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Sammanfattning 
 
I det här projektet har en produktutveckling gjorts av ett ändbeslag för 
spinnakerbom. Projektet har utförts i samarbete med Seldén Mast AB; ett företag 
som tillvekar segelriggar och som ligger beläget i Göteborg. 
 
Projektet har följt en designprocess som är inspirerad från Archers tre-fas 
princip och består av en analytisk del, en kreativ del och en verkställande del. 
Projektet inleddes med en omfattande förstudie inom spinnakersegling som 
innehöll en marknadsanalys av befintliga beslag på marknaden idag, intervjuer 
med användare samt undersökning av liknande mekaniska lösningar. Efter 
förstudien påbörjades en konceptgenerering med en Brainstorming-sittning, 
processen övergick därefter i mer strukturerade metoder som Idégeneratorn och 
Ytterlighetstänkande. Metoderna resulterade i tre stycken olika koncept som 
presenterades för Seldén. Dessa koncept ritades sedan upp som CAD-modeller. 
 
Konceptvalet påbörjades med en enkät som skickades ut till användarna där de 
tre olika koncepten presenterades. Nästa konceptvalsmetod som användes var 
The Weighted Objective Method. Det var samma koncept som gick vidare i båda 
metoderna och efter diskussion med Seldén kunde ett slutgiltigt beslut fattas.  
 
Projektet resulterade i ett beslag som har en mjukare, rundare form och mer 
avskalad design än de beslag Seldén använder idag. Det nya konceptet hade även 
en effektivare tripptrigger-lösning samt en design som kan gör att tampen 
lättare kan släppas fri. På beslagets baksida lades det till en stötdämpare i form 
av en gummiplatta.  
 
 
 
  



 IV 

Abstract 
 
 
In this project a product development has been made of a spinnaker pole end 
fitting. The project has been made in cooperation with Seldén Mast AB; a 
company that is manufacturing sailing rigs and that is located in Gothenburg.  
 
The project has been following a design process that is inspired from Archer’s 
three-phase model, which consists of an analytical part, a creative part and an 
executive part. The project started with an extensive pre-study that contained a 
market analysis of existing fittings today and interviews with users. After the 
pre-study the concept generation started with a Brainstorming session and then 
continued with more structured methods as the Idea generator and Contrast 
thinking. The methods resulted in three different concepts that were presented 
for Seldén. These concepts were then made as CAD-models as well. 
 
The concept selection started with a questionnaire that was sent out to the user-
group where the three different concepts were presented. Next selection method 
was The Weighted Objective Method. It was the same concept that was chosen in 
both methods and after some discussions with Seldén a final decision could be 
made.  
 
The project resulted in a fitting that has a softer, rounder shape and a more 
simple design than the fittings Seldén are using today. The new concept also had 
a more effective tripp trigger-solution and a design that will release the rope in a 
more simple way. On the back of the fitting a shock-absorber was placed in the 
shape of a rubber-plate.  
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 Liten ordlista: 
 
Tamp: Rep på båt. 
 
Förstag: Vajer längst fram i fören som stagar upp masten 
 
Gast: Besättning som sköter justering av segel och rigg ombord.  
 
Nedhal: Tampen som förhindrar spinnakerbommen från att resa sig, tampen är 
reglerbar från masten/sittbrunn.  
.  
Upphal/lift: Tampen som förhindrar spinnakerbommen från att falla ner, denna 
är också reglerbar från masten/sittbrunn 
 
Gajen: Tamparna som reglerar spinnakern vinkel mot vinden.  
 
Mastmannen: Gasten som hissar/sänker spinnakerbommen vid masten vid 
gipp. 
 
Fallbänksgasten(pit-man): Gasten som sänker spinnakerbommens främre 
ände och sedan tar hem i upphalet och därmed låser trigg-funktionen.  
 
Fördäckaren: Gasten som styr in spinnakerbommens främre ände över till 
andra sidan och kopplar in nya gajen.  
 
Triggerlina: Tamp som aktiverar tripp-triggerfunktionen och öppnar beslaget. 
 
Spinnaker: Stort, lätt segel som används när vinden kommer in bakifrån på 
segelbåten. Spinnakern sitter fast med hjälp av rep och en bom som även sitter 
fast i en skena på masten på båten.  
 
Gipp: Svänga med segelbåten när vinden kommer in bakifrån på. Under en gipp 
så byter bommen sida och sätts fast i andra, nedre änden av spinnakern.  
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1 Inledning 
I det här kapitlet kommer en introduktion och beskrivning av spinnakersegling 
att ges. Uppdragsbeskrivning, problemställning och mål kommer också att 
redovisas. Eventuella avgränsningar i projektet kommer även att beskrivas.  

 Beskrivning av spinnakersegling 1.1

En spinnaker är ett stort, lätt segel som används inom segling, när vinden 
kommer in bakifrån på båten. Detta segel hålls på plats med hjälp av rep, tampar, 
samt en spinnakerbom. Spinnakerbommen är fäst både i spinnakern via en tamp 
som kallas ”lovartsgaj”, samt i masten. 

I änden av denna spinnakerbom finns ett så kallat spinnakerbomsbeslag som är 
öppningsbart och låsbart med hjälp av en fjäderkonstruktion. Detta är till för att 
hålla lovartsgajen i ett utspänt läge.  

När båten ska svänga, "gippa", måste spinnakerbommen lossas från spinnakerns 
ena sida och snabbt fästas på dess andra sida. Denna gipp är även benämnd som 
”dipp-gipp”. Det beror på att bommens ena sida ”dippas” ner, föröver över båten, 
förbi förstaget, för att sen komma över på båtens andra sida.  

Oftast är de två eller tre personer framme på fördäck på båten vid gipp. Det är en 
person som lossar den första lovartsgajen från 
beslaget, se blå tampen i figur 1, och sänker 
spinnakerbommens främre ände. Det är en 
annan person som hissar upp bommens bakre 
ände, med hjälp av en skena som löper längs 
masten, för att bommen ska kunna passera 
förbi förstaget på fördäck. I fören av båten 
sitter en annan person som tar emot bommen. 
Den personen lossar lovartsgajen ur beslaget, 
sätter i den nya tampen och skickar sen över 
bommen till andra sidan. Därefter så sänks 
bommen på masten igen och en person drar 
sen hem i upphalet. Samtliga beskrivna delar 
på båten illustreras i figur 2.  

Dessa moment måste ske snabbt och det krävs 
att personerna som utför uppgifterna är 
pricksäkra. Eftersom det inte är ovanligt att det 
går mycket sjö och är blåsigt kan detta moment 
vara mycket besvärligt för besättningen. 
Beslaget har idag en liten ingång och bommen 
är lång och otymplig på grund av de 
väderförhållanden som kan råda. I figur 1 visas 
var på segelbåten spinnakerbommen sitter och 

Figur 1, spinnakerbomsbeslag, hämtad från Waypoint 
Amsterdam Sailingschool (2016). 

http://www.waypointamsterdam.com/
http://www.waypointamsterdam.com/
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vilken funktion ändbeslaget fyller. Det ändbeslag som kommer att behandlas i 
det här projektet är det som sitter på större båtar, dvs. över 12 meter. På så stora 
båtar är det nästan alltid dippgippning som är aktuellt och det är den typen av 
spinnakerbeslag som kommer att behandlas i denna rapport. 

 

 

 
Figur 2, Illustration av segelbåt med tillhörande delar och benämnda tampar. 

 

 

 

 

Spinnaker  Förstag 

Spinnakerbom 

Lägaj 

Nedhal  

Lovartsgaj  

Upphal/Lift 
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 Uppdragsbeskrivning, problemställning och mål 1.2

Seldén Mast AB är ett företag som sedan år 1960 tillverkat riggsystem för 
kölbåtar och jollar. Huvudkontoret ligger i Göteborg och de har idag 
produktionsenheter i 8 länder över hela världen.  

Seldén har efterfrågat en ersättare till Harkens HAR B147-100 (Figur 3) som har 
upphört i deras produktion. Idag köper de istället in ändbeslaget Forespar (Figur 
4) som de är missnöjda med eftersom de anser det både vara för dyrt och ha en 
oattraktiv design. Seldén vill ha en lägre tillverkningskostnad på det nya beslaget 
än det kostar att köpa in de nuvarande beslagen.  Den lägre kostnaden får inte 
hämma kvaliten och måste utstråla styrka och hållbarhet.  

 

  
  
   

  

 

 
Idag har Seldén en mycket låg försäljningsvolym på detta beslag, endast 12 
stycken per år. Om de kan tillverka en bättre produkt skulle de kunna fördubbla 
denna siffra, enligt Seldén själva. 

 Avgränsningar och förtydligande 1.3
 
I det här projektet kommer endast ändbeslaget på spinnakerbommen att 
behandlas, dvs. det beslaget som fäster i gajen och inte det som sitter fast i 
masten. Seldén har inte utgett någon önskan om att varken spinnakerbommen 
eller beslaget som fäster i masten ska designas om. Det är dock ett krav att det 
nyutvecklade beslaget ska kunna användas på nuvarande bom och rigg på 
segelbåten.  

 Syfte och mål 1.4

Målet med projektet är att utveckla ett ändbeslag som: 

 Är mer kostnadseffektivt än idag. Göra beräkningar på materialkostnad, 
tillverkningsmetod samt monteringstid. Sträva efter en mer stabil 
tillverkning än idag.  

 Är effektivt och har en funktion som fungerar snabbt under pressade 
situationer.  

 Ska kunna fästas i spinnakerbommen.  
 Ska enkelt kunna låsa fast tampen, ”lovartsgajen”, som löper från 

spinnakerseglet och hålla den kvar där.  

Fästbyglar, fäste för 
nedhal och lift. 

Figur 4, Forespar, hämtad från Mauri 
Pro Sailing, LLC (2016) 

 Figur3, Harken, hämtad från 
Performance Yacht System (2012)  
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 Ska enkelt kunna gå att låsa upp beslaget och släppa loss tampen.  
 Ska vara av ett tåligt material som klarar av de krafter som beslaget 

utsätts för. Här kommer hållfasthetsberäkningar behöva göras för att 
bestämma hur beslaget påfrestas samt var den största påfrestningen 
ligger.  

 Ska vara av ett material som tål den miljön som beslaget kommer 
användas i. Hänsyn behöver tas till både saltvatten, vind, sand etc. 

 Metodik 1.5
Projektet kommer följa en designprocess som är inspirerad från Archers tre-fas 
princip (Cross, 2008). De tre faserna är en sammanfattning av Archers 
ursprungsprocess och består av en analytisk del, en kreativ del och en 
verkställande del, se figur 5. Archer menar att processens första fas, den 
analytiska, ska innehålla objektiva observationer. Processen fortsätter sen in i 
den kreativa fasen som ska innehålla ett mer subjektivt synsätt och där ett 
slutledande resonemang ska kunna föras. Den sista fasen, den verkställande, ska 
inledas efter att de mest avgörande besluten tagits. I denna fas ska de besluten 
som tagits i de tidigare faserna kommuniceras ut genom exempelvis ritningar 
och skisser(Cross 2008).  

 
 

Figur 5. Archers designprocess, Cross (2008) 
 
Den första fasen kommer inledas med ett objektivt tillvägagångssätt till 
problemet. För att få en bred förståelse för projektets syfte så kommer analytiska 
undersökningar att göras. Första fasen ska innehålla både observationer samt 
insamlande, sorterande och klassificering av inhämtad data (Cross 2008). 
Tillvägagångsätten är följande: 
 

 Intervjuer samt observationer av användare. Detta görs för att få en 
uppfattning om vad användaren idag har för åsikter om de beslag de 
använder. Observationer är viktiga för att själv kunna se hur beslagen 
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verkligen används och bilda en egen uppfattning om vad problemen är 
och vad som behöver utvecklas.  

 En marknadsanalys av befintliga lösningar på marknaden. Här kommer 
både en analys av end-to-end gippbeslag samt dipp-gippbeslag att göras. 
Detta för att undersöka utbudet på marknaden idag samt hämta 
inspiration från de mindre beslagen till att designa ett beslag som är gjort 
för större båtar. Beslagen för mindre båtar med end-to-end gipp är 
dessutom många fler än dipp-gippbeslag. Hur ser beslagen ut idag? Skiljer 
de sig mycket från företag till företag? Varför ser de ut som de gör idag?  

 Undersökning av liknande mekaniska lösningar i andra sammanhang än 
segling. Detta kan vara intressant för att få se hur andra branscher har 
löst liknande låsanordningsfunktioner. Det kan vara inspirerande att 
diskutera problemet med människor som inte är insatta i segling för att få 
en helt annan input. Här kommer dels klättring och ridning att 
undersökas eftersom i de sporterna, i likhet med segling, är viktigt med 
säkring av rep. 

 Undersökning och litteraturstudier av materiallära, funktion och 
ergonomi. Materiallära är viktigt för att se vilka material som är relevanta 
att använda. Vilka är tåliga nog att stå emot de väderförhållanden som 
råder på sjön? Vilka material klarar den hållfastheten som beslaget kräver 
för att utstå de krafter som kommer verka på det? Funktionen av beslaget 
är viktigt att titta närmare på. Hur fungerar den fjäderkonstruktion som 
används idag och finns det liknande lösningar som skulle vara 
intressanta? Ergonomin på beslaget kommer också undersökas, bland 
annat hur beslaget enkelt ska kunna öppnas. Vilken storlek är mest 
lämplig på de delar på beslaget som användaren ska använda?  

 Göra beräkningar på hur lång livslängd beslaget förväntas ha.  

 Hållfasthetsberäkningar. Beräkningar på de krafter som verkar på 
beslaget. Hur starka är krafterna och var på beslaget blir påfrestningen 
som störst?  

 Design for Assembly. Ett DFA-tänk är också en del av det här projektet. 
Här kommer det analyseras hur tillverkningen av det nya beslaget kan 
göras både smidigare och billigare. Färre delar och färre komponenter 
som skruvar etc. kan även göra beslaget både säkrare samt minska 
skaderisken på båt, användare och tamp.  

När ovanstående steg är gjorda kan projektet ledas in i processens nästa fas; den 
kreativa processen. I den här fasen ska den inhämtade informationen analyseras, 
delproblem identifieras och en kravspecifikation sättas samman. Det är också i 
denna fas som konceptgenereringen kommer påbörjas och valda designmetoder 
användas. En del av denna fas är också att utveckla prototyp eller modell om 
behov finns. Denna fas innehåller följande tillvägagångssätt: 

 

 Kravspecifikation; denna ska göras tillsammans med Seldén för att få 
information om vad deras krav och förväntningar är på produkten. 
Kravspecifikationen sätts samman efter förstudien, 
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hållfasthetsberäkningar, marknadsanalysen samt användarstudien och är 
ett levande dokument genom hela projektet.  

 Konceptgenerering. Första metoden som kommer användas är en kreativ 
metod, förslagsvis Brainstorming. Det är en metod som oftast är en bra 
start i en konceptgenerering eftersom den generar ett stort antal olika 
idéer. Brainstorming är en kreativ metod, därmed också en metod som är 
bra för att stimulera det kreativa tänkandet. Kreativa metoder bidrar 
också till att de mentala spärrar som oftast infinner sig i början av en 
designprocess kan brytas ned (Cross 2008). Efter användandet av en 
kreativ designmetod kommer processen fortsätta med mer strukturerade 
metoder. 

 Strukturerade metoder hjälper till, precis som namnet antyder, att närma 
sig designen på ett mer strukturerat sätt (Cross 2008). Så efter att ha 
startat upp den kreativa processen och förhoppningsvis genererat ett 
stort antal idéer, ska processen fortsätta på ett mer strukturerat vis. Detta 
kan ge chansen för vissa av de första idéerna från Brainstormingen att 
leva vidare och kanske få en ny form, medan vissa kan behöva sållas bort. 
Det är viktigt att inse att de olika metoderna som används inte ska arbeta 
mot varandra utan komplettera varandra i arbetet till en ny design (Cross 
2008).  

Valet av konceptgenereringsmetoder kommer att anpassas efter metoder 
som går att utföra individuellt. Detta görs eftersom att projektet dels 
utförs självständigt men också eftersom Pugh (1990) hävdar att detta är 
ett bra tillvägagångssätt. Han skriver att konceptgenereringsmetoder 
utförs bäst individuellt medan konceptvalsmetoder görs bäst i grupp. Med 
denna vetskap så kommer konceptvalsmetoderna att väljas efter att fler 
personer kommer kunna delta.  

 Om behov finns; bygga funktionsmodell eller alfaprototyp av 
koncept/koncepten. Huvudsakliga syftet med att bygga en prototyp eller 
modell är illustrera en idé för Seldén eller för användaren på ett tydligt 
sätt. När det inte går att kommunicera idéerna i skissform eller i CAD-filer 
så kan en modell vara en lämplig lösning. En funktionsmodell byggs i syfte 
att illustrera produktens funktion, vilket kan vara relevant i detta projekt. 
Om konceptet innehåller en mekanisk lösning som är svår att visa i 
skissform, kan funktionsmodellen vara ett bra val. En alfaprototyp byggs 
oftast i syfte att se om produkten kommer fungera som det är tänkt. De 
olika delarna och oftast materialet är detsamma i alfaprototypen som i 
den färdiga produkten men något förenklade. Tillverkningsprocessen är 
också mycket förenklad. (Ulrich & Eppinger 2008) En alfaprototyp kan 
byggas om tiden finns i slutet av projektet, för att illustrera det färdiga 
resultatet. En prototyp kan också fungera för att utföra tester på samt låta 
användarna undersöka användbarheten av beslaget.  

 Konceptval. Som tidigare nämnt så ska helst flera personer vara 
inblandade i konceptvalsmetoderna. Därför kommer den första metoden i 
denna del att vara en enkätundersökning. Denna enkät kommer att 
skickas ut till användargruppen för att undersöka vilket koncept som de 
hels skulle vilja använda och varför. I denna enkät kommer en kort 



7 
 

beskrivning, samt bild på varje koncept finnas med. En mer strukturerad 
metod kommer därefter användas, för att på ett mer systematisk sätt 
kunna göra ett konceptval.  

 Eventuellt göra en FEM-simulering av valt koncept för att illustrera var de 
största krafterna kommer verka samt vilka korrigeringar som kommer 
behöver göras. 

Sista fasen, är den verkställande fasen. Det är i denna som detaljdesignen 
kommer in och produkten förbereds för tillverkning. Det är inte säkert att 
projektet kommer resultera i ett helt färdigt koncept i slutet av processen men 
målet är att kunna utveckla konceptet så mycket som möjligt. Det är i denna fas 
som konceptet ska presenteras för Seldén i form av CAD-skisser och i ett så 
färdigt format som möjligt. Målet med denna fas är att kommunicera ut lösningar 
och slutsatser som har dragits under projektets gång till kunden, Seldén. Denna 
fas kommer innehålla följande tillvägagångssätt: 
 

 Presentation av det slutgiltiga konceptet, i form av CAD-ritningar, samt 
beskrivning av varför detta skulle vara en förbättring av det redan 
använda beslaget idag.  

 

I inledningen har förståelsen för spinnakersegling ökat samt vilka olika begrepp 
som är viktiga att kunna i sammanhanget. Det har också redovisats om vad 
Seldén vill ha ut av projektet och vilka tillvägagångssätt som krävs för att uppnå 
dessa mål. En planering för projektets process har också gjorts. 

I nästa kapitel, bakgrunden, kommer användarstudier påbörjas och en 
marknadsanalys att göras för att öka förståelsen för problemet ytterligare.  

För att bredda perspektivet på problemet kommer det också göras en 
undersökning på liknande mekaniska lösningar inom andra områden än segling.  
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2 Bakgrund 
 
Inom spinnakersegling så används två typer av gipp beroende på hur stor 
segelbåt som seglas. På en segelbåt under 12 meter så används vanligtvis en så 
kallad end-to-end gipp och på segelbåtar över 12 meter används dipp-gipp.  
 
End-to-end gipp (se figur 6) betyder att båda ändarna av spinnakerbommen 
lossas vid gipptillfället och änden som satt fast i masten sätts fast i gajen på 
motsatt sida. Änden som satt i lovartsgajen sätts istället fast i masten och vice 
versa.  
 
  
       

 

 
 
 

 

 
 
 
      
Dipp-gipp (se figur 7) innebär istället, som tidigare nämnt, att spinnakerbommen 
alltid sitter fast i masten och det är endast ena änden som lossas och byter 
position. När ändbeslaget på bommen har öppnats och frigjort lovartsgajen, 
”dippas” bommen ner och en person på fördäck sätter i den nya lovartsgajen och 
styr bommen över till andra sidan. För att bommen ska komma förbi förstaget 
framme i fören så lyfts bommens inre ände upp på masten med hjälp av en skena 
och förs sen ner igen till sitt ursprungliga läge. I dipp-gipp så finns det en 
mekanisk lösning som heter tripp-trigger som finns på beslaget. Denna fungerar 
så att när beslaget öppnas, genom att en tamp dras i, så stannar beslaget i öppet 
läge. I detta läge, så åker en liten skena också ut i beslagets insida. Beslaget 
stängs sen inte igen förrän en tamp trycks ner i beslaget och träffar beslagets 
insida, där skenan åker in i beslaget igen. Detta utlöser mekanismen och beslaget 
stängs igen på nytt. Fördelarna med tripp-trigger är att det blir ett moment 
mindre för personen som ska fästa gajen i beslaget. Han eller hon behöver inte 
öppna beslaget på nytt utan behöver bara trycka in gajen i beslaget i en rörelse. 
Detta sparar mycket tid, vilket är viktigt i dessa sammanhang.  
 
 

 Marknadsanalys/Funktionsanalys 2.1
 
En marknadsanalys var gjord för att utvärdera de befintliga beslagen som finns 
på marknaden idag. Denna marknadsanalys gjordes i två delar. I den första delen 
så analyseras endast beslag utan tripp-triggerfunktion som används vid end-to-
end gipp. Detta gjordes för att få en överblick av vad som finns på marknaden 
idag och hitta inspiration till lösningar som skulle kunna anpassas till tripp-

Figur 7: Bom för dippgipp, hämtad 
från Vela Sailing Supply, Inc (2016) 

Figur 6: Bom för end-to end gipp, från Vela Sailing Supply, 
Inc (2016) 
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trigger funktionen. Det finns dessutom ett bredare utbud av end-to-end 
gippbeslag än dipp-gippbeslag vilket gör det värt att analysera 
 
 Efter att ha studerat en samling olika beslag som finns på marknaden idag kunde 
en uppdelning i olika ”familjer” göras där liknande egenskaper och 
karaktärsdrag kunde återfinnas. Beslagen som studerats kommer från ett flertal 
olika företag, Seldén inräknat, men här har endast en objektiv utvärdering gjorts 
utan hänsyn till tillverkare.  
 
I den första familjen som kan kallas ”A” hittas de beslag som har sitt ”gap” riktat 
uppåt. Det öppnas genom att en cylinder pressas tillbaka och sen återsluts på en 
gång (se figur 8). I med detta kan tampen egentligen fångas in enbart genom att 
den trycks in i beslaget. Gemensamt med dessa beslag finns också att de har en 
slags skåra längst upp som gör att tampen på ett naturligt sätt kan ”ledas” in i 
beslaget.  

 
Figur 8, exempel på beslag i familj A. 

I familj B hittas beslag som har en form av ”läpp”, en liten krökning längst ut på 
toppen, som fångar in tampen på ett smidigt sätt (se figur 9). Detta beslag har 
gemensamt med familj A möjligheten att endast trycka in tampen i beslaget, det 
behöver alltså inte öppnas manuellt för att fånga tampen. Detta beslag har en 
vinklad stängnings profil som gör att tampen lättare leds in i beslaget, denna 
detalj återfinns även i familj A. 
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Figur 9, exempel på beslag i familj B, hämtad från Amazon (2016) 

 
Beslagen i familj C har många likheter med beslagen i föregående familj, se figur 
10. Skillnaden är dock att ”läppen” sticker ut på samma sätt men har inte samma 
vinkel som de i familj B. Detta gör att det blir svårare att trycka in beslaget i 
tampen med samma lätthet som i föregående familj. I denna typ av beslag är 
istället en tamp fäst i den vinklade stängningsprofilen så att den kan dras ner 
samtidigt som tampen förs in i öppningen. 
 
 
 

 
Figur 10, exempel på beslag i familj C. Hämtad från Downwind Marine (2016) 

I familj D är däremot stängningsprofilen helt rak, se figur 11. Detta gör att det 
inte finns möjlighet att endast trycka in tampen i beslaget. Här måste 
stängningsprofilen dras ned först genom en tamp, ögla eller liknande som ett 
första steg. Beslaget stängs däremot automatiskt, i likhet med de andra 
familjerna, med hjälp av fjädern på cylindern. En annan intressant detalj på just 
detta beslag är att fjäderkonstruktionen är synlig. Detta gör att konstruktionen 
blir lättare att underhålla och skölja av med sötvatten efter rengöring. Detta är 
en smart och enkel lösning som minimerar risken för att beslaget ska börja 
kärva. En annan faktor att ta hänsyn till är att det nyutvecklade beslaget kommer 
att användas vid större havskappseglingar där det inte alltid finns möjlighet att 
skölja av beslaget med sötvatten regelbundet.  

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMLwo_GX28cCFYINLAodTYQFMg&url=http://www.amazon.com/Nautos-91247-AUTOMATIC-SPINNAKER-POLE-END/dp/B00BOVQBL6&psig=AFQjCNGHd6xEntyttUGq2N7YKaD1iHYtwA&ust=1441380442784541
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Figur 11, exempel på belag i familj D, hämtad från Ronstan (2016).  

2.1.1 Material 
  
De material som de olika beslagen är gjorda av idag varierar något. De vanligast 
använda materialen idag är svarteloxerad aluminium och kompositmaterial 
(glasfiberförstärkt)till själva kroppen på beslaget och rostfritt stål till cylindern 
och andra detaljer. Anledningen till att beslaget är uppdelat i olika material är att 
det blir mindre friktion, vilket kan lätt uppstå mellan enbart aluminium och 
aluminium. Rörligt rostfritt mot rostfritt är inte heller en fungerande 
kombination. Detta beror på att ”skärning” kan uppstå. Med detta menas att 
stålens olika metalldelar kan börja fästa i varandra och spån bildas. Detta 
kommer i sin tur att motverka glidning mellan de olika delarna. (Ullman, E. 
2003) Rostfritt stål är också ett starkare material än exempelvis aluminium 
vilket gör att det passar i stängningsprofilerna och de detaljerna som behöver 
utstå extra starka krafter. 
 
Aluminium behandlas med eloxering eftersom det höjer materialets 
korrosionsskydd, vilket behövs i de miljöer ute på havet där beslaget kommer att 
finnas i. Fördelarna med aluminium är att det är lättviktigt, har hög styrka samt 
att det är korrosionsbeständigt och återvinningsbart. 
 
Materialvalet kommer behöva styras en del av de tillverkningsmetoder Seldén 
kommer kunna erbjuda och hur kostsamt detta kommer bli.  
 

 Sammanfattning av marknadsanalys av end-to-end beslag 2.2
 
Den största likheten med de flesta beslagen är den krok-liknande formen som 
ska underlätta infångandet av gajen. Detta är en viktig egenskap då tampen 
oftast är svår att få tag i och just denna form verkar fungera mycket bra i dessa 
situationer.  
 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCKL0id-W28cCFQWQLAodFMgLOg&url=http://www.ronstan.com/marine/range.asp?RnID%3D101&psig=AFQjCNGHd6xEntyttUGq2N7YKaD1iHYtwA&ust=1441380442784541
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I alla familjer finns både fördelar och nackdelar att ta med sig när det gäller den 
funktionella designen. I familj A och B finns den vinklade stängningsprofilen 
samt den lilla skåran som på ett naturligt sätt förenklar infångandet av gajen. 
Denna funktion gör också att det är möjligt att endast trycka in gajen i beslaget 
på ett enkelt sätt. Denna funktion är väldigt funktionell på mindre båtar där en så 
kallad end-to-end gipp används. Med end to end-gipp menas, som tidigare 
nämnt, att istället för att endast ena delen av bommen ska lossas så lossas båda 
änderna på bommen och byter plats med varandra. Detta vill säga att det är 
samma beslag i varje ände och det ena ska tryckas tillbaka i masten, där av 
fördelarna med ”tryckfunktionen”. Det bör dock undersökas om denna funktion 
kan komma till användning vid större båtar där dipp-gipp används. I dipp-gipp 
behöver inte tryckfunktionen användas på samma sätt i med att det endast är 
beslaget som ”fångar” upp gajen som är i bruk. 
 
Beslagen har också rundade kanter inne i öppningen där gajen ska löpa. Detta 
minskar slitage på gajen samt gör att den inte ska fastna så lätt, vilket är 
skonsamt för tampen.  
 
En annan viktig aspekt att ta hänsyn till är hur enkelt dessa beslag går att ta isär 
ifall de skulle gå sönder och behöver lagas eller liknande. Det bör undersökas om 
detta är något användaren ska kunna göra själv eller om det ska behöva lämnas 
in på lagning hos tillverkaren. I med att detta beslag kommer användas ute till 
havs där det är långt till närmaste verkstad är det en fördel om användaren kan 
lösa eventuella skador och liknande själv. Seldén vill också att detta beslag ska ha 
en livslängd på minst 10 år vilket gör att det är en klar fördel om användaren kan 
åtgärda små fel själv som om fjäderkonstruktionen kärvar eller liknande.  
 
De flesta beslag har även håligheter där de ska kunna fästas ett par andra 
tampar, lift och nedhal, fästen för dessa tampar är ett krav på alla beslag.  
 

 Marknadsundersökning Tripp-trigger beslag  2.3
 
Efter den första marknadsanalysen gjordes sedan en analys enbart på beslag 
med en tripp-trigger funktion. Detta för att få en överblick på vad som finns för 
lösningar idag och hur de fungerar, samt för-och nackdelar med dessa.  
 
I figur 12 visas Seldéns egna beslag 534-777. Det funkar på så vis att det kan 
öppnas på två ställen på bommen. Beslaget kan öppnas både i bakre delen av 

bommen med hjälp av en lina som löper 
invändigt i bommen samt utvändigt på 
själva beslagets underdel där det finns 
en slags knapp. Beslaget har en kolv 
som åker ner och upp med hjälp av tripp 
trigger funktionen. Den får inte speciellt 
stort gap när den är i öppet läge. Efter 
att ha pratat med användare av just 
detta beslag påpekas det att ”öppnings-
knappen” mer är till besvär än nytta. Det 

Figur 12, Beslag 534-777, Seldén Mast AB (2016)  
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fastnar i tampar och den känns onödig, en extra detalj som egentligen inte 
behövs. Beslaget är i svarteloxerat aluminium med detaljer i rostfritt stål. Seglare 
som har använt detta beslag klagar på att plastbussningen går sönder och det 
lossar lätt. Beslaget är tillverkat i gjuten aluminium vilket gör att beslaget känns 
mycket lätt.  
  

I figur 13 visas det Nya Zeeländska 
företaget Southern Spars ändbeslag. 
Detta beslag har släta ytor och relativt 
mjuka former. Det har inte några 
fästbyglar utan en replösning som är 
mer skonsam mot däcket. Negativt 
med replösningar är dock att de 
måste ses över oftare för att se att 
knoparna fortfarande sitter kvar och 
ser hållbara ut. Fästbyglar är lättare 
att se om dem är sönder eller inte på 
en gång. Detta på grund av att det är 
lättare att se på håll om en fästbygel 
är lös eller av än att se om en liten 
ögla är loss eller håller på att lossa 
från beslaget.  

 
 
 
Forespars dipp-gippsbeslag är ett beslag som 
betraktas av bland annat Seldén som relativt 
”fult” (figur 14). De beskriver det som tungt, 
klumpigt och att det ser omodernt ut. Det har 
stora fästbyglar som lätt kan göra skador på 
däcket eller fastna i tampar på vägen. 
Klämrisken är även relativt stor. Hålet som 
kolven ska ner i är rätt oskyddat vilket kan 

göra att det kan komma ner smuts och saltavlagringar och göra att kolven börjar 
kärva. En intressant detalj med detta beslag är dess cylinderlösning. Cylindern 
består här av en smal axel med en lös hylsa som sitter fastsatt. Detta gör att 
cylindern i stängt läge går att rotera, detta gör att friktionen på 
gajen blir minimal.  

 
Seldéns beslag 534-854-01 (figur 15). Beslaget har en replösning 
istället för fästbyglar och är därmed skonsamt för båten. Den har 
dock ett större fäste för där tamp ska fästas för att öppna beslaget. 
Det krävs också en relativt stor kraft för att öppna detta beslag, på 
grund av den korta hävarmen.  
 
 
 
 
 

Figur 13, Southern Spar, hämtad från Nautic Expo 
(2016) 

Figur 14 Forespar, hämtad från Mauri Pro 
Sailing, LLC (2016) 

Figur 15, Seldéns 534-854-01,  
Benns Mast & Båttilbehör (2016)  

http://img.nauticexpo.com/images_ne/photo-g/sailboat-spinnaker-pole-carbon-20333-201169.jpg
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOvz-5--ocgCFYKhGgod1uoIFw&url=http://www.benns.se/mast-rigg/spinnakerbom/spi-pole-comp-end-medium&psig=AFQjCNFjGUKvg_Cym60xFrBtTf65V3MZ5A&ust=1443796218205277
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Detta beslag är en favorit hos Seldén själva samt hos flera erfarna 
havskappseglare (figur 16). Det är tillverkat av det amerikanska 
företaget Tylaska. Detta beslag har väldigt mjuka former och en 
blankpolerad yta. Denna yta bidrar också till att tamparna på ett 
lätt sätt kan glida över beslaget utan att fastna någonstans. En 
annan fördel med detta beslag var att det fick ett extra stort ”gap” 
när det var öppet i med att det öppnas utåt istället för inåt eller 
nedåt. Det har två stycken fästbyglar, en för nedhal och en för lift. 
Seglare som använt detta beslag anmärkte att dessa byglar känns 
onödigt stora och klumpiga. Byglarna kan också skada däcket om 
bommen tappas eller ligger och dunkar på däck när bommen inte 
används.  
 
 

 

 Användarstudier  2.4
 
För att få en bredare förståelse för hur beslaget kommer att användas så 
påbörjades en användarstudie. Användarstudien började med att ett antal frågor 
sattes samman till användaren av spinnakerbomsbeslag idag. Tanken med 
frågorna som ställdes var att de skulle vara öppna för att kunna få ett så ärligt 
svar som möjligt från intervjuobjektet. Att undvika att ställa frågor som på något 
vis övertygar användaren att svara på ett speciellt sätt var mycket viktigt, (Ulrich 
& Eppinger 2008). Det var även viktigt att få reda på användarens ärliga behov 
och inte exemplifiera behov denne möjligtvis inte har eller har tänkt på.  
 Frågorna utvecklades från konkreta förslag enligt Ulrich och Eppinger (2008) 
och dessa var:  
 

- Vilket ändbeslag (märke och modell) använder du idag?  

- Beskriv hur du använder beslaget vid gipp, helst så detaljerat som möjligt.  

- Vad gillar du med det beslaget du använder idag?  

- Vad ogillar du med det beslaget du använder idag? 

- Vilka problem tycker du uppstår när du använder beslaget?  

- Vilka förbättringar skulle du vilja göra på det beslaget du använder idag?  

 
Intervjuerna gjordes i två delar. I den första delen så ställdes frågorna till 
fritidsseglare, män i åldrarna 40-60 år. Dessa hade till största del mest 
erfarenhet av end-to-end gippning men var ändå vana seglare och hade seglat 
spinnaker i flera år. Dessa intervjuer gjordes innan det blev klart att det var ett 
beslag som endast var till för dippgipp som skulle designas. Några samband 
kunde hittas bland deras svar. Dessa samband var att det var svårt att vid gipp 
manövrera spinnakerbommen med beslag med endast två händer. De tyckte det 
var svårt att vara pricksäkra och fånga upp gajen i hög sjö. Många hade 
erfarenhet av att beslaget efter ett tag började kärva och stängdes inte på en 
gång. Många seglare ville ha större toleranser på beslaget så de skulle slippa 
behöva pricka rätt på första försöket i rätt ögonblick. De var överens om att de 
ville ha ett beslag som lättare kunde fånga upp gajen. Fanns även önskemål att 

Figur 16, Tylaska, Tylaska 
Marine Hardware (2016) 
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kunna hitta ett beslag som kunde underlätta att stuva undan bommen efter den 
använts.  
 
Efter att det hade blivit klart att det var ett dippgipp-beslag som skulle utvecklas 
ställdes samma frågor av Ulrich och Eppinger (2008) till seglare med mer 
erfarenhet av dippgipp. De här användarna var också män i 40-60 års ålder med 
mycket stor erfarenhet av havskappsegling och dippgippning.  
 
Havskappseglare använder nästan enbart dipp-gippmetoden, vilket ledde till lite 
annorlunda svar på frågorna än till de första intervjuerna som gjordes. Det var 
dessa svar som var mest relevanta i undersökningen eftersom beslaget ska vara 
gjort för dippgipp. Dessa seglare hävda att en tripp-trigger funktion på beslaget 
är så gott som ett måste vid dippgippning. Detta beror att man spar både in ett 
extra moment och tid om personen som ska föra in den nya gajen slipper att 
behöva öppna och stänga beslaget. Istället behöver bara beslaget öppnas en gång 
av fallbänksgasten och sen kan fördäckskillen endast sätta in den nya gajen och 
beslaget återförsluts då automatiskt.  
 
En annan viktig egenskap som seglarna önskade av det nya beslaget är att det 
ska vara tåligt mot saltkristaller, smuts etc. Beslaget ska inte behöva sköljas rent 
med sötvatten regelbundet för att inte kärva ihop. Detta eftersom det inte alltid 
finns möjlighet eller tillgång till detta under långseglingar, då behövs ett tåligt 
beslag. Däremot måste beslaget vara enkelt att demontera om fel skulle behöva 
åtgärdas. Idag sitter ändbeslaget fast med toppnitar som försvårar 
demonteringen av beslaget. Seglarna skulle hellre se att det satt fast med skruvar 
eller dylikt.  
 
Seglarna var också överens att beslaget ska ha runda former som ska vara 
skonsamt mot tamparna och inte slita eller utsätta dessa för friktion. Helst ville 
de att hela beslaget skulle ha runda former med släta ytor för att det inte skulle 
finnas någon risk att beslaget fastna i tampar eller liknande. Dessa ska helst bara 
glida förbi beslaget utan någon friktion.  
 
Ett önskemål bland användarna var att beslaget ska vara mer stryktåligt och 
lättare, möjligtvis vara tillverkat i något kompositmaterial. Det fanns även 
önskemål om att se någon form av gummiplatta på undersidan som skulle skona 
däck och beslag från stötar och slag. Speciellt när bommen ligger på däck när den 
inte används.  
 
Det nämns också att det är viktigt att beslagets delar är tillverkade av robusta 
material eftersom det kan bli en stor kraft i triggerlinan då en stressad gast kan 
rycka i denna av misstag när det fortfarande finns kraft på gajen som förhindrar 
öppning. En annan viktig input är att beslaget måste vara tillförlitligt och öppnas 
vid en ”lagom” kraft, det får alltså inte finnas någon risk att beslaget öppnas av 
misstag.  
 
Gemensamt för alla havskappseglare var att det var övervägande bättre att ha en 
”replösning” på beslaget istället för fästbyglar som finns på många av beslagen 
idag. Fästbyglarna skadar lätt däcket då bommen kan tappas eller när den ligger 
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på däck. Andra tampar fastnar lätt i dessa byglar också. En replösning skulle 
innebära att det istället finns hål i beslaget där seglarna själva kan fästa en 
repögla. Sen kan denna repögla användas till att fästa nedhal och lift i. Enda 
nackdelen med detta är att öglorna behöver ses över mer ofta än fästbyglarna för 
att försäkra sig om att de sitter säkert. Replösningen spar inte bara in på material 
utan är också mycket mer skonsamt mot båtens däck och smidigare vid 
användning.  
 
Användarstudien gav mycket nyttig information inför det framtida projektet. 
Dock blev användargruppen mycket smal då det endast var män i 40-60 års 
ålder som intervjuades. Även om detta är den största gruppen som använder 
detta beslag så finns det såklart kvinnor som också seglar spinnaker med 
dippgipp-beslag. Även om de är en mindre del av användargruppen kan det ändå 
vara viktigt att både män och kvinnor deltar i undersökningen. Detta beror på att 
detta beslag kommer kräva en viss fysisk styrka och detta är just det område 
som vanligtvis skiljer män och kvinnor åt. Eftersom detta beslag ska passa en så 
bred målgrupp som möjligt är det extra viktigt att höra allas åsikter, och anpassa 
det till både män och kvinnors fysik. Att endast höra män kan också göra att 
viktig input från kvinnorna kan missas då de inte kommer fram i 
undersökningen.  
 
I med denna insikt så fortsatte användarstudien i ett försök att också hitta en 
kvinnlig användargrupp att intervjua. Intervjuer gjordes med kvinnliga seglare 
och nya, viktiga inputs kunde hämtas. Dels så fanns det en önskan om att kunna 
utveckla ett beslag vars trigger-funktions känslighet skulle kunna regleras. Detta 
på grund av beslaget inte stänger igen på en gång då den utsätts för ett tryck, 
detta sker främst då tunnare tampar används vid lättare vind. Det motsatta 
kunde också hände, dock mer sällan, att beslaget slås igen oavsiktligt om en 
annan tamp råkar hamna i klykan på beslaget och trycka på trigger-funktionen. 
Det kom också upp att tripptrigger-funktionen ibland kan haka sig och sprinten 
inte går igen på en gång. En önskan om att kunna kombinera ett beslag som kan 
användas vid både dippgipp och end-to-end gipp fanns också.  

 Liknande mekaniska lösningar  2.5
 
För att få en bredare förståelse för olika mekaniska lösningar och ett bredare 
perspektiv på problemet så gjordes även en research inom andra områden 
utanför seglingen. Klättringsutrustning var ett ämne som undersöktes närmare. 
Detta gjorde på grund av att klättring liksom segling innehåller snabba säkringar 
av tampar och rep.  
 
Efter att ha fått en presentation av olika beslag inom klättring kunde många 
smarta lösningar identifieras. Beslagen inom klättring kallas för karbinhakar. De 
finns i ett flertal storlekar och former och de är små geometriska skillnader som 
avgör deras hållfasthet. I karbinhakar som ska utsättas för stora dragkrafter 
exempelvis så har den en vinklad form som gör att kraften tas upp i vertikalt led, 
dessa är dock inte lika starka i sidled/horisontellt led. För karbinhakar som ska 
användas för att ta upp kraft i alla riktningar används däremot en mer rundad 
form. 
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 I öppningarna till karbinhakarna finns det också lösningar på att inte rep ska 
fastna och dras sönder i krokar eller vassa kanter osv. Detta är såklart livsviktigt 
i situationer där klättring sker på höga höjder och repen måste hålla. Här finns 
det smarta lösningar på så kallade nyckelhålslösningar som kan värda att 
undersöka närmare. I figur 17 visas en karbinhake med en enhandsöppning. 
 
En annan liknande lösning identifierades även inom ridsport. Grimskaft har ett 
beslag som används för att hålla fast en häst. Dessa är mycket tåliga och kan stå 
emot de normalfall där hästar drar med en stor kraft. Om hästen dock skulle 
gripas av panik går det snabbt och enkelt att bara dra i beslaget och det utlöses 
på en gång. Det fungerar så att bygeln (se figur 18) åker upp när plattan nedanför 
dras nedåt, enligt pilen. När plattan dras ner så utlöses en pigg, som sitter på 
bygeln, som ligger fast under plattan medan denne är uppdragen. När denna 
platta sen dras ner så åker bygeln alltså uppåt. I liknelse med segling så är det 
viktigt inom ridsporten att det finns snabba, säkra lösningar som kan stå emot 
och kontrollera större krafter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 17, Karbinhake 

Figur18 Grimskaft, Premium 
Hästcenter (2013). 
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 Hållfasthetsberäkningar 2.6
 
Branschen har, enligt Seldén, kommit överens om en generell beräkningsmetod 
för att uppskatta de krafter som uppstår i riggen på en segelbåt vid 
spinnakersegling. Dessa är baserade på empiriska data uppmätta under en 
längre tid. Dimensioneringen av riggen (mast, bom) utgår från båtens rätande 
moment vid 30 graders krängning (båtens lutning). När båten seglas med denna 
vinkel så är det krängande momentet från vindlasterna lika stort som båtens 
rätande moment. Det är därför möjligt att uppskatta enskilda laster utifrån 
riggens geometri och med tillägg för dynamiska laster.  
 
Den största kompressionslasten i beslaget uppstår när båten seglar vid brant 
slör (vinden kommer in snett bakifrån på båten), se figur 19, när 
spinnakerbommen är nära förstaget (vajern längst föröver som stagar upp 
masten).  
 

 
Figur 19, Största kompressionslasten i beslaget uppträder i detta läge.  

 
Rätande moment: 275 kNm  
 
Höjd för spinnakerfall (65fots båt): 25 m 
 
Krängande last (tvärskepps) i spinnakerfallet om endast spinnaker kränger 

båten: 
275∗103 

25
= 11 kN  

 
Uppskattat tryckcentrum för spinnakerlast: 3/5 av spinnakerfallshöjden. 
 

Summan tvärskeppslast i skot och gaj: 11 ∗ 103 ∗
2

3
= 7.33 kN 

 
Dynamiska tillskott: 50 %  
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Tvärskeppslast i var och en av de nedre hörnen av spinnaker: 
7.33

2∗1.5
= 5.5 kN 

 
Denna last ska balanseras av lovartsgajen som har en uppskattad vinkel till 
spinnakerbommen av 10 grader.  
 

Den resulterande lasten i gaj och spinnakerbom: 
5.5

arctan (10°)
= 31.8 kN 

Utifrån dessa beräkningar kan det utläsas att beslaget måste tåla en 
kompressionskraft på 31.8 kN.  
 

 Tillverkningsmöjligheter/begränsningar  2.7
 
Seldén arbetar mest med materialen eloxerad aluminium och gjuter i rostfritt 
stål. De kan endast gjuta aluminium i begränsad form, det rostfria stålet gjuts 
dock i en vax-form. De har även plastgjutningar med olika verktyg. Seldén har 
också pressgjutit med både fiberarmering och utan fiberarmering. 
 
Gjutning i rostfritt stål görs i Kina. Denna process är mycket svår att göras exakt 
och måtten blir sällan helt precisa, detta kan leda till att beslaget senare börjar 
kärva om det är en för lång profil som ska gjutas.  
 
Gjutning i kolfiber och andra kompositmaterial gjuts i England och är därför en 
mer kostsam process.  
 

 Design for Manufacturing and Assembly  2.8
 
För att göra beslaget bättre än det är idag har designprocessen även inkluderat 
en undersökning av DFMA; Design for Manufacturing and Assembly. Denna 
analys kan delas upp i två olika delar; DFM – Design for Manufacturing och DFA- 
Design for Assembly. Enligt Ulrich & Eppinger (2008) kan en DFM-metod delas 
in i fem steg:  
 

1. Uppskatta tillverkningskostnaden. 

2. Reducera kostnaden av komponenter. 

3. Reducera kostnaden av monteringen.  

4. Reducera kostnaden av en stödjande produktion. 

5. Fundera över effekten som de DFM-beslut som tagits har på andra 

faktorer.  

Genom att följa dessa steg så kan designern få en generell inblick i vilka faktorer i 
tillverkningen som är mest kostsam och hur detta kan åtgärdas. Genom att följa 
stegen kan de mest kostsamma faktorerna reduceras och produkten kan 
förbättras. Det handlar mycket om att förstå vad det är i tillverkningen som är 
mest kostsamt och sen handla efter den vetskapen. Åtgärder som sen kan göras 
för att minska kostnaden kan vara standardisering av delar och förenkling av 
delarnas design. 
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DFA-Design for Assembly är på så vis en del av DFM. Denna del är viktig att ta 
hänsyn till även om monteringen av komponenter är en relativt liten kostnad i 
jämförelse med totalkostnaden. Enligt Ulrich & Eppinger (2008) kan följande 
frågeställningar ställas när antalet komponenter i monteringen ska bestämmas:  
 

1. Måste komponenten röra sig i förhållande till resten av montaget? 

2. Måste komponenten vara av samma material som resten av montaget? 

3. Måste komponenten kunna separeras från montaget vid reparation eller 

ersättning? 

Efter att dessa frågeställningar har besvarats kan komponenter designas om 
eller helt enkelt tas bort och istället integreras i en annan komponent beroende 
på hur situationen ser ut.  
 
Enligt Redford & Chal (1994) så finns det olika DFMA-metoder som en designer 
kan använda sig av för att få ut så mycket som möjligt av den färdiga produkten. 
En viktig aspekt är att inse att produkten ofta blir mer tillförlitlig när den har 
utsatts för en DFMA-analys. Desto färre delar en produkt har desto mer sjunker 
skaderisken att någon del lossnar etc. Produkten blir även lättare att reparera. 
Tillverkningskostnaden kommer även att sjunka i och med att det blir färre 
hanteringsmoment, detta är en mycket viktig faktor då många företag nästan 
alltid strävar efter en billigare tillverkning. Desto enklare tillverkningen blir 
innebär också att mindre fel kan förekomma.  
 
För just detta beslag som ska utvecklas, så kan det vara givande att se över 
antalet delar vid tillverkningen och monteringen. Mindre antal delar gör inte 
bara tillverkningen billigare utan också snabbare. Även monteringen kan 
undersökas för att se om antalet skruvar eller andra extra komponenter kan 
ersättas med snäppfästen eller liknande. Detta tänk skulle kunna sänka Seldéns 
tillverkningskostnad en hel del. Det skulle också kunna bidra till ett säkrare 
beslag där det är färre delar som kan lossa eller gå sönder under användning. 
Skruvar och andra utstickande delar ska helst också minimeras eller undvikas då 
dessa kan skada användare, tamp eller båt under användning.  
 
Det är dock viktigt att ta hänsyn till att Seldén har en extremt låg 
försäljningsvolym med endast 12 beslag per år. DFMA kan vara som mest 
behövd när det kommer till masstillverkning men allting kan naturligtvis 
optimeras även om det är en låg volym. 
 
I med att själva beslaget i sig utför en slags montering (säkring av gaj) så kan det 
vara relevant att se över att minst antal moment krävs för detta. Det ska räcka att 
endast utföra ett moment för att trigga eller stänga beslaget, alltså inte mer än 
det krävs idag. Det är även viktigt att se till att just hanteringsmomentet är så 
säkert att det endast behöver göras en gång, risk för misslyckande måste 
undvikas. Om användaren måste utföra triggningen eller stängningen mer än en 
gång på grund av att första gången misslyckades är detta ett resultat av dålig 
design.  
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 Kravspecifikation  2.9
Efter användastudien samt hållfatshetsberäkningar kunde en kravspecifikation 
börjas sammanställas, se tabell 1. Denne gjordes först tillsammans med Seldén 
för att höra deras främsta krav på produkten. Efter detta uppdaterades 
kravspecifikationen under projektets gång då fler krav samt önskemål dök upp. 
En kravspecifikation är ett levande dokument, detta innebär att ifall krav 
behöver ändras under designprocessen ska dessa ändras. Meningen med 
kravspecifikationen är att det färdiga dokumentet ska matcha den färdiga 
produktens egenskaper ( Pugh, S 1990).
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Tabell 1, Kravspecifikation. 

 
 

ID-nummer Datum Benämning 
Krav 
Krav (K) / 
Önskvärt krav (Ö) 

Mål 

1 2015-09-10 Beslaget ska kunna fästas på adapter 534-825. K Ø 71.5 mm 

2 2015-09-10 Tampen ska kunna löpa fritt i beslaget.  K 25 mm 

3 2015-09-10 Beslaget ska kunna ”fånga upp” tampen.  K Ja 

4 2015-09-10 Beslaget ska kunna ”släppa loss” tampen.  K Ja 

5 2015-09-30 Beslaget ska ha fäste för nedhal samt lift.  K Ja 

6 2015-09-30 Beslaget ska ha en tripp-triggerfunktion. K Ja 

7 2015-09-30 Beslaget ska enkelt kunna demonteras från bommen. Ö Ja, helst med skruvar 
istället för fastnitad.  

8 2015-09-10 Beslagets livslängd ska vara minst 10 år.  K 10 år 

9 2015-09-10 Beslaget ska tåla saltvatten. K Ja 

10 2015-09-10 Beslaget ska vara tåligt mot UV-strålning K Ja 

11 2015-09-10 Beslaget ska tåla en kompressionskraft på 32kN K 32 kN 

12 2015-09-30 Beslagets delar ska vara robusta. K Tåla 100 kg kraft när en 
person drar i triggerlinan. 

13 2015-09-10 Beslaget ska inte kunna skada båten. K Nej 

14 2015-09-12 Beslaget ska inte kunna skada användaren.  K Nej 

15 2015-09-30 Beslaget ska vara tillförlitligt.  K Ja 

16 2015-09-10 Ska inte kosta mer än 1490 kr att tillverka.  Ö 1490 kr 

17 2015-09-10 Beslaget ska vara utbytbart mot Harkens nuvarande 
beslag. 

Ö Ø 71.5 mm 

18 2015-09-10 Beslaget ska tala Seldéns formspråk. K Designen ska bli godkänd 
av Seldéns designansvarig. 

19 2015-09-10 Beslaget ska vara skonsamt mot tamparna.  K Ja 
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3 Konceptgenerering 
 
För att generera så många idéer som möjligt så användes ett antal olika metoder. 
Den första metoden var en klassisk brainstorming där olika lösningar och idéer 
diskuterades tillsammans med erfarna seglare. Idéerna skissades upp och 
detaljer justerades allt eftersom diskussionerna fortskred. Denna metod var en 
bra metod att börja med eftersom det är en relativt ”fri” metod som tillåter alla 
idéer. Brainstorming kan generera många olika idéer som senare brukar sållas ut 
men den kan också ligga till grund till några värdefulla idéer som kan leva vidare 
under den fortsatta designprocessen (Cross, 2008). 
 
Skiss-processen startade tidigt och pågick både efter samt parallellt med 
användarstudierna. Under första delen så testades flera olika lösningar på 
problemet, att försöka tänka helt utanför boxen var målet. Att skissa samtidigt 
som en diskussion kring ämnet hölls med erfarna seglare fungerade mycket bra. 
Detta berodde på att detaljer kunde fyllas i av varandra och nya idéer kunde växa 
fram medan diskussionen pågick. I figur 20 och 21 kan ett par exempel av de 
första idéskisserna ses.  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ett annat koncept som växte fram var att tänka helt annorlunda och istället 
fokusera på vad syftet var med produkten. Syftet var att kunna gippa med en 
större segelbåt. Där gick tankarna till att försöka göra beslaget lösbart. Istället 

Figur 20, Idéskisser från brainstorming Figur 21, idéskiss  
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för att öppna beslaget och släppa gajen så skulle beslaget, i detta fall en lite ring, 
lossa från bommen och endast bommen skulle svinga över till andra sidan. På 
andra sidan skulle det finnas ett ny liten ring som fångades av bommen och 
gippen skulle därmed vara fullbordad, se figur 22.  
 
Detta skulle innebära att färre tampar skulle behövas på däck. Det innebär också 
att hela spinnakerbommen skulle behövas byggas om för att dessa två tampar 
skulle behöva löpa inuti bommen istället. Detta koncept kändes både spännande 
och intressant men ansågs för komplicerat och omfattande, dessutom uppfyllde 
det inte kraven Seldén hade satt upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
När brainstormingen var färdig påbörjades användning av mer strukturerade 
metoder. Brainstorming blir som bäst när det är ett flertal personer från olika 
bakgrund som gör metoden tillsammans (Cross, 2008) och inte bara erfarna 
seglare. I den just använda brainstorming metoden var det svårt att samla en så 
blandad grupp på en gång. Om detta hade varit möjligt så hade kanske fler, mer 
varierade idéer kunnat genereras. För att kunna gå vidare i processen valdes 
därför mer strukturerade metoder.  
 
Målet med strukturerade metoder är att förbättra kvalitén av besluten av 
designvalen och därmed slutprodukten (Cross 2008). Brainstorming passar 
bättre för att lösa relativt enkla problem, när det kommer till mer komplicerade 
problem kan däremot själva sittningen brytas ner i delar. Detta kan dock förstöra 
själva överblicken av problemet (Roozenburg & Eekels, 1991). När det gäller 
områden som segling behövs mycket specialistkunskap vilket är svårt att få till 
under en riktig brainstorming då det helst ska vara många personer med olika 
bakgrund och kunskaper.  

Figur 22, ”Ring-konceptet” 
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 För att dessa strukturerade metoder skulle fungera på ett bra sätt valdes ett 
beslag av de befintliga som skulle fungera som en slags måttstock, något att utgå 
från och jämföra med. Beslaget som valdes var Tylaska-beslaget, detta på grund 
av att det var en favorit både bland användarna och hos Seldén. Detta blev ett 
tillfälle att utvärdera och analysera varför detta beslag fungerar så bra idag och 
vad som kan tas med i utvecklingen av det nya beslaget.  
 
 Den första strukturerade metoden som kommer användas är Idégeneratorn 
(Pugh 1990). För att kunna använda Idégeneratorn så krävs det att det redan 
finns en existerande lösning (Pugh 1990). Denna metod passar därför mycket 
bra i och med att detta projekt handlar om en produktutveckling av en redan 
befintlig produkt. Med Idégeneratorn så hanteras en redan befintlig lösning, i 
detta fall Tylaska-beslaget, för att kunna undersöka denna och hitta nya sidor 
och utvecklingsområden. Frågeställningarna ställs upp på detta vis:  
 

 Ersättning – Finns det något i beslaget som kan ersättas med något annat? 

Finns det andra angreppssätt på problemen? Kan material ersättas eller 

bytas ut? 

 Förstora/Förminska – Vad i beslaget kan tas bort? Kan något läggas till 

och ge ett extra värde till beslaget? Kan den göras tjockare/smalare? 

 Andra användningsområden – Kan beslaget ha andra 

användningsområden?  

 Komplext/minimalistiskt – Kan det adderas mer funktioner till beslaget 

idag? Går det att få ner antalet möjliga komponenter så mycket som 

möjligt?  

 Invertera – Vad är motsatsen? Går det att kasta om negativt och positivt? 

Går det att göra tvärtom? Går det att göra något oväntat? 

 Önska – Om det inte fanns några begränsningar, hur skulle det då gå att 

designa beslaget? Vad är den ideala lösningen? 

 Forntid/Framtid – Hur såg beslagen ut för 20, 30, 40 år sen? Hur kommer 

de se ut i framtiden?  

Det fanns ett behov att utvärdera hur beslaget ser ut idag och på vilka sätt det 
går att tänka annorlunda. Att ifrågasätta dess funktioner och design och tänka på 
vilka förändringar som skulle vara möjliga att göra. Efter att ha gjort denna 
metod så framkallades några idéer om framförallt materialval, tripp-
triggerfunktionen samt dagens design. Detta låg till grund för att ännu fler idé-
skisser skulle kunna göras. I figur 23 och 24 kan förslag på des skisser som växte 
fram under denna metod ses.  
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 Nästa metod som användes var Ytterlighetstänkande (Metodbanken, 2015). I 
denna metod så ställs produktens, beslagets, ytterligheter mot varandra för 
analys. Denna metod påminner alltså en del om Idégeneratorn på så vis att en 
redan befintlig lösning analyseras och dess funktioner och design ifrågasätts. 
Detta är en av anledningar till att den valdes direkt efter Idégeneratorn, den 
fungerar på så vis som en slags fortsättning. De frågeställningar som uppkommer 
under Ytterlighetstänkande är mer extrema då de just handlar om produktens 
ytterligheter. Frågeställningarna som användes i denna metod var:  
 

 Hur skulle beslaget kunna göras så enkelt/komplicerat som möjligt? 

 Hur skulle beslaget kunna göras då billigt/dyrt som möjligt? 

 Hur skulle beslaget kunna göras så vackert/fult som möjligt? 

 Hur skulle beslaget kunna göras så vilt/vanligt som möjligt? 

 Hur skulle beslaget kunna göras så trendigt/klassiskt som möjligt? 

 Hur skulle beslaget kunna göras så stort/litet som möjligt? 

Även om metoderna påminde en del om varandra så fanns det såklart vissa 
skillnader mellan dem också. Idégeneratorn handlade mer om att identifiera 
funktionerna i det befintliga beslaget och ifrågasätta dessa. Gå på djupet hur det 
ser ut och varför det ser ut som det gör idag? Ytterlighetstänkandet påminde en 
del om brainstorming eftersom metoden utgick från att ställa extremerna mot 
varandra och tänka helt annorlunda. Hur skulle det gå att göra beslaget så 
extremt som möjligt? Detta satte igång andra tankar som kunde kompletteras 
med de som dök upp under Idégeneratorn och såklart brainstormingen.  
 
 
 

Figur 23, utveckling av Tylaska-konceptet Figur 24, utveckling av Tylaska-
konceptet 
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Ett av koncepten inspirerades mycket av Tylaskas beslag som öppnas utåt, 
uppåt, se figur 25. Konceptet bestod av en gjuten kropp med en ”klo” i rostfritt 
stål som öppnas utåt genom en tripp triggerfunktion. På baksidan av detta beslag 
så finns en gummiplatta som ska fungera som stötdämpare och skydd för däcket 
om bommen skulle tappas eller dunka i, se figur 26. Detta koncept hade också 
håligheter som skulle fungera som fäste för repöglor där nedhal och lift kan 
fästas. Fokus kring detta koncept låg i att ta det ”bästa” delarna från de befintliga 
beslagen på marknaden idag och sätta samman till ett nytt beslag. Mjuka former, 
robust men ändå inte klumpigt och skonsamt mot båten var faktorer som 
spelade stor roll. Att använda Tylaskas vinnande öppningsanordning var också 
ett önskemål i detta koncept. Detta koncept gjordes även i en version där klon 
öppnas åt andra hållet. Det vill säga den öppnas mot bommens håll istället, detta 
skulle kunna underlätta iförandet av tampen om personen som utför denna 
momentet är placerad längst fram i fören med beslaget pekandets mot sig, se 
figur 26.  
 
Det tredje konceptet var inspirerat från beslaget till grimskaftet, se figur 27. I det 
här konceptet skulle ”armen” åka uppåt genom att en rund profil drogs nedåt 
med hjälp av en fjäder. Armen i sig strävar sen uppåt med hjälp av en fjäder i 
leden längst upp i beslaget där denne är fäst i en led. Detta konceptet hade också 
en replösning liknande de andra koncepten.  
 

Figur 25, Beslag som öppnas utåt, uppåt 
Figur 26, Öppning inåt uppåt med gummiplatta. 
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En nackdel med konceptet i figur 27 var att det fanns inget lätt sätt att stänga 
beslaget igen utan att använda två händer, vilket gärna vill undvikas. En lösning 
på detta kunde vara att göra en slags tripp-trigger funktion utan att göra den 
mekanisk. Denne skulle kunna göras med endast en extra arm som också skulle 
fällas upp och sen användas som hävarm för att trycka tillbaka gajen i beslaget 
sen. Detta skulle alltså fungera på liknande vis som skenan som trycks ut i 
beslagets insida när beslaget är ”triggat”. För att kunna förklara detta koncept 
rent mekaniskt för Seldén samt för att få en ökad förståelse för funktionen och 
alla dess vinklar och längd som den extra ”armen” skulle ha så byggdes en 
modell.  
 
Modellen byggdes genom att två stänger smiddes och sen bockades till önskad 
form. Sen svetsades alla delar samman till modell- beslaget som sen svetsades på 
en rördel med en rörlig rund profil på som skulle demonstrera den del som med 
fjäder skulle öppna armen. Modellen blev mycket lyckad och kunde visa upp 
funktionaliteten även om inte fjäderfunktionerna var utsatta på modellen. Den 
kunde också användas senare för att lättare bestämma de vinklar och längder 
som skulle behövas ändras för att få ett så ultimat beslag som möjligt, se figur 28 
och 29. 
 

Figur 27, Grimskaft-koncept 
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 Figur 28, Modell av hävarms-koncept 

  
Brainstorming, Idégeneratorn och Ytterlighetstänkande var till stor hjälp för att 
generera de första koncepten som presenterades för Seldén.  
 
De koncept som presenterades kan ses i figur 25, 26, 27 och modellen i figur 28 
och 29. Seldén tyckte att ”hävarms-koncepten” var en spännande idé men var 
osäkra på att den skulle fungera på ett bra sätt i verkligheten. Modellen hade 
byggts med fel längd på hävarmen vilket kunde ha bidragit till Seldéns 
tveksamhet. De tyckte också att öppnings lösningen med en rund profil på 
samma koncept var intressant. Detta var något nytt som de tyckte om. Dock är 
det inte vanligt att beslaget öppnas framme vid beslaget utan främst av en tripp-
lina bak vid bommen av mastmannen. Dock har det kommit fram av 
användarstudierna att beslaget ibland kan slås igen av misstag och då kan det 
vara en snabb lösning att dra ner den runda profilen framme vid beslaget för att 
öppna. Detta kräver inte heller någon speciell styrka då användaren kan använda 
hela handen och dra mot sig. Det fungerar även att fästa en tripplina på insidan 
av bommen som öppnar beslaget i detta koncept.  
 
Efter presentationen av koncepten på Seldén kom det dock upp att de också velat 
se en cylinder-lösning bland koncepten. En cylinder-lösning menas med en kolv 
som låser beslaget med hjälp av en fjäder. Detta är den vanligaste lösningen idag 
bland spinnakerbomsbeslag. 
 
För att kunna generera fram en ny cylinderösning så letades en tidig idéskiss på 
ett sådant koncept fram. Efter detta användes samma metod som förut, 
Idégeneratorn, även på detta koncept för att kunna utveckla denna idéskiss 
vidare, se figur 30. 
 

 

Figur 29, öppnad modell 



 

30 
 

 

 
Figur 3, Idéskiss av cylinderkoncept 

 
Seldén ville också ha CAD-skisser gjorda i Creo för samtliga presenterade 
koncept och på en cylinder-lösning. Detta för att på ett lättare sätt kunna få en 
bild av koncepten samt att kunna se om de är möjliga att illustrera i 3D.  

 

 Utveckling av koncept 3.1
Efter att ha använt sig av olika designmetoder så kunde tre olika koncept 
genereras fram. Dessa kunde sen ritas upp i CAD-programmet Creo efter Seldéns 
önskan. I detta kapitel kommer dessa CAD-skisser presenteras samt en 
utveckling av samtliga valda koncept.  

3.1.1 Koncept 1 
 
Koncept 1, se figur 31 och 32, är beslaget som är inspirerat från Tylaskas 
gångjärnsarm, detta är tidigare beskrivet och uppskisserat i figur 25 och 26. Det 
var ett bra sätt att få en uppfattning om hur detta koncept kan tänkas se ut i 
verkligheten genom att göra en CAD-skiss av det. Det kom fram hur viktigt det 
var att ha mjuka former, rundade kanter och robusta väggar för att ge rätt 
uttryck. Uttrycket som beslaget ska utstråla är att det är följsamt och skonsamt 
mot användare, tampar och båt men även tillräckligt robust att stå emot de 
krafter som kommer verka på beslaget. Hål för replösning finns i beslagets nedre 
del. Triggerfunktionen i detta beslag är även det inspirerat av Tylaskas redan 
befintliga lösning där en slags spak fälls ut när beslaget öppnas. Denna spak 
behöver sen ett tryck av en tamp för att beslaget ska slås igen.  
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3.1.2 Koncept 2 
I koncept 2 var tanken att utveckla Seldéns redan befintliga lösning på dess 
cylinderlösning, se figur 33. Här har så mycket utstickande delar så mycket som 
möjligt tagits bort för att få en så mjuk och slät form som möjligt. Risken att 
tampar eller att dylikt fastnar av misstag ska minimeras. På baksidan av beslaget 
har även en gummiplatta satts fast för att fungera som en stötdämpare om 
spinnakerbommen skulle tappas i däck etc.  
 
Beslaget öppnas genom att en triggerlina, som går på insidan av bommen, dras i. 
Det går också att öppna beslaget i dess nederkant där en rund profil sitter, denna 
kan då greppas och tryckas tillbaka med hjälp av en fjäder. Tripptrigger 
funktionen ska fungera ungefär som den gör idag på Seldéns beslag; en skena 
åker ut och beslaget slås igen när denna får tryck på sig. 
 
I figur 34 kan ett alternativ exempel visas där hålen för tamparna är större, samt 
lite annorlunda placerade.  
 

Figur 32, koncept 1, öppet Figur 31, koncept 1 
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Figur 33, koncept 2 med öppningsprofil 

 

3.1.3 Koncept 3 
Koncept 3 är det konceptet som det också gjordes en fysisk modell av, se figur 28 
och 29. När det ritades upp i Creo gjordes dock hävarmen längre, se figur 35 och 
36. 
 

  
  
  
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Detta gjordes eftersom det i modellen upptäcktes att det fanns en klämrisk för 
tampen när hävarmen inte var lika lång som de andra ”väggarna”. Detta berodde 
på att tampen i teorin skulle kunna hamna bakom hävarmen och fastna mellan 
denna och väggen i beslaget. När armen är så här lång blir däremot öppningen 
där tampen ska tryckas ned väldigt liten, det skulle därför kanske behövas två 
leder. Om det fanns två leder skulle den ena armen kunna öppnas först och 
hävarmen i ett senare steg, de är då oberoende av varandra och gapet kan då bli 
större. Detta koncept öppnas i likhet med koncept 2 både med en triggerlina 

Figur 34, koncept 2 utan 
öppningsprofil och större 

replösnings-hål 

Figur 35, koncept 3, stängd Figur 36, koncept 3, öppen 
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inuti beslaget men har även en rund profil som är fäst med en fjäder som trycks 
tillbaka, se figur 33. 
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4 Konceptval 
 
I konceptvalet är det viktigt att koppla koncepten till kravspecifikationen för att 
jämföra att dessa uppfyller alla kraven. Detta gör det lättare att sålla ut de 
koncept som inte uppfyller kraven och som därmed inte kan leva vidare.  
 
Efter att ha visat de tre koncepten för Seldén var de av åsikten att de ville 
vidarutveckla koncept 2 med cylinderlösningen. Innan ett slutgiltigt beslut om 
koncept skulle tas presenterades även de tre koncepten för användargruppen, 
dessa presenterades i form av en enkät. Detta gjordes för att få en större 
uppfattning om vilka koncept som skulle fungera bäst och vara säker på att inte 
Seldén gjorde ett val endast baserat på vad som redan fungerar idag. Denna 
metod användes också dels för att fler personer ska vara inblandade i processen 
samt att det är enkel lösning då användargruppen är en relativt svåråtkomlig 
grupp.  
 
Användargruppen i detta fall var densamma som besvarade frågorna i 
användarstudien; seglarna med stor erfarenhet av dippgipp. Eftersom denna 
användargrupp är en relativt liten grupp som inte är lättillgängliga var en enkät 
ett fungerande val då användarna kunde svara då de hade tid.  
 
Enkäten sattes samman på så vis att alla tre koncepten presenterades med bilder 
och en kort beskrivning av dess funktion. Frågorna som ställdes var: 
 

 Vilket beslag skulle du helst använda? Varför? 

 Vilket beslag tror du fungerar bäst, rent mekaniskt? Varför? 

 
Dessa frågor ställdes för att få reda på vilket koncept som attraherade seglarna 
mest rent formmässigt men också vilket beslag de tyckte såg ut att fungera bäst 
rent mekaniskt och därmed kände mest tilltro till. Denna typ av 
enkätundersökning kräver lite mer genomarbetade svar från användargruppen 
än en enkät med endast svar i kryssform som däremot går mycket snabbare för 
användaren att göra (Cross 2008). Denna typ ger dock lite mer insyn i vad 
användaren tycker vilket är viktigt när inte personliga möten är möjliga. 
 
Resultatet av enkäten var att koncept 2 och 1 var de beslag flest seglare föredrog. 
Argumenten var att koncept 2 är ett mycket vanligt använt koncept idag och de 
vet att det fungerar bra. Koncept 1 var omtyckt på grund av dess enkla form och 
få utstickande delar. Dock ville användarna ha en tydlig öppningsanordning på 
beslaget också så detta kan triggas av både personen framme på däck samt av 
personen bak vid masten. Användargruppen tyckte att koncept 3 inte var 
tillräckligt intuitiv och att den såg ömtålig ut. Att beslaget hade en utstickande 
del, hävarm, som de ansåg lätt kunde fastna eller riva sönder spinnaker etc.  
 
Enkäten gav en första idé om vilket koncept som skulle fungera bäst. Dock skulle 
det nog varit bättre att presentera koncepten under ett personligt möte istället 
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för att på ett bättre sätt kunna göra alla koncept rättvisa. Nu valdes koncepten 
mycket av vad användaren redan vet fungerar och inte kanske vad som skulle 
kunna fungera bättre. Detta var dock svårt att presentera under ett personligt 
möte i och med att användargruppen var så utspridd samt svårnådd.  
 
Efter enkäten användes en annan metod för att på ett rättvist sätt kunna väga de 
olika koncepten mot varandra. Denna metod kallas för The Weighted Objectives 
method (Cross 2008). Den går ut på att först välja ut krav från 
kravspecifikationen som ska vägas gentemot varandra. Det är viktigt att 
poängtera att alla tre koncept redan lever upp till alla krav som nämns i 
kravspecifikationen. Denna metod kommer istället avgöra hur tillfredställande 
varje koncepts lösning är. Huvudsakliga målet med denna metod är att jämföra 
konceptens användbarhet i olika designförslag för att jämföra hur bra de är mot 
kraven som ställts på dem (Cross 2008). Det är en bra konceptvalsmetod 
eftersom den ger ett tydligt resultat på vilket koncept som har den bästa 
lösningen på de krav som ställts på beslaget. Den fungerar bra att göra efter 
enkäten för att sen jämföra resultaten som kommit fram under både enkät och 
under The Weighted Objective Method. Att väga kraven mot varandra är 
naturligtvis mycket svårt, i med att alla krav är viktiga. Baserat på diskussioner 
kring kravspecifikationen med Seldén har denna vägningen försökts göras så 
rättvis som möjligt. Denna metod ska avgöra vilket koncept som har den mest 
funktionella och fungerande designen. Kraven nedanför är tagna från 
kravspecifikation och är något förenklat formulerade.  
Krav:  

A. Kunna fästa på nuvarande adapter. 

B. Kunna fånga upp gajen. 

C. Kunna släppa loss gajen. 

D. Ha fäste för nedhal och lift.  

E. Billigare att tillverka.  

F. Tåla starka krafter. 

G. Tåla saltvatten och UV-strålning 

H. Skonsamt mot tamp, användare och båt. 

I. Lång livslängd. 

J. Tripp-triggerfunktion 

Efter detta så ställs kraven upp i en matris där de jämförs mot varandra en i 
taget. Om A anses vara ett viktigare krav än B skrivs det in en 1 poäng i den 
rutan. Om det anses vara mindre viktigt sätts det in en 0 poäng och om de anses 
lika viktiga skrivs värdet ½ in i rutan. Sen räknas den totala poängen ut för varje 
krav, se tabell 2. 
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Tabell 2, Matris som väger kraven gentemot varandra 

Rangordning:  
 
Från matrisen i tabell 2 kunde sen de olika kraven rangordnas efter hur viktiga 
de anses vara. För att mer noggrant kunna bedöma kraven gentemot varandra så 
fördelas totalt 100 poäng ut till vartdera kravet.  
 
Krav B: 20 poäng 
Krav C: 20 poäng 
Krav H:20 poäng 
Krav F: 10 poäng 
Krav A: 8 poäng 
Krav D: 7 poäng 
Krav I: 6 poäng 
Krav G: 4 poäng 
Krav J: 3 poäng 
Krav E: 2 poäng  
 
Efter detta görs en tabell över en 5-gradig skala från 0-4 där de olika siffrorna får 
olika betydelse av hur bra lösning som finns i vartdera konceptet, se tabell 3.  
 

5-gradig skala Betydelse 
0 Otillräcklig lösning 
1 Svag lösning 
2 Tillfredställande lösning 
3 Bra lösning 
4 Utmärkt lösning 

 
Tabell 3, 5-gradig skala över hur bra lösning varje koncept har.  

 

Varje koncept utvärderades sen efter dessa sammanställningar. Varje lösning på 
kraven kommer att analyseras och poängen från kravrangordningen 

 A B C D E F G H I J Totalt 

A - 0 0 1 1 0 1 0 1 1 5 

B 1 - 1/2 1 1 1 1 1/2 1 1 8 

C 1 1/2 - 1 1 1 1 1/2 1 1 8 

D 0 0 0 - 1 0 1 0 1 1 4 

E 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

F 1 0 0 1 1 - 1 0 1 1 6 

G 0 0 0 0 1 0 - 0 0 1 2 

H 1 1/2 1/2 1 1 1 1 - 1 1 8 

I 0 0 0 0 1 0 1 0 - 1 3 

J 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - 1 
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multipliceras med resultatet på hur bra lösningen är från den 5-gradiga skalan. 
Återigen är det så att alla koncept redan lever upp till alla krav, därför kan inget 
koncept bli bedömt med mindre än 1 poäng från den 5-gradiga skalan.  
 

 Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

Krav: Betyg: 
Viktat 

betyg: 
Betyg: 

Viktat 

betyg: 
Betyg: 

Viktat 

betyg: 

B 3 60 3 60 2 40 

C 3 60 3 60 2 40 

H 3 60 4 80 2 40 

F 2 20 4 40 3 30 

A 3 24 3 24 3 24 

D 2 14 2 14 2 14 

I 3 18 3 18 4 24 

G 3 12 3 12 3 12 

J 3 9 3 9 3 9 

E 1 2 2 4 4 8 

Summa: 26 p 279 p 30 p 321 p 28 p 241 p 

 
Tabell 4, Varje lösning på kraven får ett betyg där poängen från rangordningen har multipliceras med 

resultatet från den 5-gradiga skalan. Varje koncepts totala poäng visas i ”viktat betyg”. 

 
Denna metod visar också den att koncept 2 är att föredra, den får högst poäng av 
alla tre koncepten, se tabell 4. Dock är det svårt att bedöma koncept 3 på ett 
rättvist sätt då detta är för osäkert i sin konceptdesign. Det skulle behövas mer 
detaljdesign för att utvärdera om det verkligen kommer fungera på ett bra sätt. 
Det finns redan liknande lösningar till koncept 2 på marknaden idag vilket gör 
att denna kan bedömas mer säkert och därmed få högre poäng.  
 

 Valt koncept 4.1
 
Det koncept som till slut valdes var koncept 2, med cylinderlösning. Seldén ville 
ha några finjusteringar kring designen som gjordes omgående, se figur 37. Första 
ändringen på konceptet var att runda upp ”läppen” på beslaget något så att gajen 
lättare ska falla ur beslaget när beslaget öppnas. Andra ändringen var att göra en 
hålighet för en extra triggerlina framme på beslaget så att användaren ska kunna 
trigga beslaget både framme på beslaget samt bak vid masten. Tredje 
finjusteringen var att göra beslaget något robustare med ännu mer rundade 
kanter så att tampar lätt ska kunna glida över beslaget utan friktion.  
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Figur 37, Koncept 2 med ändringar 

 

 Tripp trigger funktionen  4.2
 
Idag ser tripp-triggerfunktionerna på de olika beslagen i stort sätt rätt likadana 
ut. De styrs ofta av ett tripp-triggerblad som strävar utåt med hjälp av en fjäder 
som sitter fast i beslagets bakre del. När cylindern dras nedåt så åker detta blad 
ut och över cylinderns topp och låser på så sätt ned den. Cylindern kommer 
stanna i detta läge tills den infångade gajen trycker tillbaka triggerbladet och 
cylindern åker upp igen. Vad som kan skilja dessa lösningar åt är lite var tripp-
triggerbladet sitter ledat i beslaget. Tylaska har givetvis en helt annan lösning i 
och med att dess design är så pass annorlunda. Där åker istället ett litet spår ut 
när beslaget öppnas med hjälp av en liten spak, istället för en fjäderlösning.  
 
 
Tripp-triggerlösningen till det färdiga konceptet fungerar i stort sätt på samma 
sätt som den vanligaste lösningen till beslag idag. Här har de bästa delarna av de 
olika beslagens lösningar samlats in och kombinerats. Ett exempel på detta är att 
cylindern är gjord av en smal axel med två större hylsor som sitter på. Den ena, 
översta hylsan sitter löst och hålls uppe med hjälp av den mindre hylsan som 
sitter fast i axeln. Detta gör att den övre hylsan kommer kunna rotera och 
därmed minska friktionen på gajen i beslaget. Denna lösning inspirerades ut av 
Forespars beslag. Här gäller det dock att vara exakt med måtten och ge hylsan 
nog med spelrum så att den kan rotera fritt utan att slå i kanten på tripptrigger-
bladet. Längst upp på cylindern sitter en liten ”hatt”, som också håller hylsan på 
plats, se figur 38. När hylsorna sitter fast på cylindern så bildar ”hatten” och 
hylsorna en slät yta vilket gör att ”hatten” inte fastnar i triggerbladets kant på 
vägen ned.  
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Figur 38, Tripp-trigger i stängt läge. 

 
 
 

 
 
 
Tripptrigger-bladet har också en liten kant längst ner i kanten. När cylindern 
trycks ned och tripp-triggerbladet åker ut så täcker denna kant den lilla ”hatten” 
på cylindern och håller denna på plats i dess nedtryckta läge, se figur 39.  
 

 
 

 
 

 
Figur 39, tripptrigger-lösning i öppet läge. 
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För att ta hänsyn till DFMA-analysen som tidigare nämnts i kapitel 3, så har 
beslagets delar försökt att minimeras till så få delar som möjligt. Detta ska 
underlätta tillverkningen samt göra det smidigt om användaren skulle behöva 
reparera beslaget eller byta ut en specifik del. Den ska vara enkel att montera 
ihop samt att demontera.  
 
Ett första antagande är att det endast är följande delar som kommer att behövas 
vid tillverkningen: 

 Den gjutna stora delen av beslaget med en insvetsad platta med hål i samt 

hål för triggerlina samt upp-och nedhal, se plattan i figur 40. 

 En smal axel till cylindern med en på svetsad liten ”hatt”, samt tillhörande 

ring att fästa triggerlinan i, se figur 42. 

 Två hylsor, en som är lite kortare som kommer vara fastsatt i den smala 

axeln med någon form av stift, se figur 43 och 44.  

 En fjäder att trä på cylindern samt en fjäder att sätta på tripptrigger-

bladet.  

 Ett tripptrigger-blad med tillhörande stift att fästa med, se figur 41. 

 Gummiplattan som ska fästas bak på beslaget för att fungera som 

stötdämpning.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 40, platta  Figur 41, tripp trigger-blad 

Figur 42, cylinder med ”hatt” Figur 43, hylsa, fast Figur 44, hylsa, roterbar 
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5 Resultat  
 
Resultatet på det nya konceptet visas i figur 45. Största utvecklingen från dagens 
beslag är dess mer nätta form och renare design. Med detta menas att alla 
onödiga utstickande delar har tagits bort för att ersättas med andra lösningar. 
Exempel på detta är de stora fästbyglar som fanns på de förra beslagen, dessa 
har nu ersatts med en replösning; bestående av endast en hålighet i beslaget. 
Färre utstickande delar gör att det blir mindre skador på däcket om beslaget 
skulle tappas, samt mindre friktion och motstånd när tamparna glider över 
beslaget. En annan åtgärd som har gjorts för att göra beslaget så skonsamt mot 
däcket som möjligt är den lilla skumplatta som placerats på beslagets bakre del. 
Eftersom det är denna del av beslaget som kommer nudda däcket först om 
bommen skulle tappas kommer denna platta att fungera som stötdämpare. Här 
finns även möjlighet för Seldén att placera sin logga för ökad synlighet.  
 

 
Figur 45, färdiga konceptet. 

 
Beslaget har även en lätt krökning på den övre ”läppen” för att gajen ska kunna 
glida ur på ett smidigare sätt.  
 
Tripp trigger-funktionen fungerar som tidigare nämnt av ett tripp trigger-blad 
som åker ut med hjälp av en fjäder när cylindern dras nedåt, beslaget triggas. 
Cylindern dras i sin tur nedåt genom en triggerlina både framme vid beslaget 
samt bak vid masten. Det var en önskan från användarna att ha möjlighet att 
trigga även framme vid beslaget därför placerades ett litet hål för en främre 
triggerlina på det nya konceptet.  
 
Det finns även två hylsor placerade på cylindern. Den ena ska sitta fast med ett 
stift för att kunna hålla den andra hylsan på plats. Den övre hylsan är den som 
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syns när beslaget är stängt. Denna ska sitta löst och kunna rotera, tanken är att 
den ska minska friktionen när gajen trycker mot cylindern.  
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6 Diskussion 
 
En stor del av detta projekt togs upp av att göra en mycket omfattande förstudie 
och research på spinnakerseglingsområdet. Detta berodde på att det krävdes en 
stor förståelse av själva spinnakerseglingen samt alla dess moment för att 
verkligen förstå problemet och syftet med projektet. Det visade sig snart att 
detta ämne var mer komplext än vad det först hade verkats som. Att göra en så 
pass stor research på själva spinnakerseglingen var därför mycket viktigt innan 
en vidare process kunde tas vid.  
 
Marknadsanalysen som sen gjordes gav även den en hel del nyttig information. 
Där kunde verkligen alla former av beslag undersökas och analyseras samt alla 
delar och formgivning ifrågasättas. Att börja med att analysera end-to-end 
beslagen var också en stor fördel; utbudet av dessa var mycket större och en hel 
del inspiration kunde hämtas därifrån till den senare konceptgenereringen, 
gällande både form och funktion. Detta var också mycket viktigt i med att det 
finns få olika tripptrigger-beslag att analysera vilket gjorde den specifika 
analysen kort. Det fungerade därför mycket bra att kunna kombinera ihop dessa 
två marknadsanalyser och hämta information och inspiration från båda delarna.  
 
Även om analysen gav mer förståelse för beslagens olika former och funktioner 
kunde denna fas ha utvecklats mer och fortsatt lite längre. Den skulle exempelvis 
ha kunnat kompletteras med ett funktionsträd för att verkligen få med alla små 
former och detaljer, analysera dessa och kunna sätta de in i sitt sammanhang. De 
funna funktionerna skulle sen kunnat sättas in i en morfologisk tabell för att 
utnyttja dessa för att kunna generera nya koncept baserade på redan befintliga, 
fungerande funktioner. Där och då gjordes inte detta, nästa moment blev istället 
användarstudierna. Det gjordes då det fanns ett behov att ifrågasätta de resultat 
som kommit fram ur marknadsanalysen och jämföra dem med användarens 
åsikter och kommentarer. I efterhand kan det verka som ett för raskt steg 
möjligtvis och det hade kanske varit bättre att stanna kvar i funktionsanalysen 
ett tag till för att samla mer information för att kunna gå vidare i processen med 
mer insamlad kunskap. 
 
Under användarstudierna var det i starten relativt svårt att få tag i användaren 
med specifik erfarenhet av dipp-gipp vid spinnakersegling. Dessa användare var 
också till viss del svåra att komma i kontakt med då de var mycket upptagna och 
ofta ute på resor. Metoden som valdes här var därför telefonkontakt där utvalda 
frågor ställdes. Denna metod fungerade relativt bra men det är alltid svårt att få 
de mest utvecklade svaren när det inte sker vid direkt personkontakt. Viktig 
inputs och intressanta åsikter kunde dock samlas in. I första delen av 
användarstudierna var det endast män i samma åldersgrupp som tillfrågades, 
detta var mindre bra i med att de oftast hade liknande åsikter och behov. För att 
försöka bredda perspektivet så letades det även upp kvinnor som fick svara på 
samma frågor. I med detta så kom ett nytt perspektiv in på problemet och nya 
behov tillkom. I detta skede kom förståelsen om hur viktigt det är att bredda 
användargruppen och höra allas åsikter, män som kvinnor, för att kunna 
utveckla en mer optimal produkt som ska kunna uppfylla så mångas behov som 
möjligt.  
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Konceptgenereringen började med en brainstorming. Denna metod valdes först 
för att försöka komma in i den kreativa processen med syftet att endast generera 
så mycket idéer som möjligt, utan att sätta upp gränser eller krav så tidigt i 
processen. Många av dessa idéer blev naturligtvis för ”galna” för att sen leva 
vidare men många kunde inspirera vidare till andra och fler intressanta 
lösningar. Det var dock svårt att göra en ”ordentlig” brainstorming då det krävs 
en större grupp med personer som har olika form av erfarenheter. I det här 
projektet fanns det inte tillgång till att samla ihop en så pass stor och varierande 
grupp utan denna metod hölls istället vid olika tillfällen med olika personer. Det 
var dock en fördel att de personer som deltog i brainstormingen hade stor 
erfarenhet av spinnakersegling, den bakgrundskunskapen kunna generera 
många rimliga idéer.  
 
Parallellt med konceptgenereringen så undersöktes även andra liknande 
mekaniska lösningar. Klättring och ridning var relevanta då de precis som 
segling är viktigt med säkring av rep i olika form. I klättring kunde mycket 
inspiration hämtas i med att det är de små formdetaljerna i karbinhakarna som 
kan vara en avgörande skillnad på hur säkringen av rep går till. Detta gjorde att 
fokus kunde läggas på de små formförändringarna hos beslagen och inse att en 
liten krökning exempelvis kan göra en mycket stor förändring på hur beslaget 
öppnas och stängs. Samma sak inom ridningen där mycket stor inspiration 
kunde hämtas från grimskaftet i konceptgenereringen. Det mest givande i denna 
undersökning var att diskutera problemet med utomstående, som inte hade 
erfarenhet av just segling, och höra vad de tyckte baserat på deras kunskap. Det 
upptäcktes snart att det finns många likheter inom dessa områden och det var 
viktigt att hämta inspiration från fler olika håll. Det är enkelt att fastna i hur folk 
har löst problemen inom seglingsbranschen innan och endast diskutera 
problemet med seglare i med att de har den största erfarenheten. Detta kan 
ibland försvåra en utveckling och det är lätt att fortsätta i samma gamla spår som 
innan.  
 
Nästa metod som valdes var idégeneratorn. Denna metod fungerade nästan som 
en slags fortsättning på brainstormingen men lite mer strukturerad. Eftersom 
Seldén samt användargruppen i ett tidigt stadie hade förklarat Tylaska-beslaget 
som deras favorit så använde detta som en slags måttstock i denna metod. Det 
ansågs vara ett bra tillfälle att analysera Tylaska-beslaget genom att använda 
idégeneratorn till att ifrågasätta dess former och funktioner. Denna metod blev 
på så sätt en relativt strukturerad metod även om den på många sätt är en 
kreativ metod. I idégeneratorn så ifrågasätts och tolkas först och främst 
beslagets olika funktioner. Detta var ett mycket bra sätt för att kunna generera så 
många idéer kring material, tripp-triggerlösningar samt design som möjligt. Det 
var också ett bra tillfälle att själv försöka förstå vad som var så eftertraktat med 
Tylaska-beslaget och varför det fungerar så bra idag. Vad finns det som kan 
ersättas eller göras om och vad är det som är så speciellt med dess design? 
Skisserna som kom fram under denna metod blev därför naturligtvis mycket 
inspirerade av Tylaskas gångjärnslösning i syfte att göra denna så ultimat som 
möjligt. Vad var det användarna och Seldén hade klagat på angående detta beslag 
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och hur skulle dessa problem kunna lösas var de primära målen efter denna 
metod. 
 
Det positiva med valet av idégeneratorn var möjligheten att kunna undersöka 
favoriten Tylaska på djupet och skaffa förståelse för vad som gjorde det så 
populärt. Även viktiga detaljer i dess design kunde anmärkas och leva vidare i 
den fortsatta konceptgenereringen för att kunna fortsätta att använda lösningar 
som redan fungerar mycket bra idag. Det negativa med metodvalet var att 
processen kanske tidigt styrdes in på en viss form av lösning. 
Gångjärnslönsingen blev tidigt ett mål att sträva efter även om det kanske just då 
var oklart om det var den specifika detaljen som gjort Tylaska så populär. I 
efterhand kan det verka något smalspårigt att fokusera så mycket på endast ett 
beslag så tidigt i processen när det istället hade varit bättre att fortsätta att hålla 
ett brett perspektiv på olika lösningar.  
 
Efter idégeneratorn valdes en metod som heter Ytterlighetstänkande. Den 
fungerade så att ytterligheter ställs mot varandra i syfte att analysera varför 
beslag ser ut som dem gör idag och hur de skulle kunna göras om. Denna metod 
var en mer ”fri” och kreativ metod än idégeneratorn och det genererade därmed 
mer ”galna” idéer då det handlade om ytterligheter. ”Hur kan beslagets göra så 
dyrt/billigt?” var exempel på en frågeställning som kom upp under denna metod. 
Naturligtvis var detta nyttigt för att det tvingar till att tänka helt annorlunda igen 
och inte bara fokusera på vad som ligger närmast till dagens lösning. Denna 
metod gav utrymme att tänka så brett som det bara gick åt alla håll. I efterhand 
kanske denna metod hade varit bättre att göra direkt efter brainstormingen 
eftersom denna blev mindre strukturerad än idégeneratorn. Att köra de kreativa 
metoderna först innan de strukturerade metoderna tar vid kunde ha varit ett 
mer effektivt alternativ. Dock fungerade detta bra då det på ett sätt kunde öppna 
perspektivet igen efter allt fokus på Tylaska-beslaget.  
 
När de första koncepten var satta och uppskissade fanns det vissa oklarheter 
med ett av koncepten; ”hävarms-konceptet”. Det var inte bara svårt att 
visualisera konceptet i en skiss, det skulle även bli svårt att förklara och kunna 
diskutera detta koncept med Seldén vid presentation. Det togs därför ett beslut 
om att bygga en modell av just detta specifika koncept. De andra koncepten hade 
tillräckligt mycket likheter och igenkänningsfaktor med dagens beslag att de var 
tydligare och lättare att förstå. Modellen smiddes ihop av järnrör och blev till en 
riktigt välgjord modell. Tanken med att bygga modellen var mest att visa just hur 
denna ”hävarms-lösning” skulle fungera. Modellen som byggdes blev mycket 
välgjord och i proportion men fick inte till de exakta måtten för en fungerande 
”hävarms-lösning”. Detta gjorde att det blev svårt för Seldén att förstå hur 
lösningen skulle fungera exakt. Kanske blev modellen också lite ”för välgjord”, 
vilket kan ge Seldén intrycket av att mer fokus redan lagts på ett specifikt 
koncept. Så här tidigt i designprocessen är det viktigt behandla alla koncepten 
jämlikt för att alla ska ha lika stor chans att utvecklas. Ett alternativt hade varit 
att presentera alla koncept i skiss-form samt att göra en enkel mekanisk 
prototyp av just detta koncept och ta med att visa. Den prototypen kunde istället 
vara gjord i ett billigare och mindre tåligt material som lätt går att ta isär för att 
ändra vinklar och längd på ett enkelt vis.  
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Efter presentationen av konceptet så förklarade Seldén att de saknade ett 
koncept med cylinder-lösning. Vilket är den lösningen som Seldén redan 
använder idag. Det var som tidigare nämnt ett medvetet beslut, att inte ta med 
ett sådant koncept, utan att istället fokusera på att ta fram lösningar som skulle 
skilja sig från dagens lösning. En tanke var att presentera tre olika koncept för 
Seldén; ett som var konservativt, ett som var mycket mer nytänkande och lite 
”galet” och ett som var någonstans mitt i mellan dessa två. I det här fallet blev 
Tylaskas gångjärnslösning det konservativa alternativet, kanske hade det i det 
här fallet varit bättre att ta fram en cylinderlösning, som låg närmare Seldéns 
redan befintliga lösning. Efter denna input så letades en tidig skiss fram av ett 
cylinderkoncept. Denna skiss användes sen för att göra metoden idégeneratorn 
på nytt för att försöka att finna nya, innovativa lösningar för just detta koncept. 
Idégeneratorn valdes i med att den, som tidigare nämnt, var en mer specifik 
metod i sitt sätt att ifrågasätta hur beslagets olika funktioner och former kan 
göras så optimalt som möjligt. Här fanns också insikten i att Seldén var ute efter 
ett koncept som inte låg allt för långt ifrån sin redan befintliga lösning. Deras 
vision var istället att optimera deras redan befintliga lösning och lägga fokus där 
istället för att försöka utveckla ett helt nytt koncept.  
 
Efter att ha gjort idégeneratorn på cylinderkonceptet kunde ett nytt koncept 
skissas fram som godkändes av Seldén. Detta koncept ville de fortsätta utveckla 
och de tyckte om grunden som hade designats fram. För att vara säker på att inte 
Seldén tagit ett beslut endast baserat på vad som redan fungerar idag och det 
mest ”trygga och säkra” valet, så gjordes även en enkät, som tidigare nämnt. Att 
lyssna till användarna, genom denna enkät, kändes mycket viktigt och att ha 
deras åsikt i ryggen innan det definitiva beslutet togs var relevant. Enkäten 
visade att seglarna var också de överens om att cylinderkonceptet var det beslag 
de helst skulle använda och trodde mest på. I efterhand kan det verka som att en 
enkät kanske inte gav det mest trovärdiga svaren. Ett alternativ som hade känts 
mer pålitligt skulle vara att möta personerna i verkligheten och förklara varje 
koncept mer i detalj, ett i taget. Möjligtvis också göra enkla modeller som kan 
förenkla förklaringen av vissa mekaniska funktioner. Det kan lätt bli att 
användare klickar i de alternativ i enkäten som känns mest bekanta och som de 
känner mest tilltro till. Dock kändes en enkät som ett bra alternativ i den stund, 
då som sagt användargruppen var mycket svåråtkomlig och utspridd och 
möjlighet till personliga möten var mycket begränsad.  
 
Även om både enkäten och Seldéns åsikt var att cylinderkonceptet var det bästa 
alternativet att fortsätta att utveckla vidare, kändes det relevant att också göra 
en mer strukturerad konceptsvalsmetod för att undersöka vilket det mest 
lämpade konceptet var. Metoden som valdes var The Weighted Objectives 
method. Denna metod är en mycket struktrurerad och konkret metod som väger 
koncepten emot varandra på ett tydligt sätt. Den gav ett mycket tydligt resultat 
att cylinderkonceptet även här var det vinnande konceptet. Det kan dock nämnas 
att det var svårt att väga de olika koncepten mot varandra också i denna 
strukturerade metod. Detta beror på att de två andra koncepten är så pass 
outvecklade att det inte går att avgöra exakt hur bra de kommer fungera i 
verkligheten. Det har lösningar som på många sätt i praktiken kan kännas 
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överlägsna de mer traditionella men i praktiken är allt för osäkera. Detta gör 
naturligtvis att dessa koncept hamnar längre ner i rankingen på grund av 
osäkerheten. För att göra en så rättvis bedömning som möjligt skulle de tre 
koncepten ha behövts utvecklas lika mycket. Detta fanns det dock inte tid till 
eller intresse från Seldén att göra. När Seldén var så pass säkra på sitt beslut om 
vilket koncept de ville fortsätta arbeta med fanns det inte heller något behov att 
fortsätta utveckla de resterande alternativen.  
 
Det finns krititerier i kravspecifikation som inte har kunnat kontrolleras, detta 
beror främst på att en modell eller prototyp inte har byggts av det slutgiltliga 
konceptet. Hade en modell byggts skulle denna kunna utsättas för tester och 
användbarheten skulle kunna prövas av seglarna. Detta var tyvärr inte möjligt 
under projektets gång på grund av tidsbrist. Parametrar gällande utseende och 
form har däremot kunnats kontrolleras på ett bättre sätt. Detta beror på att 
konceptet har ritats upp i CAD och måtten från kravspecifikationen har kunnats 
jämföras med det färdiga resultatet. De krav från kravspecifikationen angående 
funktion samt säkerhet har till viss del kunnat kontrolleras. I med att 
grunddesignen påminner om de redan befintliga beslagen på marknaden idag, 
kan ett antagande göras att funktionaliteten borde fungera. Den största 
förändringen i produktutvecklingen är avskalandet av utstickande delar samt 
mjukare form på beslaget, dessa förändringar borde endast bidra till en 
förbättring från beslagen på marknaden idag.  
 
Krav angående beslagets hållfasthet och de krafter som verkar på beslaget har 
varit svåra att kontrollera. För att göra detta på ett bra sätt skulle det behövts 
göras ett antal olika FEM-simuleringar. Detta beror på att handberäkningarna 
hade blivit alldeles för omfattande och avancerade och därmed ökat osäkerheten 
på resultatet. Om FEM-simuleringarna hade kunnats göras skulle 
dimensioneringen på beslagets kunnats kontrolleras; om den är tillräckligt 
robust eller för bräcklig i sin design. Det är relevant att testa om 
dimensioneringen på beslaget är tillräcklig och om det skulle tåla de krafter som 
det kommer utsättas för. Dessa tester har påbörjats men inte hunnits att 
slutföras, åter igen, på grund av tidsbrist. Om FEM-simuleringana hade visat att 
dimensioneringen inte är tillräcklig för att stå emot de verkande krafter skulle 
vissa delar behövts göras mer robusta för att åtgärda detta. Det är främst 
beslagets övre delar, kring dess öppning som i så fall skulle behöva få en ökad 
diameter och tjocklek. Detta skulle i sin tur påverka tillverkning- och 
materialkostnaden. Ökar dimensionerna på beslaget, krävs det mer material, 
vilket ökar kostnaden vid tillverkning. Vilket material som valts påverkar såklart 
också tillverkningskostnaden, här har Seldén redan bestämt att materialvalet ska 
vara rostfritt stål. Materialvalet kommer sen styra vilka tillverkningsmetoder 
som kommer vara möjliga. Dessa tillverkningsmetoder är också relevanta 
parametrar i beräkningen av tillverkningskostnaden.  
 
Ett annat krav som har varit svårt att kontrollera, är den minsta livslängden på 
10 år. Detta krav är också beroende av parametrar som dimensionering, material 
och tillverkning. Om det hade funnits mer tid skulle denna kunnats beräknas, 
efter att de ovan nämnda parametrar hade bestämts.  
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Anledningen till denna tidsbrist, beror främst på att konceptvalet tog upp mycket 
tid. Även om Seldén hade en bestämd åsikt om hur konceptet skulle se ut fanns 
det också en vilja att utveckla vidare de andra konceptet. Det blev där med en del 
onödig tid som lades ned på att utveckla koncept som ändå inte kunde utvecklas 
vidare, på grund av Seldéns tidiga satta beslut. Det hade varit bättre att fokusera 
på ett koncept tidigare i processen och sen kunna lägga ned all tid på att utveckla 
detta så långt som möjligt. Då skulle det funnits mer tid till att bestämma 
tillverkningsmetod, ultimata materialval, livslängd och dimensionering. Detta 
var inte självklart i processen just då i med att det fanns en vilja att utveckla 
vidare de andra koncepten också för att kunna se deras fulla potential.  
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