbetet från idé om produkt till koncept, klara för 
tillverkning. 
 
 
Mål 
Målet med examensarbetet är att tillsammans med Space Production AB ta fram en 
produktserie skateboards innehållande tre modeller med bred spridning. Produkterna 
skall vara unika och nischade men ändå säljbara och tillhöra ett övre segment av 
målgruppen.  
 
Därtill kommer ett antal konceptprodukter presenteras där svängarna tas ut 
ordentligt i syfte att inspirera och fungera som marknadsföring.  



 

 
Redovisning sker i i form av en muntlig mittredovisning den12e mars, en utställning i 
slutet av maj, en slutredovisning i början av juni samt en opponering i början av juni. 
    
Uppdrag 
Uppdraget blir att, igenom hela designprocessen, som projektledare driva hela 
projektet med att ta fram prototyper på en produktfamilj av skateboards. Projektet 
kan komma att innehålla verktyg som fokusgrupper, intervju och feedback från 
proffsåkare, ett spännande idegenereringslag (med allt från brukare till snickare och 
designers), och mynnar i en presentation av en producerbar produkt, färdig att 
lansera, med metod, kostnadskalkyl och plan för produktion.  
 
Uppdraget kommer inte bara innehålla produktdesign utan även arbete med grafisk 
design av däckets undersida. Visst arbete med varumärkesrätt, marknadsföring, 
branding, promotion och ekonomi kan även bli aktuellt. 
 
 
Uppdragsgivaren 
Space Production AB bidrar med handledning från deras projektledare Dan Edanius, 
snickare, produktionsberedare och annan för projektet nyttig kompetens, samt står 
som beställare/styrgrupp för projektet. Företaget tillhandahåller även kontorsplats 
och allt material som kan komma att behövas i form av kontorsmaterial, skissverktyg, 
modellmaterial, produktion av nollserie och programvara. En ekonomisk budget görs 
också upp med en summa pengar öronmärkt för projektet, för studenterna att bruka 
till eventuella mässbesök, studieresor och dyl. 
 
En ersättning kommer att utbetalas till studenterna om minst 1000kr / arbetsvecka och 
student. 
 
 
Budget 
Resurser 
Resurser i form av handledning fås från Space Production AB genom dels 
projektledare, produktionsberedare och snickare. Andra resurser är kontorsplatser 
med tillgång till kontorsmaterial och kontorsutrustning som skrivare, scanner, fax. 
Företaget bidrar även med bil för resor. På Space Production AB finns det även 
möjlighet att, för projektet kostnadsfritt, tillverka mindre serier av pressat trä och 
fyrfärgsprint. Hittills har en projektbudget specificerats till mellan 10-15000 kr.  
 
Arbetstid 
Beräknad arbetstid får projektet är 1440 timmar beräknat på 40 timmars veckor för 
två arbetande under 18 veckor. 
 
Avgränsning 

 
• Inrikta produkterna på en definierad målgrupp i de övre segmenten. 
• Tre modeller för potentiellt framtida produktion. 
• Högst 5 konceptuella brädor 
• Hålla projektet inom satta budgetramar 
• Produktutvecklingen är avgränsad till själva brädan, innefattar ej truckar 

och hjul. 
• Arbetet koncentreras till gruppen utanför trick- och parkskateboarden och 

inriktas då till subgruppen longboard, slalom och downhill. 
  



 

Bilaga 2 – WBS-Schema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

Bilaga 3 – PERT – schema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 4 – GANTT – schema 
 
 



 

Bilaga 5 – Funktionsanalys 
 

Funktionsanalys    

     

Adverb Funktion Klass Anmärkningar 

medge stabilitet N   

minimera fara Ö   

äga smidighet Ö användande 

äga mänskliga mått N propotionell 

uttrycka kvalitet Ö   

uttrycka säkerhet Ö   

uttrycka fräckhet Ö   

uttrycka snabbhet Ö   

medge snabbhet Ö   

medge säkerhet Ö   

medge förflyttning HF   

erbjuda kundanpassning Ö   

uttrycka egendesign Ö unik  

äga hållbarhet Ö teknisk  

uttrycka hållbarhet Ö ej gå sönder 

minimera skador Ö   

erbjuda flexibilitet Ö   

erbjuda återanvändning Ö materialåtervinning 

äga miljöanpassning Ö   

förhindra obehag Ö   

förhindra avglidning Ö   

förhindra energislöseri Ö tillverkning 

medge aerodynamik Ö   

underlätta förflyttning Ö   

medge lätthet Ö vikt  

äga mobilitet Ö   

äga synlighet Ö uppmärksamma 

fördela kroppstyngd Ö   

erbjuda stötdämpning Ö   

erbjuda justerbarhet Ö   

underlätta inlärning Ö   
 



 

Bilaga 6 – Riskanalys 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 7 
 

Intervju Erik Pihl  
Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg mars 2008 
 
Erik Pihl är 26 år gammal och doktorerar på Chalmers energi- och miljöinstitution. Här 
driver han ett energi och miljöprojekt, undervisar samt är handledare för 
maskintekniker och miljötekniker. På fritiden tränar Erik kempo och spelar didgeridoo i 
ett blues/reggaeband. Han har även suttit i kommunfullmäktige (MP) och anordnar 
gärna live och rollspel på fritiden. 
 
”Vad ligger bakom ditt miljöintresse?  
Vad gör du aktivt idag för att skona miljön?” 
Miljö är väldigt viktig, vi har glömt det som miljön ger oss och vi kommer bli fattigare 
och fattigare om vi fortsätter så här. Det handlar grundläggande om att se andra 
aspekter än vad vi vanligen tänker på. Detta gör jag egentligen på tre sätt: 
Jag cyklar istället för att använda bil och källsorterar och återvinner det jag inte kan 
använda igen. Generellt ser jag till att inte äta så mycket kött. Att förädla gräs till kött 
är en energiineffektiv process. Det kanske viktigaste är att jag konsumerar så lite och 
så vettigt som möjligt. Om man köper något så ska det vara bra kvalitet som håller 
länge och som är producerat miljövänligt. 
 
Vikten av information 
Vanligt folk köper Kravmärkt, villaägare ser över sitt uppvärmningssystem och andra 
köper grön el eller använder lågenergilampor. Källsortering är nog något som folk gör 
också. Allmänheten är inte så informerad om konsekvenserna och vad man kan göra 
för att få störst positiv effekt. Problemet är att konsumenten tvingas göra val men inte 
vet vilka som gör inverkan. Folk kör bil till stormarknaden och köper kravbananer men 
inser inte hur fel det blir. 
 
Suckerteorin 
Det diskuteras mycket kring suckerteorin som går ut på att man förlorar som 
miljökämpe. Den som bryr sig om miljön idag förlorar många gånger på det. Ställer 
du in resan till thailand så mår du sämre av det utan att du får något för din 
uppoffring. Men samtidigt finns det andra saker som kompenserar, cyklar du till jobbet 
mår både miljön och personen bättre. 
 
Politiska uppdrag 
Jag är politiskt aktiv även om jag inte sitter kvar i kommunfullmäktige längre. Jag 
försöker genom påverka politiker genom aktioner och organisationer i arbetet med 
miljömål. 
 
Yrkesroll 
Som doktorand jobbar jag med att optimera energisystem, just nu genom att byta ut 
naturgas mot bioenergi.  
 
”Hur djupt miljötänkande är du? Vad är miljöargument för dig? Tillverkning, energi, 
naturvänliga färger, transporter osv.”  
Användandet är kanske det centrala, hur kommer brukaren att använda produkten? 
Vilken funktion har den, kan den ersätta en mindre miljövänlig produkt? Klart man 
intresserar sig av miljövänlig produktion men tänker inte på hur tex. en cykel är 
producerad. Detta måste i så fall lyftas fram för att budskapet skall gå fram. Rätt 
intressant med FSC märkning, finns det till dessa typer av produkter?  
Men ska man gå ut med miljöargument är det viktigt att kalla det rätt sak, 
koldioxidskatt låter bättre än bensinskatt. 
 
 
 



 

”Vad vet du om skateboard/longboard?” 
Det är inget fortskaffningsmedel. Så som cykeln eller inlines är. Alla lär sig cykla när de 
är små. Det måste vara lika lätt att ta sig fram som med cykeln, finns det broms? 
Uppför blir tungt och nedför blir farligt. Det verkar vara en bra grej att göra på fritiden, 
som en miljövänlig hobby. Ska man skaffa prylar är det bra med prylar man kan 
utvecklas med. En skateboard  kan du utvecklas länge med utan att behöva byta ut 
den vilket ger en liten miljöpåverkan. 
 
”Vad söker du i din fantasi/drömbräda?” 
Laid back, bära runt på och köra runt lite då och då som komplement till spårvagnen 
och benen. Kanske nåt att ta med på medeltidsveckan på Gotland. Långrocken 
fastnar inte i ekrarna.  

 
”Till miljömullen?” 
Green Glideboard det är inte skogsmullarnas val, den får va lite fräck. Skogsmullarna 
tar sina regnkläder och cyklar. Kopenhagengirlsonbikes blog, cyklar du kan du visa 
upp dig i stan istället för att gömma dig i bilen. På longboard är det lättare att 
använda vissa kläder på än cykeln. Den måste va lätt att använda. 
 
”Vilka känslor skall produkten ge dig?” 
Frihetskänsla, statuskänsla över att man har valt miljövänligt.  
 
Reklamfilm: 
Jag ser en reklam film framför mig Ett utryck som inte direkt riktar sig till skateing. En 
urban design men endå grön. Kan bli en imagepryl för miljömedvetna cityfolk (urban 
stil). Målet är att ersätta bilresor. 
 
”Hur mycket får denna produkt kosta?” 
Max 3000, som en mobil. Målgruppen är kanske lite yngre och studenter som inte har 
så mycket pengar.  
 
”Vilken miljö kommer du använda produkten i?” 
Stadsmiljlö. 
 
”Vart vill du kunna köpa den?” 
Vanlig sportbutik. Där man kan köpa cykeln. Lånecykelprojekt, ett par hubbar eller 
depåer. Shop in shop på tidpunkten.  
 
”I vilket syfte vill du använda den?” 
Fortskaffning samt att visa sin miljömedvetenhet. Väldigt praktiskt för korta resor. 
 
”Värdera på en skala 1-5 där 5 är bäst/viktigast följande: 

 
Pris:”     3  
Design:”   5 
Miljövänlighet:”  5 
Tekniska lösningar:”  4 
Nya material:”    4  
Truckar/hjul:”   3 
Grafik:”   4 
 
”Vad gör en produkt miljövänlig enligt dig?” 
Lokaltillverkat, inga transporter. Användandet är miljövänligt. Är produktionen 
miljövänlig måste man tydligt berätta detta. 

 
”Kommer du skaffar en longboard inom det närmsta året?”   
Nej 
 



 

Bilaga 8  
 

Intervju Andreas Svensson 
Via telefon 3 mars 2008  
 
Andreas Svensson är 26 år och jobbar som 
NO- och mattelärare på högstadiet i 
Göteborg. Hans fritidsintresse är skateboard 
där han kör ramp och pool. Han har varit 
mycket aktiv i yngre år men kör fortfarande 
varje ledig stund. Han spelar även musik 
och gillar fotboll. Andreas är en ren 
skateboardåkare. 
 
 
 
”Vad är longboard för dig?” 
Vet inte, har bara testat ett par gånger 
genom kompisar som råkar ha en. Då har det varit typ cruiser och jag känner mig 
väldigt låst då det knappt går att göra något i förhållande till skateboard. Tråkigt att 
man inte kan komma upp i luften. Det som kan va coolt med det är väll att det är 
klassiskt, vintage, att glida runt liksom. Surfa som dom gjorde på den gamla goda 
tiden. Något som är riktigt fult är dom här nya brädorna, freeboard eller va det heter, 
som ser ut som snowboard med klämmor för fötterna och hjul i mitten. Ska man åka 
longboard ska man göra det på klassiskt vis. 
 
”Var handlar du longboard?” 
Det skulle va i riktiga skateaffärer. Vi skatare blir rätt så snobbiga och kräsna. 
Produkten måste finnas på rätt ställe för att få erkännande. Kan även tänka mig 
nätbutiker, det finns ett par som är riktigt bra. 
 
”Vad söker du i din fantasi/drömbräda?” 
Oj det hade varit en vintage bräda av något slag. Inga krusiduller. helst träfärgad 
bara med stripes eller någon enkel grafik. Måste inte vara sju lager lönn för att vara 
retro. Kan vara kul med ny design som blickar tillbaka. Mer ute efter design än grafik. 
-Har du sett när dom lägger in ett annat träslag som utgör stripes? 
Ja det är riktigt snyggt. Så skulle jag vilja ha! Det ska vara stilrent. 
 
”Vilka känslor skall produkten ge dig?” 
Ja det ska ju vara surfkänslan. Designen skall förmedla sportens arv, tillhörighet. 
 
 
”Hur mycket får den kosta då, om du hittat denna ”drömprodukten”?” 
Ett set skate lägger jag ungefär 2000 kr på. Men jag har ju kompisar som sysslar med 
det så får jag ju oftast ett bra pris. Men för en longboard…,inte mycket mer än 2000 
kr. 
 
”Vilken miljö skulle du använda den i?” 
Stadsmiljö, den måste absolut åkas på. Det värsta jag vet är såna som går runt och 
bär på grejer med rena hjul och oslitna Vans.  
 
”Picknick i slottskogen?” 
Ja lätt! 
 

 
 



 

 
”Värdera på en skala 1-5 där 5 är bäst/viktigast följande: 
 
-Pris?”       5, Den får inte vara för dyr. 
 
-Design?”     5, Som sagt så handlar det om det rätta stuket. 
 
-Miljövänlighet?” 3, Haha, som NO lärare och allt. Nej inte så intressant 

fatiskt. 
 
-Tekniska lösningar?” 2, Kanske är kul, men bara om den behåller stuket. 
 
-Nya material?” 3, Det kan vara kul. Förespråkar nytänk men igen, den 

måste se ut och kännas vintage. 
 
-Truckar/hjul?” 5, Jätteviktigt verkligen. Vi blir väldigt upptagna av 

såna saker. 
 
-Grafik?” 3, Så lite som möjligt…, ska det va så måste det va helt 

rätt annars förstör det bara. 
  
”Vad gör en produkt miljövänlig enligt dig?” 
Tror inte man kan använda det som argument men är ruggit svårt just när det gäller 
skateboard. Lokaltillverkad är nog bättre rent kulturvänligt. Då är man med i gruppen. 
Alla är för produkter hemifrån.  
 
”Kommer du skaffar en longboard inom det närmsta året?” 
Jo nu när vi snackat om det får jag väll erkänna att jag växlat lite…, kanske. 



 

Bilaga 9 
 

Intervju Andreas Sixtensson 
Hollywood Göteborg 6 mars 2008 
 
Andreas, 28 år, har åkt snowboard sedan han var nio år. Vid 14 års ålder började han 
även att åka skateboard. Idag jobbar han med sina fritidsintressen; skate- och 
snowboard på Hollywood i Göteborg. 
 
”Tycker du det är viktigt att brädorna tillverkas miljövänligt?” 
Nej! Det är viktigare att man tillverkar nåt som håller länge än att man tillverkar något 
som är miljövänligt ur tillverkningssynpunkt men som inte håller. Det blir inte en 
masskonsumtion på samma sätt då. 
 
”Vad är longboard för dig?” 
Jag har ju två olika bilder av longboard. Det finns de som åker på riktigt och de som 
inte gör det. De som åker på riktigt bygger sina egna brädor, de kör världskupp och 
försöker finslipa sin teknik så mycket som möjligt. De har flera olika uppsättningar av 
brädor för olika typer av backar och åkstilar precis som snowboardåkarna har. Sen 
finns det ju den som följer trenden, som bara köper en longboard och går omkring 
med den för att det är coolt. Den personen köper stilen, dessa har jag ingen respekt 
för alls. 
 
”Vad söker du i din dröm/fantasi bräda?” 
Beror främst på vad jag skulle använda den till. Om jag skulle åka longboard race 
med den så skulle jag vilja ha en platt bräda med breda truckar och stora hjul som är 
väldigt stabil, inte så lång svängradie. Om jag bara ska ha den till att crusa eller åka 
och köpa mjölk så skulle jag vilja ha en fiberglasbräda med spann kanske lite kick. 
Ganska lösa truckar och 60-65mm hjul så att man kan pumpa upp farten med den.  
 
”Vad är det för känsla du är ute efter?” 
Alltid att bli bättre på något. Att klara något man inte klarat av innan, den 
adrenalinkicken. 
 
”Vad kan du tänka dig att pröjsa för drömbrädan?” 
Jag är rätt snål, tycker det är för dyrt med longboards i allmänhet men säg att 
maxpriset för något som jag absolut vill här ligger på runt 3000kr. 
 
”Vilken miljö skulle du använda brädan i?” 
På race…endast. 
 
”Vad skulle få dig att känna stolthet över produkten?” 
Att den passa mig allra bäst. 
 
”Vart vill du kunna köpa den då?” 
 Den skall inte gå att köpa, den är ju min, bara för mig. 
  
”Värdera på en skala 1-5 där 5 är bäst/viktigast följande: 
 
-Pris:”   4 
-Design:”   2 
-Miljövänlighet:” 1 
-Tekniska lösningar:” 5 
-Nya material:” 3 
-Truckar/hjul:”  5 
-Grafik:” 2 
 
 



 

”Vad skulle göra den miljövänlig enligt dig?” 
Svårt att säga för det är så många steg fram till en färdig bräda. 

 
”Om den var lokaltillverkad?” 
Jo det skulle kunna funka som argument, att den är svensk och att den är tillverkad 
miljövänligt, absolut. 
 
”Är det några som köper en longboard för att det är ett miljövänligt färdmedel?” 
Nej det tror jag inte, de är ute efter känslan som vi pratade om förut. 
 
”Vad får dig att uppfatta något som tekniskt innovativt?” 
Med skateboard är det ju väldigt svårt, jag har ju sett de olika skedena i 
skateboarden. Många försök har ju gjorts för att det ska utvecklas men det går hela 
tiden tillbaka till grundkonstruktionen. För det här med glasfiber inlägg i brädan är inte 
så intressant. Det senaste inom slalomåkning är ju karbon (kolfiber). I butiken ser jag ju 
att folk letar efter något mellanting mellan longboard och skateboard, en oldschool 
cruser som är lite bredare utan spann och flex. Typ som en skateboard fast längre 
och bredare som de sätter mjukare hjul och bredare truckar på. Mainstream går mer 
åt crusing hållet, brädor som inte är så jobbiga att bära runt på stan. 
 
”Varför just longboard, vilka produkter kan du likställa det med?” 
Det är ju jävligt jobbigt att sparka med en longboard men det går ju snabbare än att 
springa samtidigt är det ju jobbigare att springa än att åka longboard så jag skulle 
väl likställa det med ett par jävligt dyra löparskor. 
 
”Kommer du skaffar en longboard inom det närmsta året?” 
Nej! Jag hoppas fortfarande på att vinna en.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 10 
 

Intervju Gunnar Wiberg 
Porsche Center Göteborg 5 mars 2008 
 
Gunnar Wiberger är 56 år men menar att han är en ung kille som levt lite längre. Han 
har sålt Porsche i 20 år och imponeras fortfarande av ett starkt varumärke med 
gamla och goda anor. 
Gunnar gillar även att segla som total kontrast till snabba sportbilar och 
energikrävande framdrivning. 
 
”Vad ligger bakom kundernas intresse för dyra, exklusiva produkter?” 
Min målgrupp har stor variation på ålder och andra intressen. Flera kanske spelar golf, 
kör motorbåt och kanske har en motorcykel hemma i garaget. Många har ett 
genuint bilintresse och lockas av starka, konservativa varumärken med exklusiva anor. 
Vissa är adrenalinsökare, människor som är unga i hjärtat med ett djävulskt bilintresse. 
Plus att en ikon som Porsche är ju ett måste! 
 
”Vad intresserar dina kunder?” 
Ny teknik är alltid spännande. PASM med aktivt chassi imponerade. Detta handlar 
om att ha allt i ett, bilen kan rulla över både kullersten och jämn asfalt på banmötet 
eftersom chassit är adaptivt och optimerar för underlaget. Här handlar det om att ny 
teknik skapar bättre och bredare förutsättningar för användandet av produkten. 
 
”Men det handlar alltså om att tekniken ger en känsla i bilen och därför blir 
intressant? Det blir inte häftigt bara för att det är en teknisk lösning utan den måste 
fylla en funktion?” 
Ny teknik är bra, men den ska fylla en funktion, man skaffar inte något som inte fyller 
en funktion. Man vill kunna dra nytta av den tekniska lösningen och njuta av den. 
Men självklart finns den kundgruppen som kanske ofta letar efter produkter med 
teknikövertag. Gunnar berättar också att design fyller en viktig funktion för Porsche, 
ett traditionellt utseende och snygga linjer är något som lockar många. 
 
”Vad vet du om skateboard/longboard?” 
Inte något, longboard är för mig ett helt nytt ord. 
 
”Vad önskar du i en drömprodukt?” 
Detta är nästan är omöjligt, en drömprodukt skall ge den rätta känslan igenom alla 
sinnen och känslan måste vara med helt igenom. Den ska kännas i fingrarna som den 
ser ut och som den ska kännas. Ska den rulla ska den rulla friktionsfritt. Den måste 
vara fullständigt genomtänkt visuellt, tekniskt och känslomässigt. Även designen, alla 
sinnen ska kittlas. Den skall vara ärlig och hålla vad den lovar. Den skall kännas som 
man förväntar, den skall lukta som man förväntar osv. 
 
”Vilka känslor skall den uppfylla?” 
Människor har nog väldigt olika förväntningar men för mig är det viktigt att produkten 
ger mig en bra respons, då känner man en lycka och stolthet över produkten. Lycka 
och fridfullhet, det handlar om en slags tillfredsställande känsla.  
 
”Vad hade du kunnat betala för en drömprodukt?” 
Om allt stämmer och man verkligen brinner för att äga denna varan själv blir priset en 
parantes. Men självklart så får den ju då inte brista på någon punkt för då blir den 
inte värd det höga priset. 
 
”I vilken miljö lämpar sig denna produkt?” 
Vissa gillar landsvägskörning och andra kör motorbana. Där den uppfyller känslan du 
är ute efter.  
 



 

”En kund som handlar en BMW bräda kan ha samma mål som dina Porschekunder?” 
Merparten av mina kunder är 40+ och först nu dyker det upp unga människor. Er 
målgrupp verkar vara yngre och mer intresserade. 
 
”Vad BMW gjorde var att hitta en helt ny målgrupp till sin bräda, deras kunder låter 
den stå på kontoret bara för att synas. Vad tror du skapar detta behov?” 
Porsches starka varumärke slår långt, men då måste ju produkten även uppfylla alla 
de förutfattade förväntningar som kunder har på ett känt varumärke. 
 
”Hur aktivt är miljötänkande i din kundgrupp?” 
Det är inte helt lätt att förena låga emissioner och prestanda, lyx och 
återvinningsbarhet. Däremot används mycket ordentliga, dyra material som kanske 
är lättare att separera och återvinna än billiga bilar med till exempel mycket 
plastprodukter osv.  
Jag tycker livslängd är en miljöaspekt som vi glömmer. Jag menar Porsches bilar 
skrotas ju inte, och det måste ju vara en miljövinst i sig. Sen kan man tycka att Porsche 
borde ha kunnat forcera fram miljövänliga alternativ med den vinsten de gör varje 
år.  
Ferdinand Porsche jobbade för Lohner år 1900 till världsutställningen i Paris med 
elmotorer i naven så detta är inte något nytt. Men samtidigt måste den ju då vara 
fruktansvärt bra eftersom det bygger på känd teknik och till och med något som 
Porsche redan arbetat med. 
 
”Men varför miljövänligt, struntar inte Porscheköpare i detta?” 
De flesta tycker inte det spelar någon roll, jag menar de kanske kör 500 mil om året 
med bilen. Men självklart finns ett sug efter en miljövänlig prestandabil. Det hade varit 
väldigt spännande om en kund hade vetat att man kan ta sitt ansvar och tänka på 
CO2-hotet fullt ut och ändå kunna köra sportbil. Det hade ju verkligen varit ett 
säljargument år 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 11 
 

Intervju Anna Hultgren 
Espresso House Vasa Göteborg 7 mars 2008  
 
Anna Hultgren är 25 år och studerar för tillfället juridik på Göteborgs universitet. Hon 
tycker om att umgås med sina vänner och har sedan barnsben spelat fotboll, 
friidrottat och åkt skidor. Hon gick på skidgymnasium och idag är det främst utförs 
åkning och korpfotboll som gäller.   
 
”Vad är träningsutrustning för dig?” 
Skor och alpinutrustning. 
 
”Vad söker du i ny teknik?” 
Funktion! Hur den ser ut kommer i andra hand. 
 
”Vad vet du om skateboard/longboard?” 
Inte så mycket, jag vet hur de ser ut. 
 
”Vad är longboard för dig?” 
Längre än en skateboard, smalare i ändarna. 
 
”Vad söker du i din fantasi/drömbräda?” 
Att den går att åka på, att den gör som jag vill. Återigen först funktion sen utseende. 
 
”Vilka känslor skall produkten ge dig?” 
Känslan av funktion och hållbarhet. Jag vill inte vara rädd om sakerna. 
 
”Hur mycket får denna produkt kosta?” 
Kanske runt1500-2000kr. 
 
”Vilken miljö kommer du använda produkten i?” 
I stan.  
 
”Vad skulle få dig känna stolthet?” 
Att den är snygg men jag har inget behov av att visa upp den. Den får gärna vara 
senaste modell. Men det ska fungera,r gärna senaste i utvecklingen. 
 
”Vart vill du kunna köpa den” 
Specialbutiker. 
 
”Värdera på en skala 1-5 där 5 är bäst/viktigast följande: 
 
Pris:”    3  
Design:”   4  
Miljövänlighet:”  3  
Tekniska lösningar:”  4  
Nya material:”    3 
Truck/hjul:”   4   
Grafik:”   4 
 
”Vad gör en produkt miljövänlig enligt dig?” 
Tillverkas på sätt som inte skadar miljön, inga gifter som skadar miljön vis kassering. 
 
”Vad får dig att uppfatta något som tekniskt innovativt?”  
Nåt som gör att det funkar bättre än innan och att det behövs. Det får inte vara 
något onödigt som bara är där för sakens skull. 
 



 

 
”Kommer du skaffar en longboard inom det närmsta året?” 
Nej! 
 
 



 

Bilaga 12 
 

Intervju Josefin Wikevand 
Café Gott Göteborg 11 mars 2008 
 
Josefin Wikevand är 23år och studerar för tillfället teater, sång och dans på 
folkhögskolan i Göteborg. På fritiden tycker hon om att sjung och dansa, hon umgås 
gärna med vänner och tycker om att vara vid havet. Josefin har tidigare inte sportat 
överdrivet mycket, hon ser dock dansen som en sport som innebär mycket träning. 
Det är viktigt att det är kul att dansa, hade hon inte haft dansen hade hon kanske 
inte tränat mycket alls. Simbassängen ses som ett verktyg för att träna kroppen.  
 
”Vad vet du om longboard?” 
Ser coolt ut! Nä men när man var liten hade ju brorsan en skateboard och då ville 
man ju ha en själv. Dessutom har jag killkompisar som surfar så det ligger lite i samma 
kategori. 
 
”Om jag säger longboard, vad betyder det för dig?” 
En ganska lång bräda som liknar en skateboard. 
 
”Vad söker du i din fantasi/dröm bräda?” 
Vill nog designa min egna bräda själv. Främst det grafiska då. 
 
”Vilka känslor vill du att produkten ger dig?” 
Den skall vara personlig, den ska säga lite vem jag är. Gällande åkandet är jag nog 
ute efter en frihetskänsla. 
 
”Hur mycket kan du tänka dig att betala för den här drömbrädan?” 
Några tusen. 
 
”I vilken miljö skulle du använda den?” 
Den ska vara lätt att ha nästan överallt, typ i en mindre stad där man kan cykla 
överallt kan man istället åka longboard, lite som ett transportmedel. Mer nytta och 
nöje än ett träningsredskap. 
 
”Vad skulle få dig att känna stolthet över produkten?” 
Vet inte, om den är jag, om den uppfyller mina behov. 

 
”Vad har du för behov då?” 
Den skall vara kul att använda, den ska få mig att vilja göra saker, att röra på mig så 
att man aktiverar sig. 
 
”Vart vill du kunna köpa den då?” 
Den ska vara lättillgänglig, gärna hos en specialbutik. Vill absolut kunna se och känna 
på den innan jag köper den. 
 
”Värdera på en skala 1-5 där 5 är bäst/viktigast följande: 
 
-Pris:”   5 
-Design:”   5 
-Miljövänlighet:” 4 
-Tekniska lösningar:” 4 
-Nya material:” 3 
-Truckar/hjul:”  3 
-Grafik:” 5 
 



 

 
”Vad gör en produkt miljövänlig enligt dig?” 
När jag köper produkter tänker jag mer ”vilka är det som gjort den här och under 
vilka omständigheter” miljön är ju självklart väldigt viktig men jag fastnar nog mer för 
människofrågor än miljöfrågor.  
 
”Vad får dig att uppfatta något som tekniskt innovativt?” 
Nytt användningsområde, kombinera olika grejer i en och samma produkt. 
 
”Vilka grejjer skulle du likställa longboard med?” 
Cykel, inlines mm.  
 
”Kommer du skaffa en longboard inom det närmsta året?” 
Nej! 
 
 
  
     
 
 
 
 
 



 

Bilaga 13 
 

Intervju Erik Hallberg 
Via telefon Göteborg 27 februari 2008 
 
23 åriga Erik Hallberg är en musik och filmintresserad arkitektstudent som för tillfället 
gör sin praktik hos en arkitektbyrå i Göteborg. Han gillar att träna, syssla med fotografi 
och på somrarna fiskar han gärna.  
 
”Känner du att du har koll på grejjer, typ vad som är coolt och så?” 
Ja! Jag tror jag vet vad som är coolt, men jag följer inte allt. Försöker hålla mig kritisk 
till det.  
Är man för medveten och klyschig så är man inte cool längre. 
Jag tror det beror på att jag tar del av så pass mycket kultur och influenser genom 
snabba medier. Har rätt bra koll på populärkulturshistorian också! 
 
”Brukar du känna att du är bland de första?” 
Nej, jag ligger kanske i den andra vågen. Jag är sällan trendsättaren men ändå 
ganska långt fram. 
 
”Varför letar du ny teknik och vad söker du?” 
Jag söker alltid ny teknik för funktionen. Letar inte aktivt efter nya lösningar. Väntar 
mest på att jag får någon idé om något som jag sedan letar aktivt efter. Jag letar 
inte aktivt efter att bara konsumera.    
 
”Vad gör du om du inte hittar din idé? Om den inte finns?” 
Har inte hänt inom elektronik men annars. Det är ju sällan funktionen som inte finns, 
utan det är främst utseendet som kommer till korta, vid de tillfällena har jag tagit 
saken i egna händer. 
 
”Vad vet du om skateboard/longboard?” 
Väldigt lite. Blev lite sugen på longboard för två år sedan när det var en fluga. 
Letade men köpte aldrig en. Blev inspirerad av en kompis som åkte, det såg så gött 
ut.  
 
”Vad är longboard för dig?” 
Mest mode och en fluga, mer än en grej att syssla med. Det verkar skönt, gött om 
man höll på med det men nu orkar man inte ta tag i det för alla andra gör det. 
 
På frågan om vad han söker i sin dröm/fantasibräda svävar Erik iväg med sitt svar, 
återkommande inslag är dock att han söker genuinitet, en slags äkta känsla.  Han 
betonar vikten av formpressat trä och träkänslan, därtill söker han efter den bild han 
har av produkten i sin renaste form.   
 
”Vilka känslor skall produkten ge dig?” 
Ge känsla av kvalité och i mitt fall även ge känsla av trygghet då jag har en 
begränsad åkerfarenhet. Att funktionen har prövats fram är viktigt. Den ska ge ett 
rent ”ha begär” för att den är snygg och gedigen.             
 
”Hur mycket får denna produkt kosta?” 
Runt 2000 kr, men om den känns tillräckligt djävla bra då kan man tänka sig gå upp 
lite mer. 
 
”Vilken miljö kommer du använda produkten i?” 
Stadsmiljö, mer i stadsparkmiljö 
 



 

”Skulle du kunna känna dig stolt över produkten?” 
Svårt att vara stolt över en pryl som man bara köpt. Blir först stolt när man behärskar 
produkten, den ska vara sliten. Det ska synas att man använt den men att den 
fortfarande funkar.   
”Vart vill du kunna köpa den?” 
Internet är praktiskt, men i det här fallet en goo skatebutik där personalen vet vad de 
snackar om. 
 
”I vilket syfte vill du använda den?” 
Jag vill tillfredställa någon lust att komma ut och vara aktiv. Ta mig an en utmaning 
lära mig nåt nytt! Känna mig som en skön kille, höja min skönhetsstatus helt enkelt. 
 
”Värdera på en skala 1-5 där 5 är bäst/viktigast följande: 
 
Pris:”    3  
Design:”   4    
Miljövänlighet:”  1   
Tekniska lösningar:” 2  
Nya material:”  2   
Truckar/hjul:”   4 
Grafik:”   3 
 
”Vad gör en produkt miljövänlig enligt dig?” 
Finns inte många plan att spara på miljön. Se till att träet inte tar från regnskogen typ. 
Annars är det väl basala grejer. 
 
”Vad får dig att uppfatta något som tekniskt innovativt?”  
När man hajar till för man inte sett det tidigare. Att man känner Oj; det här var smart. 
 
”Varför just longboard, vilka produkter kan du likställa det med?” 
Diverse sportartiklar typ cykel, surfbräda, kanske dykutrustning. Även kläder och skor. 
 
”Kommer du skaffar en longboard inom det närmsta året?” 
Kanske. 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 14 
 

Intervju Robert Gaisek 
Röhsska museet Göteborg 18 februari 2008 
 
Det är tisdag morgon, en klar och frisk vind möter oss när vi kliver av spårvagnen. Vi 
har bokat möte med Robert Gaisek på Röhsska museet i Göteborg. Gaisek är teknisk 
intendent på Röhsska och ansvarar för den kommande utställningen ”skateboards” 
som kommer att skildra skating som en livsstil, brädan som ett designobjekt och därtill 
mode” (http://www.lammgard.se/designmuseum/tillfuts.htm 2008-02-21 10:30). 
 
Marknad 
 
”Vad händer på marknaden? Är den på väg upp eller ner?” 
Utomlands har det alltid varit stort, det är mest i Sverige som marknaden legat i dvala. 
Just nu upplever vi tredje boomen inom longboard branschen. I USA har 
longboarding alltid varit stort, men ökningen kan ses på att det är fler tävlingar och 
att prispengarna ökar. 
 
”Vad tror du kommer hända i framtiden?” 
I och med den nya skateparken som kommer att byggas bakom Nya Ullevi och 
kommande renodlade brädaffärer så kommer förhoppningsvis trenden att hålla i sig. 
Framtiden är annars böljande, allt har toppar och dalar. 
 
”Det råkar vara så att vi formulerat ett antal stereotypa målgrupper. Vi tänkte att du 
kanske kan ge lite kommentarer, se om vi är på rätt väg eller om vi är helt ute och 
cyklar.” 
Robert Gaisek tar en titt på bilderna och fastar genast för den första bilden.   
 

Återfalls skatearen: 
Det här är ju jag! Jag har ju visserligen ett djupare intresse än vad ni beskriver men ni 
är på rätt väg. De här vill ha nåt att glida omkring på istället för att spela golf. Återfalls 
skatearen återfinns i alla samhällsklasser, de håller inte en öl dock, då slår man ihjäl 
sig.   
Åker väldigt bra! 
 

Brädbäraren: 
Har en bräda bara för att. Brädan blir som en handväska, en accessoar som de har 
med överallt för att visa upp. Åker inget själv, gillar mest att bara hänga. De är ofta 
unga kids som ser ut som skatare med baggy pants och snörade skor.  
 

Kostym nissen: 
Tror inte att det här är en bra kund, om man inte säljer väldigt exklusiva grejer. 
”Kan det inte vara en ny målgrupp då? Vore coolt att se män i kostym glassa 
omkring på brädor?” 
Jag kanske har sett en enda! Han kommer ju inte köpa en andra bräda, inte heller 
kommer han att byta hjul eller meka med brädan på annat sätt. Man kommer 
ingenstans med såna kunder i den här världen. Det blir en topp och sen är man 
borta. 
 

Trendsettern: 
De här finns, de åker mer än ”brädbäraren”. Hänger gärna med oss i slottsskogen 
eller uppe på Ramberget. Vi tycker ju att folk ska komma och testa brädorna innan 
de köper sig en själv. Kommer man till oss och vill åka så är man med, den här typen 
jämför gärna prylar och hittar de nåt de gillar så köper de det. 
 

 



 

Sportfånen: 
Har jag inte sett så många av. 
 
”Vi tänkte väl kanske mer att de tar med sig grejerna ut i löpspåret och kör för att 
bränna ite kallorier. Kan man använda andra typer av underlag förresten? Måste det 
vara ren asfalt?” 
Jo, det finns brädor till andra underlag. Det finns ju brädor som man åker ute i naturen 
med, utrustade med ”hookes” och grejer som du hoppar och slår volter med, över 
stockar och stenar.  
Grus funkar inte, du glider i sidled. Blir ännu svårare om du vill åka fort, kanske kan du 
åka om du använder riktigt stora hjul. 
 

Miljömullen: 
Den här har jag aldrig sett.  
”Nä men kanske går hon till Stadium och köper en bräda som substitut till cykeln?” 
Hon har inte kollat in produktionen va? Mycket görs i Kina där kraven på miljövänlig 
produktion inte är särskilt höga. Blir aktörerna för stora är det bara ekonomiska 
intressen som regerar.  
 
”Det är mycket som produceras i Kina menar du?” 
Åh ja! 
 
Robert reser sig upp och hämtar ett par brädor.  Det är hans brädor som han till stor 
del pillat ihop själv. Robert berättar om hur han kombinerat ihop truckar med delar 
från olika tillverkare. Han beskriver hur viktigt det är med de små marginalerna i 
slalom, att det mer och mer utvecklats till en ren materialsport. Vissa, menar han, kan 
lägga flera tusen på att bara fixa rätt kingpin. Samtidigt provar han gärna nya 
tillverkare och modeller men hitintills är det bara två trucktillverkare som håller måttet 
för slalomåkning hävdar han. Gang of Germany (GOG) och Radikal.  
Hjulen han använde för tillfället var av märket Seismic. Brädorna är specialbeställda, 
tillverkade av Pavel. Företaget tillverkar brädor som är ”måttsydda” efter beställarens 
önskemål och fysiologiska mått.  

 
”Vad är det för känsla du vill åt när du åker?”  
Vi var ett gäng som, bara för några år sedan, fick för oss att köpa longboards, kanske 
för att återuppleva det gamla. Åkte lite, kom över ett gäng spärrar och blev 
introducerad till slalom. Jag, känner precis likadant för brädsporten nu som på 
70talet. Nu är det mest adrenalinet och den perfekta svängen som drar mig framåt. 
 
”Tror du det finns andra typer av känslor som folk är ute efter?”  
Jo! Förutom surf och adrenalin så styr mode och trender en hel del. Vissa vill visa sig 
med det senaste och tuffaste.  
 
Produkten 
 
”Hur kommer det sig att kanadensisk lönn är så populärt konstruktionsmaterial?” 
Materialet har ”rätt” egenskaper, täta och långa fibrer. Björk har liknande 
egenskaper. Täta och långa fibrer får brädan att bli styv. Glesa och korta fibrer gör 
istället virket flexigt. Formen har också en stor betydelse, görs formen konkav blir 
brädan styv. Den styvar upp sig själv!   
 
”När vill man ha flex i brädan, vad är det bra för?” 
Det är bekvämt att transportera sig på men om du carvar och du får lite fart så vill du 
inte ha en flexbräda. Dels får du wobble, dels sparkar den tillbaka i svängen, det vill 
du inte ha! I högre hastigheter vill man ha en stenhård bräda med en kraftig konkav 
så man känner brädan även om man ligger i en skarp sväng.  
Det handlar om olika skolor. Förr var det ju att man pumpade och fick upp fart men 
det är ingen som åker så längre, inte slalom i varje fall. 



 

”Vilka truckar använder du?” 
Radikal truckar! Baktrucken är till det närmaste stenhård, den skall vara följsam men 
den får inte svänga själv. Den hinner inte tillbaka när man svänger vilket får bakdelen 
att lossna från underlaget. Trucken där fram har en större vinkel, den skall reagera på 
minsta tryck i sidled. Den där bak bara följer med.   
 
”Hjul?” 
Hjulen kan vara hårdare där fram än där bak, för de belastas inte alls på samma sätt. 
 
”Longboardtruckar för gemene man då?” 
Bortser man från slalom så funkar Randal, Holy och Tracker som longboardtruckar för 
gemene man. Tracker kommer ju med en ny fasttrack som liknar randals 
longboardtruckar. Den kostar ju runt 800 i butik men sen är hoppet rätt långt till nästa 
nivå. Då blir det några tusenlappar. 
 
Efter att ha känt och tittat på Gaiseks brädor kändes det naturligt att ställa de sista 
frågorna angående olika material. 
 
”Vad tror du om mjuka material typ bambu och koa trä?” 
Bekvämt att köra flexig bräda, men inte bra när man vill köra lite hårdare. 
 
”Häftiga material och lösningar typ kolfiber och gaskärnor?” 
 Kolfiber är styvt och lätt, de vinner på dessa i slalom nu men jag gillar den inte, det är 
ett dött material. Svårt att få det att hålla, blir det bara en liten spricka är det kört, 
materialet blir helt mjukt.  
 
”Hur mycket tror du varumärket spelar in?” 
Skrivs något i tidningarna, så vet folk det och går ofta efter det. Kan ni få lite positiv 
kritik i exempelvis concrete wave så är det klart.  
 
Robert tycker att det är dags att testa brädorna. Vi går ner en våning, utställningen 
som skall vara där är inte helt uppsatt än vilket ger oss lite fria ytor. Robert visar glatt 
hur man pumpar fart i brädan från stillastående genom att pressa brädan med hela 
kroppen. Han poängterar vikten i att använda sig av hela kroppen, vi testar ivrigt 
men inser snabbt att övning ger färdighet.  



 

Bilaga 15 – Moodboard för Backgammonkonceptet 
 

 
 



 

Bilaga 16 – Moodbaord för surfkonceptet 
 

 
 



 

Bilaga 17 – Moodboard för diodkonceptet  
 

 
 
 



 

Bilaga 18 – Funktionsanalys för Backgamonkonceptet 
 

Funktionsanalys BackGammon    
       
Adverb Funktion Klass Anmärkningar  
medge stabilitet N     
minimera fara Ö     
äga smidighet Ö användande   
äga mänskliga mått N propotionell   
uttrycka kvalitet Ö     
uttrycka hantverk N     
uttrycka genuinitet Ö sterotyp longboardkänsla 

uttrycka miljövänlighet Ö     
medge manövrering N     
medge säkerhet Ö vid åk     
medge förflyttning HF     
erbjuda spel N plan och pjäser  
erbjuda spelregler Ö     
uttrycka egendesign Ö unik    
förhindra förlust Ö splemarker   
förhindra slitage Ö spelplan   
äga kvalitet Ö bruksslitage   
uttrycka hållbarhet Ö ej gå sönder   
erbjuda flexibilitet Ö flera tillämpningsområden 

erbjuda återanvändning Ö materialåtervinning  
äga miljöstämpel Ö     
äga miljövänlighet Ö tillverkning   
förhindra avglidning Ö     
underlätta förflyttning Ö     
medge lätthet Ö vikt    
äga mobilitet Ö     
äga synlighet Ö uppmärksamma  
fördela kroppstyngd Ö     
erbjuda stötdämpning Ö     
erbjuda justerbarhet Ö hjulbas   
underlätta inlärning Ö     
uttrycka behov Ö viljan till köp   
erbjuda exponering Ö konst    
erbjuda flex Ö     
erbjuda spann Ö     
erbjuda förvaring N spelmarker   

 



 

Bilaga 19 – Funktionsanalys för Surfkonceptet 
 

Funktionsanalys Surf     
       

Adverb Funktion Klass Anmärkningar  

medge stabilitet N     
minimera fara Ö     
äga smidighet Ö användande   
äga mänskliga mått N propotionell   
uttrycka kvalitet Ö     
uttrycka kulturarv Ö     
uttrycka surfstil Ö     
uttrycka värme Ö sommar och beach  
medge manövrering N      
medge säkerhet Ö     
medge förflyttning HF     
erbjuda surfkänsla Ö Vid åkning   
uttrycka egendesign Ö unik    
äga kvalitet Ö användande   
uttrycka hållbarhet Ö ej gå sönder   
underlätta rengöring Ö     
erbjuda flexibilitet Ö flera tillämpningsområden 

erbjuda återanvändning Ö materialåtervinning  
äga miljövänlighet Ö tillverkning   
förhindra avglidning Ö     
underlätta förflyttning Ö     
medge lätthet Ö vikt    
äga mobilitet Ö     
äga synlighet Ö uppmärksamma  
fördela kroppstyngd Ö     
erbjuda stötdämpning Ö     
erbjuda justerbarhet Ö hjulbas   
underlätta inlärning Ö     
uttrycka behov Ö viljan till köp   
erbjuda exponering Ö konst    
erbjuda flex Ö     
erbjuda spann Ö     
erbjuda förvaring N spelmarker   
erbjuda barfotaåkning Ö     

 



 

Bilaga 20 – Funktionsanalys för Diodkonceptet 
 

Funktionsanalys Diod       
         

Adverb Funktion Klass Anmärkningar    

medge stabilitet N       
minimera fara Ö       
äga smidighet Ö användande     
äga mänskliga mått N propotionell     
uttrycka kvalitet N       
uttrycka sinnesro Ö       
uttrycka harmoni Ö       
uttrycka high-tech Ö       
uttrycka minimalism Ö       
medge manövrering N       
medge säkerhet Ö Åka samt vid laddnig    
medge förflyttning HF       
erbjuda belysning N       
uttrycka egendesign Ö unik      
äga hållbarhet N teknisk     
uttrycka hållbarhet Ö ej gå sönder     
underlätta rengöring Ö       
erbjuda flexibilitet Ö flera tillämpningsområden   
erbjuda återanvändning Ö materialåtervinning    
äga miljöanpassning Ö naturmiljö     

förhindra obehag N 
bländande och 
epelepsiframkallande ljus 

förhindra avglidning Ö       
förhindra energislöseri Ö tillverkning     
erbjuda energisnålhet Ö belysning och batteri    
underlätta förflyttning Ö       
medge lätthet Ö vikt      
äga mobilitet Ö       
äga synlighet Ö uppmärksamma    
fördela kroppstyngd Ö       
erbjuda stötdämpning Ö       
erbjuda justerbarhet Ö hjulbas     
underlätta inlärning Ö       
uttrycka behov Ö viljan till köp     
erbjuda exponering Ö golvstativ     
erbjuda uppladdning N av batteri     
underlätta uppladdning Ö av batteri     



 

erbjuda strömbrytare N lampa      
 



 

Bilaga 21 – Brainstorm # 1 och 2, As easy as 536 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Bilaga 22 – Inköpslista leverantörer 
 

 



 

 
 



 

 
Bilaga 23 – Problemformulering för koncepten 
 

Problemformulering Koncept 
 

Stativ/lampa   
 

- Hur löses batteriproblematiken? 
- Vilka material skall användas? 

Lexan? 
Akryl? 
Hållbarhet! 

- Hur blir det i stativfrågan? 
- Beslut om form 
- Hur dras kablar, hur monteras ljus? 
- På vilket sätt skall det lysa?  

 
Backgammon  
 

- Hur bifogas spelmarker och tärningar? 
Magnet? 
Inbyggt? 
Påse? 

- Används flex och spann? 
- Utformning? 
- Går det att spela på brädan? 
- Print-, screen- eller slipstreamtryck? 
- Material? 

Fanér? 
Laminat? 

 
Surf  

- Funkar det? 
- Utforming? 
- Truckmontering? 
- Material? 
  Polymer? 
  Naturmaterial? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




