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Sammanfattning 
Under våren 2009 kontaktades Silva Sweden AB för ett samarbete inom ramarna för ett examensarbete. 
Företaget hade tidigare diskuterat möjligheten att ta fram en mätande motionsutrustning som kan 
användas till fler än en aktivitet. Målet med examensarbetet har därmed varit att utveckla och formge en 
multiträningsprodukt som registrerar och redovisar användarens fysiska prestation under flera olika 
motionsformer. Syftet med arbetet har varit att använda metoder för design och produktuveckling för att 
ta fram en multiträningsprodukt som ska komplettera Silvas produktportfölj. 

Arbetetsgången har följt en produktutvecklingsprocess indelad i de fyra faserna Marknadsanalys, 
Konceptgenerering, Konceptutveckling och Konstruktion. Inledningsvis lades stor vikt vid den första 
fasen där omfattande research och teoristudier genomfördes och som syftade till att identifiera rätt 
målgrupp för en multiträningsprodukt från Silva. Målgruppens träningsvanor och behov låg sedan till 
grund för vilka träningsformer som produkten skulle utvecklas för. Ett stort antal koncept arbetades fram 
som alla uppfyllde de krav och önskemål som formulerats i en kravspecifikation. Det bästa konceptet 
vidareutvecklades och formgavs, varefter ingående teknikkomponenter, material, tillverkningsmetoder 
och detaljerad konstruktion definierades. 

Multiträningsprodukten, Silva Quattro-S, är utvecklad för de fyra motionsformerna gång, löpning, 
cykling och simning. Den ingående tekniken är baserad på aktiva sensorer som mäter användarens 
momentana rörelse. Sensorerna är placerade i en huvudenhet samt två pod-enheter. Huvudenhetens LCD-
display återger användarens prestation i anpassade värden (t ex hastighet, distans, aktiv tid och förbrukad 
energi) och enheten är, via USB, kompatibel med Silvas interaktiva träningscommunity 
www.silvaconnect.com.  

Mätning av motionsformerna gång, löpning, cykling och simning i en och samma produkt gör Silva 
Quattro-S till en träningsutrustning unik i sitt slag. Genom optimerad teknologi och konstruktion har en 
förmånlig prisbild för produkten uppnåtts. I kombination med nytänkande design skapas goda 
förutsättningar för en lansering av produkten på marknaden våren 2011. 

http://www.silvaconnect.com/�
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Abstract 
In the spring of 2009 Silva Sweden AB was contacted for a collaboration within the scope of a Master 
Thesis project. The company had discussed the possibility to develop a device that monitors user 
movement during different types of exercise. The objective of this Master Thesis has therefore been to 
develop and design a multi training device that records the user’s physical performance during several 
activities. The purpose of the thesis project has been to use scientific methods for product development in 
order to design a multi device that supplements Silva’s range of products. 

The project followed a product development process divided into four phases; Market Analysis, Concept 
Creation, Concept Development and Construction. The first phase consisted of significant research and 
litterature studies and aimed to identify the target group for a multi device from Silva. The habits and 
needs of the target group indicated which activities the product should be able to measure. A large 
number of concepts were then created, meeting the demands stipulated in a requirement specification. 
The strongest concept was then further developed and designed and technologies, materials, detailed 
construction and  manufacturing methods were later defined.  

The multi training device, Silva Quattro-S, is developed for walking, running, biking and swimming. The 
technology is based on active sensors monitoring the user’s movements momentarily during the workout. 
The sensors are placed in a Main Unit and two external Pod Units, where the Main Unit presents 
performance data such as speed, distance, active time and consumed energy on a LCD display. The 
product is, via USB, compatible with Silva’s interactive exercise community www.silvaconnect.com.  

Monitoring exercise during walking, running, biking and swimming in one single product makes Silva 
Quattro-S unique on the market. Additionally an advantageous pricing of the product has been obtained 
by optimized technology and construction. This combined with innovative design creates good conditions 
for an eventual market launch of the product in the spring of 2011.

http://www.silvaconnect.com/�
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1   Inledning 
Detta inledande kapitel beskriver examensarbetets utgångspunkt  och introducerar 
bakomliggande fakta och problemställning. I kapitlet beskrivs även arbetets mål och syfte 
samt vilka delar av produktutvecklingsprocessen som legat utanför ramen för 
examensarbetet.  

1.1   Bakgrund 
Produktutvecklingsarbetet som beskrivs i denna rapport är ett examensarbete utfört på 
civilingenjörsprogrammet Design och Produktframtagning, inriktning Industriell Design, på 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet motsvarar 30 högskolepoäng och genomfördes 
våren/sommaren 2009 tillsammans med företaget Silva Sweden AB i deras lokaler i Stockholm. 

1.1.1  Silva Sweden AB 
Silva Sweden AB är ett svenskt företag med huvudkontor i Sollentuna utanför Stockholm. 
Företaget har funnits sedan 1933 och ingår sedan 2006 i Fiskarskoncernen. Inom Silva finns tre 
produktkategorier; Navigation, Mobile light och Wellness och företagets produkter riktar sig mot 
friluftsaktiviteter såsom vandring, segling, orientering och övrig motion. Företagets målgrupp är i 
dagsläget mycket bred och produkterna kan användas av nybörjare såväl som professionella 
utövare. Exempel på produkter från Silva är stegräknare, kikare, orienteringsutrustning, 
pannlampor och gångstavar.  

I dagsläget befinner sig Silva i ett expansivt skede inom produktkategorin Wellness och ambitionen 
inom företaget är att bredda katergorin som idag till största del består av stegräknare, s.k. 
pedometrar. Samtidigt finns önskemålet att föryngra företagets målgrupp samt komplettera 
sortimentet med mer träningsorienterade produkter.  

1.1.2  Vardagsmotion 
Vardagsmotion är, enkelt uttryckt, all fysisk aktivitet som en person genomför i sitt dagliga liv. 
Begreppet är idag välkänt och allt fler människor har insett betydelsen av att röra på sig för att 
förbättra sitt välbefinnande. Samtidigt kommer larmrapporter om ökad fetma i Sverige och 
utomlands och fenomenet resulterar både i ohälsa bland befolkningen och kostnader för samhället. 
Vardagsmotionens goda effekter är uppenbara för de flesta men trots detta finner många det svårt 
att komma ingång med sin motion eller att utöka sina fysiska prestationer. 

På marknaden finns idag en uppsjö av produkter från olika varumärken som mäter och redovisar 
användarens rörelse under träning eller vardagsmotion. Dessa hjälpmedel syftar till att höja 
motivationen inför, under och efter utövandet. Med hjälp av vissa av dessa verktyg finns också 
möjligheten att spara sina resultat och på så sätt analysera sin utveckling samt jämföra, tävla och 
interagera med andra motionsintresserade användare.  

1.2 Problembeskrivning 
I dagens samhälle finns det en växande grupp människor som har en aktiv livsstil med flera olika 
motionsaktiviteter i sin vardag.  För den intresserade finns många olika produkter att köpa som kan 
mäta och analysera dessa aktiviteter. Dessa konsumentprodukter är oftast anpassade för att mäta  
en enskild typ av aktivitet, som t ex gång, löpning eller cykling. Detta innebär att om man vill 
använda sig av flera hjälpmedel är man som konsument tvungen att inhandla en produkt för varje 
aktivitet, något som kan resultera i att man måste bekosta och hantera många olika produkter för 
sin motion.  

På uppdrag av Silva genomförde SIFO år 2008 en undersökning med syftet att identifiera Silvas 
kunder samt analysera deras användande av och önskemål på företagets produkter. I 
undersökningen framkom det att det finns önskemål på en ny produkt som integrerar mätning av 
flera aktiviteter. Detta ligger också i linje med Silvas ambition med att bredda Wellness-kategorin 
med nya produkter samtidigt som man med dessa vill nå ut till en ny målgrupp. 
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1.3  Mål och syfte 
Målet med examensarbetet har varit att, för företaget Silva, utveckla och formge en ny 
träningsprodukt som mäter och återger användarens fysiska prestation under fler än en 
motionsaktivitet.  

För att uppnå målet bestod den inledande delen av arbetet av att identifiera och definiera 
målgruppen för den tilltänkta träningsprodukten samt att studera dennas träningsvanor och 
beteenden. Detta resultat låg sedan till grund för utvecklingen av en ny multiträningsprodukt för 
Silva som kan användas till flera av målgruppens vanligaste aktiviteter och som uppfyller 
målgruppens behov vid träning och motion.  

Syftet med examensarbetet har varit att med hjälp av välkända metoder för design och 
produktutveckling utveckla en ny träningsprodukt inom Silvas kategori för Wellness. 
Utvecklingsarbetet har resulterat i en detaljerad produktbeskrivning och ett designförslag på den 
nya muliträningsprodukten. Projektet presenteras med hjälp av en designprototyp samt datormodell 
av produkten, en rapport samt en digital presentation.  

1.4 Metod 
Den övergripande metod som har använts för att genomföra examensarbetet på Silva följer 
strukturen för en produktutvecklingsprocess. Arbetets faser löper parallellt med liknande projekt på 
företaget och beskrivs mer ingående i avsnittet 2.2 Produktutveckling. 

1.5 Hypotes 
En inledande hypotes formulerades i syfte att konkretisera produktutvecklingsarbetets 
utgångspunkt: 

• Produkten som ska utvecklas mäter prestation under flera olika 
motionsformer. 

• Produkten kan kopplas till en dator och är kompatibel med Silvas 
träningscommunity  www.silvaconnect.com.  

• Produktens nyhetsvärde ligger i de kombinerade motionsformerna. 

 
1.6  Avgränsningar 

I utvecklingsarbetet har en del avgränsningar varit nödvändiga på grund av begränsad tidsåtgång.  

För att i multiprodukten lägga samman resultatet från de olika motionsformerna till ett gemensamt 
värde krävs att ett system för denna översättning utvecklas. Detta arbete har legat utanför ramarna 
för examensarbetet och behandlas endast kortfattat i rapporten. Vidare kommer produkten 
användas tillsammans med Silvas webbapplikation www.silvaconnect.com. Funktioner och tjänster  
på sajten har inte studerats i detta utvecklingsarbete och i rapporten ges endast ett exempel på hur 
multiprodukten och sajten kan fungerara tillsammans. 

Den produkt som ska utvecklas består av en grundenhet samt ett antal tillbehör. I arbetet har fokus 
lagts på att utveckla grundenheten fullständigt och endast konceptförslag ges på övriga 
komponenter.  

Ett användargränssnitt har tagits fram för multiproduktens display. Detta är dock baserat på teori 
och tidigare lösningar och har inte validerats med användartester eller dylikt.  

http://www.silvaconnect.com/�
http://www.silvaconnect.com/�
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2  Företagsbeskrivning Silva Sweden AB 
I detta kapitel görs en övergripande presentation av Silva som företag. En kort 
beskrivning av företagets bakgrund, organisationens uppbyggnad och produktportfölj ges 
samt en förståelse för hur arbetet drivs inom företagets produktutvecklingsteam. 
Avslutningsvis beskrivs Silvas målgrupp för produktkategorin Wellness samt företagets 
framtidsplaner.  

2.1  Historia 
Silva grundades år 1933 av orienterarbröderna Alvar och Björn Kjellström tillsammans med 
orienteraren och innovatören Gunnar Tillander. Den senare hade länge funderat på hur dåtidens 
kompasser kunde förbättras och utvecklade snart världens första vätskefyllda kompass. 
Verksamheten utvecklades därefter snabbt och Silvas kvalitetskompasser har sedan starten varit 
det naturliga valet för orienterare och friluftsmänniskor. Idag är företaget världsledande på 
området. I Figur 1 visas en modern kompass från Silva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Modern Silva-kompass. 

År 1980 fick företaget namnet Silva Sweden AB samtidigt som man breddade sin produktportfölj 
med andra typer av produkter för friluftsliv. År 2006 blir Silva en del av finska Fiskars 
Corporation och utgör tillsammans med företagen Gerber och The Brunton Company koncernens 
affärsområde för friluftsredskap. Företaget har ca 250 anställda, varav 80 arbetar på huvudkontoret 
i Sollentuna. Silva omsätter i dagsläget, tillsammans med sina dotterbolag, ca 34 miljoner euro och 
är representerade i ca 100 länder med Europa och Centralamerika som ledande exportmarknader.  

2.2  Produktutveckling 
På Silvas huvudkontor sker konceptutveckling av produkter av företagets utvecklingsteam NPD 
som står för New Product Development. Gruppen består av totalt 6 st medlemmar med 
befattningar såsom Kategorichef, Kategoriansvarig, Teknisk projektledare, Projektledarassistent, 
Industridesigner samt Konstruktör. I det fortsatta arbetet kommer hänsvisningar till 
utvecklingsteamet ske med beteckningen NPD.  

Silva arbetar efter en linjär produktutvecklingsprocess, se Figur 2, och arbetsgången kan liknas vid 
en stage-gate-modell som är mycket vanlig inom produktutveckling. Modellen utgår från en 
process som är indelad i ett flertal olika unika faser. I slutet av varje fas inträffar en s k Approval 
Gate i vilken projektet tilldelas ett Go eller ett No Go beroende på dess uppskattade potential. 
(Ulrich & Eppinger, 2008) 
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Figur 2. Silvas utvecklingsprocess. 

Som Figur 2 visar är Silvas produktutvecklingsarbete indelat i fem unika faser. Processen baseras 
på att en utvecklingsprodukt är identifierad vid startfasen Qualification. Före denna fas sker alltså 
Silvas konceptualiseringsarbete i vilken marknadens och målgruppens behov och önskemål 
analyseras för konceptframtagning av nya produkter. Fasen resulterar i en s k PQF (Product 
Qualification Form) vilken är en konceptbeskrivning som ligger till grund för arbetet i 
Qualification-fasen.  

Silvas konceptualiseringsfas inleds normalt i mars varje år och i augusti samma år levereras PQF-
materialet varpå utvecklingsprocessen i Figur 2 inleds. Produktutvecklingsarbetet av 
multiträningsprodukten har således löpt parallellt med Silvas ordinarie konceptualiseringsarbete 
som bedrivs av NPD. 

En modell för detta examensarbetes arbetsprocess har utarbetats och visas i Figur 3 nedan.  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3. Examensarbetets utvecklingsprocess. 

Arbetet inleds med en Planeringsfas som avslutas med det obligatoriska planeringsseminariet. 
Under denna fas inleds också en litteraturstudie som fortlöper in i nästa fas. I Marknadsanalysen 
dokumenteras befintliga lösningar och målgruppen och dess behov analyseras. Fasen avslutas med 
en definition av produktens målgrupp samt en analys av vilka önskemål på produkten denna har. I 
fasen Konceptgenerering tas ett antal produktkoncept fram och avslutas med ett konceptval. I den 
avslutande fasen Konstruktion vidareutvecklas det valda konceptet.  

I övrigt har avlutande av varje fas skett tillsammans med Silva samtidigt som utredning av 
produktens tekniska förutsättningar har skett i samråd med Silvas leverantörer samt NPD-teamet. 

2.3  Produktportfölj 
Silvas produkter är inriktade mot friluftsliv och delas in i de fyra olika produktkategorierna 
Wellness, Mobile Light, Outdoor Equipment och Compasses. Bland dessa ryms produkter såsom 
kompasser, pedometrar, gångstavar, stoppur, pannlampor, orienteringsutrustning och kikare. I Figur 
4 visas exempel på produkter från några av dessa kategorier. 
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Figur 4. Produkter från Silva; Stormtändare, båtkompass och pedometer.  

Idag sker tillverkningen av Silvas kompasser fortfarande till viss del i anknytning till 
huvudkontoret i Sollentuna medan resterande produktion sker i Silvas egna fabriker i Kina och 
Taiwan. Utveckling av nya produkter sker i samma utsträckning som förbättring av företagets 
befintliga produkter.  

2.3.1  Produktkategorin excercise-4-life 
För att hjälpa människor till ett mer aktivt liv har Silva lanserat produktlinjen exercise-4-life som 
är en del av produktkategorin Wellness. Dessa produkter är träningsutrustning som mäter och 
redovisar användarens rörelse i syfte att höja motivationen samt göra den fysiska aktiviteten mer 
spännande. Exercise-4-life utgörs av pedometrar, gångstavar samt stoppur. 

Huvudprodukten inom kategorin är pedometern, som kallas för stegräknare i folkmun, och i 
dagsläget finns 17 olika pedometervarianter från Silva. Den bäst säljande pedometern är 
Pedometer Plus som såldes i ca 300 000 exemplar år 2008. Priset på Pedometer Plus är hos 
återförsäljare ca 300 SEK. I början på 2009 lanserade Silva sin mest avancerade pedometer hittills, 
ex3 connect, med vilken användaren kan överföra sina träningsdata till träningswebcommunityt 
www.silvaconnect.com. Figur 5 visar en bild på pedometern ex3 connect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 5. Silvas senaste, och mest avancerade, pedometer ex3 connect.  

http://www.silvaconnect.com/�
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Dataöverföringen från ex3 connect ger användaren möjlighet att kontinuerligt följa upp och planera 
sin prestation med hjälp av överskådliga diagram på hemsidan. Användaren kan enkelt se hur de 
egna målen och kraven uppfyllts genom lagrade resultat samtidigt som man kan delta i tävlingar, 
hitta träningskompisar och utmana vänner. Pedometern ex3 connect har ett pris hos återförsäljare på 
ca 500 SEK, vilket Magnus Svensson på Silva uppger vara en maxgräns för hur mycket man kan 
tänka sig att betala för en pedometer. Detta är baserat på att det finns ett mycket stort antal 
pedometrar på marknaden idag, där priset på vissa varianter ibland ligger under 100 SEK. 

2.4  Målgrupp 
Silvas slogan är ”Get out there”, se Figur 6. Detta uttryck visar på företagets mentalitet att 
uppmuntra både anställda och användare till ett aktivt liv.  

 

 

 

 

 
 

Figur 6. Silvas slogan. 

Företagets produkter och kunskap syftar också till att fungera som hjälpmedel inom området för 
friluftsliv. De olika produkterna varierar dock mycket i komplexitet och företagets slutkunder är 
allt från nybörjare till professionella användare. Inom produktlinjen exercise-4-life vänder sig Silva 
till vardagsmotionären. I dagsläget utgörs majoriteten av denna grupp av kvinnor i åldern 50 år och 
uppåt.  

2.5  Framtida målsättning 
De närmsta åren förväntas kunderna inom Silvas marknadsområde bli allt mer krävande. Detta 
innebär att företaget måste fokusera på utveckling av produkter som är nyskapande och medger en 
förenklad/förbättrad användning. Som ett led i denna utveckling ligger storsatsningen exercise-4-
life och helt nyligen träningscommunityt www.silvaconnect.com. Inom utvecklingsgruppen NPD 
har man ambitionen att många av framtidens produkter ska vara kompatibla med webbtjänsten i 
syfte att erbjuda användarna ett mer komplett träningsverktyg samt skapa ett mervärde för kunden.  

Vidare är man inom företaget medveten om att de flesta produkterna inom kategorin Wellness 
riktar sig till personer som befinner sig i början av sitt aktiva liv. Det är vardagsmotionärer som har 
kommit igång med lättare motion såsom promenader eller stavgång. När vissa av dessa användare 
får mersmak lägger de till aktiviteter, såsom cykling, till sin motion eller övergår till mer intensiva 
motionsformer, såsom löpning. Silva upplever att de i detta steg förlorar kunden till andra 
varumärken, som resultat av att företaget saknar produkter för dessa aktiviteter eller att de 
befintliga produkterna uppfattas som för enkla.  

I syfte att behålla de mer aktiva vardagsmotionärerna samt bredda den befintliga målgruppen har 
Silva som målsättning att utveckla nya produkter som uppfyller kraven för dessa användare. Detta 
examensarbete är ett steg i den processen.  
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3  Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs för den teori som legat till grund för utvecklingsarbetet på Silva. 
Inledningsvis studerades motion och dess bakomliggande psykologi. Olika typer av 
mätande träningsutrustning och teknik har även studerats samt teori och metodologi för 
målgruppsanalys. 

3.1  Motion 
Detta avsnitt ger en kortare bakgrund till området motion med fokus på motionens syfte och 
effekter. Avsnittet tar även upp teorin bakom motivationshöjande metoder och tekniker. 

3.1.1  Allmänt om motion 
Genom hela människans historia har fysisk aktivitet varit en del av vårt dagliga liv och en 
förutsättning för både psykisk och fysisk hälsa. I takt med västvärldens utveckling, där många 
fysiska arbetsuppgifter idag utförs av maskiner och där persontransporter sker med olika typer av 
hjälpmedel (bil, tåg, flyg) har den genomsnittliga dagliga energiförbrukningen genom fysisk 
aktivitet minskat avsevärt. Enligt Världshälsoorganisationen WHO är brist på fysisk aktivitet en av 
de tio ledande globala dödsorsakerna och beräknas årligen orsaka 1,9 miljoner dödsfall i världen. 
(WHO, 2002) 

Samtidigt anger Folkhälsoinstitutet att ungefär hälften av Sveriges vuxna befolkning idag är 
otillräckligt fysiskt aktiva och att den fysiska aktiviteten minskar med stigande ålder. En 
stillasittande livsstil är en viktig bidragande orsak till sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, 
cancer, diabetes och fetma. En ökning av den fysiska aktiviteten hos befolkningen skulle därför 
medföra en kraftig förbättring av folkhälsan och minskade kostnader för samhället. (Statens 
Folkhälsoinstitut, 2005) 

I boken Vardagsmotion beskriver författarna Johan Faskunger och Erik Hemmingsson att 
lågintensiv fysisk aktivitet, såsom raska promenader eller cykling, är tillräckligt för att ge mycket 
goda hälsoeffekter. En konsekvens av regelbunden fysisk aktivitet är förbättrad insulinreglering i 
kroppen, vilket förebygger både hjärt- och kärlsjukdomar. Vidare sjunker den normala 
hjärtfrekvensen och hjärtats slagvolym ökar med minskat syrebehov och risk för blodproppar som 
resultat. Under motionen belastas även kroppens ben och leder vilket ökar muskulaturen och 
stärker skelettet. Ett aktivt liv kan även bidra till viktminskning samt stärka immunförsvaret. 
(Faskunger & Hemmingsson, 2005) 

Under senare år har ny forskning visat på att det inte bara är renodlad styrke- eller 
konditionsträning som räknas för förbättrad hälsa utan all fysisk aktivitet ger resultat. Idag 
definieras fysisk aktivitet enligt nedanstående formulering. (Caspersen, Powell et al, 1985) 

 

”All kroppsrörelse utförd av skelettmuskulatur  
som resulterar i ökad energiåtgång.” 

 

Svenska Läkaresällskapet rekommenderar minst 30 minuter måttligt intensiv fysisk aktivitet 
dagligen för allmän hälsa och välbefinnande (Svenska Läkaresällskapet, 2001). Forskning har 
också visat att de positiva hälsovinsterna uppnås tidigt, redan efter fem minuters aktivitet, och att 
man kan räkna samman många korta aktivitetsperioder under dagen (Saris, Blair et al, 2003). Dock 
är den allmänna rekommendationen att vara aktiv under minst 10 minuter per gång för att det ska 
ge effekt på den allmänna konditionen och det allmänna välbefinnandet. (Danielsson 2008) 

En annan rekommendation som ofta anges är att man bör gå minst 10 000 steg per dag för att 
vardagsmotionen ska ge effekt på hälsan. Det är det totala antal steg som man tar under dagen som 
här räknas samman och man behöver alltså inte slutföra alla stegen under ett träningspass. Senare 
tids forskning har dock visat att 10 000 steg om dagen kan vara för lite för aktiva och för mycket 
för inaktiva och man bör därför anpassa antal steg efter ålder och fysik. (Raustorp, 2002) 
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3.1.2  Varierad motion 
I allmänhet gäller att man ska försöka variera sin träning i så stor utsträckning som möjligt, främst 
för att minska risken för överbelastning samt för att stimulera flera olika typer av muskelgrupper. 
Även i samband med vardagsmotion kan variation vara nyttigt då detta minskar risken för tappat 
intresse samt ökar områdena för möjlig aktivitet i vardagen. Exempelvis kan man alternera mellan 
att promenera och cykla till jobbet eller leta efter nya fritidsaktiviteter att delta i. (Woxnerud, 1997) 

Om möjlighet finns är det en självklar fördel om man kan kombinera sin vardagsmotion med mer 
högintensiv aktiv motion, som t ex löpning, aerobics eller simning eller med aktiv rekreation som   
t ex tennis, ridning eller dans. Dessa aktiviteter bidrar till ökad kondition och kan utföras mer 
sällan, t ex 3 dagar i veckan och under 20-30 minuter varje gång. (Woxnerud, 1997) 

3.1.3  Motivation 
I dagens högteknologiska samhälle är det ett medvetet val att leva ett aktivt liv och det finns många 
undanflykter till varför man inte motionerar. Faktorerna som påverkar en persons vanor är många 
och ligger både på individ- och gruppnivå och många gånger även på samhällsnivå.  

År 2003 genomförde Sifo en telefonintervju om kost och motion i Sverige där 1 000 personer över 
15 år svarade på frågor kring deras motionsvanor. Undersökningen visade att hälften av de 
tillfrågade ansåg att de motionerade ofta och att kvinnor rör sig något mer än män. De som 
motionerade mer sällan uppgav att huvudanledningarna till detta är tid- och motivationsbrist 
samtidigt som majoriteten uppgav att de inte ökat sin fysiska aktivitet det senaste året. 
Avslutningsvis ansåg deltagarna att motion och kost är de viktigaste faktorerna för att ändra sin 
kroppsvikt. (”Sifo”, 2003) 

Johan Faskunger har en doktorsexamen inom fysisk aktivitet och skriver i sin bok Motivation för 
motion att början till regelbunden motion ligger i att ändra sina livsvanor. Genomför man en 
aktivitet regelbundet innebär det att en vana uppstår, vilken i sin tur är enklare att upprätthålla. För 
att motivera en person att sätta igång med sin vardagsmotion är det viktigt att informera om de 
fysiska aktiviteternas positiva effekter. (Faskunger, 2001) 

Anders Raustorp påpekar att nyckeln till framgång är att sätta mål (Raustorp, 2002). Han hänvisar 
till en tidigare studie som visat att om man sätter mål och använder en metod för att registrera sina 
resultat för att successivt bli bättre så ökar man sin fysiska aktivitet med 27 % under en period på 
fyra månader (Citerad i Eriksen, 2008). Dock är det viktigt att de mål man sätter upp för sin träning 
är realistiska samtidigt som det kan vara bra att dela upp målet i delprestationer. Den amerikanska 
motionsfysiologen Elisabeth Quinn skriver i en artikel i tidskriften Sport Medicine att en 
betydande motivationsfaktor är att sätta upp specifika mål med sin träning. Om delmålen dessutom 
är mätbara motiveras motionären varje gång ett önskat resultat har uppnåtts. Vidare ger författaren 
rådet att välja enkel träning i början samt att prova på nya träningsmetoder. (Quinn, 2009) 

Ytterligare en faktor som inverkar motivationshöjande är ett socialt nätverk kring sin träning 
(Faskunger 2001). Tränar man med andra ökar sannolikheten för att aktiviteten uppfattas som 
rolig. Det sociala nätverket, som t ex kan vara en förening eller träningskompisar, fungerar 
dessutom som en påminnelseteknik och som aktivitetsstimuli till träningen. Man påminns helt 
enkelt att fortsätta träna samtidigt som det blir svårare att slippa undan. Ett annat exempel på 
påminnelseteknik är att använda sig av någon typ av träningsutrustning. (Cashmore, 2008) 

3.1.4  Utrustningens inverkan 
Det finns många olika typer av utrustning för aktiviteter inom vardagsmotion. Exempel på sådana 
är pedometrar, pulsklockor, cykeldatorer, stegräknare för stavgång, löparsensorer för jogging osv. 

Att använda olika typer av träningsutrustning kan inverka motivationshöjande före, under och efter 
den fysiska aktiviteten. Att använda gångstavar är ett exempel på detta. Stavgång har de senaste 
åren blivit mycket populärt och enligt studier förbrukar träningsformen 20-30 % mer energi än vid 
vanligt promenerande.  (Karlsson, Knutson 2000)  

Använder man sig av en mätande utrustning, t ex pulsklocka, pedometer, stoppur eller 
träningsdagbok, är vinsten att man kan mäta sina framsteg vid regelbunden motion. Den ger också  
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en klar helhetsbild av hur mycket aktivitet man utför. En annan viktigt fördel med att använda 
mätande träningsutrustning är att man kan flytta fokus från tänkande i kaloriförbränning till att 
istället fokusera på den faktiskt utförda aktiviteten och dess omfattning.  

Vidare fungerar utrustningen som en påminnelse till att hela tiden välja det mer aktivare 
alternativet, t ex att ta trapporna istället för hissen. Utrustningen sporrar till aktivitet och blir till ett 
sorts ”kvitto” på hur mycket man rört på sig.  

Tyvärr har till exempel pedometern vissa begränsningar när det kommer till användningsområden; 
den fungerar exempelvis inte vid simning eller ridning, eftersom kroppen då rörs i mönster som är 
svåra att registrera korrekt. Pedometern fungerar inte heller optimalt vid löpning, eftersom stegen 
då sker med högre hastighet och en pulsklocka eller en löparsensor ger då bättre mätvärden. 
Cykling registreras inte heller på önskvärt sätt. Många gånger vill man få en helhetsbild av den 
totala fysiska aktiviteten, men sådan utrustning saknas alltså i stort sett på marknaden.  

3.1.5  Utrustningens funktion 
I “Design Requirements for Technologies that Encourage Physical Activity” beskriver fyra 
forskare från University of Washington sina studier kring hur människor kan uppmuntras till ökad 
aktivitet i vardagssituationer samtidigt som de motiveras till mer strukturerad träning. (Consolvo, 
Everitt, Smith, Landay, 2006) 

Enligt avhandlingen är det nödvändigt att tillhandahålla någon form av teknologi som gör 
användaren medveten om hans/hennes aktivitetsnivå under vardagen för att öka användarens 
aktivitet. Denna teknologi bör vara tillänglig så gott som när som helst och var som helst 
användaren kan behöva den. Genom användarstudier har forskarna vid universitetet kommit fram 
till fyra nyckelkrav vid utformning av produkter som ska uppmuntra fysisk aktivitet. Produkten 
måste: 

 

 
1. Ge användaren ordentligt erkännande för sin aktivitet. 

2. Göra användaren medveten om dennes aktivitetsnivå. 

3. Stödja social integration och påverkan. 

4. Ta hänsyn till användarens livsstil. 

 

 

För att göra användaren medveten om hans/hennes aktivitetsnivå visade användarstudierna att en 
historikfunktion är mycket behjälplig. Hela veckans resultat bör vara tillgängligt i kombination 
med användarens aktuella nivå. Detta medger att användaren ständigt kan kontrollera sin status 
gentemot uppställda mål eller rekommendationer.  

Studierna visare även att social integration fungerade som en sporre då användarna kunde jämföra 
med sina vänner hur mycket de rörde på sig under dagen. Avslutningsvis uppmärksammades att 
mätande träningsutrustning bör utformas för maximal individanpassning så att användaren kan 
bära den både på arbete och fritid samt under mer utpräglade träningsformer. (Consolvo et al, 
2006) 

Vidare fastslogs även att dagens kommersiella produkter för mätning av fysisk aktivitet inte 
uppfyller de fyra identifierade kraven. Ett exempel på detta är stegräknaren som räknar antal steg 
på ett korrekt sätt men som inte kan registrera andra aktiviteter som löpning och cykling på ett 
tillfredsställande vis. En av deltagarna i forskarnas användarstudie uttryckte detta så här: 

“The pedometer was good at step count. But one day I went biking for 100 
kilometers. And I don’t think it registered anything for that entire time.” 
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3.2  Tillbehör och teknik 
I detta avsnitt beskrivs några exempel på olika typer av mätande motionsutrustning. I samband 
med detta presenteras även kortfattat den primära tekniken som används i produkterna. Denna 
teori är särskilt intressant då multiträningsprodukten ska kombinera olika motionsformer och 
tekniska komponenter för mätning av dessa ska därmed förenas i produkten.  

3.2.1  Pedometer 
Pedometrar är ett motionstillbehör som, beroende på vald modell, räknar antal steg, distans, 
effektiv motionstid samt förbrukade kalorier. Pedometern kalibreras mot användaren genom att 
dennes steglängd matas in, ofta i kombination med kroppsvikt för att ge ett signifikativt värde på 
förbrukade kalorier.  

De pedometrar som finns på marknaden idag bygger på två olika tekniker. Den äldre tekniken 
består av en inbyggd mekanisk pendel som vid stegnedslaget sätts i svängning och pressas ned mot 
en sensor. Sensorn registrerar nedslaget och ett elektroniskt räkneverk ger antalet impulser. Till 
följd av denna teknik är användaren tvungen att fästa pedometern lodrätt, gärna i t ex 
byxlinningen, för att stegen ska tas upp korrekt. Pendelns rörelse avger ett klickande ljud vid 
stegräkningen. Exempel på pedometern från Silva som använder tekniken med mekanisk pendel är 
Pedometer Plus.  

Den andra tekniken som används är nyare och baseras på en inbyggd accelerometersensor i 
pedometern, se Figur 7. En accelerometer är en elektromekanisk enhet som mäter 
accelerationskrafter i olika led. Krafterna kan antingen vara statiska, som gravitationskraften, eller 
dynamiska, som uppkommer av att man flyttar eller skakar accelerometern. Mätning av den 
dynamiska accelerationen i olika riktningar ger möjlighet till att uppskatta hur enheten flyttas. 
Dock kan accelerometern endast registrera rörelse i en riktning men flera enheter kan kombineras 
för att skapa en fleraxlig bild av rörelsen. (”A beginner’s guide to accelerometers”, 2008) 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Figur 7. Kretskort med 3-axlig accelerometer (svart låda). 

Alla steg som en människa tar består dels av en stödfas, när foten är i marken och dels av en 
svingfas, när foten är i luften. Under hela steget förflyttas kroppens tyngdpunkt, vilken ligger 
ungefär i höjd med naveln, i vertikalled. Det är denna förflyttning som registreras av 
accelerometerenheten (Raustorp, 2002). I Silvas pedometer ex3 connect används en 3d-
accelerometer och tekniken innebär att användaren kan placera pedometern på valfritt ställe på 
kroppen utan att stegräknarnoggrannheten försämras. 

Accelerometrar av 3d-typ har även fler betydelsefulla användningsområden. Exempelvis ger 
mätning av den statiska gravitationskraften information om vilket håll som är nedåt, vilket används 
för att displayens information kan växla läge beroende på hur man håller pedometern. Detta 
utnyttjas i ex3 connect och är även en vanlig egenskap hos digitalkameror eller Apples iPhone.  
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3.2.2  Pulsmätare 
Pulsen är ett mått på hur mycket kroppen måste arbeta och hur mycket syre som går åt vid en viss 
ansträngning. Pulsen kan användas för att bestämma arbetsintensitet, energiförbrukning, 
konditionsförbättring m.m. (Porsman, 2000) 

En pulsklocka mäter användarens realtidspuls, d.v.s. antal hjärtslag per minut och kan vara ett 
motiverande redskap vid träning. Pulsklockor består vanligtvis av två delar; ett sändarbälte med 
elektroder som fästs runt bröstet samt en mottagarklocka som sitter på användarens arm, se Figur 
8. Bältet registrerar de elektriska impulser som styr hjärtats slag och sänder vidare informationen 
till klockan. Vid pulsträning ska man ligga i särskilda pulsintervall som också kan ställas in på 
pulsklockan så att den piper om man ligger under eller över intervallet. (Porsman, 2000) 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 8. Pulsmätare bestående av klocka samt sändarbälte. 
 

Det finns varianter på pulsklockan som passar både vardagsmotionärer och elitidrottare. Den 
enklaste modellen mäter enbart puls och träningstid, medan de dyrare och mer avancerade 
modellerna klarar av att lagra resultat och analysera användarens utveckling via medföljande 
programvara till datorn. Det finns även pulsklockor med integrerad GPS som kan visa användarens 
position på en karta etc.  

3.2.3  Foot Pod 
En s.k. Foot Pod, eller löparsensor, är en typ av stegmätare som monteras i eller på användarens 
sko. Pod-enheten innehåller en 3-axlig accelerometersensor (se avsnitt 3.3.1 Pedometer) och mäter 
både antal steg och accelerationen i varje unikt steg. 

Foot Pods återfinns hos varumärkena som t ex Suunto, Polar och Garmin, se Figur 9. Det 
vanligaste sättet att bära sensorn är genom fäste i löparskons snörning.  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Foot Pod från Garmin. 

http://www.pulsklocka.nu/pulsbegrepp.php�
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Vid fotens nedslag mellan varje steg känner löparsensorn av kontakttiden med samt acceleration 
mot underlaget och får därmed en referenspunkt där accelerationen är lika med noll. I Figur 10 
illustreras fotens rörelse under ett helt steg; från hälens nedslag då foten sätts i marken via 
svingfasen och avslutande nytt nedslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Figuren visar stegets olika faser samt acceleration och tid för dessa. 

Det är den fas i Figur 10 kallad ”stance phase” som motsvarar det moment då foten är i kontakt 
med underlaget och accelerationen når sitt nollvärde (Dynastream, 2008). I teorin innebär detta att 
mätaren kan registrera realtidsaccelerationen i varje steg. Informationen om hastigheten skickas 
trådlöst vidare till en mottagare i exempelvis en armbandsklocka eller mp3-spelare.  

I Inforuta 1 nedan beskrivs mer ingående hur accelerationen mäts och resulterar i värden på 
löparens hastighet och distans.  

 
 

Under fotens nedslag registrerar 3d-sensorn accelerationen i både vertikal- och 
horisontalled. Mätningen görs mer än 1000 gånger per sekund i de två riktningarna 
samtidigt som fotens vinkel registreras. Genom specialskrivna algoritmer kan därmed 
fotens acceleration i framåtriktningen beräknas.  

Accelerationen används för att beräkna steghastigheten, varje enskilt steg registreras och 
informationen skickas vidare trådlöst till en displayenhet. På skärmen kan användaren läsa 
av sin momentana hastighet under löpningen samt distans och aktuell tid. 

Inforuta 1. Fakta 3d-sensorer. 

En vanlig pedometer kan inte registrera realtidshastigheten utan kan endast räkna ut 
medelhastigheten på en viss sträcka genom att multiplicera antalet registrerade steg med den 
förprogrammerade steglängden och dividera detta resultat med tiden på samma sträcka. Således 
lämpar sig en Foot Pod bättre som hjälpmedel vid löpning eftersom användaren kontinuerligt kan 
avläsa sin hastighet samtidigt som den avlästa sträckan blir mer exakt.  
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3.2.4  Cykeldator 
En cykeldator är ett träningshjälpmedel som registrerar cyklistens momentana prestation vid 
cykling. Vanligtvis mäts enbart cykelns hastighet men även s.k. kadens, pedalernas 
rotationsfrekvens mätt i varv/min, kan registreras av vissa cykeldatorer.  

Cykeldatorn består av två eller flera komponenter; en displayenhet som monteras synligt på 
cykelns styre eller ram samt mätande enheter som placeras på cykelns fram- eller bakhjul. 

Den enhet som mäter cykelns hastighet är baserad på en magnet som monteras på en av hjulets 
ekrar och en sensorenhet som sitter monterad på hjulets gaffel. Vid hjulets rotation kan sensorn 
registrera varje gång som magneten passerar och räknar således antal varv som hjulet snurrar. I 
kombination med hjulets diameter kan denna information göras om till momentan hastighet och 
total distans. Dessa data skickas sedan vidare trådlöst eller via kabel till displayenheten där 
användaren kan läsa av aktiviteten. 

I Figur 11 nedan visas en cykeldator från Sigma samt tillhörande hastighetssensor.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 11. Cykeldator och hastighetssensor från Sigma. 

I Inforuta 2 nedan beskrivs mer ingående hur hastighetssensorn fungerar. 

 
 

Sensorenheten som monteras på cykelns gaffel består av ett magnetiskt relä (reed switch)  
som kombineras med en magnet monterad på en eker i hjulet.  
Det magnetiska reläet består av ett litet glasrör innehållande två metallkontakter. Då den 
yttre magneten passerar reläet uppstår ett magnetiskt fält som drar ihop kontakterna vilket i 
sin tur ger upphov till en sluten elektrisk krets. När magneten passerat släpper den 
magnetiska kraften och kontakterna separeras åter.  

På så sätt registreras varje varv som hjulet snurrat och informationen kan skickas vidare 
och översättas till andra värden såsom cykelns hastighet och tillryggalagd distans. 

Inforuta 2. Fakta cykelsensor. 

Det finns både enklare cykeldatorer och mer avancerad system som mäter puls, hastighet, sträcka, 
höjd, temperatur, GPS-position m.m. Displayenheten kan även vara en pulsklocka som då är 
placerad på användarens arm, ett exempel på detta är Suuntos pulsklockor (se avsnitt 5.4.1 
Konkurrentanalys) som kan kombineras med olika träningsenheter för t ex cykling eller löpning.  
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3.3   Användare 
För att kunna analysera och definiera målgruppen för multiprodukten, i syfte att skapa en produkt 
med mer effektiv attraktionskraft och säljpotential, krävdes en bakomliggande teoribas för 
området. I detta avsnitt redogörs för teori kring målgrupp- och användaranalys. 

3.3.1  Definition av begreppet målgrupp 
Begreppet målgrupp (engelskans target group) är välanvänt inom produktutveckling. En målgrupp 
definieras som den grupp av individer som en organisation vill föra kommunikation med, ofta med 
ett tydligt bakomliggande mål.  

Genom att definiera specifika data gällande exempelvis ålder, kön, civilstånd och sysselsättning på 
de personer som företaget eller organisationen vill kommunicera med kan man ringa in sin 
specifika målgrupp ur en större obestämd massa.  

3.3.2  User-centered design 
Huvudtanken inom user-centered design är att undersöka och förstå målgruppen för att sedan 
använda denna information under designprocessen. Tankesättet är mer att betrakta som en 
filosofisk inställning än en faktisk teknik.  

Bästa sättet att säkerställa att användaren hålls i åtanke är att involvera densamma i hela 
utvecklingsprocessen. Därmed är det lättare för designteamet att förstå användarens mål och behov 
vilket i sin tur ökar chanserna att skapa en bättre och mer attraktiv produkt. (Dawson, 2007) 

Syftet med detta tankesätt är att den verkliga användaren och dennes krav bör vara drivkraften 
bakom utvecklingen av en produkt, inte teknologin. Ett väl utfört designarbete ska stödja – inte 
försvåra för – användaren, utnyttja människans förmågor samt vara direkt relevant i 
sammanhanget.  

3.3.3  Målgruppsanalys 
Enligt Holt (1989) är det av stor vikt vid utveckling av produkter att känna sina användare och 
kunna dela in dem i segment. Risken är annars att produkterna utvecklas i fel riktning och mot fel 
typ av slutanvändare.  

Syftet med en målgruppsanalys är alltså att samla in verkliga krav från de människor som ska 
använda produkten; de framtida användarna. Chansen är också stor att man under denna analys 
finner krav som annars kan vara svårfångade och man minskar på så sätt risken att utveckla en 
ofullständig produkt. (Holt, 1989) 

Enligt Holt (1989) bör målgruppsanalysen göras så tidigt som möjligt i utvecklingsarbetet, helst 
redan i projektets förstudie. Dock är målgruppsanalysen en iterativ process vilket innebär att 
utseendet på gruppen kan förändras och ny information tillkomma under projektets gång. Första 
steget i analysen är att finna och beskriva vilken målgrupp som tillhör produkten som skall 
utvecklas. Målgruppen behöver inte alltid vara homogen utan kan bestå av flera olika grupper av 
användare med likartade förväntningar på, och syfte med, produkten. Den insamlade informationen 
om målgruppens utseende, vanor, krav och önskemål kan sedan användas till att styra produktens 
innehåll och utformning. 78Det är också viktigt att prioritera de olika målgrupperna eftersom det 
sällan går att anpassa produkten för alla.  

Det förekommer många olika metoder i området för målgruppsanalys som syftar till att samla in 
och kommunicera användbar information och data från användarna. Ett vanligt sätt är att samla in 
kvantitativ data genom enkätundersökningar eller kvalitativ information genom olika 
intervjutekniker.  

Mer djuplodande analys kan erhållas genom att sätta samman en s.k. fokusgrupp. Fokusgruppen 
representerar vanligen den tilltänkta målgruppen och kan användas för t ex kreativa sessioner, 
tester, användarstudier och observationer. I arbetet med målgruppen är det lämpligt att välja 
tekniker som kombinerar olika typer av faktainsamling med observationer av användare och 
beteenden. (Dawson, 2007) 

 

http://www.inuse.se/malgruppsanalys/�
http://www.inuse.se/malgruppsanalys/�
http://www.inuse.se/malgruppsanalys/�
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I målgruppsanalysen är det viktigt att verkligen lära känna sina användare och efter analysen bör 
dessa tre frågor kunna besvaras (Björk, 2003): 

 

 
1. 11Vilka olika typer av användare finns det?  
 Användare grupperas efter faktorer som erfarenhet, kunskap, uppgifter de  
 vill kunna utföra, sociala faktorer, motivationsfaktorer mm. 
 
2. 11I vilka olika kontexter kommer produkten att användas? 
 1Miljön där produkten kommer att nyttjas studeras; är den stressig, dåligt  
 belyst, varierad osv. 
 
3. Hur gör man idag? 
 Är det befintliga tillvägagångssättet bra eller dåligt? Hur ofta utför man olika  
 uppgifter? Hur ser vardagliga situationer ut? 

 
 
 
 
 
 

http://www.silvaconnect.com/�
http://www.silvaconnect.com/�
http://www.inuse.se/malgruppsanalys/�
http://www.inuse.se/malgruppsanalys/�
http://www.inuse.se/malgruppsanalys/�
http://www.inuse.se/malgruppsanalys/�
http://www.interakt.nu/home/article_show.asp?nid=100�
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4  Metoder 
I detta kapitel redogörs för de metoder som har använts i utvecklingsarbetet av Silvas 
multiträningsprodukt. Metoderna är indelade i tre delar samhörande med projektfaserna 
Marknadsanalys, Konceptgenerering och Konceptval. 

4.1  Marknadsmetoder 
Marknadsmetoder är de verktyg som används för att samla in data i ett utvecklingsprojekt. Detta 
kapitel beskriver kortfattat de marknadsmetoder som har använts i utvecklingsarbetet med 
multiträningsprodukten. 

4.1.1  Screening 
En inledande screening i början av ett produktutvecklingsprojekt syftar till att skapa en snabb och 
övergripande bild av hur marknaden ser ut, vilka intressenter som existerar, vem som är användare 
av liknande produkter osv. Screeningen genomförs vanligtvis inom olika områden och kan utföras 
med hjälp av internetsökningar, intervjuer, platsstudier och dylikt. (Dawson, 2007)  

4.1.2  Konkurrentanalys 
Att känna till och förstå vilka konkurrerande produkter som finns på marknaden är nödvändigt, för 
att inte säga kritiskt, för att lyckas utveckla en attraktiv produkt med positionering inom rätt 
kundsegment. 

Benchmarking är en metod för konkurrentanalys som kan användas kontinuerligt under de olika 
faserna i ett produktutvecklingsprojekt. I metoden tittar man på vilka andra produkter som finns på 
marknaden som uppfyller samma eller liknande krav som den tilltänkta nya produkten. Då 
konkurrenterna har identifierats kan dessa jämföras inbördes med avseende på hur väl de uppfyller 
olika krav och önskemål. På så sätt skapas en bild av vilka lösningar som är konkurrentkraftiga, 
olika framgångsfaktorer och vad som gör att en produkt lyckas på marknaden. Målet med metoden 
är att undersöka hur den nya produkten står sig gentemot konkurrenterna och samtidigt försöka 
identifiera viktiga nyckelfaktorer som skapar mervärden för kunden. (Ulrich & Eppinger, 2008) 

4.1.3 Enkäter 
Enligt Catherine Dawson existerar det tre olika typer av enkätundersökningar; stängd enkät, öppen 
enkät samt en kombination av dessa två. (Dawson, 2007) 

Den stängda enkätundersökningen är den mest vanliga och syftar till att generera kvantitativ 
statistik från en större mängd respondenter. Målet är att bestämma omfattningen av på förhand 
identifierade företeelser, egenskaper och innebörder (Svensson & Starrin, 1996). Stängda 
enkätundersökningar kan nå ut till ett stort antal personer och ger oftast ett snabbare resultat än 
öppna enkäter eller intervjuer. Den stängda enkäten bygger på att samma frågor ställs till ett antal 
personer via en skriftlig enkät med fördefinierade svarsalternativ. Denna typ av enkäter görs allt 
oftare på internet genom att formuläret återfinns på en webbplats alternativt öppnas i ett pop-up-
fönster.  

Öppna enkäter syftar till att samla in kvalitativ data från ett färre antal respondenter. Enkäten är då 
utformad med frågor som har öppna rutor där respondenten kan svara fritt. Informationen som 
erhålls från den öppna enkäten skapar en bild av hur respondenterna tycker och den insamlade data 
är mer komplex och svåranalyserad. (Dawson, 2007)  

4.1.4  Intervjuer 
Enligt Dawson (2007) förekommer det många olika typer av intervjumetoder inom social 
forskning och de vanligaste bland dessa är ostrukturerade, semistrukturerade samt strukturerade 
intervjuer.  

Ostrukturerade intervjuer kan även kallas livsberättelser och används oftast inom historieforskning 
och dylikt. Under dessa intervjuer får respondenten fritt tala om vad han/hon anser vara viktigt 
med endast liten grad av styrning från personen som håller i intervjun. (Dawson, 2007) 
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Strukturerade intervjuer är vanliga inom marknadsanalys och bygger på att den som intervjuar 
ställer en serie frågor och kryssar i respondentens svar. Strukturerade intervjuer resulterar, liksom 
den stängda enkäten, i kvantitativ data och kan genomföras på plats med respondenten eller via 
telefon. 

Den semistrukturerade intervjumetoden är enligt Dawson särskilt intressant när man vill skaffa sig 
kvalitativa insikter från ett visst urval av respondenter. Med denna metod erhålls specifik 
information som kan jämföras med informationen från övriga respondenter. Därmed måste samma 
frågor ställas i varje intervju samtidigt som annan viktig information kan uppkomma genom att 
intervjun hålls flexibel.  

Före den semistrukturerade intervjun sammanställs en intervjuguide bestående av en lista med 
specifika frågor alternativt en lista med specifika ämnen som skall diskuteras. Intervjuguiden 
används under varje intervju vilket säkerställer kontinuitet. (Dawson 2007) 

4.1.5  Funktionsanalys 
En funktionsanalys är ett dokument över funktioner som sammanfattar den information som 
samlats in från tidigare analysfaser. I funktionsanalysen listas alla tänkbara krav på produkten 
inom olika områden och avser att underlätta det kreativa arbetet genom att systematiskt och 
metodiskt analysera samtliga krav och önskemål som ställs på produkten. (Landqvist, 2001)  

Funktionsanalysen delas ofta in i olika områden som ska behandlas för att skapa ett överskådligt 
dokument. I funktionsanalysen markeras också om funktionen anses vara en huvudfunktion, en 
nödvändig funktion eller en önskvärd funktion.  

Funktionsanalysen fungerar som ett arbetsdokument som ständigt kompletteras och som man gärna 
går tillbaka till för att kontrollera att man inte missat något i det fortsatta utvecklingsarbetet.  

4.1.6  Kravspecifikation 
Under analysfasen och informationsinsamlingen i ett utvecklingsprojekt undersöks vilka 
förutsättningar och målsättning som finns för den nya produkten. Utifrån detta kan en 
kravspecifikation utformas vilken fungerar som ett dokument som sammanfattar vilka krav och 
önskemål som ställs på produkten. Kravspecifikationen ska ta hänsyn till både kunden och 
användarens krav såväl som krav med avseende på marknadsföring och produktion, konstruktion 
och material samt miljö och säkerhet. I kravspecifikationen definieras således alla de funktioner 
som produkten ska ha. Dokumentet rangordnar även ofta dessa funktioner, t ex i Skall-krav och 
Bör-krav. (Österlin, 2003) 

4.2   Konceptgenererande metoder 
De metoder som presenteras i detta avsnitt har använts i den konceptgenererande fasen i 
utvecklingsarbetet med multiträningsprodukten.  

4.2.1  Brainstorming 
Brainstorming är en metod för att aktivt sträva efter att generera många olika idéer och förslag på 
lösningar kring en frågeställning eller ett problem. Metoden är ett av de vanligaste 
idégenereringsverktygen som används idag och kan med fördel användas under de flesta delar av 
produktutvecklingsprocessen. Brainstorming kännetecknas av att nya och annorlunda idéer 
uppmuntras samtidigt som all kritik är bannlyst; det är inte kvaliteten på varje förslag som är i 
fokus utan att så många olika förslag som möjligt samlas in. (Ullman, 2003) 

Vetenskapsmannen, ingenjören och flerfaldigt belönade Nobelpristagaren Linus Pauling uttryckte 
det så här (Kelley, 2002): 

 
“The best way to get a good idea is to get a lot of ideas!” 
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Brainstorming lämpar sig särskilt väl att använda i grupp där alla medlemmarna kan bidra med sin 
kunskap och erfarenheten. Kreativiteten ökar med gruppens dynamik och fler förslag föds genom 
att medlemmarna kan spåna vidare på varandras idéer.  

På den världskända innovationsbyrån IDEO (upphovmakare till exempelvis Apple-musen) är 
brainstorming en av grundpelarna i utvecklingsarbetet. IDEOs general manager Thomas Kelley 
förklarar att det är viktigt att kreativiteten under en brainstormingsession stimuleras med hjälp av 
designmaterial såsom papper, pennor och byggmaterial. Samtidigt är det viktigt att alla förslag 
dokumenteras och att alla skisser och modeller sparas för att sedan kunna utvärderas och inspirera 
till fortsatt arbete. (Kelley, 2002) 

4.2.2  Fokusgrupp 
Att i en produktutvecklingsprocess sätta samman en fokusgrupp är en metod för att genomföra en 
mer begränsad studie som resulterar i kvalitativ data av olika slag. Fokusgruppen ska bestå av ca  
5-15 noggrant utvalda personer som representerar t ex en produkts målgrupp.  

I ett tidigare skede av ett produktutvecklingsprojekt kan man med hjälp av fokusgruppen ta fram 
olika förslag på hur en ny produkt ska fungera. Personerna i fokusgruppen arbetar då tillsammans 
eller i mindre grupper för att utveckla nya idéer vilka kan utryckas med hjälp av skisser, 
designmaterial och dylikt. I ett senare skede kan man även använda fokusgruppen till att undersöka 
användarnas reaktioner på olika produktkoncept. Till hjälp bör då finnas skisser, enklare fysiska 
modeller eller datormodeller. (Johannesson et al, 2004) 

4.2.3 Workshop med fokusgrupp 
Medlemmarna i fokusgruppen får vid ett eller flera tillfällen tillsammans brainstorma kring sin 
uppfattning om en ny eller tilltänkt produkt eller på annat sätt arbeta tillsammans för att lösa ett 
problem. Förloppet leds av en neutral moderator som ser till att alla medlemmar i fokusgruppen 
deltar i arbetet och att eventuella moment utförs i rätt ordning och på utsatt tid. (Johannesson et al, 
2004)  

Syftet med att samla flera personer är att gruppen tillsammans kan komma på oväntade idéer eller 
resonemang genom att man bygger vidare på och associerar utgående från varandras synpunkter. 
På så sätt kan man komma fram till idéer eller lösningar som eventuellt skulle förbises vid 
intervjuer med enskilda respondenter. (Johannesson et al, 2004) 

Brainstormingtillfället bör ske i form av en ordnad workshop som hålls på lämplig, neutral plats. 
Under workshopen ska förberedd dokumentation finnas tillgänglig och rutiner och regler för 
arbetet tydliggöras. För att öka kreativiteten är det lämpligt att tillhandahålla deltagarna med skiss-, 
design- och modellmateriel under arbetet. Workshopen med fokusgruppen bör dokumenteras med 
hjälp av inspelning av ljud eller video för att diskussionen senare ska kunna återges och analyseras. 
(Dawson, 2007) 

4.3  Urvalsmetoder 
För att göra ett urval från de koncept som erhållits från en konceptgenereringsfas kan olika 
urvalsmetoder användas.  I detta avsnitt beskrivs dessa metoder.  

4.3.1  Viktningsmatris 
För att utvärdera eller vikta parametrar eller koncept kan man i produktutvecklingsprocessen 
använda sig av olika typer av matriser. En viktningsmatris är det första steget i upprättandet av en 
urvalsmatris. 

För att bestämma viktfaktorer, som sedan används för att vikta utvärderingskriterierna, kan man 
använda sig av en matris som bygger på parvis jämförelse mellan utvärderingskriterierna. Detta 
minimerar risken att vara subjektiv i viktningen av de olika parametrarna.  

I den parvisa jämförelsen mellan två kriterier låter man dessa dela på värdet 1. Det viktigaste 
kriteriet får värdet 1 och det andra värdet 0 alternativt om de är lika viktiga värdet 0,5 vardera. 
Varje kriterium får därmed en viktsumma (Sum) och kriteriernas sammanlagda viktsumma läggs 
ihop till ett totalvärde (Tot). (Johannesson et al, 2004) 
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För att skapa en viktskala på 1-10 kan man använda sig av formeln i Ekvation 1: 

 
ωi = (σi /σimax)· ωimax                                                          (1)                  

 

  där  
  ωi  = respektive kriteries viktfaktor 

 σi = Sum/Tot 

 σimax  = det högsta värdet bland kriteriernas σi 

 ωimax = 10 

Med denna metod erhåller på så sätt varje krav en viktfaktor mellan 1-10 som anger betydelsen av 
att detta krav uppfylls i utvecklingen av produkten. (Johannesson et al, 2004) 

4.3.2  QFD-hus 
QFD (Quality Function Deployment) är en metod som används vid kundorienterad 
produktutveckling. Metoden syftar till att ta reda på vilka krav, behov och önskemål kunden har på 
en viss produkt. Detta ger ett sätt att systematiskt klargöra vilka egenskaper hos produkten som är 
av stor betydelse samt vilka egenskaper som särskiljer produkten från andra liknande produkter. 
Dessa egenskaper kan senare överföras till kravspecifikationen. Därmed erhåller man ett klart 
samband mellan kundens önskemål och produktens utförande, vilket ger möjlighet att konstruera 
en bättre slutprodukt. (Gustavsson, 2005) 

I QFD-huset redogörs för vilka kundkraven är och dessas viktfaktorer samt hur kraven kan 
uppfyllas genom olika lösningar i produkten. Huset redovisar också inbördes förhållande mellan 
lösningens egenskaper och vilka produkter som finns idag och hur de motsvarar kundernas krav. I 
huset analyseras även hur väl konkurrenterna uppfyller lösningarna tillsammans med eventuella 
målvärden för respektive lösning med avseende på den nya produkten.  

4.3.3  Kesselrings urvalsmatris 
För att kunna jämföra de olika lösningskoncepten som tas fram i konceptgenereringen med 
varandra på ett objektivt sätt kan man använda Kesselrings kriterieviktmatris. I denna matris listas 
samma krav som ställts upp i viktningsmatrisen tillsammans med respektive viktfaktor. Därtill 
skapas en kolumn för varje aktuellt lösningsförslag tillsammans med en teoretisk ideallösning. I 
matrisen tilldelas varje lösning ett betyg från en fast skala (1-10) som anger hur väl de uppfyller 
respektive krav. Ideallösningen får högsta betyg på uppfyllelsen av alla kriterier. (Johannesson et. 
al, 2004) 

Varje betyg multipliceras sedan med respektive kravs viktfaktor och för varje lösning läggs dessa 
viktade betyg ihop till en totalsumma Ti. Ideallösningen för därmed högsta möjliga totalsumma 
Tmax. En normaliserad totalsumma för varje lösning erhålls genom kvoten i Ekvation 2: 

 

 Ti/Tmax.                                                                         (2) 

 
Utifrån detta normaliserade värde kan lösningsförslagen rangordnas och det bästa konceptet 
urskönjas.  
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5  Genomförande 
Arbetet med att utveckla den nya motionsprodukten för Silva utfördes i olika faser 
beskrivna i avsnitt 2.2 Produktutveckling. I detta kapitel beskrivs genomförandet av 
projektet i sin helhet och de ingående momenten presenteras i en ordning som underlättar 
för läsaren att följa med i arbetsgången. Kapitlets utformning syftar även till att spegla 
och motivera de val som tagits och som resulterat i produktbeskrivningen som återfinns i 
kapitel 6 Resultat.  

5.1  Problemidentifikation 
Utifrån den inledande bakgrundstudien kunde arbetet med multiträningsprodukten spaltas upp i sex 
olika problemområden. Dessa representerar olika delar i utvecklingsprocessen och är i sin tur 
uppdelade i enskilda problemställningar. Huvudkategorierna är produktens målgrupp, 
funktionalitet, ergonomi, konstruktion, marknadsföring och design. Uppspaltningen av arbetet i 
olika problemområden illustreras i Figur 14 nedan i form av en mind-map. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14.  Uppdelning av arbetet med multiträningsprodukten i olika problemområden. 

I resten av detta kapitel kommer de olika avsnitten beskriva hur arbetet fortlöpt och hur olika 
problemområden från denna mind-map angripits. 
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5.2  Marknadsanalys  
Den inledande marknadsanalysen syftade till att skapa en bild av hur marknaden för 
träningsutrustning ser ut. Analysen genomfördes också för att undersöka vilka krav och behov som 
förekommer bland personer som tillhör en grupp av människor med en viss fysisk aktivitetsgrad i 
sin vardag. Avslutningsvis syftade marknadsanalysen till att definiera målgruppen för den nya 
multiträningsprodukten och utifrån denna avgöra produktens huvudfunktion.  

5.2.1  Screening 
För att ta reda på hur marknaden ser ut för träningshjälpmedel som liknar det tänkta konceptet 
gjordes en övergripande screening. Denna gick ut på att undersöka olika återförsäljares 
produktutbud inom teknik för olika fysiska aktiviteter (pedometrar, pulsklockor, cykeldatorer, 
multiträningsprodukter, etc), hur dessa fungerar samt deras prisklass. Samtidigt studerades olika 
diskussioner på träningsforum för löpning, cykling, gång och övrig motion. Genom denna studie 
kunde en känsla för vilka typer av produkter som är populära erhållas samtidigt som en 
kategorisering av olika träningspersonligheter göras.  

Syftet med screeningen var primärt att skapa en förståelse för marknaden och skönja olika trender 
samt behov. Viktigt var också att skapa en bild av hur enskilda personer med träningsintressen 
agerar samt utröna vilka av dessa som skulle kunna vara intresserade av en enklare typ av 
multiträningsprodukt.  

5.2.2  Stängd enkätundersökning 
För att fördjupa analysen kring användare av träningsutrustning genomfördes en 
enkätundersökning av typen stängd enkät. Enkäten bestod av 20 stycken frågor rörande 
respondentens persondata, motionsvanor, användning av träningsutrustning samt önskemål på en 
framtida motionsutrustning med multifunktion.  

Enkäten framställdes genom ett interaktivt enkätprogram (FreeOnlineSurveys.com) med hjälp av 
vilket enkäten kunde postas som en länk i olika diskussionsforum på internet. De forum som 
valdes ut tillhör kategorin tränings- eller motionsforum och bland dessa fanns en jämn spridning 
mellan olika aktivitetsformer såsom promenader, jogging och löpning, cykling och friluftsliv1 samt 
allmänna forum kring träning, motion och hälsa2. 

Enkäten kring motion och utrustning fick ca 350 stycken svar och resultatet kunde via 
enkätprogrammet analyseras i form av diagram och procentsatser. Enkäten återfinns i Bilaga 1.  

5.2.3  Semistrukturerade intervjuer med säljare i sportbutiker 
I syfte att undersöka vilka typer av produkter som efterfrågas på marknaden samt att få åsikter på 
en framtida multiprodukt besöktes ett antal sportbutiker i Stockholmsområdet3. I butikerna 
genomfördes kortare semistrukturerade intervjuer med utvalda personer ur butikens säljpersonal. 
Under intervjuerna användes en intervjuguide som stöd samtidigt som respondenterna tilläts tala 
fritt om sina erfarenheter och åsikter.  

5.2.4  Analys av SIFO-undersökningar 
År 2008 gjorde SIFO en svensk undersökning på uppdrag av Silva i syfte att identifiera företagets 
kunder, deras vanor samt vilka produkter de vid tidpunkten använde. Undersökningen var en del i 
Silvas satsning att bli mer kundorienterade. Resultatet följdes upp i början av år 2009 med en mer 
detaljerad SIFO-undersökning kring produktanvändning och varumärkeskontroll i länder som 
Frankrike, Tyskland och Storbritannien.  

Undersökningen från 2008 genomfördes i form av en enkätundersökning med 2600 respondenter. 
Resultatet visade på att majoriteten av Silvas målgrupp år 2008 för produkter inom kategorin 
Wellness är gifta kvinnor över 55 år. I och med lanseringen av Silvas träningscommunity 

                                                 
1 Stegräknare.se, Jogg.se, Marathon.se, Cykl.se, Utsidan.se 
2 Piggelino.se, Puls.se, Funbeat.se, Iform.se, Friskissvettis.se, Shapelink.se, Måbra.se 
3 Löplabbet, Intersport, Stadium, Runners store, Gå och Löpkliniken, Naturkompaniet 
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www.silvaconnect.com kommer denna målgrupp med största sannolikhet föryngras under 2009. 
Sara Svärd, säljare på Löplabbet, uttryckte trenden så här: 

 

”För tre år sedan ansågs det töntigt att använda utrustning som till exempel 
pedometrar eller löparklockor. Idag är det inte så; användandet är utspritt 

och allt fler unga börjar intressera sig för dessa produkter.4” 

 

Vidare visade båda undersökningarna från SIFO att intresset för sportklockor är stort och att 
jogging är en stor aktivitetsgren som fortsätter att öka i popularitet. Undersökningarna visar också 
på att de som är mest benägna att köpa nya produkter är personer som redan har/har ägt en 
liknande produkt.  

SIFO-undersökningen från 2009 visade även att Silvas befintliga kunder har ett intresse för ny 
teknik och att många kan tänka sig att köpa en mer avancerad utrustning än den de i dagsläget 
använder.  

5.2.5  Identifiering av målgrupp 
Utifrån analysen av den befintliga marknaden och studier av medlemmar på tränings- och 
motionsforum på internet (initial screening), semistrukturerade intervjuer med säljpersonal i 
sportbutiker, enkätundersökning på tränings- och motionsforum samt analys av Silvas SIFO-
undersökningar från 2008 och 2009 kunde målgruppen för multiprodukten identifieras. En konkret 
målgruppsbeskrivning togs fram utifrån marknadsanalysens resultat tillsammans med NPD-teamet 
på Silva. Denna definition av målgruppen har sedan fungerat som ett levande arbetsdokument och 
har korrigerats och utökats under utvecklingsarbetets gång. I Bilaga 2 visas den slutgiltiga 
målgruppsbeskrivningen. Som komplement till målgruppsbeskrivningen utarbetades även en 
personbeskrivning av den typiske användaren av multiprodukten, se Figur 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 15. Personbeskrivning av multiproduktens användare. 

En viktig del i arbetet med att definiera målgruppen har varit att ta reda på vilken aktivitetsnivå 
användaren ligger på med avseende på dennes motion. Genom den tidigare beskrivna analysen av 
produktens målgrupp visade det sig att personer som är intresserade av en enklare multiprodukt är 
medelmotionärer som tränar i syfte att må bra och vara hälsosamma. För att på ett effektivt sätt 
visualisera målgruppen togs en Image Board över denna fram, se Figur 16.  

I denna Image Board ges en bild av multiproduktens hela målgrupp med hjälp av ett antal bilder 
föreställande olika typer av presumtiva användare. Dessa representerar var och en för sig olika 
delar av målgruppen med avseende på kön, ålder och motionsvanor. Tillsammans ger de en 
helhetsbild av den typiske användaren.  

 
                                                 
4 Semistrukturerad intervju med säljpersonal i sportbutiker. 
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Figur 16. Image Board över multiproduktens målgrupp. 

Multiproduktens användare har ett aktivt vardagsliv och utövar flera olika typer av fysiska 
aktiviteter. Som exempel går eller cyklar användaren gärna till sitt arbete och på fritiden utövar 
han/hon t ex löpning, simning, jympa/aerobics eller något annan typ av motion eller träning. 
Arbetet innebär vanligtvis mycket stillasittande. Användaren är inte intresserad av mer teknisk 
träningsutrustning som t ex pulsmätare eller GPS-klocka utan vill ha en enklare produkt som 
registrerar prestationen under motionen. 

5.2.6  Sammansättning av fokusgrupp 
Med den definierade målgruppen som utgångspunkt valdes sju stycken personer ut som deltagare i 
en fokusgrupp. Personerna representerar var och en för sig olika delar av målgruppen med 
avseende på ålder, kön och motionsvanor. I Tabell 1 nedan ges en kortfattad beskrivning av 
medlemmarna i fokusgruppen och en sammanfattning av deras motionsvanor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1. Beskrivning av medlemmarna i fokusgruppen. 

 

Namn 

 

Ålder Kön   Aktiviteter 

Carl Wadell 28 Man   Gym, löpning, längdskidåkning, rugby 

Karin Johansson 34 Kvinna   Löpning, cyklar till vardags, gym, simning, klättring 

Johanna Waernquist 36 Kvinna   Cyklar som vardagsmotion, klättring, löpning, jympa  

Per Karlsson 42 Man   Simning, cyklar MTB, längdskidåkning, gång 

Carina Dackevall 45 Kvinna   Cyklar MTB, gym, löpning, paddling, skidåkning 

Jonas Adner 51 Man   Cyklar mycket, löpning, gym, simning 

Märta Fallenius 55 Kvinna   Löpning, skidåkning, jympa, cyklar mycket till vardags 



Genomförande 

 

 25

5.2.7  Semistrukturerade intervjuer med fokusgrupp 
Som ett första skede i arbetet med fokusgruppen genomfördes semistrukturerade intervjuer med de 
sju medlemmarna. Intervjuerna syftade till att lära känna personerna i fokusgruppen samt ta reda 
på hur de motionerar, vilka tankar de har kring motion och motionsutrustning samt vilka krav och 
önskemål de har på en ny typ av träningsprodukt.  

Som ett tillägg till detta visades under intervjuerna även bilder på olika typer av befintlig 
prestationsmätande motionsutrustning. Denna del av intervjun syftade till att ta reda på hur 
personerna reagerade på dessas produkters utseende och vad de upplevde som bra eller dåligt i 
utformningen av produkterna.  

Som stöd under intervjun användes en intervjuguide, se Bilaga 3. Intervjuerna tog ca 45 minuter 
och dokumenterades med hjälp av en diktafon. Varje intervju resulterade i en 
intervjusammanfattning som återger intervjun i sin helhet. Dessa sammanfattningar kommer att 
finnas tillgängliga för Silva att använda och inspireras av i framtida utvecklingsprojekt. I Figur 17 
visas intervjuguiden, bild från produkttest samt en intervjusammanfattning.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur 17. Foto på intervjuguide, produkttest samt intervjusammanfattning. 

5.3  Val av träningsformer 
Som resultat av målgruppsanalysen och intervjuer med deltagarna i fokusgruppen kunde de olika 
motionsformer som är intressanta för multiträningsprodukten identifieras. I första hand visade det 
sig vara följande aktiviteter som efterfrågas i en multiprodukt: 

 

 
 

Gång 
Löpning 
Cykling 

 
 

 

Dessa aktiviteter är alla mycket vanliga och utförs regelbundet av ett stort antal personer både i 
Sverige, i övriga Europa och Centralamerika. De är mycket lämpade att para ihop tillsammans i en 
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prestationsmätande multiprodukt då de ofta utförs i det dagliga livet och användaren kan därmed 
med hjälp av produkten få ett bra värde på hur mycket han/hon rör på sig varje dag.  

I andra hand efterfrågas följande aktiviteter i en multiprodukt: 

 

 
Simning 
Längdskidåkning 
Jympa 

Simning är en vanlig aktivitet i hela Europa som utförs av motionärer i alla åldrar. 
Längdskidåkning är mycket vanligt i Norden under vinterhalvåret och har efterfrågats av många i 
multiprodukten. Aerobics och jympa är en mycket vanlig aktivitet framförallt bland den kvinnliga 
delen av målgruppen och utövas av fler än både simning och skidåkning. Dock har jympa inte 
efterfrågats nämnvärt i en multiprodukt.  

Med ovanstående information som bakgrund togs tre olika spår fram för hur multiprodukten skulle 
kunna fungera: 
 

 

SÄKRA SPÅRET     EXTRA–SPÅRET                  ALL–IN–SPÅRET 
Gång  Gång   Gång 
Löpning      Löpning  Löpning 

 Cykling    Cykling   Cykling 
                                                                   Simning                     Simning 
                                                                                                                                     Längdskidåkning 
                                                                                                                                     Jympa 

En presentation gjordes för Silvas NPD-team där arbetet med marknadsanalysen presenterades. 
Under presentationen diskuterades definitionen av multiproduktens målgrupp och teamet enades 
om att rätt målgrupp ringats in samt att de sex olika motionsformerna alla var relevanta för 
produkten.  

Avslutningsvis presenterades gruppen inför de tre spåren ”Säkra spåret”, ”Extraspåret” samt 
”All-in-spåret”. Efter noggrant övervägande togs beslutet att ”Extraspåret”, där de tre 
grundaktiviteterna kompletteras med en extraaktivitet, var det koncept som ansågs ha störst 
trovärdighet och säljpotential. Detta motiverades av det faktum att simning är en utbredd 
motionsform i de flesta länder i kombination med att tekniken att mäta denna aktivitet med största 
sannolikhet kan göras exakt och bidra med värdefull återkoppling till användaren. Dessutom skulle 
simning som tillägg göra produkten helt unik på marknaden vilket i sig markant ökar 
säljpotentialen och nyhetsvärdet hos produkten.  

Som resultat kunde multiproduktens fastställda huvudfunktion formuleras så här:  

”Multiproduktens huvudfunktion är att mäta användarens fysiska aktivitet när denne går, 
springer, cyklar eller simmar och i samband med detta återge relevanta mätvärden. Dessa 

värden ska sedan läggas samman till användarens totala energiåtgång.” 
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5.4 Konceptgenerering 
Valet av fysiska aktiviteter medförde en konkretisering av produktens huvudfunktion. Med denna 
som utgångspunkt kan ett stort antal konstruktions- och designlösningar tas fram. För att i 
utvecklingsarbetet finna en lämplig och attraktiv sådan utfördes ett flertal konceptskapande 
moment som beskrivs i detta avsnitt. Konceptgenereringen fokuserade i första hand på att hitta 
olika lösningar för hur produkten ska fungera under de olika motionsformerna och i andra hand 
på unika konstruktions- och formförslag.  

5.4.1  Konkurrentanalys 
En inledande konkurrentanalys genomfördes för att ta reda på vilka olika typer av mätande 
träningsutrustning som finns på dagens marknad. Detta gjordes genom omfattande 
internetsökningar, samtal med anställda på Silva samt besök på olika sport- och friluftsbutiker i 
Stockholmsområdet.  

I ett andra skede av analysen gjordes en sökning för att dokumentera vilka träningsprodukter på 
marknaden som har multiträningsfunktion. Det är dessa produkter som den nya multiprodukten 
från Silva kommer att konkurrera med. I förlängningen kommer multiprodukten även att 
konkurrera med de enskilda produkter vars kombinerade funktioner multiprodukten innehar (t ex 
pedometer, löparklocka, cykeldator etc). I konkurrentanalysen har dessa typer av produkter dock 
endast studerats i syfte att återfinna teknik och lösningar som kan appliceras på multiprodukten.  

I Bilaga 4 återfinns konkurrentanalysen. En benchmarking genomfördes senare på dessa produkter 
i QFD-huset, se avsnitt 5.5.2 QFD-hus nedan.  

5.4.2  Funktionsanalys 
En funktionsanalys upprättades för den tilltänkta multiprodukten. Analysen delades in i områdena 
handhavande/basfunktioner, ergonomi, säkerhet, produktion, konstruktion samt marknadsföring. 
Funktionsanalysen syftade till att identifiera alla krav och önskemål som ställs på produkten; stora 
som små. Under utvecklingsarbetet har detta dokument fungerat som en checklista för att 
kontrollera att någon viktig parameter inte bortses från. I Bilaga 5 återfinns ett utdrag ur 
funktionsanalysen, som visar de viktigaste delarna ur det annars mycket långa dokumentet. 

5.4.3  Idégenerering kring funktionalitet 
Med funktionsanalysen som underlag genomfördes en brainstormingsession där lösningar 
skissades upp på papper. Lösningarna uppfyllde i olika grad de krav och önskemål som listats i 
funktionsanalysen. Utifrån de många olika koncepten framgick det att fyra typer av funktionalitet 
förekom, se Figur 18, och de uppskissade förslagen tillhörde alla någon av dessa fyra grupper.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 18. Uppspaltning av funktionaliteten i fyra huvudgrupper. 
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Nedan presenteras de fyra identifierade funktionalitetsgrupperna: 
 
Grupp 1 
Koncepten i Grupp 1 baseras på en grundenhet (Main Unit) utan display. Grundenheten placeras 
under de olika aktiviteterna på den kroppsdel som utför ett rörelsemönster som är unikt för denna 
aktivitet (t ex på foten vid löpning och cykling, på armen vid simning osv). Detta är nödvändigt för 
att de rörelsesensorer som behövs i produkten för att mäta prestationen ska kunna läsa av 
användarens rörelse ordentligt under respektive motionsform. 

Grundenheten innehåller all aktiv sensorelektronik för registrering av de olika rörelserna och inga 
andra enheter tillkommer. För att se resultatet från sin träning kopplar användaren grundenheten 
till dator varpå data presenteras på webbtjänsten www.silvaconnect.com. I Figur 19 visas ett 
exempel på hur en sådan produkt skulle kunna se ut. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 19.  Skiss på en grundenhet utan display. 
 

Denna huvudplaceras på följande ställen under de olika motionsformerna: 

 

Gång: Huvudenheten placeras på höft 

Löpning:  Huvudenheten placeras på fot 

Cykling: Huvudenheten placeras på fot 

Simning:  Huvudenheten placeras på arm 
 

 

 De koncept som tillhör Grupp 1 har följande för- och nackdelar: 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 

Enkel 

Billig 

Innovativ 

Lätthanterlig 

 

Ingen direkt återkoppling via display vilket ger en sämre 
produkt med lågt användarvärde och låg motivationsfaktor.  

   
Idag förekommer ingen teknik för att överföra fotens rörelse  
under cykling till ett representativt värde för cykelns hastighet  
och dylika värden.  

 

http://www.silvaconnect.com/�
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Grupp 2  
Koncepten i Grupp 2 baseras på en grundenhet med display. Grundenheten placeras under de olika 
aktiviteterna på den kroppsdel som utför ett rörelsemönster som är unikt för denna aktivitet (t ex på 
foten vid löpning och cykling, på armen vid simning osv). Detta är nödvändigt för att de 
rörelsesensorer som behövs i produkten för att mäta prestationen ska kunna läsa av användarens 
rörelse ordentligt under respektive motionsform. 

Detta utförande medför att användaren kan följa sitt resultat på grundenhetens display under gång 
och simning men inte under löpning och cykling (då enheten är placerad på foten). Grundenheten 
kan kopplas till dator för mer detaljerad presentation av användarens resultat på webbtjänsten 
www.silvaconnect.com. I Figur 20 visas ett exempel på hur en sådan produkt skulle kunna se ut. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 20.  Skiss på en grundenhet med display. 

Denna huvudenhet placeras på följande ställen under de olika motionsformerna: 

 

Gång: Huvudenheten placeras på höft 

Löpning:  Huvudenheten placeras på fot 

Cykling: Huvudenheten placeras på fot 

Simning:  Huvudenheten placeras på arm 

 

 

De koncept som tillhör Grupp 2 har följande för- och nackdelar: 

 

   
 

 

 

 

 
 

Endast acceptabel återkoppling till resultat via display.

Idag förekommer ingen teknik för att överföra fotens 
rörelse under cykling till ett representativt värde för 
cykels hastighet och dylika värden. 

Inkonsekvent lösning då resultaten kan följas i 2 utav 4 
aktivitetslägen. 

Enkel 

Billig 

Innovativ 

Lätthanterlig 

 

http://www.silvaconnect.com/�
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Grupp 3 
Koncepten i Grupp 3 baseras på en grundenhet med display. Denna grundenhet kombineras med 1 
st extern enhet som innehåller elektronik för att registrera cykelns rörelse som placeras på cykeln 
istället för på användarens fot.  

Detta utförande medför att användaren kan följa sitt resultat på grundenhetens display under gång, 
simning och cykling men inte under löpning (då enheten är placerad på foten). Grundenheten kan 
kopplas till dator för mer detaljerad presentation av användarens resultat på webbtjänsten 
www.silvaconnect.com. I Figur 21 visas ett exempel på hur en sådan produkt skulle kunna se ut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 21.  Skiss på en grundenhet med display och en cykelenhet. 

Dessa enheter placeras på följande ställen under de olika motionsformerna: 

 

Gång:  Huvudenheten placeras på höft 

Löpning:  Huvudenheten placeras på fot 

Cykling:  Huvudenheten placeras på styre/Extern enhet placeras på cykelns hjul 

Simning:  Huvudenheten placeras på arm 

 

 

De koncept som tillhör Grupp 3 har följande för- och nackdelar: 
 

 

 

 

 

 

 

Displayen kan inte läsas av under löpning.  

Inkonsekvent lösning då resultaten kan följas i 3 utav fyra 
aktivitetslägen. 

Relativt enkel 

Mäter all rörelse 
korrekt  

Innovativ 

Acceptabelt pris 
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 Grupp 4 
Koncepten i Grupp 4 baseras på en grundenhet med display. Grundenheten kombineras med 1-3 st 
externa enheter som innehåller elektronik för att registrera rörelsen vid cykling/löpning/gång. 
Tillägg av 1 st extern enhet innebär i detta fall att sensorer för alla de tre nämnda motionsformerna 
flyttas till denna externa enhet med tillägg av 3 st externa enheter innebär att sensorerna för var 
och en av de tre motionsformerna flyttas till en egen extern enhet. Tillägg av 2 st externa enheter 
innebär någon kombination av två motionsformer i en extern enhet.  

Detta utförande medför att användaren kan följa sitt resultat på grundenhetens display under alla 
aktiviteter. Grundenheten kan kopplas till dator för mer detaljerad presentation av användarens 
resultat på webbtjänsten www.silvaconnect.com. I Figur 22 visas ett exempel på hur en sådan 
produkt skulle kunna se ut. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 22.  Skiss på en grundenhet med display samt flera externa enheter. 

Dessa enheter placeras på följande ställen under de olika motionsformerna: 

 
 

Gång:  Huvudenheten placeras på arm eller höft/Extern enhet placeras på höft eller fot 

Löpning:  Huvudenheten placeras på arm/Extern enhet placeras på fot 

Cykling:  Huvudenheten placeras på styre/Extern enhet placeras på cykelns hjul 

Simning:  Huvudenheten placeras på arm 
 

 

De koncept som tillhör Grupp 4 har följande för- och nackdelar:   

 

 

 

 
 
   

Högre pris 

Fler aktiva komponenter 

Många tillbehör 

Displayen kan läsas av under alla de fyra aktiviteterna. 

All rörelse mäts på ett korrekt och tillförlitligt sätt. 

Innovativ. 

Hög motivationsfaktor.  

http://www.silvaconnect.com/�
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5.4.4  Sållning 
Efter brainstormingen och uppdelningen av koncepten i fyra funktionalitetsgrupper kunde en första 
sållning göras. I föregående avsnitt beskrivs att det i dagsläget inte förekommer någon teknik för 
att konvertera fotens rörelse under cykling till hela cykelns rörelse. Detta är ett resultat av att foten 
cirkelrörelse inte är direkt relaterad till hjulens rörelse på grund av varierad kadens vid växling.  

Utifrån ovanstående resonemang kunde de två första funktionalitetsgrupperna som baseras på detta 
förfarande strykas helt. De två kvarstående grupperna baseras på att tekniken för att registrera 
cykelns rörelse flyttas ut ur huvudenheten till en extern enhet, en så kallad pod-enhet.  

5.4.5  Val av sensorer 
Beslutet att gå vidare med de koncept som bygger på externa pod-enheter innebar en definition av 
vilka aktiva sensorer som ska användas under respektive motionsform. Innan valet av aktuella 
sensorer gjordes genomfördes grundliga efterforskningar kring alternativa tekniker och 
diskussioner kring detta hölls tillsammans med Silvas NPD-team. Följande sensorer valdes 
därigenom till respektive motionsform: (Se avsnitt 3.2 Tillbehör och teknik för beskrivning av 
dessa sensorer). 

 

Gång 3d-sensor 

Löpning  3d-sensor 

Cykling magnetisk sensor 

Simning  3d-sensor 

 

Vid gång och löpning har valet gjorts att använda en 3d-sensor då det är en teknik som används i 
befintliga produkter av denna typ och som har visat sig var en effektiv och noggrann mätteknik av 
dessa motionsformer. Vid cykling används en magnetisk sensor, vilket är den teknik som används i 
dagens cykeldatorer. Även denna teknik är bevisat effektiv för registrering av cykelns rörelse.  

För mätning av simning förekommer det idag ingen bevisat effektiv teknik och mycket få 
produkter finns att köpa för denna motionsform. Genom diskussioner tillsammans med de personer 
i målgruppen som ägnar sig åt simning som motion framkom att det i första hand är en produkt 
som kan räkna antalet längder i en bassäng som är intressant. Detta är ett resultat av att personerna 
då de kom upp i ett antal över 10 simmade längder lätt tappade räkningen och därmed kunde den 
totalt simmade distansen inte räknas ut.  

På Silva finns en stor kunskap kring 3d-sensorer och med hjälp av företagets underleverantörer 
kunde slutsatsen dras att antalet längder enkelt kan mätas med hjälp av en 3d-sensor. Detta innebär 
att sensor måste placeras på användarens handled så att den kan känna av nedslaget i 
bassängkanten vid varje tillryggalagd längd.  

I följande avsnitt beskrivs hur en fortsatt konceptgenerering utfördes baserad på funktionalitets-
grupperna 3 och 4 och med kunskapen om val av aktiva sensorer i enheterna.  

5.4.6  Idégenerering kring modulkonfiguration 
Från den första brainstormingen och sållningen identifierades tre unika sätt som produkten kan 
fungera på; den första med extern mätning av cykling, den andra med extern mätning av både 
cykling och löpning och den tredje med extern mätning av cykling, löpning samt gång.  

En andra brainstormingsession genomfördes som syftade till att generera koncept kring 
huvudenhet och olika typer av pod-enheter. Brainstormingen baserades på att huvudenheten med 
display kombinerades med en, två eller tre pod-enheter med olika typer av inbyggd elektronik och 
funktion. I Bilaga 6 presenteras de för arbetet mest relevanta och gångbara koncepten på temat 
modulkonfiguration.  
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5.4.7  Workshop 
Idégenereringen resulterade i ett flertal trovärdiga och attraktiva koncept. För att föra in 
användarens synpunkter i arbetet genomfördes under konceptgenereringsfasen en kreativ 
workshop tillsammans med den utvalda fokusgruppen. Syftet med denna workshop var också att 
finna eventuella nya infallsvinklar och få idéer och inspiration till nya eller förbättrade koncept.  

Workshopen hölls på KTH i Stockholm tillsammans med fokusgruppen samt en assistent. 
Informationsmaterial, arbetsmallar och modellmaterial fanns att tillgå under workshopen. 

Deltagarna fick inledningsvis enskilt skapa scenarion för hur just de skulle använda en 
multiprodukt för de fyra aktiviteterna gång/löpning/cykling/simning i sin vardag. Därefter delades 
deltagarna in i två grupper och fick uppgiften att tillsammans skapa ett helhetskoncept för 
multiprodukten.  

I Figur 23 visas en bild tagen under workshoptillfället.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Figur 23. Kreativ workshop med fokusgrupp. 

De båda grupperna skapade var sitt koncept som båda passade in på någon av de tidigare 
utvecklade modulkonfigurationerna. Workshopen gav dessutom upphov till flera nya idéer och 
förslag på lösningar som senare kom att användas i utvecklingsarbetet. För mer detaljerad 
beskrivning av workshopens utförande se Bilaga 7.  

5.5   Konceptval 
Konceptgenereringsfasen resulterade i ett stort antal olika förslag på hur multiprodukten ska 
utformas med avseende på antal ingående moduler. I detta avsnitt beskrivs hur ett urval bland 
dessa gjordes för att slutligen hitta det koncept som ansågs ha störst potential och trovärdighet.  

5.5.1  Viktningsmatris 
Från funktionsanalysen valdes, tillsammans med NPD-teamet, de funktioner ut som ansågs vara av 
större betydelse än övriga (huvudfunktion samt nödvändiga funktioner). Utöver dessa plockades 
även några önskvärda funktioner ut vilka ansågs vara nödvändiga för att erhålla en användarvänlig 
och attraktiv produkt.  

Detta resulterade i över 30 olika funktioner. Dessa funktioner sammanfattades sedan i sju stycken 
övergripande produktkrav som listas på nästa sida.  
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 MULTIPRODUKTEN SKA: 

1. Erbjuda funktionalitet 
2. Vara enkel att förstå och använda 
3. Vara hållbar 
4. Vara smidig och bekväm 
5. Vara trovärdig och tillförlitlig 
6. Vara prisvärd 
7. Ge mervärde 

 

 

Dessa sju produktkrav fördes sedan in i en viktningsmatris för att skapa en viktfaktor för 
respektive krav. Detta resulterade i en viktfaktor på skalan 1-10 som anger hur viktigt respektive 
krav är i förhållande till övriga krav. Viktningsmatrisen och dess resultat kan ses i Bilaga 8.  

5.5.2  QFD-hus 
I ett QFD-hus för multiprodukten, se Bilaga 9, infördes ovanstående sju produktkrav tillsammans 
med respektive viktfaktor. I Figur 24 visas en illustration av uppbyggnaden av ett QFD-hus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figur 24. Uppbyggnad av ett QFD-hus.  

I övre delen av huset listades sedan olika produktlösningar för hur dessa krav kan uppnås i 
produkten. Sambandet mellan krav och lösning utvärderas i husets mitt. I husets tak återges vilka 
lösningar som påverkar varandra internt.  

Till höger och nederst i QFD-huset genomfördes en benchmarking-analys mellan den nya 
multiprodukten från Silva och fyra produkter som anses vara dess huvudkonkurrenter på 
marknaden. Dessa produkter har tidigare presenterats i konkurrentanalysen i Bilaga 4. För varje 
produkt anges på en skala 1-5 hur väl de uppfyller kundkraven respektive teknikkraven.  

I nedre delen av QFD-huset återges även vilka målvärden som satts upp för multiprodukten med 
avseende på några av teknikkraven. Slutsatser från QFD-huset inkluderas i Bilaga 9.  
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5.5.3  Kesselrings kriterieviktmatris 
De analyserade kundkraven från viktningsmatrisen och QFD-huset fördes in i raderna på en 
kriterieviktmatris från Kesselring. I kolumnerna fördes de fem olika konceptförslagen från Bilaga 
6 in tillsammans med en teoretisk ideallösning.  

I matrisen anges på en femgradig skala hur väl respektive koncept uppfyller de olika 
produktkraven.  

De viktade värdena lades ihop till en totalsumma och resulterade i en normaliserad totalsumma för 
respektive koncept enligt Ekvation 2. Utifrån denna kunde en inbördes rangordning av koncepten 
göras. I Figur 25 visas en illustration av uppbyggnaden av Kesselrings kriterieviktmatris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25. Uppbyggnad av Kesselrings kriterieviktmatris.  

  

5.5.4  Slutgiltigt konceptval 
Resultatet av urvalsmatrisen visade att Koncept 2, se Bilaga 6, fick högst betyg och konceptet 
uppfyller därmed kraven på multiprodukten på bästa sätt.  

Trots att de använda urvalsmetoderna syftar till att vara opartiska kan detta resultat ha påverkats av 
personliga åsikter och preferenser under arbetet. Därför genomfördes ett möte tillsammans med 
Silvas NPD-team för att gruppen tillsammans skulle kunna utvärdera de fem koncepten. Hänsyn 
togs under detta möte till användarvänlighet, teknikkrav, produktionsmöjligheter inom Silvas 
koncern, produktionskostnad, marknadspotential samt utvecklingsmöjligheter. 

NPD-teamet kom fram till att Koncept 2 samt Koncept 4 (se Bilaga 6) var de mest intressanta 
koncepten. Efter ytterligare analys och med kravet på användarvänlighet i fokus fattades beslutet 
att gå vidare med Koncept 2.  

5.5.5  Beskrivning av valt koncept 
Konceptet bygger på en grundenhet (Main Unit) med display där användarens prestationer och 
data presenteras. Grundenheten används ensam vid aktiviteterna gång och simning och 
tillsammans med en pod-enhet (Foot Pod/Bike Pod) vid löpning respektive cykling.  

Beroende på aktuell aktivitet bärs huvudenheten enligt följande: 

 

 
Gång Huvudenheten bärs i ficka/på höft/runt hals/i väska etc. 
Löpning Huvudenheten bärs på handleden 
Cykling Huvudenheten placeras på cykelstyret  
Simning Huvudenheten bärs på handleden  
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I var och en av aktiviteterna skall en aktiv komponent mäta användarens prestation, se avsnitt 5.4.5 
Val av sensorer. I detta utförande behövs 2st 3d-sensorer och en magnetisk sensor (cykelsensor). 
Nedan anges aktiv komponent under respektive motionsform samt i vilken modul respektive 
komponent skall placeras: 

 

 
Gång 3d-sensor i Main Unit 
Löpning 3d-sensor i Foot Pod 
Cykling Cykelsensor i Bike Pod 
Simning 3d-sensor i Main Unit 

 
Vidare är grundidén med produkten att den ska lägga samman resultatet av varje enskild aktivitet 
till ett totalvärde. Detta värde anger hur mycket användaren har rört på sig under hela dagen. 
Värdet bör presenteras på ett meningsfullt sätt så att användaren kan relatera till hur mycket 
han/hon har rört sig i förhållande till rekommenderad daglig prestation. Användarens sammanlagda 
prestation kan illustreras på olika sätt. Exempel på sådana är med hjälp av staplar, illustrationer 
eller poäng. I fortsättningen kommer detta sammanlagda värde kallas för Energipoäng.  

På grundenhetens display redovisas användarens prestation under och efter aktivitet. Nedan visas 
exempel på dessa värden under respektive motionsform: 

 

 
Gång Antal steg/Distans/Aktiv tid/Energipoäng 

Löpning  Hastighet/Distans/Aktiv tid/Medelhastighet/Energipoäng 

Cykling Hastighet/Distans/Aktiv tid/Medelhastighet/Energipoäng 

Simning Antal längder/Distans/Aktiv tid/Medelhastighet/Energipoäng 

 

Avslutningsvis kan multiträningsproduktens grundenhet kopplas till dator för tillgång till tjänster 
på Silvas träningscommunity www.silvaconnect.com. Genom sammankopplingen överförs den 
lagrade historiken i huvudenheten till tjänsten och användaren kan där studera sitt resultat, jämföra 
med andra medlemmar, starta tävlingar, få inspiration, tips och råd för sin motion.  

5.5.6  Kravspecifikation 
En kravspecifikation för multiprodukten upprättades efter genomförd markandsanalys, 
identifierade krav från målgruppen samt konceptval. Kravspecifikationen har fungerat som ett 
arbetsdokument under utvecklingsarbetets gång och har uppdaterats när ny information och 
kunskap tillkommit.  

Kravspecifikationen är indelad i Skall-krav som måste uppfyllas samt Bör-krav vilka fungerar som 
önskemål och ger produkten ett mervärde och en attraktionskraft.  

På nästa sida följer den slutgiltiga kravspecifikationen. 

 

 

 

http://www.silvaconnect.com/�
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MULTIPRODUKTEN SKALL: 

• Bestå av en huvudenhet (Main Unit) med display och två pod-enheter 

• Kunna användas till aktiviteterna gång, löpning, cykling och simning 

• För var och en av ovanstående aktiviteter fungera på ett unikt sätt och återge  
korrekta värden som är relevanta för respektive aktivitet 

• Lägga samman användarens totala prestation under ovanstående aktiviteter 
 till ett för användaren meningsfullt värde  

• Kunna kommunicera med pod-enhet för cykling (Bike Pod) 

• Kunna kommunicera med pod-enhet för löpning (Foot Pod) 

• Vara kompatibel med www.silvaconnect.com 

• Ha ett minne på 7 dagar 

• Vara vattentät enligt IEC 529 standard IPX85 

• Vara dammtålig  

• Ha en produktionskostnad som tillåter konsumentpris under 1500 SEK 

• Drivas av ett utbytbart alt. uppladdningsbart batteri (huvudenhet) 

• Drivas av ett utbytbart batteri (pod-enheter) 

• Klara 1 meters fall mot betonggolv enligt Silvas restriktioner 

• Klara temperaturer mellan -25ºC till 50ºC  

• Ha CE standard6 

 

 

 
MULTIPRODUKTEN BÖR: 

• Vara enkel att använda 

• På ett smidigt sätt växla mellan de olika aktivitetslägena för  
 gång/löpning/cykling/simning 

• Vara lätt 

• Vara liten 

• Ha en livslängd på minst 5 år (ej pod-enheternas batteri) 

• Grundenhetens batteri bör ha batteritid på ca 168 h (laddning 1 gång/vecka) 

• Tillverkas i miljövänliga material 

 
                                                 

5 Den europeiska standarden för fuktskydd, IEC 529, anger att en utrustning av klass IPX8 ska vara skyddad mot nedsänkning i vatten 
under villkor som tillverkaren angett.  

6 CE är Europeiska gemenskapens produktmärkning för att produkten ska kunna säjas i EES-området utan ytterligare krav. Produkten 
överensstämmer med kraven på säkerhet, hälsa och miljö. Föreskriven kontrollprocedur har även följts.   
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5.6  Konceptutveckling 
Valet av koncept innebar att ramar sattes upp för hur Silvas multiprodukt ska fungera. Konceptet 
är baserat på ett produktpaket med flera olika typer av produkter med unik funktionalitet och som 
tillsammans bidrar till ett komplett multiträningsverktyg. Hur och var de enskilda produkterna ska 
bäras och vilka funktioner de innehar definieras av konceptbeskrivningen. I den fortsatta 
utvecklingen av konceptet lades fokus på att hitta en funktionell och attraktiv form hos produktens 
huvudenhet (Main Unit) samt ett intuitivt och enkelt sätt att placera denna på rätt plats under de 
olika aktiviteterna.  

5.6.1  Mood Board 
En Mood Board för Silvas multiträningsprodukt togs fram för att visualisera vad produkten ska 
uttrycka, se Figur 26. I formgivningen av produkten har det varit viktigt att uttrycka vissa 
kärnvärden tillsammans med en känsla för Silva som företag.  

Silva strävar efter en igenkänningsfaktor i sina produkter och nya produkter från företaget bör 
passa in i befintligt och kommande produktsortiment. I formarbetet har det varit viktigt att behålla 
Silvas produktuttryck, t ex genom färgval, material och ytfinish samt placering av logotyp. 
Samtidigt har målet varit att formge en produkt som speglar Silvas nya och innovativa approach, 
med ett sportigare och lite mer tekniskt uttryck.  

Mood Boarden är uppbyggd av ett antal produktbilder som tillsammans speglar de båda sidorna 
som eftersträvas i utseendet hos den nya multiträningsprodukten. Därtill kompletteras Mood 
Boarden med ett antal nyckelord för att förstärka och förtydliga uttrycket som eftersökts i 
formarbetet, se Figur 27. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 26.  Mood Board som med bilder visualiserar önskat uttryck hos Silvas multiträningsprodukt. 
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Figur 27.  Nyckelord som återger önskat designuttryck hos Silvas multiträningsprodukt.  

5.6.2  Formstudie i lera 
Produktens huvudenhet är en separat enhet med display. Denna huvudenhet kan betraktas som 
”den egentliga produkten” och övriga moduler som tillbehör. Huvudenheten nyttjas av användaren 
till att avläsa träningens resultat samt kommunicera med webbtjänsten via dator. Detta 
sammantaget innebär mycket frekvent handhavande av produkten.  

Huvudenheten skall bäras med enkelt avläsbar display under de olika aktiviteterna; på handleden 
under löpning och simning, på styret vid cykling och på valfri plats på kroppen i pedometerläget. 
Eftersom enheten måste flyttas runt och anpassas till olika placeringsområden måste den utformas 
för maximal flexibilitet. Det faktum att den ska bäras på kroppen, och då framför allt på handleden, 
innebär dessutom att den måste ges en smidig och attraktiv form.  

För att undersöka vad användare uppfattar som en lämplig form och storlek gjordes ett antal 
lermodeller för att illustrera en tänkt form på huvudenheten, se Figur 28. Lermodellerna varierade i 
storlek och form samt utformades med eller utan krökt yta. Varje modell kompletterades med en 
pappersdisplay med den ungefärliga form och storlek som krävs för denna typ av produkt.  

Lermodellerna testades sedan på delar av fokusgruppen och på personal på Silva. Både män och 
kvinnor fick pröva lermodellerna och känna efter hur de kändes att ha på armen och hur det skulle 
vara att utföra de fyra olika aktiviteterna med. Synpunkter som kom upp i formstudien var t ex att 
en strömlinjeformad enhet vore bra vid simning. Vidare upplevdes en rund enhet som opraktisk 
och kändes konstlad i sammanhanget. En fyrkantig enhet kan upplevas som stor om den inte 
modifieras med kapade hörn, radier och vinklar.  

Den form som av majoriteten ansågs bäst var en rektangulär enhet med krökt ovan- och undersida 
och i det fortsatta formarbetet har detta utförande varit utgångspunkten för huvudenhetens design.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur 28.  Fotografi på några av lermodellerna i formstudien. 
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5.6.3  Skissfas 
Efter formstudien i lera inleddes en skissfas med fokus på huvudenhetens infästning. Möjliga 
placeringar vid gång är i användarens ficka eller buren kring halsen (som dagens pedometrar). 
Lämplig placering vid löpning och simning är på användarens handled som en klocka (för maximal 
visuell kontakt). Även vid cykling är visuell kontakt med display av största betydelse. Därför 
placeras huvudenheten lämpligen på cykelns styre under ett cykelpass.  

I en skissfas togs ett stort antal koncept fram som löste kravet på varierad placering av 
huvudenheten. Nedan presenteras tre av de bästa lösningarna:   

Koncept 1 – Separata fästen 
Konceptet bygger på en enkel huvudenhet med display som inte har någon inbyggd fästanordning. 
Huvudenheten kan bäras fritt i t ex användarens ficka då den används som en pedometer vid gång.  

Under övriga aktiviteter placeras huvudenheten i separata gummifästen; t ex ett armband eller ett 
fäste på cykelns styre. Dessa fästen är utformade så att de omsluter huvudenheten, som därmed 
fixeras i respektive fäste. Genom att trycka i eller ut huvudenheten kan denna flyttas mellan de 
olika fästanordningarna. Figur 29 visar principen som konceptet är baserat på.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 29.  Koncept med en huvudenhet och separata fästen. 

Koncept 2 – Integrerat fäste 
Koncept 2 bygger på att ett fäste integreras med huvudenheten; huvudenhet och fäste sitter ihop. 
Genom att använda ett flexibelt material i det integrerade fästet kan detta göras mycket töjbart och 
kan dras ut och placeras i t ex en hake på huvudenhetens framsida.  

Genom denna lösning kan det töjbara fästet användas både som armband kring handleden och som 
fäste kring cykelns styre. Vid gång viks det flexibla bandet istället ihop och huvudenheten kan då 
bäras i användarens ficka. Figur 30 visar konceptets princip.  
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Figur 30.  Koncept med en huvudenhet med integrerat fäste. 

Koncept 3 – Integrerad klämma 
Koncept 3 bygger på en huvudenhet som har en integrerad klämma på sin baksida. Denna lösning 
är mycket vanlig och förekommer t ex på pedometrar som hakas fast i byxlinningen.  

Vid gång bärs huvudenhetens därmed på samma sätt som en pedometer; i linningen alternativt 
stoppad i fickan. Vid de övriga aktiviteterna används separata fästen; ett armband eller ett 
cykelfäste, på vilka huvudenheten hakas fast med hjälp av klämman. Figur 31 visar principen.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 31.  Koncept med huvudenhet med integrerad klämma och separata fästen. 
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Val av koncept 
En utvärdering gjordes av de tre koncepten tillsammans med Silvas NPD-team. I denna ansågs 
Koncept 2 vara en osmidig och långsökt lösning. Den är framför allt opraktisk då produkten 
används som en pedometer; det läge som oftast är aktivt. Vidare ansågs Koncept 3 vara en 
omodern lösning, kläm-funktionen är idag mycket vanlig i samband med Silvas pedometrar och 
man vill i nya produkter komma bort från denna lösning.  

Parallellt med skissfasen studerades olika lösningar för hur huvudenheten ska kommunicera med 
dator. Detta moment finns utförligt beskrivet i avsnittet Kommunikation med PC i Bilaga 12. Här 
tas beslutet att integrera en USB-sticka i huvudenhetens skal. Införandet av en USB-sticka innebär 
att en utstickande struktur kommer att förekomma på huvudenheten som med fördel kan användas 
för att fixera en separat huvudenhet i fristående gummifästen.  

Detta sammantaget medförde att beslut togs att gå vidare med Koncept 1– Separata fästen. 

5.6.4  Vidareutveckling av formkoncept 
I denna fas av konceptutvecklingen hade beslut tagits att använda en separat huvudenhet med 
display och utstickande USB-hane. Formen på huvudenheten är rektangulär och med krökta ytor 
för maximal anpassning till handleden. Huvudenheten fixeras i separata gummifästen under 
aktiviteterna löpning, cykling och simning. Vid gång används enbart huvudenheten alternativt 
tillsammans med ett fäste kring halsen; en så kallad lanyard.    

Figur 32 visar skisser och modeller från nästa fas i utvecklingen; designarbetet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 32.  Skisser, lermodeller och renderingar på olika formkoncept. 
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Designfasen syftade till att bearbeta och formbestämma konceptet ytterligare på en mer detaljerad 
nivå. I denna fas behandlades huvudenheten med dess detaljer såväl som huvudenheten 
tillsammans med fästen som formmässig helhet. Bearbetningen gjordes med hjälp av skisser, 
modellering i 3D-program7 samt fortsatt arbete med lermodeller. I Figur 32 visas några delar av 
designprocessen bestående av renderingar, skisser och lermodell.  

I utvecklingsarbetet på Silva har ett designförslag på produkten efterfrågats av företaget. Därför 
har stort fokus lagts på formgivningen av produkten. Målet har varit att ta fram en produkt som 
inte bara är en innovation med avseende på sin funktion utan även är nytänkande i sitt formspråk. 
Tanken i formarbetet har varit att den nya produktens utseende ska spegla Silvas stil samtidigt som 
det ska utstråla en sportigare och lite vassare approach.  

Målet har uppnåtts genom omfattande designarbete av produkterna i 3D-programmet. Val av 
material, färg och ytbehandlingar har vidare förstärkt det eftersträvade produktuttrycket.  

5.6.5  Konceptbeskrivning 
Som resultat av konceptgenereringen, konceptval och vidareutveckling av formkoncept erhölls ett 
färdigt konceptförslag för Silvas multiträningsprodukt. Konceptet bygger på en huvudenhet 
kombinerad med en Bike Pod och en Foot Pod. Huvudenheten kopplas till dator via USB och 
placeras under de olika aktiviteterna i mjuka flexibla fästen (armband, cykelfäste, lanyard). 

Formen på huvudenhet har utvecklats för optimal ergonomi, design och användarvärde. Den krökta 
siluetten skapar en bekväm och kompakt enhet på användarens arm. Den rektangulära formen har 
behållits men kompletterats med fasetteringar för att skapa intrycket av en mindre och tunnare 
produkt. Fasetteringarna ger även ett sportigt och tekniskt utseende samtidigt som det bidrar med 
nyhetsvärde och innovation till Silvas befintliga designuttryck.  

De gummerade fästenheternas design har baserats på huvudenhetens utförande och form. Fästena 
omsluter huvudenhet som fixeras med hjälp av USB-stickan samt fästets geometriska struktur. 
Fästena ska dessutom komplettera huvudenheten formmässigt och det är först då denna placeras i 
ett av fästena som ett helhetsintryck uppstår.  

I avsnittet 5.7 Konstruktion nedan beskrivs detaljarbetet med produktens ingående teknik samt 
detaljerad infästning av huvudenheten i de tre fästena.  

5.6.6  Produktnamn 
Silvas multiträningsprodukt gavs namnet Quattro-S vilket är en förkortning av Silva Quattro Sport. 
Namnet syftar till de fyra aktiviteterna som produkten används till samtidigt som det flörtar med 
produktens form och kantighet. I Figur 33 nedan visas ett förslag på produktens logotyp.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 33.  Multiträningsproduktens logotyp. 
 
                                                 

  7 Rhinoceros NURBS modeling från McNeel. 
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5.6.7   Funktion på www.silvaconnect.com 
Internetapplikationen www.silvaconnect.com, se Figur 34, är en webbtjänst som Silva utvecklat för 
sina pedometeranvändare. Medlemskapet ingår vid köp av en silvaconnect-kompatibel produkt och 
därmed kan användarna föra över sina motionsresultat till sajten där statistisk motionsdata skapas. 
Diagram och annan visuell presentation av resultaten kan användas för nöjes skull eller för 
planering av användarens träning. På sajten går det också att skapa och delta i tävlingar, sätta upp 
individuella mål samt interagera med andra medlemmar.  

En avgörande del av produktkonceptet Silva Quattro-S utgörs av sammankopplingen av produkten 
med sajten. Produkten skulle fungera utan webbapplikationen men blir då bli ett relativt 
innehållslöst och oinspirerande träningshjälpmedel. Tillsammans med webbtjänsten skapas en 
dynamisk produkt som användaren interagerar med på flera nivåer.  

Genom att föra över sina resultat från Quattro-S Main Unit till sajten kan användaren se sin 
aktivitetsnivå, följa sin utveckling samt studera sina prestationer på en mer detaljrik nivå än via 
huvudenheten (T ex genom att studera senaste löparpasset i sin helhet). På sajten ska det även 
förekomma olika specialfunktioner skräddarsydda för Quattro-S-användare. Här kan det t ex röra 
sig om rekommenderade träningsprogram, internationella tävlingar, communityaktiviteter och 
forum samt funktioner för beräkning och visualisering av användarens Energipoäng.  

Quattro-S-användaren kan via sajten inspireras och motiveras till ökad eller mer värdefull motion 
samtidigt som det skapas ett ökat intresse för att frekvent använda träningsprodukten. Genom 
interaktion med webbtjänsten skapas därmed ett ökat användarvärde och en högre nöjesfaktor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 34.  Förstasidan på sajten www.silvaconnect.com. 

http://www.silvaconnect.com/�
http://www.silvaconnect.com/�
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5.7  Konstruktion 
I detta avsnitt redogörs för hur val av komponenter, teknik och konstruktion gjorts. Alla besluten 
har tagits efter grundlig research på respektive område samt i enighet med Silvas NPD-team. 
Fokus har lagts på att ta fram ett produktionsunderlag för grundenheten Silva Quattro-S Main 
Unit medan underlag för övriga enheter endast avhandlats konceptuellt. I detta avsnitt redogörs 
för konstruktionen av huvudenheten samt vissa delar av övriga enheters konstruktion.  

5.7.1  Konstruktion av Flow Chart 
Ett Flow Chart är ett flödesschema för vad en produkts display visar i olika lägen och hur växling 
mellan dessa lägen sker genom olika kombinationer av knapptryck. Som en tidig intention i 
utvecklingsarbetet med multiprodukten gjordes avgränsningen att konstruktion av Flow Chart 
skulle ligga utanför arbetet.  

Dock är korrelationen mellan utformningen av produktens Flow Chart och produktens 
konstruktion mycket sammanflätade. Ett exempel på detta är att antalet knappar helt beror på hur 
man vill röra sig mellan olika menyer och göra inställningar på dessa. Ett annat exempel är att val 
displaytyp och displaystorlek avgörs av hur informationen skall presenteras på denna.  

På grund av detta var det nödvändigt att konstruera ett Flow Chart för multiprodukten för möjlig 
vidareutveckling av denna. I Figur 35 nedan visas en del av multiproduktens Flow Chart. Exemplet 
visar hur användaren rör sig mellan aktivitetsformerna löpning och cykling i menyns grundnivå 
samt del av dessas undermenyer. Huvudenheten har utformats med tre stycken knappar, se vidare 
avsnitt 5.7.4 Detaljerad utformning av Silva Quattro-S Main Unit. För komplett Flow Chart se 
Bilaga 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 35.  Exempel från Quattro-S Flow Chart. 

5.7.2  Dialog med leverantörer  
Silvas underleverantörer finns bland annat i Kina och Taiwan och svarar för stora delar av Silvas 
produktion samtidigt som de ofta spelar en viktig roll i utvecklingsprocessen av nya produkter.  

I syfte att utveckla en realiserbar produkt med avseende på såväl funktion som prisnivå 
kontaktades Silvas underleverantörer tidigt i utvecklingsarbetet med multiprodukten Quattro-S. 
Underleverantörernas konstruktörer sattes in i det nya produktkonceptet och informerades om 
önskad prisbild och funktionalitet hos produkten.   

En större del av konstruktionsarbetet med Quattro-S har utgjorts av undersökningar kring och val 
av vilka tekniska komponenter som skall ingå i produkterna. I detta arbete har underleverantörerna 
varit till stor hjälp då det kommit med förslag och råd samt bedrivit egna undersökningar vid 
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förfrågan. I den fortlöpande dialogen med leverantörerna har pris relativt funktionalitet hos de 
olika komponenterna varit en viktig och ständig diskussionsfråga och leverantörerna har aktivt 
letat efter lämpliga komponenter och informerat om approximativt pris för dessa.  

5.7.3  Val av ingående teknik 
Val av ingående teknik/elektronik i Quattro-S-enheterna har varit en stor del av arbetet med att 
utveckla produkten. Att tidigt i utvecklingsarbetet kunna definiera vilka komponenter som ska ingå 
är viktigt för att produkten man tar fram i slutändan ska vara realiserbar. Detta arbete syftar också 
till att undersöka prisbilden för den framtida produkten för att undvika att utveckla en vara som är 
för dyr och därför inte kommersiellt gångbar för företaget.  

Processen att välja tekniska komponenter har varit ett iterativt arbete och många av valen har varit 
sammanlänkade med varandra och med övrig konstruktion av produkterna i serien. Ofta har 
noggranna undersökningar utförts innan val av komponent gjorts. I besluttagandet har dessutom 
pris alltid vägts mot erhållen funktionalitet. Silvas underleverantörer har i denna process varit 
mycket behjälpliga.  

I Bilaga 12 redogörs för hur val av de enskilda komponenterna gjorts. I Tabell 2 nedan redovisas 
en sammanfattning av valen för att förenkla läsning av kommande avsnitt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 2.  Utvald elektronik och tekniska komponenter. 

5.7.4 Detaljerad utformning av Silva Quattro-S Main Unit 
Valet av tekniska komponenter och utformningen av produkterna är två processer som har gått 
hand i hand under utvecklingsarbetet. I detta avsnitt redogörs för hur en mer detaljerad 
utformning av seriens huvudenhet tagits fram. 

Quattro-S Main Unit 
Quattro-S-seriens huvudenhet är den enhet som användaren kommer använda oftast och vid 
frekvent användande av produkten kommer huvudenheten att följa användaren under större delen 
av dennes dag. Därför har det varit viktigt att utforma huvudenheten så att den är enkel att förstå, 
lätt att använda och smidig att bära med sig. Vidare bör den ge ett sportigt intryck men vara neutral 
och attraktiv nog att bära på kroppen även i vardagssituationer. 

Utifrån dessa önskemål har Quattro-S Main Unit utformats till en liten displayenhet med lättavläst 
och tydlig skärm och ett fåtal knappar. Huvudenheten flyttas runt mellan tre gummerade fästen och 
kopplas samman med PC via en integrerad USB-kontakt.  

Quattro-S Main Unit är tillverkad i svart plast; högblank på ovansidan och matt på undersidan. 
USB-stickan är direkt integrerad i skalet och tre mjuka knappar används för navigering i 
menysystemet. Silvas logotyp är centralt placerad på produkten.  

Figur 36 visar den slutgiltiga utformningen av Silva Quattro-S Main Unit. 

FUNKTION KOMPONENTSPECIFIKATION 

Kommunikation med PC Integrerad ultra slim USB-sticka 

Kommunikation mellan enheter Trådlös sändning via RF (radiovågor) 

Batteri (Main Unit) Uppladdningsbart litiumjonbatteri 

Display (Main Unit) Tvådelad inverterad LCD, 25x22mm 

Minne (Main Unit) 7 dagar tillgängligt, 30 dagar latent 

Rörelsesensorer (Main Unit, Foot Pod) 3d-sensor (accelerometer) 

Cykelsensor (Bike Pod) Magnetiskt relä 
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Figur 36. Huvudenheten Quattro-S Main Unit. 

Knappar på Quattro-S Main Unit 
Antalet knappar har fastslagits genom arbetet med produktens Flow Chart. Målsättningen var att ha 
så få knappar som möjligt då det både från målgruppen och från Silva efterfrågas ett enkelt och 
intuitivt träningshjälpmedel. För att uppnå detta mål togs ett mycket enkelt menysystem fram där 
användaren kan navigera med hjälp av de tre knapparna ”set”, ”mode” och ” act/st” (action/start), 
se Figur 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 37.  Quattro-S Main Unit med de tre knapparna ”act/st”, ”mode” och ”set”. 

Knapparna placerades ut separerade på huvudenhetens olika sidor för att minska risken för 
feltryckning eller dubbeltryckning, vilken är ett vanligt problem som kan uppstå när flera små 
knappar är placerade i närheten av varandra. Genom denna utformning är produkten enkel att 
hantera även om användaren har stora fingrar, ser dåligt eller bär handskar. (Rose, 2007) 

Mode-knappen placerades på enhetens framsida som bedömdes vara den mest lättåtkomliga 
placeringen. Detta eftersom mode-knappen är den knapp som kommer användas mest frekvent och 
som därmed bör ha en central placering. (Rose, 2007) 

Generellt gäller att act/st-knappen används för att ändra aktivitet (gång/löpning/cykling/simning), 
mode-knappen för att bläddra upp och ner i menyerna och set-knappen för att göra inställningar 
och val. Skillnad åtgörs även mellan korttryck (kortare än 2 sekunder) för normal val/bläddring 
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och långtryck (längre än 2 sekunder) för att hoppa in och ur menyer. Se Quattro-S Flow Chart i 
Bilaga 11 för komplett menynavigeringssystem.  

Infästning av Quattro-s Main Unit 
Som tidigare nämnts togs beslutet att använda en integrerad USB-kontakt i huvudenheten. 
Kontakten används för överföring av träningsdata till webbsajten www.silvaconnect.com samt till 
att via datorns USB-port ladda upp enhetens batteri. USB-kontakten är en utskjutande struktur, se 
Figur 38, som bör skyddas under användandet av produkten. Därför var ett naturligt steg att 
använda denna för att fästa huvudenheten i armband, cykelfäst och lanyard.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 38. Infästning av USB i specialutformad hålighet i fästet.  

De tre gummifästena utformades med en hålighet motsvarande USB-stickans inverterade form (se 
Figur 38). På så sätt skyddas USB-stickan samtidigt som huvudenheten fixeras i fästet. Genom 
tester med enklare modeller visade det sig dock att den nedre delen av huvudenheten stack ut från 
armbandet när enbart USB-sickan höll fast enheten i fästet. Ju smalare handled desto mer stack 
huvudenheten ut från armen.  

Genom ytterligare tester av olika utföranden visade det sig att en utstickande struktur på 
huvudenhetens undersida behövdes för att hålla fast enheten i armbandet. En metallkropp på 
undersidan av huvudenhetens skal lades därför till. Denna kropp pressas vid infästning ned i ett hål 
i gummifästets yta och konstruktionen säkerställer att huvudenheten sitter fast ordentligt i 
respektive fäste och risken för att den ska lossna minimeras.  

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figur 39. USB-sticka samt metallkropp på huvudenhetens undersida. 
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5.7.5  Tillverkning 
Val av tillverkningsmetoder för produkterna i Quattro-S-serien har skett i samråd med Silvas 
mekanikkonstruktör Ingrid Hartung samt Silvas industridesigner Magnus Svensson. I 
utvärderingen kring aktuella metoder har beaktning tagits till vilka tillverkningsmetoder som Silva 
använder sig av idag och har utrustning till i sina maskinparker samt form och funktion hos den 
aktuella produkten, hur vattentät produkten kan bli samt priset för tillverkningsmetoden. Nedan 
följer beskrivning av tillverkningsmetod för produkternas olika delar. 
 
Huvudenhetens övre skal 
Huvudenhetens överdel består av två olika material; en hårdplast i skalet samt ett mjukare material 
i knapparna. För att uppnå maximal vattentäthet hos produkten måste en tillverkningsmetod 
användas som tillåter att knapparna sammanfogas med materialet i skalkonstruktionen utan att 
något glapp uppkommer.  

Skalet tillverkas därför genom så kallad dubbelgjutning. Detta är en typ av 2-komponents-
formspruting som används när man vill kombinera två materials olika unika egenskaper. Metoden 
liknar den vanliga formsprutningen men använder sig bland annat av flera ingöt för olika typer av 
material. Metoden resulterar här i vattentäta knappar som flexar inåt då de används, se Figur 40. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 40.  Huvudenhetens övre del bestående av knappar och omgivande skalkonstruktion.  

Huvudenhetens undre skal 
Huvudenhetens underdel består av en skalkonstruktion med en utstickande struktur i form av en 
USB-sticka. Skalet och stickan är tillverkade i hårdplast och formsprutas tillsammans, vilket 
medför en tät konstruktion utan öppningar i skalytan. 

Skalet efterbehandlas med en lack för att ge en s.k. ”soft touch”-finish. Figur 41 visar 
huvudenhetens undre skalkonstruktion.  

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 41.  Huvudenhetens undre skalkonstruktion med integrerad USB-sticka.  
 



Genomförande 

 

 50

USB-stickans kontaktbleck integreras direkt under formsprutningen enligt ett standardförförande 
för USB-kontakter av denna typ. Förenklat sker detta genom att de fyra blecken fixeras inne i 
verktygsformen med hjälp av en stödstruktur under det att plastmaterialet sprutas in och stelnar. 
Stödstrukturen avlägsnas då verktygsformen öppnas och blecken sammanfogas på så sätt direkt 
med plastmaterialet. Blecken sträcker sig genom skalets yttervägg för att kunna anslutas till 
kontakter på kretskortet inne i enheten.  

Armband/cykelfäste/remfäste 
Cykelfästet och remfästet har enkla geometriska former och är tillverkade i ett enfärgat material. 
Därför är det lämpligt att dessa komponenter tillverkas genom vanlig plastformsprutning. 

Armbandet, se Figur 42, är tillverkat i ett och samma material men i två olika kulörer; armbandets 
utsida är svart medan insidan samt utrymmet för USB-stickan har en accentfärg. Detta innebär att 
fästet kräver en något mer komplex tillverkningsmetod och även här är den tidigare beskrivna 
dubbelgjutningen lämplig.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 42.  Armband tillverkat i två olika kulörer genom dubbelgjutning.  

Displayglas 
Skyddsglaset som täcker displayenheten är transparent och tillverkas genom formsprutning. På 
undersidan av glaset trycks sedan grafik med ram, Silva-logga och produktnamn. Denna tryckning 
sker med vanligt tampongtryck. I Figur 43 visas displayglaset med tryck av grafik på dess 
undersida. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 43.  Huvudenhetens displayglas med grafiskt tryck på dess undersida.  
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5.7.6  Materialval 
För att ta fram en hållbar, prisvärd och estetiskt tilltalande produkt är val av material i 
produktens olika delar av största betydelse. I arbetet med Quattro-S-serien har materialval gjorts i 
samråd med Silvas mekanikkonstruktör Ingrid Hartung samt Silvas industridesigner Magnus 
Svensson. I utvärderingen kring aktuella material har beaktning tagits till vilka material som Silva 
använder sig av i sina befintliga produkter, form och funktion hos den aktuella produkten, pris, 
hållbarhet samt ytfinish hos de studerade materialen. I detta avsnitt beskrivs de två material som 
har ansetts vara mest lämpade för respektive komponent och därefter hur val gjorts mellan dessa 
två alternativ. 

Huvudenhetens skal (samt pod-enheternas skal) 
Enheternas skal, se Figur 44, består alla av en överdel samt en underdel. Krav på dessa skal är att 
de ska kunna tillverkas genom formsprutning samtidigt som materialet bör ha hög hållfasthet, bra 
ytfinish samt någorlunda lågt pris.  

PC (Polycarbonate): PC är en termoplast som är mycket slagtålig samtidigt som den är böjbar; den 
har mycket hög slagseghet. Materialet har goda optiska egenskaper, låg vikt och kan göras mycket 
väderbeständigt. PC är mest lämpat för gjutning men kan formsprutas, har bra ytfinish och är lätt 
att forma men känsligt för repor. Plasten används t ex i CD-skivor, skal till hushållsapparater och 
verktyg, hjälmar och instrumentskärmar. (Ashby & Johnson, 2002) 

ABS (Acrylonitrile-butadiene-styrene): ABS är en plast med goda egenskaper såsom låg vikt, god 
hållfasthet, bra slagtålighet samt låg produktionskostnad. ABS används inom många områden och 
har bra infärgningsegenskaper och hög glans. Vid utomhusbruk krävs dock tillsatser för att plasten 
ska klara UV-exponering. ABS har också mycket lågt pris (hälften så dyrt som PC) och används     
t ex i skal på telefoner, dammsugare och datamöss samt i lego och rör. (Ashby & Johnson, 2002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 44.  Huvudenhetens samt pod-enheternas skalkonstruktion.  

 

Materialval: För skalen på de tre aktiva enheterna i Quattro-S-serien är PC ett bra alternativ på 
grund av sin slagtålighet och väderbeständighet. Dock är det vanligt att använda en blandning av 
ABS/PC för att få ner priset på materialet. Detta resulterar i en blandning där PC bidrar med UV-
resistans och slagtålighet medan ABS bidrar med bättre ytegenskaper, enklare bearbetning och 
framförallt ett lägre pris. 
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Knappar 
Huvudenhetens knappar, se Figur 45, ska vara tillverkade i ett mjukt material som töjs inåt då 
knappen används. Knapparna ska vara integrerade i plastskalet och måste därför kunna 
dubbelgjutas tillsammans med detta.  

PU (Polyurethane): PU är en polymer som är mycket lätt att forma samtidigt som den är billig. Den 
lämpar sig väl för formsprutning och medger tillverkning av produkter med höga krav på ytfinish. 
Materialet är hållbar samtidigt som det är elastiskt och medger ett flexibelt användande. PU 
används t ex i förpackningar, sulor i löparskor och i möbler. (Ashby & Johnson, 2002) 

TPE (Thermoplastic Elastomer): TPE, termoplastiskt gummi, är ett material som består av en 
blandning av ett plastmaterial och ett gummimaterial. TPE har hållbarhet och 
användningsegenskaper som påminner om gummi samtidigt som det kan formsprutas (till skillnad 
från vanligt gummi). Dessutom har TPE goda infärgningsmöjligheter, är återanvändbart samt kan 
ingå i tvåkomponentsprodukter, vilket innebär att TPE kan dubbelgjutas tillsammans med t ex PC. 
TPE är ett vanligt material i handtag till verktyg, tandborstar och cyklar samt i stötfångare och 
sportskor. (Ashby & Johnson, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 45.  En av huvudenhetens knappar.  

Materialval: Huvudenhetens knappar valdes att tillverkas i TPE då detta material är flexibelt och har 
den rätta känslan av gummi med en mjuk ytfinish samtidigt som materialet kan dubbelgjutas 
tillsammans med plastmaterialet i huvudenhetens skal.  

 Displayglas 
Displayglaset är monterat överst på huvudenheten och täcker display och övriga interna 
komponenter. Materialet i glaset bör ha goda optiska egenskaper, klara utomhusförhållandet samt 
minimera risken för repbildning.  

PMMA (Polymethylmethacrylate): PMMA kallas ofta för akrylplast och ersätter glas i många 
sammanhang då materialet har bra slagtålighet. PMMA är helt transparent och har mycket hög 
ytglans. Vidare är PMMA mycket åldrings- samt UV-beständig och kan med fördel användas 
utomhus eftersom plasten påverkas mycket lite av sol, väder och vind. PMMA har även hög 
styvhet och är lätt att limma. Materialet används t ex i olika typer av displayglas, skyltar, 
förpackningar, armatur, fönster och CD-skivor. (Ashby & Johnson, 2002) 

PC (Polycarbonate) (Se beskrivning ovan). 

Materialval: För huvudenhetens displayglas valdes PMMA som ingående material. Denna 
akrylplast är hårdare och mer stöttålig än PC.  

Armband/cykelfäste/remfäste 
Armbandet, cykelfästet och lanyarden är komponenter som syftar till att fixera huvudenheten 
under de fyra olika aktiviteterna. Fästena har relativt enkla former som lämpar sig bra för 
formsprutning eller gjutning. Då både armband och cykelfästet ska kunna sluta kring en rundad 
struktur (arm/cykelstyre) samtidigt som USB-stickan och metallknoppen ska tryckas in i samtliga 
fästen bör materialet vara elastiskt och mycket böjbart. Önskvärt är också en fin ytfinish samt 
infärgningsmöjligheter 



Genomförande 

 

 53

PA (Polyamid): Polyamid benämns vanligen som nylon och är ett material med vitt spridda 
användningsområden. Materialet är lätt att formspruta och bearbeta och är mycket starkt och 
elastiskt. Nylon betraktas som ett billigt material och används t ex i förpackningar, tandborstar och 
olika typer av handtag. (Ashby & Johnson, 2002) 
 
PU (Polyurethane) (Se beskrivning föregående sida). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 46.  Armband tillverkad i materialet PU i svart samt accentfärg. 

Materialval: Armbandet i Quattro-S-serien, se Figur 46, är den produkt som i detta fall är styrande 
med avseende på materialegenskaper eftersom denna bärs nära kroppen. Därmed ställs höga krav 
på komfort och funktionalitet och ett material som formas och töjs lätt efterfrågas. Dessutom är bra 
ytfinish önskvärt. Utifrån detta resonemang valdes PU som material i armband, cykelfäste samt 
remfästet. Efterforskningar visar att detta är ett vanligt material i liknande typer av armband vilket 
ytterligare förankrar beslutet. 

Metalldetaljer 
Metalldetaljer, se Figur 47, förekommer på fyra ställen på produkterna i Quattro-S-serien; 
metallknoppen på undersidan av huvudenheten, metallspänne på armbandet, metallhänge på 
remfästet samt kontaktbläck på USB-stickan. Följande material har valts till dessa komponenter:  

Aluminium (metallknopp/metallspänne/metallhänge) / Guldplätering (USB-stickans kontaktbleck)  
Aluminium har valts eftersom det minimerar risken för korrosion, har låg vikt samt fördelaktiga 
designegenskaper. Kontaktblecken täcks av en guldpläterings i syfte att skydda dessa från slitage 
och korrosion. Guldet är dessutom fördelaktigt i en USB-kontakt eftersom det genom friktion är 
självrengörande. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 47.  Spänne, knopp samt hänge tillverkade i materialet aluminium. 
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5.7.7  Montering av huvudenhet 
Inne i Quattro-S Main Unit sitter den elektronik som får produkten att fungera. I huvudsak handlar 
det om tre teknikkomponenter; display, kretskort samt batteri. Dessa är sammankopplade och det 
är av yttersta vikta att de fixeras i rätt position gentemot varandra och de omgivande skalen. 
Dessutom måste utrymmet mellan komponenter och mellan komponenter och skalkonstruktionens 
väggar optimeras för att produkten ska kunna göras så liten som möjligt. Figur 50 visar en 
schematisk bild över hur de tre elektronikkomponenter kommer att förhålla sig till varandra inne i 
huvudenheten. 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 50.  Teknikpaket bestående av display, kretskort och batteri.  

Den omgivande skalkonstruktionen är uppbyggd av tre plastdelar; displayglas, övre skal samt 
undre skal. Skalkonstruktionen låser fast teknikkomponenterna inne i huvudenheten med hjälp av 
stödkonstruktioner på insidan av de två skaldelarna. Figur 51 visar schematiskt hur huvudenheten 
är uppbyggd och i Bilaga 13 finns en fullständig sprängskiss på huvudenheten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Figur 51.  Uppbyggnad av huvudenhet; skal och ingående teknik. 
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Övre och under skal sammanfogas med ultraljudssvetsning som är en metod för att sammanfoga 
solida komponenter i termoplast. Metoden bygger på att plastdelarna utsätts för ett mycket 
högfrekvent ljud som får plastbitarna att vibrerar snabbt mot varandra. Friktionen som uppkommer 
i kontaktytan ger upphov till värme, som i sin tur får plasten att smälta och de två plastdelarna 
smälter på sätt ihop, se Figur 52. (Branson, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 52.  Tvärsnitt av de två skalkanternas sammanfogning med ultraljudssvetsning. 
 

Sammanfogning av övre och undre skal med ultraljudssvetsning resulterar i en tät konstruktion 
som maximerar vattentätheten hos produkten. Det sammanfogade skalet täcks avslutningsvis av 
displayglaset som limmas fast på skalets ovansida.  

5.7.8   Vattentäthet 
Under simning används Quattro-S Main Unit tillsammans med det gummerade armbandet för att 
räkna antalet längder som användaren tillryggalagt. Detta medför att produkten kommer att befinna 
sig i vatten under längre tidsperioder och därmed ställs högra krav på produktens vattentäthet.  

Den europeiska standarden för fuktskydd, IEC 529, anger hur väl en utrustning klarar fukt eller 
väta i de nio klassera IPX0 - IPX8. De två översta klasserna definieras så här:  

 
 
 
IPX7:   Skyddat mot intrång av vatten, utrustningen skall klara av att sänkas till ett  
  djup av 1 meter för en tid av 30 minuter. 
 
IPX8:  Skyddat mot nedsänkning i vatten under villkor som tillverkaren anger. 

 

 

Multiproduktens huvudenhet skall alltså tillhöra klass IPX8 och villkoret anges av Silva Sweden 
AB. Mattias Jacobsson, produktutvecklare på NPD, uttrycker villkoret så här:  

”Quattro S Main Unit skall kunna befinna sig under 
vatten på 10 meters djup under obestämd tid.” 

 

På nästa sida följer en beskrivning av hur produkten konstruerats för att uppnå ovanstående villkor. 
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5.8 Prototyptillverkning 

 I utvecklingsarbetet har kontakt skapats med ett företag som tar fram prototypdetaljer med hjälp av 
friformsteknik. Företaget är beläget i Västerås och använder sig av friformsmetoder såsom FDM, 
PolyJet, SLA, SLS osv.  

 Syftet med detta samarbete har varit att ta fram en modell på Quattro-S Main Unit och tillhörande 
armband. Samarbetet har i förlängningen också varit ett sätt för Silva att testa företaget och deras 
tekniker inför framtida behov av mock-ups eller full-finishmodeller.  

 Den prototyp som tagits fram på huvudenhet och armband är en hybrid mellan en mock-up och en 
full-finishmodell; flera ytor är efterbehandlade och grafik och display har integrerats i modellen. 
Metoden som använts är den relativt nya PolyJet-processen som bygger på att en 
fotopolymervätska sprejas ut efter geometri från en CAD-fil. Det utsprejade lagret härdas sedan 
omgående med UV-ljus. Metoden är snabb och har även fördelen att material med varierande 
hårdhet, färg, opacitet, ytfinish och flexibilitet kan sprejas ut direkt från maskinen.  

5.9  Utvärdering av koncept 
Då konceptet för multiprodukten var fullständigt med ingående enheter, elektronik och tekniska 
komponenter krävdes en utvärdering av dess potential hos målgruppen.  

5.9.1 Utvärdering av fokusgrupp 
För att återkoppla utvecklingsarbetets resultat till den identifierade målgruppen gjordes en 
undersökning bland deltagarna i arbetets fokusgrupp. Det är målgruppens krav, behov, önskemål, 
vanor och beteenden som legat till grund för Silva Quattro-S och det är därför av yttersta vikt att 
målgruppen känner sig tillfreds med den nya produkten.  

Medlemmarna i fokusgruppen fick se presentationsmaterial och prototyp på Silva Quattro-S. 
Därefter fick de svara på hur de upplevde produkten, om den motsvarade deras förväntningar, om 
de skulle köpa produkten osv.  

Resultatet från fokusgruppen var mycket bra och alla var nöjda, överraskade och imponerade av 
resultatet av utvecklingsarbetet. Därmed har utvecklingen av en multiprodukt resulterat i en 
produkt som önskas av målgrupp.

VATTENTÄTHET UPPNÅS GENOM ATT:

 

1. Skalkonstruktionen ultraljudsvetsas ihop för att skapa ett slutet 
utrymme. 

2. Mjuka knappar formsprutas in direkt i skalkonstruktionen vilket   
minimerar risken för läckage.  

 
3. USB-stickan formsprutas in direkt med det övriga skalet.  

4. USB-stickans kontaktbleck är guldpläterade och klarar därmed  
 väta. För extra vattentålighet skyddas stickan genom att den förs  
 in i det gummerade armbandet under simning. Efter användning 
  bör blecken torkas av. 

5. Alla metallkomponenter är tillverkade i aluminium för att minimera 
 risken för korrosion. 
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6  Resultat  
Detta kapitel presenterar resultatet av de olika faserna i utvecklingsarbetet av Silvas nya 
multiträningsprodukt. Kapitlet redogör för produkten i sin helhet samtidigt som konstruktions- och 
designval sammanfattas. Kapitlet beskriver även detaljerat hur produkten är tänkt att användas. 

6.1  Träningsprodukten Silva Quattro-S 
Resultatet av detta examensarbete är ett produktpaket som fått namnet Silva Quattro-S. 
Produkterna i paketet fungerar tillsammans som ett träningsverktyg för fyra mycket vanliga 
träningsformer; gång, löpning, cykling och simning.  

Med hjälp av inbyggda rörelsesensorer registrerar Quattro-S användarens rörelser under de fyra 
olika aktiviteterna. Användaren kan följa sin prestation via en displayenhet i form av antal steg, 
distans, hastighet, aktiv tid, antal simmade längder osv.  

Quattro-S lägger samman varje dags totala aktivitet och anger detta i antalet uppnådda 
energipoäng. Denna summa kan användaren jämföra med olika målvärden och använda för olika 
aktiviteter på det webbaserade träningscommunityt www.silvaconnect.com.  

Sammanfattningsvis är Silva Quattro-S en produkt som följer användaren i vardagen, hjälper till att 
kontinuerligt mäta användarens fysiska prestation samtidigt som den motiverar och inspirerar till 
ökad aktivitet. Quattro-S fungerar även som en klocka och kan med fördel bäras som en accessoar 
kring halsen, i fickan eller runt handleden.  

I Figur 53 nedan visas produktpaketet Quattro-S.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 53. Produktpaketet Silva Quattro-S bestående av Main Unit, Foot Pod samt Bike Pod. 
 

http://www.silvaconnect.com/�
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I Figur 54 visas tillbehören till produktpaketet Quattro-S; tre stycken gummerade fästen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 54. Tillbehör i form av tre gummifästen; cykelfäste, armband samt fäste till lanyard. 

Nedan följer en lista över enheterna i Quattro S-paketet samt tillhörande ikon. I följande avsnitt ges 
en kort beskrivning av respektive enhet. 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                               

Quattro-S Main Unit  
(huvudenhet) 

Quattro-S Lanyard 
(fäste till halsrem) 

Quattro-S Foot Pod 
(löparsensor) 

Quattro-S Wrist 
Band  
(armband) 

Quattro- Quattro-S Bike Pod 
(cykelsensor) 

Quattro-S Bike 
Bracket  
(cykelfäste) 
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6.1.1  Quattro-S Main Unit 
Quattro-S Main Unit, se Figur 55, är hela produktpaketets huvudenhet. Main Unit har en display 
som visar användarens prestation och data genom ett grafiskt interface. Huvudenheten har en USB-
sticka för sammankoppling med dator samt tre knappar för att navigera i enhetens olika menyer.  

Skalet är konstruerat så att dess två delar låser fast den inre elektroniken vid montering. 
Huvudenheten innehåller, förutom display, även kretskort och batteri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 55. Quattro-S Main Unit med USB-sticka, LCD-display och tre mjuka knappar. 

På kretskortet i huvudenheten är en 3d-sensor monterad. Denna används för registrering av 
användarens rörelser under aktiviteterna gång och simning. Vid gång fungerar sensorn som en 
vanlig pedometer; den känner av accelerationen i framåtriktningen vid varje steg. Vid simning är 
enheten placerad på användarens handled och sensorn känner av förändringen i accelerationen då 
användaren kommer i kontakt med bassängkanten i slutet av varje längd.  
 

6.1.2  Quattro-S Run Sensor (Foot Pod) 
I Quattro-S serien ingår en löparsensor (Foot Pod) som placeras på foten under löparpasset. 
Sensorn registrerar med hjälp av en 3d-sensor hur foten rör sig och skickar vidare informationen 
trådlöst till Quattro-S Main Unit som presenterar dessa data i form av användarens hastighet, 
distans, uppnådda energipoäng etc.  

Quattro-S Run Sensor ska fästas på ovansidan av användarens löparsko för bästa kommunikation 
med huvudenhet samt optimal registrering av fotens rörelse. Sensorn bör också vara enkelt att 
snabbt sätta fast och ta bort eftersom många användare växlar mellan flera par löparskor som 
sensorn då ska flyttas mellan. Samtidigt måste löparsensorn vara ordentligt fäst på skon så att 
användaren inte riskerar att tappa sensorn under löparpasset.  

I Figur 56 på nästa sida visas Quattro-S Foot Pod.   
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Figur 56.  Quattro-S Run Sensor (Foot Pod) med hakar för fastsättning i skosnörning. 
 

Utifrån ovanstående krav utformades löparsensorn med två utstickande hakar för fastsättning i 
löparskons snörning, se Figur 57. Detta sker genom att användaren för in den övre haken under två 
korsande skosnören för att sedan lyfta ytterligare två snören över den nedre haken. På så sätt 
fixeras sensorn i snörningen genom dragkrafter både nedåt och utåt och risken att sensorn ska 
lossna minimeras. Lösningen ger löparsensorn en genomtänkt konstruktion som gör den smidig att 
använda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Figur 57.  Quattro-S Run Sensor fastspänd i löparskons snörning. 

 
Löparsensorn består av ett övre och ett nedre skal som genom geometrisk låsning fixerar den 
ingående elektroniken. Skalen sammanfogas med fyra skruvar. På sensorns undersida finns ett lock 
för byte av batteri. Batteriet är av typen knappcellsbatteri med storlek CR2032. Avslutningsvis har 
Quattro-S Run Sensor givits en form som harmonierar med huvudenheten och de tre fästenheterna. 
Samtidigt ger den ett sportigt och tekniskt uttryck och en känsla av fart och rörelse.  
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6.1.3  Quattro-S Bike Sensor (Bike Pod) 
I Quattro-S-serien ingår en cykelsensor (Bike Pod) som placeras på cykelns framgaffel i 
kombination med en liten magnet som sätts fast på en av framhjulets ekrar. Sensorn känner av 
varje gång magneten passerar gaffeln (ett varv på hjulet) och skickar vidare dessa data trådlöst till 
huvudenheten. Där presenteras användaren för informationen i form av användarens hastighet, 
distans, uppnådda energipoäng etc. I Figur 58 visas Quattro-S BikePod.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 58.  Quattro-S Bike Sensor (Bike Pod) och magnet. 

Quattro-S Bike Pod ska fästas på cykelns gaffel på så sätt att dess kropp löper parallellt med 
hjulets riktning, se Figur 59. Detta på grund av att det magnetiska reläet inne i sensorn ska känna 
av när magneten passerar. Vidare måste sensorn kunna fästas på gaffeln på ett stabilt och säkert 
sätt samtidigt som den inte ska vara för enkel att ta loss på grund av stöldrisken 

Utifrån ovanstående krav utformades cykelsensorn som en symmetrisk kropp med en krökt basyta 
som ligger an väl mot en rundad gaffel. Vidare genomlöps sensorn av två öppna spår som tillåter 
fastsättning av sensorn mot gaffeln med hjälp av två buntband. Detta är ett vanligt förfarande för 
fastsättning av sensorer tillhörande cykeldatorer och försvårar även stöld av sensorn. 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 
Figur 59.  Quattro-S Bike Sensor fastspänd på cykelns gaffel och magnet monterad på eker.  
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Cykelsensorn består av ett övre och ett nedre skal som genom geometrisk låsning fixerar den 
ingående elektroniken. Skalen sammanfogas med fyra skruvar. På sensorns baksida finns ett lock 
för byte av batteri. Batteriet är av typen knappcellsbatteri med storlek CR2032. 

Även cykelsensors form karaktäriseras av Quattro-S-linjens fasetterade ytor och svarta färg. Dess 
enkla form passar väl ihop med cykelns hjul samtidigt som dess sportiga och fartfyllda intryck 
bibehålls. Quattro-S Bike Pod skyddas också genom sin konstruktion från inträngande smuts och 
väta och är enkel att rengöra. 

6.1.4 Fästenheter 
Huvudenheten används under alla fyra aktiviteter som produktpaketet är utformat för. 
Huvudenheten placeras under dessa aktiviteter på olika ställen för optimal registrering av rörelser 
samt avläsbar display. Tre specialutformade fästen har därför tagits fram för att fixera 
huvudenheten på rätt ställe under aktiviteterna gång, löpning, cykling och simning.  

Quattro-S Wrist Band 
Quattro-S Wrist Band används under aktiviteterna löpning och simning. Armbandet är utformat för 
att skapa maximal individanpassning samt som skydd och formkomplement till huvudenheten.  

Materialet i armbandet är flexibelt gummi och bandets storlek anpassas för användaren genom att 
denne kapar de båda ändarna till önskad längd. Ändarna förs sedan in i ett metallspänne som 
fungerar som armbandets låsmekanism. Figur 60 visar armbandet i tre olika vyer, med eller utan 
huvudenhet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 60.  Quattro-S Wrist Band med och utan huvudenhet. 

Quattro-S Lanyard 
Quattro-S Lanyard är det clip-fäste som huvudenheten kan bäras i när produkten är i 
pedometerläget, d.v.s. då den används för att räkna antal steg. Fästet är utformat på samma sätt 
som armbandet; med ett utrymme för USB-kontakten samt infästning för huvudenhetens 
metallkropp.  

Genom att fästet hängs i en halsrem kan huvudenheten enkelt bäras kring halsen. Fästet är 
tillverkat i flexibelt gummi och halsremmen i textilmaterial.  

Figur 61 visar Quattro-S Lanyard i tre olika vyer, med eller utan huvudenhet. 
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Figur 61.  Gummifäste Quattro-S Lanyard med och utan huvudenhet. 

Quattro-S Bike Bracket 
Quattro-S Bike Bracket är ett cykelfäste för huvudenheten då produktens cykelfunktion används. 
Cykelfästet monteras på cykelstyret och huvudenheten placeras i fästet. På så sätt kan användaren 
enkelt läsa av huvudenhetens display och kontinuerligt följa sina resultat under cyklingen.  

Cykelfästets form är baserad på huvudenheten så att denna passar väl in i fästet, fysiskt såväl som 
formmässigt. Cykelfästet passar alla typer av cykelstyren genom att dess storlek ökas respektive 
minskas genom att fästets ände sträcks ut och hakas fast på dess baksida.  

Figur 62 visar Quattro-S Lanyard i tre olika vyer, med eller utan huvudenhet. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 62.  Cykelfäste Quattro-S Bike Bracket med och utan huvudenhet.  
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6.2  Användning av Silva Quattro-S 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning samt visuella exempel på hur Quattro-S används under 
aktiviteterna gång, löpning, cykling och simning.  

6.2.1 Placering 
Under de fyra aktiviteterna placeras Quattro-S Main Unit på olika platser med eller utan tillbehör. 
Här beskrivs användandet av produkten under de motionsformer som den är framtagen för.  

   Löpning 
Under löpning kombineras huvudenheten med den aktiva pod-enheten Quattro-S Foot Pod, se 
Figur 63. Denna monteras i snörningen på ena fotens löparsko. Huvudenheten placeras på 
handleden tillsammans med det flexibla gummiarmbandet.  

Med hjälp av huvudenhetens display kan användaren navigera mellan menyerna och följa sin 
prestation momentant under löpningen.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 63.  Löpning med Quattro-S Main Unit på armen och Quattro-S Foot Pod på ena löparskon. 
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Gång 
Som pedometer används Quattro-S både under dagen, på t ex arbete eller i hemmet, och under 
utpräglad promenad eller power-walk. I detta läge är det enbart huvudenheten som är aktiv och 
denna bärs utan fäste i t ex ficka eller väska eller med Quattro-S Lanyard kring halsen, se Figur 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 64.  Quattro-S Main Unit buren kring halsen. Displayen visar tid när enheten är i viloläge. 

   Cykling 
Vid cykling kombineras huvudenheten med den aktiva pod-enheten Quattro-S Bike Pod. Denna 
monteras på cykelns framgaffel tillsammans med en magnet i en av hjulets ekrar. Huvudenheten 
placeras på cykels styre i ett flexibelt cykelfäste, se Figur 65. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figur 65.  Quattro-S Main Unit monterad i cykelfästet på styret. 
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   Simning 
Vid simning används huvudenheten som enda aktiva enhet. Denna bärs på handleden i det 
gummerade armbandet under simningen, se Figur 66. Huvudenheten är vattentät och tål att 
manövreras under vatten. Efter simningen bör klocka med USB-sticka dock torkas av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 66.  Simning med Quattro-S Main Unit på armen. 

6.2.2  Växling mellan aktiviteter 
En viktig fråga i utvecklingsarbetet har varit hur växling ska ske i huvudenheten mellan 
aktivitetslägena gång/löpning/cykling/simning. I Quattro-S Main Unit sker detta med hjälp av ett 
hierarkisystem. 

Pedometerläget är huvudenhetens grundläge och stegräkningen fortlöper då användaren befinner 
sig i andra delar av menysystemet. Användaren kan växla mellan att aktivt följa stegräkningen eller 
att t ex studera veckans energipoäng eller aktivitetshistorik. Användaren kan gå ner i löparmenyn 
(RUN) där data från senaste löparpasset ligger kvar, för att sedan återvända till det aktiva 
pedometerläget.  

Då användaren byter aktivitet till cykling eller löpning används en pod-enhet tillsammans med 
huvudenheten. Pod-enheten börjar automatiskt skicka trådlös information så fort den känner av den 
påbörjade rörelsen (hjulets rotation, fotens nedtramp). Huvudenheten tar emot denna information, 
känner av vilken pod-enhet som sänder och hoppar automatiskt in i rätt aktivitetsläge (BIKE/RUN).  

För att undvika att förvirring uppstår i en situation när flera pod-enhet skickar information 
samtidigt (t ex om löparsensorn sitter kvar på skon vid cykling) har de olika aktiviteterna graderats 
i fyra hierarkier. Cykling har Hierarki 1 vilket innebär att så fort cykelsensorn skickar data 
aktiveras cykelläget i huvudenheten. Löpning har Hierarki 2 vilket innebär att så fort löparsensor 
skickar data (och cykelsensorn inte gör det) aktiveras löparläget i huvudenheten. Gång har Hierarki 
3 vilket innebär att detta läge aktiveras om ingen av pod-enheterna skickar data. Simning har 
Hierarki 4 vilket innebär att användaren själv måste aktivera detta läge i huvudenheten. 

 

Hierarki 1 – Cykling 
Hierarki 2 – Löpning 
Hierarki 3 – Gång 
Hierarki 4 – Simning 
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6.2.3  Aktivitetsanalys 
I illustrationen i Figur 67 beskrivs hur en dags användning av Quattro-S ser ut. Denna 
aktivitetsanalys är ett exempel och tar inte upp alla aktiviteter som produkten kan användas till. 
Dock visualiserar den på ett tydligt sätt hur produkten är tänkt att användas.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 67.  Aktivitetsanalys i form av en dags användning av Quattro-S-paketet. 
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6.2.4  Användargränssnitt 
Under de olika aktiviteterna ger huvudenhetens display den återkoppling till träningen som 
användaren behöver. Displayen kan läsas av både under och efter träningen och menyerna är 
anpassade efter de olika aktivitetsformerna. Figur 68 nedan illustrerar hur användarens prestation 
återges på skärmen under de fyra aktiviteterna.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Figur 68. Raderna visar användarens prestation återgiven på skärmen under de olika aktiviteterna. 

Displayen består av en LCD-skräm som är uppdelad i två delar, se Figur 69. Den övre delen är av 
typen segmenterad display och här har nödvändiga ikoner placerats ut. Dessa ikoner tänds eller 
släcks beroende på var i menysystemet användaren befinner sig. Ikonerna består av en 
batterisymbol samt fyra specialutformade symboler för aktiviteterna gång, löpning, cykling och 
simning. Dessa hjälper användaren att navigera rätt och talar om vilken funktion som för 
närvarande är aktiv hos produkten. I det övre högra hörnet finns en segmenterad digital klocka som 
alltid visar aktuell tid.  

Den nedre delen av LCD-skärmen är av typen dot-matrix, vilket innebär att ett visst antal punkter 
kan tändas eller släckas oberoende av varandra. I denna del av skärmen anges användarens 
prestationer och övrig skriftligt information med hjälp av siffror och bokstäver i varierande storlek. 
För detaljerad beskrivning av skärmens konstruktion se Bilaga 12. 

 

 

 

 

 
 

 
 

Figur 69.  Utformning av användargränssnittet på skärmen (ej skalenlig bild). 
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6.3  Konstruktion av Silva Quattro-S 
I detta avsnitt presenteras resultatet av konstruktionsarbetet med Silva Quattro-S. Detta arbete 
syftade till att ta fram en fullständig konstruktionslösning på produkten med specificerad 
elektronik och tekniska komponenter. I detta avsnitt beskrivs vilka enheter som används i Silva 
Quattro-S samt vilka tekniska komponenter som ingår i produktserien. För mer utförlig 
beskrivning av dessa se Bilaga 12. 

6.3.1  Dimensioner 
Huvudenheten är uppbyggd av ett antal mindre plastbitar som sammanfogas genom varierande 
adhesiva processer. Det yttre skalet omsluter enhetens elektronikinnehåll genom geometrisk 
låsning. I Figur 70 visas huvudenhetens yttre dimensioner i millimeter [mm]. För detaljerade 
ritningar se Bilaga 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 70. Yttre dimensioner på Quattro-S Main Unit. 
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6.3.2  Tekniska komponenter 
Tabell 3 anger de elektronik som ingår i Silva Quattro-S-paketet. 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Tabell 3. Tekniska komponenter samt deras placering. 

6.3.3  Material/färg/ytfinish 
I Tabell 4 nedan redogörs för material, färg och ytfinish på huvudenhetens olika delar.  

PART MATERIAL FÄRG FINISH 

Wrist Band PU Pantone Black/Pantone 3015 (blå) Soft touch 

Bike Bracket PU Pantone Black Soft touch 

Lanyard Clip PU Pantone Black Soft touch 

Main Unit upper casing PC/ABS Pantone Black Högblank 

Main Unit lower casing PC/ABS Pantone Black Soft touch lack 

Pod Unit casings PC/ABS Pantone Black Soft touch lack 

Display glass PMMA Transparent Högblank 

Buttons TPE Pantone Black Soft touch 

Metal parts Aluminium - Borstad 

Tabell 4.  Material, färg och ytfinish på huvudenhetens delar. 

6.3.4  Tillverkning 
I Tabell 5 nedan redogörs för tillverkningsmetod av produkternas ingående delar. 

PART TILLVERKNINGSMETOD 

Wrist Band Dubbelgjutning (2-komponentsformsprutning) 

Bike Bracket Formsprutning 

Lanyard Clip Formsprutning 

Main Unit upper casing Dubbelgjutning (tillsammans med knappar) 

Main Unit lower casing Dubbelgjutning (tillsammans med USB-sticka) 

Pod Unit casings Formsprutning 

Display glass Formsprutning 

Buttons Dubbelgjutning (tillsammans med huvudenhetens övre skal) 

Metal parts Gjutning 

Tabell 5.  Ingående delar i produktpaketet och deras tillverkningsmetod. 

    ANTAL KOMPONENT PLACERING 

2 
 
3d-sensor Main Unit, Foot Pod 

1 
 
litiumjonbatteri (17x32x3mm) med kapacitans på 75kWh Main Unit 

2 
 
Cr2032 litiumjonbattieri Foot Pod, Bike Pod 

1 

 
LCD display (25x23mm) kombinerad av segmenterad - och 
dot matrix-skärmar Main Unit 

1 
 
Rx Receiver för mottagning av trådlös radioöverföring Main Unit 

2 
 
Tx Transmitter för sändning av trådlös radioöverföring Foot Pod, Bike Pod 

1 
 
Reed Switch (magnetiskt relä) med tillhörande extern magnet Bike Pod 

 
3 

 
MCU Main Unit, Foot Pod, Bike Pod 
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6.3.5  Enheter  
Tabell 6 anger vilka standardenheter som används i Quattro-S. 

 
MÄTOMRÅDE ENHET FÖRKORTNING 

Steg Steps [stp] 

Steglängd8 Centimeter eller Inch [(30-240) cm] [(12-96) inch] 

Cykelns hjuldiameter8 Tum  [``] 

Bassänglängd8 Meter [m] 

Hastighet Meter per sekund eller Miles per second [m/s] [mil/s] 

Distans Kilometer eller Miles [km] [mil] 

Klocka 24-timmars eller 12-timmars [HH: MM] [HH: MM Pm/Am] 

Aktiv tid Timmar, minuter och sekunder [HH: MM: SS] 

Prestation Energipoäng [En.points] 

Tabell 6.  Mätområden, aktuell enhet samt dennas förkortning. 

6.3.6  Konstruktionskrav 
I Tabell 7 nedan följer en beskrivning av de krav som produkterna i produktserien måste klara. 

 

 

 

 

 
 
 

Tabell 7.  Konstruktionskrav på produkten. 

6.4  Formgivning av Silva Quattro-S 
Silva Quattro-S Main Unit har givits en form med fasetterade ytor och krökt siluett. Denna 
utformning ger produkten ett sportigt och tekniskt utseende samtidigt som det resulterar i en 
funktionell och strömlinjeformad helhet.  

En utmaning i formgivningen av produkten har varit att få den att kännas liten och smidig. Då 
produkten bärs på handleden får den inte upplevas som stor eller sticka ut för mycket uppåt eller på 
bredden. Därför har målsättningen med designarbetet varit att ta fram en produkt hos vilken både 
ingående teknik och yttre form har storleksoptimerats.  

Den från huvudenheten utskjutande USB-stickan ska göms inne i det gummerade armbandet. För 
att undvika att denna del av produkten blir en klumpig och utstickande kropp har USB-stickan 
vinklats nedåt. Den omslutande delen av armbandet har givits en svepande yta med radier och 
vinklade sidor; allt för att ge upplevelsen av en smidig, liten och designad produkt.   

                                                 
8  Värde som användaren själv matar in enligt beskrivning från produktens manual. 
9  Internationell standard för plastmärkning enligt International Standardization Organization (ISO) 
10 Europeiska gemenskapens märkning för att produkten ska kunna säjas i EES-området utan ytterligare krav. Produkten 

överensstämmer med kraven på säkerhet, hälsa och miljö. Föreskriven kontrollprocedur har även följts.   
11  Direktiv som anger hur elektronisk och elektrisk utrustning skall hanteras och återanvändas.  

KONSTRUKTIONSKRAV SPECIFIKATION 

Stöttålighet Fritt fall 1 m mot hårt trägolv  

Temperaturtålighet -25 till 50ºC 

Vattenskydd IPX8 enligt standard ICE 529 

Plastmärkning Alla plastdetaljer ska vara materialmärkta enligt standarden ISO 1043-1469.  

CE10 Uppfylla CE60. CE-märkningen ska vara synlig på produktens baksida  

RoHs- och WEEE-
direktiven11 

Uppfyllda. Tydlig märkning på produktens baksida, förpackningen samt i 
manual  
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Huvudenhetens formgivning har syftat till att skapa en snygg, liten och genomtänkt sportprodukt, 
se Figur 71. De snedställda sidorna ger maximalt utrymme för knappar samtidigt som de får 
produkten att se mindre ut. Högblank plast i kombination med matt ytfinish ger ett tekniskt och 
sportigt intryck. Det grafiska interfacet på produktens display har utformats för att ytterligare 
förstärka detta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 71. Silva Quattro-S Main Unit.  

Huvudenhetens vinklar har överförts till de tre fästena där de skapar nya former, radier och 
intressanta möten. Placering av text och logotyper på produkterna hjälper till att skapa en 
helhetskänsla hos serien.  

I originalutförandet färgsätts produkten i svart som basfärg och en typisk ”Silva-blå”, se 
multiprodukt nummer två från vänster i Figur 72. Denna blå accentfärg använts i dagsläget på de 
produkter från Silva som är kompatibla med sajten www.silvaconnect.com. I förlängningen kan 
alternativ färgsättning vara intressant. I Figur 72 nedan visas exempel på fler färgkombinationer.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 
 

Figur 72. Alternativa färgsättningar på Quattro-S Main Unit och armband. 

http://www.silvaconnect.com/�
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6.5  Quattro-S på www.silvaconnect.com 
I Figur 73 nedan visas ett exempel på hur Silva Quattro-S kan användas tillsammans med 
företagets webbtjänst. Huvudenheten Main Unit synkroniseras med sajten via USB-stickan och i 
och med detta förs veckans eller dagens resultat över till webbtjänstens historik.  

Användarens kan välja mellan att studera resultatet från någon av de fyra aktiviteterna gång, 
löpning, cykling eller simning och se specifika data från dessa aktiviteter. T ex kan man under 
knappen WALK se hur många steg man tagit varje dag, hur långt man gått eller hur många 
energipoäng man uppnått. På samma sätt redovisas medelhastighet, distans och antal energipoäng 
för den aktuella dagens löparpass osv. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 73.  Exempel på funktioner på Silvas träningscommunity www.silvaconnect.com. 

Under ALL-knappen redovisas varje dags totalt uppnådda energipoäng i en graf. Skalan till vänster 
går från 0-100 Energipoäng, vilket är rekommenderat dagligt antal poäng. Under flikarna till 
vänster återfinns liknande grafer för total distans respektive tid. 

Tillsammans med grafen presenteras även en barometer som anger hur användaren ligger till i 
procent av veckomålet på rekommenderade 700 Energipoäng.  

I menyn till höger återfinns fönster för ”X The World” (Cross the World) vilket är en internationell 
tävling för hur långt över klotet användare tagit sig själva under de fyra aktiviteterna. Här finns 
också fönster till egna tävlingar, ett community, nedladdningsbara program för träningshjälp, den 
egna profilen m.m.  

Dessa exempel är enbart förslag på tjänster på webbtjänsten och funktioner på denna har inte 
behandlats vidare i utvecklingsarbetet med Silva Quattro-S.  
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6.6  Prototyp 
En designprototyp togs fram  på Silva Quattro-S Main Unit och tillhörande armband med hjälp av 
ett Västeråsbeläget friformsföretag. Prototypen syftade till att visa form och design hos produkten 
och ge en uppfattning om dess storlek och passform på handleden. Prototypen demonstrerar även 
hur infästning av huvudenheten i armbandet fungerar. 

Figur 74 visar en bild av prototypen på användarens handled.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 74. Bild av prototyp buren på handled. 

Prototypen är tillverkad med en s.k. Polyjet-teknik, vilket innebär att ett material sprejas ut och 
härdas med UV-ljus. Denna teknik begränsar vilka material som kan användas och materialets 
egenskaper såsom färg, ytfinish och opacitet. Därmed är prototypen inte en fullfinishmodell utan 
visar endast på den ungefärliga designen.  

Prototypen består av ett töjbart armband samt en löstagbar huvudenhet. Huvudenheten utgörs av ett 
övre och ett undre skal som sammanfogats tillsammans med en display samt ett displayglas med 
tryckt grafik. Figur 75 visar bilder av prototypen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Figur 75. Prototypen hopmonterad respektive isärtagen. 
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7  Diskussion och Reflektion 
I detta kapitel diskuteras resultatet av utvecklingsarbetet samt de metoder som har använts för att 
nå detta resultat. Kapitlet tar även upp hur ett fortsatt arbete med produkten bör se ut, vilket kan 
betraktas som en rekommendation för Silva Sweden AB i den fortsatta utvecklingsprocessen av 
träningsprodukten Quattro-S. 

7.1  Silva Quattro-S 
I inledningen av denna rapport reciterades forskaren Katherine Everitts. Fritt översatt lyder citatet:  

 
”Att förstå, uppskatta och designa för ett stort antal olika typer av 
sociala situationer är avgörande för att lyckas ta fram en produkt 

 som ändrar människors vanor.” 
 

Denna iakttagelse har varit en viktig frågeställning i utvecklingen av Silvas nya träningsprodukt. 
Syftet med arbetet har varit att ta fram ett mer flexibelt träningsverktyg än Silvas befintliga 
stegräknare. Den nya produkten ska fånga upp det segment av målgruppen som är mer aktiv i sin 
vardag och som därför attraheras av en träningsprodukt som kan registrera flera olika 
motionstyper.  

Quattro-S uppfyller kraven på en mer flexibel träningsprodukt. De fyra aktivitetsformerna är 
utvalda utifrån målgruppens beteenden och motionsvanor. Kombinerade i en och samma produkt 
skapar de en förutsättning för användaren att följa sin aktivitetsnivå under hela dagen och erhålla 
ett sammanlagt värde på den totala aktiviteten under en dag eller en vecka.  

Samtidigt inspirerar produkten genom sin utformning och teknik användaren till att öka sin 
motionsnivå. Silva Quattro-S gör användaren medveten om dennes aktivitet och ger ett erkännande 
i form av det sammanlagda värdet kallat Energipoäng. Produkten erbjuder via webbtjänsten 
möjlighet till social integration och dess funktioner ger maximal individanpassning. Detta 
sammantaget ger goda förutsättningar för att användaren ska motiveras och inspireras till ökad 
motion i sin vardag.  

Trots faktumet att de fyra utvalda motionsformerna svarar för mycket vanliga träningsformer bland 
målgruppen förekommer det många andra typer av träning som Quattro-S inte bör användas till. 
Exempel på sådana är jympa, skidåkning, gymträning osv. Detta kan betraktas som en svaghet då 
strävan har varit att registrera all aktivitet i vardagen. Dock förekommer det idag inte tillräckligt 
utvecklad teknologi för att kunna mäta användarens alla rörelser på ett korrekt sätt.  

I arbetet med multiprodukten har antagandet gjorts, tillsammans med Silva, att en 3d-sensor ska 
kunna räkna antalet längder i en bassäng vid simning. Detta baseras på att 3d-sensor känner av då 
användaren slår i bassängkanten och vänder håll. Denna teknologi har inte verifierats men har 
förutsatts fungera i detta arbete.  

I kravspecifikationen anges att lämpligt konsumentpris på Quattro-S är under 1500 SEK. Enligt 
prisuppgifter från Silvas underleverantörer har priset på det befintliga utförandet beräknats till ca 
1200 SEK. Detta pris är dock helt approximativt och har inte tagit hänsyn till produktens befintliga 
design. Dock är priset helt oförhandlat och som med all säkerhet kan sänkas vid orderläggning på 
ett större antal enheter. I denna prisuppskattning ingår inte utvecklingskostnader för tjänster på 
webbapplikationen www.silvaconnect.com som har betraktas som en separat budgeteringspost.  

Vid presentation av produktkonceptet för Silvas internationella säljenheter var responsen positiv 
gällande idén och utseendet på konceptet. Däremot ansågs det satta prismålet vara alltför högt. 
Dotterbolagen och säljkontoren efterfrågade istället ett konsumentpris strax under 1000 SEK och 
trodde då att produkten skulle sälja mycket bra.  

Under den senare delen av utvecklingsprocessen uppkom på Silva idéer kring en ny typ av 
löparprodukt. Detta koncept bygger på att en teknologi utvecklas för mätning av användarens 
prestation utan en löparsensor placerad på skon. Detta innebär att huvudenheten kan bäras på 
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handleden och därifrån själv registrera användarens rörelser och omvandla detta till mätetal på 
hastighet, distans och dylikt. I förlängningen skulle denna nya teknologi innebära att löparsensorn 
plockas bort från Silva Quattro-S-paketet. Löparsensorn innehåller fyra mycket kostnadskrävande 
komponenter (3d-sensor, Tx Transmitter, batteri samt en MCU-enhet) och utan dessa kan det totala 
priset på produkten pressas ner avsevärt. Utan Foot Poden blir även produktpaketet mindre, vilket 
kan uppfattas som positivt ur användarsynpunkt.  

I avsnitt 6.6 Quattro-S på www.silvaconnect.com beskrivs några exempel på funktioner på sajten 
som är utformade för Quattro-S-användare. Ett av förslagen är en statusbarometer som visar hur 
användaren ligger till i jämförelse med sitt veckomål. Produktkonceptet bygger på integration med 
sajten för att skapa ett flexibelt och inspirerande träningsverktyg. Tjänsterna på sajten ökar 
förutsättningarna för användaren att öka sin aktivitetsnivå. Quattro-S fungerar även fristående men 
detta skulle dock innebära en mindre dynamisk och mer gammalmodig produkt.  

Silva Quattro-S-paketet är en innovation i det avseendet att produkten kombinerar 
funktionsområdena gång, löpning, cykling och simning i en träningsprodukt. Quattro-S lägger även 
samman användarens totala prestation och presenterar detta med hjälp av ett nytt poängsystem, 
vilket även det är en nyhet på marknaden. Quattro-S’s funktioner har utvecklats med den 
identifierade målgruppen som utgångspunkt samtidigt som den har konstruerats för produktion 
med dagens teknik och till ett rimligt pris. Detta sammantaget ger produkten ett högt 
användarvärde och goda förutsättningar att lyckas på marknaden.  

7.2 Metod 
Examensarbetet har i stort liknat Silvas egen produktutvecklingsprocess och löpte inledningsvis 
parallellt med denna. Dock har hela processen komprimerats och utökats något för att passa inom 
ramen för ett fullgott examensprojekt. Detta har inneburit att arbetet har gått från den inledande 
frågeställningen via ett definierat konceptförslag till konstruktion och produktionsunderlag. I 
Silvas process utvecklar man på företaget främst koncepten varpå produkten konstrueras av 
underleverantörer i samspråk med Silva.  

I utvecklingsarbetet var det av särskild vikt att titta på ingående tekniska komponenter i produkten, 
vilket normalt brukar bli aktuellt först långt senare i processen. Detta syftade till att undersöka 
konceptets realiserbarhet med avseende på befintlig teknik men också för att skapa en 
prisuppfattning på produktkonceptet. Denna sammanställning kommer att vara till stor hjälp för 
Silva i den fortsatta delen av utvecklingsprocessen.  

Avgränsningar gjordes inledningsvis i arbetet för att reglera storleken på projektet. Vissa av de 
områden som legat utanför avgränsningarna har trots detta behandlats i olika utsträckning. 
Anledningen till detta har varit att dessa områden har visats sig vara betydelsefulla för 
fortlöpningen av utvecklingsprocessen. Ett sådant exempel är den detaljerade utvecklingen av 
produktens användargränssnitt. Detta ansågs vara nödvändigt eftersom dess utförande satte 
gränsen för huvudenhetens display och i förlängningen batteriprestanda och produktens storlek.  

I projektets första del gjordes en omfattande målgruppsanalys som syftade till att identifiera 
målgruppen för produkten och dess vanor och behov. Utifrån detta resultat involverades användare 
i form av studier av och arbete tillsammans med en fokusgrupp. Denna metod var mycket värdefull 
för projektets fortsatta utveckling då den gav insikt i hur användare vill att en liknande produkt ska 
fungera samtidigt som den gav inspiration till nya idéer och uppslag. Arbetet med fokusgruppen 
dokumenterades noggrant och materialet kommer att vara tillgängligt för Silva även i framtida 
projekt.  

Att involvera användare också i de senare delarna av utvecklingsarbetet hade varit mycket 
intressant men passade inte in i tidsramen för projektet. Därför bör Silva i det fortsatta arbetet 
försöka involvera användare så snart som möjligt, se avsnitt 7.3 Fortsatt arbete.  

Vidare har insikten erhållits att ett produktutvecklingsarbete är en fullkomligt iterativ process. På 
ett planeringsstadie är det enkelt att försöka dela upp projektet i unika faser; såsom förstudie, 
konceptgenerering, konstruktion och formgivning. I själva verket integreras dessa faser i varandra 
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och ett steg bakåt eller åt sidan bör inte betraktas som ett hinder utan uppskattas som ett viktig steg 
på vägen. 

Projektets tidsram har hållits relativt väl. Fler tydliga delmål hade dock kunnat gagna arbetsgången 
och hjälpt till att styra arbetet i rätt riktning. Avsaknaden av deadlines från uppdragsgivaren ställde 
höga krav på disciplin men ingav även en känsla av förtroende. 

Samarbetet med Silva har övrigt varit mycket lyckat. Företaget och dess personal har visat stort 
förtroende, intresse och engagemang i projektet. Möjligheten att dagligen arbeta nära företagets 
utvecklingsteam har varit en ovärderlig erfarenhet och givit en extra dimension till examensarbetet. 
Handledning och återkoppling har skett kontinuerligt vilket bidragit till att beslut och ändringar 
kunnat göras utan dröjsmål. Detta har resulterat i ett efterfrågat och mycket omfattande 
produktmaterial.  

7.3 Fortsatt arbete  
Resultatet av detta examensarbete är en grund för ett första underlag för prototyp och produktion. 
Dock saknas vissa delar för att underlaget skall vara komplett och dessa områden måste 
undersökas eller utvecklas vidare.  

Ett första steg i den fortsatta utvecklingsprocessen är att involvera användare i tester av produkten. 
Detta för att säkerställa att konceptet verkligen svarar för användarnas behov. Även produktens 
motivationsfaktor bör undersökas och dokumenteras. För att kunna genomföra detta måste en 
funktionsmodell tas fram som kan användas för att utföra tester.  

En viktig del för produktens framtid är att utveckla ett genomtänkt system för att lägga samman 
resultatet från de olika motionsformerna till ett signifikativt värde. Hur detta ska ske har inte 
behandlats i arbetet utan har enbart illustrerats med begreppet Energipoäng. Att använda sig av 
kalorier som värde på hur mycket användaren rört sig är inte aktuellt för Quattro-S och har därför 
inte alls tagits upp i rapporten. Istället bör Silva utveckla ett poängsystem eller dylikt som är enkelt 
för användaren att relatera till och som på ett effektfullt sätt visualiserar hur användaren ligger till i 
förhållande till rekommenderad aktivitetsnivå eller personligt mål.  

Vidare måste funktioner på webbapplikationen www.silvaconnect.com tas fram som är 
specialutformade för användare av Quattro-S. Dessa bör likna de befintliga funktionerna för 
pedometeranvändare med vissa tillägg och förändringar för att utnyttja Quattro-S’s fulla potential.  

I detta arbete har endast konceptförslag på de två pod-enheterna tagits fram. Detta innebär att deras 
funktion är helt fastställd tillsammans med ingående teknikkomponenter. Däremot är deras 
utseende och konstruktion endast förslag på lösning och endast enklare CAD-filer utan detaljerade 
ritningar har tagits fram. Därför måste dessa enheter ses över och ett komplett produktionsunderlag 
tas fram i det framtida arbetet med produkten Quattro-S. 

Som kortfattat behandlats i avsnitt 7.1 Silva Quattro-S är en ny teknik för registrering av 
prestationer under löpning aktuell. Om Silva kan ta fram denna teknologi på ett tillfredsställande 
sätt bör möjligheten att implementera denna i Quattro-S Main Unit undersökas vidare. 
Produktpaketet kan då modifieras något genom att löparsensorn kan elimineras vilket resultera i en 
enklare och billigare produkt. I förlängningen skulle detta även betyda att den trådlösa 
radioöverföringen kan undvikas genom att cykelsensorn kommunicerar med huvudenheten via en 
kabel. Detta resulterar i en mindre raffinerad och modern produkt som dock är mer realiserbar och 
har avsevärt lägre pris än i originalutförandet.  
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B1  Enkät ”Motion och Utrustning”  
I denna bilaga återfinns den stängda enkäten som publicerades på ett antal motionsforum. Syftet 
med enkäten var att undersöka hur medlemmarna ser på motion, träningsutrustning och en 
framtida multiprodukt.  
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B2  Målgrupp 
I denna bilaga redogörs för definitionen av multiproduktens målgrupp.  
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B3  Intervjuguide ”Fokusgrupp” 
I denna bilaga visas den intervjuguide för semistrukturerade intervjuer som genomfördes med 
medlemmarna i fokusgruppen.  
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B 4  Konkurrentanalys 
I denna bilaga redogörs för de konkurrenter till multiprodukten som anses vara av störst 
betydelse. Fler konkurrenter än dessa förekommer dock och har beaktats i produkten 
utvecklingsarbete. 
 

NIKE Nike+ Sportband 
Nike+ SportBand består av en huvudenhet, ett 
gummiarmband samt en Foot Pod. Produkten 
registrerar användarens hastighet, avstånd, tider 
och kaloriförbränning. Datan går sedan att ladda 
upp till Nike+ webbplats och där kan löparen följa 
sin utveckling. 

Nike+ teknologin bygger på en sensor som 
placeras i skon samt en mottagare i huvudenheten. 
Huvudenheten fästs i armbandet SportBand. 
Överföringen av data sker trådlöst mellan sensor 
och mottagare och genom att känna av fotens 
kontaktid samt acceleration mot underlaget 
beräknar sensorn distans, tid, fart och 
kaloriförbrukning, vilket visas på huvudenhetens 
display.  
Pris: Ca 700 SEK. 

 
 

POLAR FA20/AW200 Aktivitetsdator 
Polar FA20 och AW200 är aktivitetsdatorer som 
mäter användarens aktivitet under dagen. 
Klockorna visar också vilken effekt den dagliga 
fysiska aktiviteten har på användarens hälsa och 
kondition.  

Aktivitetsmätningen registrerar dygnet runt all 
effektiv kroppsrörelse och visar aktuell 
aktivitetsnivå grafiskt. Klockan är utvecklad för 
promenader, jogging och löpning. Klockorna 
beräknar även kaloriförbrukning, antal aktiva 
steg, aktiv tid samt avverkad distans under 
träningen. De har även en inbyggd altimeter som 
med grafer visar hur mycket användaren rört sig i 
vertikalled och baromenter som läser av lufttryck 
och temperatur. 

Modellernas aktivitetsavläsning bygger på 
accelerometerteknik. Accelerometern är baserad 
på kapacitans som märker också små 
kroppsrörelser. Genom algoritmer analyseras 
rörelsernas intensitet och på så sätt kan den totala 
energikonsumtionen beräknas. Informationen 
presenteras med hjälp av aktiv tid, intensitet på 
aktiviteten, kalorier och antal aktiva steg.  
 
Pris: Från ca 1000 SEK. 
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POLAR RS300X 
Polar RS300X är en pulsmätarklocka med 
tillhörande pulsband. Med tillbehören Foot Pod 
och GPS-sensor kompletteras dessa puls-
funktionerna med mätning av hastighet och 
distans. Klockan anger antal förbrukade kalorier, 
lagrar och summerar 16 träningspass samt överför 
data till träningsdagboken på webbtjänsten 
www.polarpersonaltrainer.com via det extra 
tillbehöret Polar FlowLink (trådlös överföring). 

För målinriktad träning finns timerfunktion för 
intervallträning samt personliga träningszoner.  

GPS-sensor: Polar GPS-sensor mäter hastighet 
och distans vid olika typer av utomhusidrotter, 
t.ex. löpning, cykel, längdskidåkning och 
paddling.  

Foot Pod: Polar löparsensor monteras på 
ovansidan av träningsskon och mäter noggrant 
löphastighet och distans.  Sensorn är stöttålig och 
vattenresistent samt har utbytbart batteri.  
Pris: Från ca 2000 SEK för klocka och GPS-pod.  
Foot Pod från ca 1000 SEK. 

 
 

SUUNTO T6c Triathlon Pack 
Suunto T6c är en avancerad pulsklocka med 
tillhörande pulsband. Klockan visar kalori-
förbrukning i realtid, dubbel tid, datum, alarm, 
stoppur, intervaller och nedräkningstimer, grafisk 
barometer och träningsloggbok.  

Klockan medger analys av användarens träning via 
PC-programvara och redovisar träningseffekt och 
syreskuld. T6c har även inbyggd höjdmätare och kan 
kompletteras med olika pod-tillbehör för hastighet- 
och distansmätning samt varvräkning vid cykling. 
Överföring mellan klocka och pod-enheter sker via 
digital trådlös ANT-överföring.  

Foot Pod: monteras på skon, mäter hastighet och 
avstånd under löpningen.  

Bike Pod: kombinerar hastighet och avstånd med 
pulsinformation. 

GPS Pod: möjliggör att i realtid får veta hastighet 
och den distans användaren har förflyttat dig. 
Pris: Från ca 4000 SEK för klocka 
Tillbehör från 500 SEK - 1500 SEK 

 

POLAR RS800CX 
Liknar Sunnto T6c i sitt utförande och pod-enheter. 
Har även samma prisnivå.  

http://www.addnature.com/product.asp?pf_id=SUUNTOFOOTPOD_F07�
http://www.addnature.com/product.asp?pf_id=SUUNTOBIKEPOD�
http://www.addnature.com/product.asp?pf_id=SUUNTOGPSPOD�
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B5  Funktionsanalys 
I denna bilaga återfinns ett urdrag från den uppställda funktionsanalysen för 
multiträningsprodukten. De funktioner som här återges är de som ansågs vara av störst betydelse.  
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B6  Koncept på modulkonfiguration 
Under konceptgenereringsfasen genomfördes en idégenerering kring vilka moduler som produkten 
ska vara uppbyggd av; huvudenhet i kombination med olika externa funktionsenheter. I denna 
bilaga redovisas fem av dessa kombinationer som ansågs vara de mest intressanta. 
 
 
Koncept 1 (grundenhet + cykelenhet) 
 

Aktiva delar: Grundenheten innehåller aktiv komponent för gång/löpning/simning.   
  Extern enhet med aktiv komponent för cykling (Bike Pod).  
 
Gång:   Grundenheten placeras i ficka/runt hals/i väska etc. 
Cykling:   Grundenheten placeras på styret. Bike Pod-enheten fixeras i hjulet. 
Löpning:   Grundenheten placeras på löparsko. 
Simning:   Grundenheten placeras på arm. 

 

Koncept 2 (grundenhet + cykelenhet + löparenhet)A  
 

Aktiva delar: Grundenheten innehåller aktiv komponent för gång/simning.   
  Extern enhet med aktiv komponent för cykling (Bike Pod).  
  Extern enhet med aktiv komponent för löpning (Foot Pod). 
 
Gång:  Grundenheten placeras på i ficka/runt hals/i väska etc. 
Cykling:  Grundenheten placeras på styret. Bike Pod-enheten fixeras i hjulet. 
Löpning:  Grundenheten placeras på arm. Foot Pod-enheten fixeras på löparsko. 
Simning:  Grundenheten placeras på arm. 

 
Koncept 3 (grundenhet + kombinerad cykel- och löparenhet) 

 
Aktiva delar: Grundenheten innehåller aktiv komponent för gång/simning.   
  Extern enhet med aktiva komponenter för cykling/löpning  
  (Bike/Foot Pod). 
   
Gång:  Grundenheten placeras i ficka/runt hals/i väska etc. 
Cykling:  Grundenheten placeras på styret. Pod-enheten fixeras i hjulet. 
Löpning:  Grundenheten placeras på arm. Pod-enheten fixeras på ena löparsko. 
Simning:  Grundenheten placeras på arm. 

 

Koncept 4 (grundenhet + kombinerad cykel-, gång- och löparenhet) 
 

Aktiva delar: Grundenheten innehåller aktiv komponent för simning. 
 Extern enhet med aktiva komponenter för cykling/gång/löpning  
 (Bike/Walk/Foot Pod). 
 
Gång: Grundenheten placeras på arm. Pod-enheten på sko/i ficka/runt hals etc. 
Cykling: Grundenheten placeras på arm. Pod-enheten fixeras i hjulet. 
Löpning: Grundenheten placeras på arm. Pod-enheten fixeras på ena löparsko. 
Simning: Grundenheten placeras på arm. 

 

Koncept 5 (grundenhet + cykelenhet + kombinerad gång- och löparenhet) 
 

Aktiva delar: Grundenheten innehåller aktiv komponent för simning. 
  Extern enhet med aktiv komponent för cykling (Bike Pod). 
  Extern enhet med aktiva komponenter för gång och löpning  
  (Walk/Foot Pod). 
 
Gång:  Grundenheten placeras på arm.  
Cykling:  Grundenheten placeras på arm. Bike Pod-enheten fixeras i hjulet. 
Löpning:  Grundenheten placeras på arm. Walk/Foot Pod-enheten fixeras  
  på  löparskon. 
Simning:  Grundenheten placeras på arm. 
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B7  Workshop 
Tillsammans med fokusgruppen genomfördes en workshop den 6 juni 2009. Syftet med detta event 
var att låta multiproduktens tänkta användare ge sina synpunkter på hur den ska användas och 
skapa egna lösningar och idéer för den framtida produkten.  

Workshopen genomfördes i KTH:s lokaler under en tre timmar lång session indelad i olika etapper. 
Inledningsvis fick deltagarna en och en fundera hur de skulle använda multiprodukten under en 
vecka i deras liv. Till hjälp hade de en mall på A3-papper som de skulle fylla i samt en beskrivning 
av multiproduktens användningsområden och teknik. Deltagarna presenterade sedan för gruppen 
hur de vill att produkten skall fungera och en diskussion hölls kring detta ämne. 

 

 

 

 

 

 

 

I nästa fas av workshopen delades deltagarna in i två grupper. Medlemmarna i varje grupp hade en 
jämn spridning med avseende på ålder och bakgrund samtidigt som den ena gruppens medlemmar 
hade mer erfarenhet av jogging och den andra av cykling. I de båda grupperna fanns personer med 
erfarenhet av simning som motionsform.  

De två grupperna fick uppgiften att tillsammans ta fram ett helt koncept för multiprodukten. 
Konceptet skulle beskriva vilka olika moduler som multiprodukten består av, var dessa ska sitta 
under de olika aktiviteterna samt hur de fästs ihop och kommunicerar med varandra. Vidare skulle 
konceptet behandla hur överföring av data till PC ska ske, vilka funktioner som finns på 
webbplatsen, hur byte av aktivitet ska registreras samt vilken information man vill få ut direkt från 
produkten. Till hjälp hade grupperna två A3-mallar med förtryckta rutor för beskrivning av 
konceptets olika delar. Grupperna fick även bygga en funktionsmodell för att illustrera sin lösning 
och på plats fanns designmaterial i form av modellera, piprensare, kardborrband, gummiband, 
gem, tråd, tejp, sugrör osv. 

 

 

 

 

 

 

 

De två gruppera presenterade sitt arbete för övriga deltagare i workshopen och en diskussion hölls 
kring hur multiprodukten bäst ska utformas och fungera. Hela workshopen dokumenterades med 
hjälp av bild-, video- och ljudupptagning. Deltagarna fick även lämna in det material som de 
arbetat fram och fick i ersättning för sitt deltagande varsin produkt från Silva.  
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Nedan följer en kort beskrivning av de två gruppernas förslag på multiprodukt: 

1. Grupp 1 (Karin, Märta, Calle):  ”Multikompis”, pris ca 1000 SEK 
Konceptet ”Multikompis” består av en displayenhet, två pod-enheter samt tre fästen. Under gång 
sätts displayenheten på valfritt ställe och fästs med en klicklösning på displayenhetens baksida. 
Vid löpning och simning fästs displayenheten kring handleden genom att den skjuts in i ett 
gummiarmband med två spår och en pod-enhet fästs på löparskon. Vid cykling fästs 
displayenheten på cykelstyret i ett fäste och en cykel-pod sätts på gaffeln.  

 

 

 

 

 

 

 

Byte mellan aktivitet sker med ett hjul på displayenheten, kommunikation med PC samt 
uppladdning sker med USB-sladd. ”Multikompis” är diskret, enkel att använda och har tydliga 
knappar. Gruppen tryckte även på att det är mycket viktigt att enheterna sitter säkert och att man 
får en återkoppling när de sätts fast i de olika fästen, t ex genom ett klickljud.  

Förslag gavs även på energiredovisning med hjälp av ett punktsystem där olikfärgade punkter 
symboliserar motion med varierad intensitetsgrad.  
 
2.Grupp 2 (Per, Jonas, Erik):  ”Kameleont”, pris ca 1500 SEK 
Konceptet ”Kameleont” består av en displayenhet, två pod-enheter samt fyra fästen. Vid gång sätts 
grundenheten på valfritt ställe på kroppen och kombineras med en Foot Pod som sitter kring 
fotleden med ett elastiskt gummiband. Detta medger smidig övergång från vanlig promenad till 
mer snabb gåträning. Vid löpning används ett elastiskt armband för grundenheten tillsammans med 
Foot Pod. Under cykling sitter grundenheten på styret i ett gummifäste och under simning i 
armbandet. 

 

 

 

 

 

”Kameleont” fungerar som en vanlig stegräknare utan fotsensorn och som en mer avancerad 
räknare då den kombineras med poden. Tanken är att denna ska sitta osynligt kring ankeln även på 
arbete och i hemmet. Därmed kan mer intensiv gång tillgodoräknas. Växling mellan olika 
aktivitetslägen sker genom att hierkier används för de olika lägena.  

”Kameleont” kopplas till dator via USB och produkten har utbytbara batterier. Energiredovisning 
sker med ett poängsystem där olika aktiveter räknas om till en gemensam skala. Gruppen trycker 
på vikten av att ha ett välutvecklat system för webbtjänsten där användaren själv kan bygga upp en 
profil med bilder, video, gästbok, vänner och där man kan utmana andra, få träningsförslag etc.  
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B8  Viktningsmatris 
I denna bilaga redogörs för viktningsmatrisen som ställdes upp för att vikta multiproduktens olika 
kundkrav.  

Kraven har viktats parvis för varje krav och tilldelats värdet 1, 0.5 eller 0. Varje kravs summa har 
adderats och sedan delats med totalsumman för att erhålla kvoten ”Sum/Tot”.  

 
Kvoten ”Sum/Tot ” döps till variabeln σi . Denna används sedan i Ekvation 1 enligt: 

ωi = (σi /σimax)· ωimax 

 

där värdena i detta fall är: 

 σima  = det högsta värdet bland kriteriernas σi = 0.29 

 ωimax = skalans önskade maxvärde = 10 

 

Insättning i Ekvation 1 ger följande tabell för respektive kravs viktfaktor: 
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B9  QFD-hus 
I denna bilaga redogörs för det QFD-hus som ställdes upp i arbetet. QFD-huset syftar till att 
undersöka korrelationen mellan produktens kundkrav (VAD) och produktens egenskaper (HUR). I 
huset analyseras även några av konkurrenternas lösningar samt inbördes relation mellan 
produktens egenskaper. Bilagan avslutas av en kortfattad analys av QFD-huset.  

I QFD-huset står variabeln w för viktningsfaktorerna från Bilaga 8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Analys: 

Ur QFD-huset kan det avläsas att det är av stor vikt att optimera antal moduler och deras inbördes 
sammansättning samt att använda sig av lämplig teknik och material i produkten för att erhålla en 
användarvänlig och attraktiv multiprodukt. Vidare kan man ur benchmarking-analysen dra 
slutsatsen att Silvas multiprodukt kommer positionera sig i mellansegmentet både i avseende på 
teknik så väl som kundkrav. Särskilt stark konkurrentkraft kommer multiprodukten ha i fråga om 
pris, funktionalitet, formgivning och materialval.  
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B10  Kesselrings urvalsmatris 
I denna bilaga redogörs för den urvalsmatris som användes i arbetet för att välja det mest 
lämpade produktkonceptet.  

Urvalsmatrisen nedan behandlar de koncept som tagits fram med avseende på modulkonfiguration. 
Dessa har tidigare presenterats i Bilaga 6 och benämns här som Koncept 1-5. En teoretisk 
ideallösning har även införts som representerar en lösning som uppfyller alla kraven på bästa sätt.  

I urvalsmatrisen har varje koncept tilldelat ett betyg för respektive produktkrav och den viktade 
totalsumman adderats. Genom att dela totalsumman med den hösta totalsumman (här 175) erhölls 
normaliserade värden som låg till grund för rangordningen.  

I tabellen står w för viktningsfaktor, v för betyg på en skala mellan 1-5 och t för det viktade betyget 
(t = w · v). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
  Analys: 

Från urvalsmatrisen kan man utläsa att det koncept som på bästa sätt uppfyller kraven är Koncept 
2. Dettas koncept bygger på en grundenhet med display och inbyggda aktiva komponenter för gång 
och simning. Vid löpning och cykling används aktiva, externa, pod-enheter. Grundenheten fästs 
under de olika motionsformerna med hjälp av olika fästen.  
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B11  Flow Chart 
I denna bilaga återfinns produktens Flow Chart (flödesschema). Detta visar ingående hur 
huvudenhetens menysystem är uppbyggt samt hur användaren gör för att navigera i menynivåerna.  
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B12  Teknikutredning 
I denna bilaga redogörs för hur val av ingående tekniska och elektriska komponenter har gjorts. 
Varje avsnitt redogör för intressanta alternativ och hur resonemanget förts innan beslut tagits.  

 A. Val av teknik för kommunikation med PC 
För att överföra informationen som grundenheten samlat in från de olika aktiva komponenterna till 
dator finns många olika alternativ. Följande alternativ har beaktats för multiprodukten: 

 

1. Trådlös överföring via Bluetooth 

2. Överföring genom USB-kabel  

3. USB-sticka direkt integrerad i grundenheten 

4. Trådlös överföring från grundenheten till en USB-dongle  
 (mottagare av trådlös radiosändning) 

5. Uttagbart minneskort med minneskortsläsare för PC  

 

I Tabell 8 redogörs för respektive lösnings för- och nackdelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabell 8. Olika lösningar för kommunikation med dator. 

I tabellen har alternativ 3. Integrerad USB-sticka markerats. Denna lösning bygger på att en 
USB-sticka (hane) integreras i produktens skal. Denna lösning ansågs passa bäst eftersom 
lösningen innebär att ingen extra komponent behövs, är smidig och enkel att använda samtidigt 
som lösningen är kompatibel med alla typer av datorer och inte alltför kostsam. Dessutom medger 
den utstickande USB-kontakten att grundenheten med hjälp av denna kan fixeras i t ex armbandet 
eller cykelfästet. Lösningen ansågs sammanfattningsvis vara finurlig, enkel, prisvärd och 
optimerad. 

 

 LÖSNING FÖRDELAR NACKDELAR

 

1. Överföring 
via 
Bluetooth 

 

Inga extra tillbehör, enkelt 
handhavande, kräver ingen 
öppning i grundenhetens skal 

Dyr lösning, alla datorer har inte 
(aktiverade) Bluetooth-mottagare, 
kan innebära att fel Bluetooth-enhet 
upptäcks 

2. USB-kabel

 

Enkelt användande Omodern lösning, 1 extra tillbehör, 
öppning i grundenhetens skal 

3. Integrerad 
USB-sticka 

 

Inga extra tillbehör, mycket 
enkelt handhavande, billig 
lösning, medger fixering i 
fästtillbehören 

Utstickande komponentstruktur 

4. Överföring 
via USB-
dongle 

 

Modern lösning, medger 
automatisk överföring, enkelt 
handhavande, kräver ingen 
öppning i grundenheten 

Dyr lösning, 1 extra tillbehör,  

5. Externt 
minneskort   
+ läsare 

 

Modern lösning Platskrävande (och dyr) lösning, 2 
extra tillbehör, kräver öppning i 
grundenheten, krångligt 
handhavande 
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B. Val av USB-typ 
Det finns flera olika typer av USB-kontakter på marknaden. Den vanligaste är den 12x11x5 mm3 

stora USB-stickan. Nyligen har även mer slimmad USB-kontakt lanserats som har kontaktblecken 
på utsidan av USB:n, se Figur 76. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 76. Vanlig USB-sticka respektive slimmad USB-sticka. 

Den slimmade USB-kontakten har dimensionerna 12x11x2 mm3 och är således väsentlig smalare 
än den vanliga USB-hanen. Därtill är den solid, vilket minskar risk för att vatten ska tränga sig in i 
kontakten, samtidigt som den kan formsprutas direkt in i skalet på produkten. Utav dessa 
anledningar valdes denna slimmade variant av USB-kontakt till multiprodukten. 

C. Val av teknik för trådlös kommunikation 
Multiproduktens aktiva moduler är grundenheten och de två pod-enheterna. Mellan dessa måste 
information skickas trådlöst; från pod-enheterna (sändare) till huvudenheten (mottagare) som visar 
informationen för användaren på dess display, se Figur 77. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 77. Trådlöst nätverk mellan huvudenhet och pod-enheter. 

Trådlös överföring är generellt mycket energikrävande och kommer vara den process i 
multiprodukten som drar mest batteri. Multiprodukten kräver därför ett alternativ för trådlös 
överföring som är mycket strömsnålt men som samtidigt tar liten plats. I arbetet med 
multiprodukten har fokus därför lagts på att hitta ett litet, billigt och strömsnålt alternativ för 
trådlös överföring mellan huvudenheten och pod-enheterna.  

Det finns många olika typer av trådlös överföring. För konsumentprodukter inom PAN-området 
(Personal Area Network) är trådlös överföring med radiovågor den vanligaste tekniken och är den 
mest lämpade för kommunikation mellan modulerna i multiprodukten. I Inforuta 3 beskriv RF-
tekniken närmare.  
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Trådlös överföring med radiovågor kallas för RF (radiofrekvent strålning) och är överföring av 
elektromagnetiska vågor med frekvenser mellan 3 Hz och 300 Hz. Utsändning av radio sker 
vanligtvis från en sändare som sprider signalerna jämt åt alla håll och där mottagning kan ske 
inom det område som täcks av radiovågorna.  

Det förekommer olika typer av frekvensband men enkelt uttryckt är frekvensbandet på 2.4 GHz 
det vanligaste. Bandet kallas för ISM-nätet, vilket står för Industrial, Scientific och Medical, och 
är ett oreglerat, globalt tillgängligt och licensfritt nät. 

Inforuta 3.  Information kring överföring via radiovågor (RF). 

Inom ISM-nätet förekommer flera olika tekniker för trådlös kommunikation och de vanligaste 
teknikerna är Bluetooth, ZigBee, RFID m fl.  

Nyligen har även en teknologi kallad ANT utvecklats inom detta område av det kanadensiska 
företaget Dynastream som är särskilt anpassad för sport- och medicinprodukter. ANT är en 
nätverkslösning som minimerar energikonsumtionen då sändaren inte är aktiv, d.v.s då både 
mottagare och sändare befinner sig i sparläge. Vid aktiv sändning drar mottagarkomponenten (Rx) 
ca 12 mA och med ANT teknologin kan denna förbrukning reduceras till tusendelar då 
sändarkomponenten (Tx) är inaktiv. I detta läge krävs endast att mottagaren då och då skickar ut en 
signal för att undersöka om någon information skickas från pod-enheten.  

I Tabell 9 följer en teknisk jämförelse mellan ANT, ZigBee och Bluetooth: 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Tabell 9. Jämförelse mellan olika typer av RF-överföring 

Genom att studera ovanstående tabell kan slutsatsen dras att ANT-teknologin är vida överlägsen de 
övriga med avseende på batteritid. Dessutom är det en relativt billig och kompakt teknologi; enligt 
företaget själva hela 90 % billigare än Bluetooth. Därför togs beslutet att använda komponenter för 
trådlös överföring i multiprodukten som använder sig av ANT-teknologin. 

Företaget Nordic Semiconductor tillhandahåller hårdvara för trådlös RF-kommunikation där ANT-
teknologin är implementerad. För multiprodukten har två typer av komponenter valts ut; en 
mottagare (Rx) för huvudenheten och en sändare (Tx) för respektive pod-enhet. Komponenterna 
har dimensionen 5x5mm2 och monteras på respektive enhets kretskort.  

I Figur 78 nedan visas ett kretskort med monterad RF-komponent samt samma komponent grafiskt 
illustrerad.  

 

 

EGENSKAPER ANT ZigBee Bluetooth 

Applikation PANs och WSNs PANs och WSNs PANs 

Använd resurs (kByte) 2 (0 med SensRcore™) 100 250 

Batteritid (CR2032) 3+ år 4 to 6 månader 1 to 7 dagar 

Max. nätverksstorlek (noder) 232 264 7 

Sändn.hastighet (kbit/s) 1000 250 1000 

Räckvidd (meter) 1 to 30 1 to 100+ 1 to 10+ 

Fördelar Ultralåg energi, pris Energi, pris pris, enkelhet 

Minsta konfiguration Transmitter el. transceiver Transceiver Transceiver 

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A4ndare�
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Figur 78. RF komponent monterad på kretskort samt grafiskt illustrerad. 

D. Val av batterityp 
Multiprodukten är en konsumentprodukt som är tänkt att användas under större delen av 
användarens dag; den plockas med på morgonen och används under dagen som stegräknare. När 
cykel, löpning eller simning är aktuellt används dessa lägen i produkten och då denna aktivitet är 
slut återgår produkten till stegräknarläget. Under natten stängs produkten ej av, utan går ner i spar-
läge. 

I och med det kontinuerliga användandet ställs höga krav på batteritid. Därför har stor vikt i 
utvecklingsarbetet lagts vid att undersöka vilket typ av batteri som ger optimerat användande. 
Följande tre alternativ har varit utgångspunkt, se även Figur 79. 

 
 

1. Utbytbart lithium coin cell batteri (ej uppladdningsbart) 

2. Utbytbart lithium coin cell batteri (uppladdningsbart) 

3. Stationärt lithium ion/polymer batteri (uppladdningsbart) 
 

 

 

 

  

 
 

 
 
 
 

Figur 79. De tre olika batterityperna. 

Som kriterie för vad som är godtagbart har följande riktlinjer ställts upp: 

 

 

 

 

 

Utbytbart Acceptabelt att byta batteri ca var 3: e månad 

Laddningsbart Acceptabelt att ladda enheten ca 1 gång per vecka 
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Vid utvärdering av vilket batteri som är bäst togs följande parametrar med i beräkning:is 

 

1. Produktens totala livslängd 

2. Användarvänlighet 

3. Hur vattentät produkten kan göras 

4. Om lösningen medger att användare oftare interagerar  
 med  www.silvaconnect.com 

 
 

En matris ställdes upp för att utvärdera de tre typerna av batterier. I utvärderingen har det förutsatts 
att kriterierna ovan är uppfyllda. Till vänster i matrisen anges parametrarna och till höger vilket 
batteri som bäst uppfyller denna.  

 

1. Pris 

 

2. Produktens totala livslängd 

 

3. Användarvänlighet  

 

4. Vattentäthet 

 

5. Interaktion Silvaconnect.com 

Det uppladdningsbara men ej utbytbara litiumjonbatteriet var mest optimerat för en majoritet av 
parametrarna. Detta innebär att multiprodukten laddas genom sin USB-port i samband med att man 
besöker www.silvaconnect.com. Detta är lämpligt ur fler synpunkter än de listade ovan; dels är det 
logiskt att USB-stickan används för även denna process då den ändå är integrerad i produkten. 
Dels innebär lösningen att webbtjänsten oftare kommer att besökas eftersom sajten öppnas då 
produkten kopplas in till datorn. Att tjänsten utnyttjas är viktigt då denna ger användandet av 
produkten ett mervärde, en känsla av att produkten är mer prisvärd samt fungerar som motivation 
och inspiration till ytterligare träning.   

E. Val av batteriprestanda 
Enligt kravspecifikationen ska huvudenheten laddas högst en gång per vecka och ha en total 
livslängd på 5 år. Batteriets kapacitet anges i mAh. En uppskattning av en veckas intensivt 
användande av Quattro-S såg ut som följande: 

 

• Cykla till/från arbete totalt 1,5 h (aktiv mätning och trådlös sändning)  
varje dag. 

• Användande i pedometerläge 14 h per dag. 

• Övrigt aktivt användande (löpning, cykling, simning) 5 h per vecka.  
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På en vecka erhålls följande antal timmar i olika lägen: 

 

Aktivt användande: 15.5 h 

Passivt användande: 98 h 

Sleep mode: 54.5 h 

 

Silvas leverantörer har med hjälp av dessa uppgifter uppskattat den totala energikonsumtionen på 
en vecka till ca 42 mAh. 

Med hjälp från leverantörerna hittades ett lämpligt litiumjonbatteri som klarar kraven på livslängd 
och laddningsfrekvens. Detta batteri har en kapacitet på 75 mAh vid strömtillförsel på 3.7 V. Detta 
ger en nödvändigt laddningsfrekvens enligt Ekvation 3: 

75 mAh/42 mAh = 1.8 veckor                                                              (3) 

Detta innebär att Quattro-S Main Unit kan användas ca 1 vecka och 6 dagar med hög intensitet 
innan dess batteri behöver laddas.   

Vidare anger leverantören att detta batteri har dimensionerna 17x32x3 mm3 och det passar därmed 
storleksmässigt in i de två plastskalen. Batteriet behöver, enligt leverantör, laddas strax under 2h 
för 100% kapacitet. Enligt leverantörens uppgifter klarar batteriet minst 300 uppladdningar vilket 
ger 300x1.8=510 veckors total livslängd, d.v.s ca 10 års livslängd.  

Därmed uppfyller det valda batteriet de uppställda kraven på laddningsfrekvens och total livslängd.  

F. Val av displaytyp 
Genom samtal med användare och fokusgrupp har ett stort önskemål varit att produktens display 
ska vara tydlig och lättavläst. De sportklockor som förekommer idag upplevs som alltför krångliga 
och med för mycket och plottrig information. En intuitiv och lättavläst display erhålles för 
multiprodukten genom att informationen på displayen presenteras minimalistiskt; endast primär 
data återges utan extra information eller ikoner i periferin.  

Som tidigare beskrivits är det produktens Flow Chart (Se Bilaga 11) som legat till grund när beslut 
om displaytyp har tagits. I Figur 80 nedan visas några exempel på vad som ska kunna visas på 
produktens display. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 80. Exempel på hur informationen presenteras på displayen. 

Figur 80 visar att multiproduktens display ska redovisa primär information i större siffror samt 
beskrivande text i något mindre bokstäver. Vidare skall stora bokstäver och siffror kunna återge      
t ex menyhuvuden eller klocka i produktens SLEEP-mode. I displayens överkant presenteras 
batterinivå, vilken aktivitet som utförs i form av ikoner samt aktuell tid.  
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Denna layout innebär att både ikoner, digitala siffror samt text i varierande storlek skall kunna 
presenteras på produktens display. Genom test med pixelgrafik samt jämförelse med befintliga 
produkter visade det sig att en LCD-skärm är en lämplig typ av display. I Inforuta 4 beskrivs LCD-
tekniken närmare.  

 
LCD står för Liquid Chrystal Display och tekniken bygger på flytande kristaller som 
bestämmer den optiska genomträngningsförmågan hos ljusstrålar beroende på pålagd 
spänning över kristallen. LCD:er kan antingen vara transmittiva eller reflektiva. En transmittiv 
LCD har ett lysande lager på ena sidan och ses från den andra. Aktiva celler är därför mörka 
medan inaktiva celler är ljusa. Denna typ av LCD används i skärmar som kräver hög kontrast. 
Vanligtvis konsumerar lampan mer energi än själva LCD:n. 

En reflektiv LCD, som vanligtvis används av miniräknare och armbandsur, använder ljus från 
omgivningen som reflekteras i bakre delen av skärmen. Skärmen har ofta lägre kontrast 
eftersom ljusstrålen passerar två gånger genom LCD innan den når ögat. Fördelarna med 
denna skärm är att det inte finns någon lampa som konsumerar energi och därmed förlängs 
ett eventuellt batteris hållbarhet. 

En transflektiv LCD använder en kombination av transmittiv och reflektiv teknik. 

Inforuta 4.  LCD-displayer. 

Multiproduktens LCD-skärm delas i sin tur in i två delar; ett övre fält bestående av en segmenterad 
LCD-skärm samt ett undre fält bestående av en LCD-skärm av typen STN (dot matrix). Se Figur 
81. 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 81.  Displayens indelning i segmenterad respektive STN LCD-skärm. 

I Inforuta 5 beskrivs segmenterad LCD samt STN LCD närmare. 

 
En segmenterad LCD skärm är den enklaste typen av LCD skärm där ett förtryckt mönster 
belyses beroende på om den aktuella dioden är aktiv eller inte. Det finns fyra olika modeller av 
segmenterade displayer: 7-, 9-, 12-och 16-segmentsdisplay. Skillnaden mellan dem är antalet 
lysdioder samt fördefinierade mönstren och den 7-segmenterade displayen är minst 
komplicerad. (”Seven-segment display” 2009)   

STN LCD står för supertwisted nematic LCD och är en punktmatris (referens). Detta är en typ av 
LCD-display där ett grid-nät av pixlar bygger upp området för text och grafik. Fördelarna med 
denna slags matris är att de är energisnåla i användning samt är relativ billig att tillverka. 
Punktmatriser ger stor konstruktionsfrihet och möjliggör att enkla bilder kan visas. Nackdelarna 
är däremot att de ger en sämre bildkvalitet samt långsammare reaktionstid jämfört med andra 
LCD-skärmar. Dock är den reducerade bildkvaliteten marginell för mindre displayer. STN LCD 
displayer tillverkas i standardstorlekar där grundstorleken är 16x80 pixlar.   

 
 

Inforuta 5.  Segmenterad LCD-display respektive STN LCD-display. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Flytande_kristall�
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kontrast�
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I den övre segmenterade LCD-skärmen skapas fördefinierade mönster för batteri-ikon samt ikoner 
för de fyra aktiviteterna gång, löpning, cykling och simning. I den segmenterade displayen finns 
även fördefinierat mönster för en digital klocka baserad på 7 segment. Fördelen med denna typ av 
LCD-skärm är att mindre och mer detaljerade ikoner kan skapas som tänds en eller flera i taget 
beroende på menyplats. Den segmenterade skärmen är dessutom betydligt billigare än en dot 
matrix-skärm (STN). 

I den nedre STN LCD-skärmen presenteras den primära informationen för användaren; 
inställningar, prestationsdata, aktivitetsläge, veckominne etc. Storleken på bokstäver och siffror 
varierar och därför passar dot-matrix systemet mycket bra. Detta medger att valfritt antal punkter 
tänds och skapar möjlighet till ett mer dynamisk och estetisk grafik. 

För att avläsningen på displayen skulle bli tydlig, enkel och lättavläst valdes en skärmstorlek med 
dimensionerna 23mmx25mm. Vidare är STN-skärmens grid-nät uppbyggt av 42x24 punkter med 
storleken 0.5x0.5 mm2 vilket ger en upplösning på ca 45 dpi. Denna upplösning har genom test 
med pixlar visats sig tillräcklig för ett tydligt interface. Displayen är slutligen av typen Inverted 
Display vilket innebär att ljus text visas på mörk bakgrund (vanligt är mörk text på ljus bakgrund) 
vilket ger ett mer arbetat, sportigt och designorienterat uttryck hos produkten.   

G. Val av rörelsesensorer 
Det förekommer flera olika typer av sensorer för att mäta hur en person rör sig. Huvudsakligen rör 
det sig om pendelaccelerometrar samt 3-axlig sensorer, vilka båda beskrivs i avsnittt 3.4 Tillbehör 
och Teknik.  

Pendel-accelerometer är den vanligaste typen av sensor. Denna teknik är dock baserad på vinkelrät 
placering av produkten vilket innebär att tekniken inte är aktuell för multiprodukten.  

I multiproduktens grundenhet kommer en 3d-sensor sitta som används för stegräkning samt 
mätning av antal simmade längder. Då denna teknik används i en av modulerna är det lämpligt att 
även använda denna teknik för multiproduktens foot pod. Denna sensor förekommer dessutom 
redan i befintliga Silva-produkter (exempelvis pedometern Ex3 connect) och bör därför användas 
också i multiprodukten. 

H. Val av teknik i cykelsensor 
Cykelsensorer är nödvändiga för alla typer av cykeldatorer (trådlösa såväl som sladdburna). 
Sensorn består av ett relä (Reed Switch) i kombination med en magnet som monteras på en av 
hjulets ekrar, vilket beskrivits mer utförligt i avsnittet 3.2.4 Cykeldator.  

I Quattro-S-paketet ingår en cykelpod som monteras på cykelns framgaffel samt en lite magnet 
som monteras på cykelns eker. Cykelpoden innehåller ett magnetiskt relä enligt beskrivningen 
ovan.  

H. Val av minnesenhet 
Multiprodukten ska använda sig av en integrerad klocka som möjliggör historikfunktion. 
Klockfunktionen kommer även att utnyttjas på www.silvaconnect.com för att underlätta bestämning 
av datum för genomförda prestationer. Vid midnatt, 00.00 eller 12.00 PM, flyttas den föregående 
dagens prestationer till historikminnet. Totalt ska det kunna sparas 30 dagars historik i 
multiprodukten men enbart de sju senaste dagarna ska redovisas på klockans display.  
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B13  Sprängskiss 
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B14 Tekniska Ritningar 
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