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Sammanfattning 

Det finns olika typer av försegel men det vanligaste är det försegel som kallas fock. Försegel så 

som focken fyller ut den yta som finns mellan fören och masten. I regel så fyller focken ut den 

ytan som finns framför masten och vanligt är att den även överlappar masten.  

Självslående fockar och fockbommar är ett begrepp som förekommer ofta inom segling och har 

och göra med vad ett slag är. Ett slag är när man vänder båten och på så vis får in vinden från 

andra sidan i seglet. En självslående fock är en fock som sköter sig själv vilket betyder att 

segelbåtens besättning inte behöver bry sig om focken vid ett så kallat slag. 

Målet med projektet är att ta fram en självslående fockbom som har sin skotpunkt akter om 

masten och genom att automatiskt förkortas kunna passera masten fritt. Bommen begränsar på så 

vis inte fockens underlik. 

Den slutgiltiga produkten beräknas kunna förlängas 13,43 % och kan på så vis användas med 

fockar som har överlapp gentemot masten. På så vis slipper kunder köpa ett nytt segel bara för 

att de vill ha en självslående variant. De kan istället använda sin nuvarande fock som 

självslående fock med denna produkt. 

Produkten är en självslående fockbom som klarar de flesta förhållanden och vindar då lösningen 

inte bygger på att utnyttja krafterna från seglet för att förkortas eller förlängas. Istället lagrar man 

potentiell energi i en fjäder som vid en given vinkel gentemot masten drar in bommen. Spärren 

som håller fjädern spänd släpper alltså vid en given vinkel. När bommen väl passerat masten och 

båten har rätt kurs så dras fjädern i lugn och ro upp igen av besättningen. På så vis är bommen 

redo för ett nytt slag. Denna fockbom täcker upp ett marknadssegment som i dagsläget är tomt. 
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Abstract 

There are different types of sails but the most common is the jib. Sails as the jib fills the space 

between bow and mast. As a rule, the jib fills out the area in front of the mast and usually also 

overlaps the mast. 

Self-tacking jibs and jib boom is a concept that is often found in sailing and has to do with what 

a tack is. A tack is when you turn the boat and therefore get the wind from the other side of the 

sail. A self-tacking jib is a jib that takes care of itself, which means that the sailboat crew does 

not need to care about the jib when tacking. 

The goal of this project is to develop a self-tacking jib boom that has its sheet aft of the mast, and 

automatically shortens to pass the mast freely. Therefore the boom does not limit the area of the 

jib. The final product is expected to be extended 13.43% and can therefore be used with jibs 

overlapping the mast. Because of that the customers don’t need to buy a new sail just because 

they want a self-tacking solution, they can instead use their existing jib as a self-tacking jib with 

this product. 

The product is a self-tacking jib boom that can handle most conditions and winds because the 

solution is not based on exploiting the forces of the sail to be shortened or lengthened. Instead 

the product stores the potential energy in a spring that at a given angle with the mast retracts the 

boom. The latch that holds the spring tens releases at a given angle. When the boom has passed 

the mast and the boat is on course, the crew reloads the boom by tensing the spring again. The 

boom is then ready for a new tack. This product covers up a market segment that in the current 

situation is not available. 
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1. Inledning  

Det finns olika typer av försegel men det vanligaste är det försegel som kallas fock. Försegel så 

som focken fyller ut den yta som finns mellan förstaget och masten (se figur 2). I regel så fyller 

focken ut den ytan som finns framför masten och vanligt är att den även överlappar masten.  

Självslående fockar och fockbommar är ett begrepp som förekommer ofta inom segling och har 

och göra med vad ett slag är. Ett slag är när man vänder båten och på så vis får in vinden från 

andra sidan i seglet. En självslående fock är en fock som sköter sig själv vilket betyder att 

segelbåtens besättning inte behöver bry sig om focken vid ett så kallat slag. 

Vanligt när det kommer till självslående fockar är att det finns en skena (C i bilden nedan) där 

focken är fäst på. Denna skena är den som focken löper på, se figur 1. 

 

Figur 1 Illustration över skotskenan för en självslående fockbom 

Fockens undre kant kallas underlik och är också en vanligt förekommande term i denna rapport. 

Självslående fockar begränsas i dagsläget i underkant, alltså, underliket, beroende på att 

skotskenan (C i bilden) behöver placeras framför masten. Detta lämnar endast ytan mellan 

förstaget och masten vilket redovisas i figur 2. Om focken dessutom skall stagas upp med en 

bom så måste denna bom kunna passera masten fritt. För att en självslående fockbom skall 

fungera krävs då att focken begränsas till ytan som är redovisad i bilden nedan. Det skulle vara 

en fördel om de självslående fockarna kunde ha överlapp om masten men ändå användas med en 

fockbom som kunde passera masten fritt. 
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Figur 2 Schematisk bild över en segelbåt där ytan som focken upptar visas med en röd triangel 

För att focken och fockbommen skall kunna passera masten fritt så behöver den kunna förkortas 

eller kunna förskjutas för ut.  

 

1.1 Problemformulering 

I dagsläget blir det fler och fler som ger sig ut och seglar och skärgårdarna fylls av fritidsbåtar. 

Många tycker om känslan av att vara ute på havet men alla går inte in för seglingen, man vill 

helst behöva göra så lite som möjligt. Folk är lata och letar efter lösningar som gör att den egna 

insatsen minskar. Självslående fockar skulle då kunna vara ett populärt alternativ då man inte 

behöver tänka på att sköta focken. Dock så finns det inte i dagens läge ett självslående alternativ 

till fockbom på marknaden som inte begränsar fockens storlek. Det finns alltså en 

utvecklingspotential inom området kring de självslående fockbommarna, nämligen att de skall 

kunna passera masten fritt samtidigt som de inte skall begränsa fockens storlek. 

 

1.2 Mål & syfte 

Projektet syftar till att ta fram en lösning till det problem som finns bland de liknande 

produkterna i dagsläget. Självslående fockbommar begränsar i dagens läge fockens underlik och 

därmed storlek då alla bommar som finns idag är konstruerade för att kunna passera masten utan 

att förkortas. Målet med projektet är att ta fram en självslående fockbom som har sin skotpunkt 

akter om masten och genom att automatiskt förkortas kunna passera masten fritt. Bommen 

begränsar på så vis inte fockens underlik. 

 

2. Genomförande 

2.1 Informationssökning 

För att få en inblick i hur marknaden för självslående fockbommar ser ut genomfördes en 

informationssökning. Detta gjordes för att minimera risken för att utveckla en befintlig produkt 

samt att få inspiration och idéer. Den bestod i att skaffa allmän kunskap kring segling, försegel 

och självslående focksystem. Hemsidor för både återförsäljare och tillverkare besöktes samt att 
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det gjordes ett besök på den årliga mässan Allt för sjön 2013 för att ta reda på så mycket som 

möjligt om liknande produkter.  

 

2.1.1 Intressenter 

Det finns olika intressenter till projektet och vad som skall bli den slutliga produkten. Båtägare 

är den största intressenten som är villiga att lägga ner tid och pengar på sin båt. Dessutom är 

båttillverkare en målgrupp då bommen skulle kunna säljas som ett komplement då båtarna säljs. 

Målgruppen med projektet är dock främst fritidsseglare som letar efter en lösning som 

underlättar seglingen samtidigt som seglingsegenskaperna inte förändras.  

 

2.2 Idégenerering 

Tidigt i projektet identifierades två spår för en lösning nämligen en mekanisk lösning eller en 

elektromekanisk lösning. Idégenereringen bestod i två brainstormingssessioner (1) där de två 

möjliga lösningarna ställdes upp. I denna metod finns inga begränsande faktorer när det gäller 

idéer utan alla idéer skrivs upp utan tanke på rimlighet eller genomförbarhet. Ur dessa 

brainstormingssessioner valdes sedan ett fåtal idéer ut vilka utvecklades vidare.  En morfologisk 

matris (2) skapades också för att identifiera nödvändiga funktioner på produkten samt finna 

lösningar på dessa. De koncept som valdes ut från brainstormingen undersöktes och analyserades 

sedan genom att de gicks igenom var för sig. Skisser med olika strukturalternativ gjordes och 

koncepten definierades. 

 

2.4 Konceptval  

För att kunna gradera koncepten sinsemellan användes en metod liknande Pughs matris (3). 

Metoden kan kallas en utvärderingsmatris som tar hänsyn till hur bra koncepten uppfyller de 

önskvärda egenskaperna hos produkten. Egenskaperna radas upp och ett koncept väljs till 

referens. Referensen poängsätts med ett medelvärde genomgående. Koncepten poängsätts sedan 

utifrån hur bra de uppfyller respektive egenskap i relation till referensen. Poängen summeras för 

respektive koncept och ligger sedan till grund för val av koncept. 

 

2.5 Material och tillverkning 

Då produkten skall utstråla en nautisk design är det viktigt att produkten tillverkas i ett material 

som passar in i en nautisk miljö. Vid bestämning av material och tillverkning användes egna 

erfarenheter samt utomstående hjälp. 

 

2.6 Marknad 

För att få en förståelse för marknaden gjordes en SWOT-analys (4). SWOT-analysen är ett 

planeringshjälpmedel som identifierar styrkor, svagheter, möjligheter och hot med exempelvis en 

produkt. Efter SWOT-analysen fördes ett resonemang kring fördelarna kontra nackdelarna för att 

kunna identifiera åtgärder kring nackdelarna med produkten. 

 

2.7 Ekonomi 

En ekonomianalys genomfördes för att uppskatta hur mycket det kommer kosta att tillverka 

produkten. Detta gjordes främst med en metod kallad 1-3-9-regeln (5) som är en 
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uppskattningsmetod vid produktion av större serier. Alla inköpta detaljer lades in i ett dokument 

där kostnaden för de inköpta delarna per produkt kunde tas fram. 

 

2.8 Verktyg 

I arbetet kring projektet togs en CAD-modell fram i Solid Edge ST4 (6) vilket är ett CAD-

program som finns tillgängligt genom KTH.  

För att få fotorealistiska bilder importerades CAD-modeller till Luxion Keyshot 4.0 (7) vilket är 

ett renderingsverktyg. Där ansätter man material, ljus och miljö för att få bilderna att se så 

verkliga ut som möjligt. 

3. Resultat 

Utmed arbetsprocessen har delresultat hela tiden tagits fram vilket låg till grund för det fortsatta 

arbetet. Resultaten från respektive arbetssteg redovisas i kapitlet som följer. 

 

3.1 Sammanfattning av informationssökningen  

För att få en inblick i vad som finns på marknaden besöktes Allt för sjön 2013. Detta är en 

båtmässa som årligen genomförs i Stockholm, se figur 3. Vid besöket kunde konstateras att 

utbudet på självslående fockbommar är begränsat. 

 

 

Figur 3 Bild tagen på mässan Allt för sjön 2009 (8) 

Vidare undersöktes även andra producenters och återförsäljares utbud. Genom att besöka 

tillverkarnas och återförsäljarnas hemsidor kunde bekräftas att utbudet av självslående 

fockbommar är begränsat. Det finns ett fåtal självslående fockbommar så som bland annat 

Peterbom eller Hoyt fockbom, se figur 4. 
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Figur 4 Bild på Hoyt fockbom, en statisk självslående fockbom (9) 

 

Problemet med dessa är att de är statiska i konstruktionen. Dessa begränsar alltså fockens 

underlik och storlek. Informationssökningen resulterade i en bred kunskap kring försegel och 

självslående fockar. Dessutom kunde konstateras att det i dagsläget bara finns självslående 

fockbommar som begränsar fockens storlek. 

 

3.2 Resultat från idégenereringen 

För att få fram idéer kring hur en lösning skulle kunna se ut utfördes en brainstorming där en 

sammanfattning kan ses nedan i figur 5. Man kan dela in de olika lösningarna i två grupper, 

nämligen mekaniska och elektromekaniska.  

 

 

Figur 5 Resultatet från brainstormingen som utfördes under konceptutvecklingen. 

 

En mekanisk lösning är att föredra då man slipper tänka på att elektronik skall integreras. En 

mekanisk lösning skulle dessutom kunna vara billigare att tillverka då man kanske kan använda 
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standarddelar som utgångspunkt. Problemet med en mekanisk lösning är var kraften skall tas 

ifrån. Vid en stagvändning kommer focken att fladdra med vinden och kraften i sidled som för 

över seglet på andra sidan är inte så stor. Ett kritiskt moment med en mekanisk lösning är alltså 

då vindarna är ganska svaga och krafterna som skall utnyttjas också är svaga. En morfologisk 

matris gjordes för att undersöka och identifiera nödvändiga egenskaper och funktioner hos 

produkten, se tabell 1. 

 

Tabell 1 Morfologisk matris 

Funktioner Lösning 1 Lösning 2 Lösning 3 Lösning 4 

Energiformer Kinetisk Termisk Potentiell Kemisk 

Energilagring Batteri Fjäder Potentiell  

Energiöverföring Elektrisk Mekanisk Hävarm  

Aktivering Sensor Spärr Vinkelstyrd  

 

3.3 Koncept 

Efter idégenereringen följde en konceptutveckling där koncept formades och definierades utifrån 

funktionslösningarna från den morfologiska matrisen och kravspecifikationen, se bilaga 1. 

Resultatet från konceptutvecklingen blev sex olika koncept som bygger på olika 

funktionslösningar. De sex koncepten förklaras lätt i följande kapitel. 

 

3.3.1 Vajer och fjäder 

Lösningen bygger på att en påbyggnadsdel dras in när bommen går över från sida till sida med 

en vajer och kan på så sätt passera masten fritt. Vajern är uppfäst på en spole som genom en 

växel dras in tillräckligt när bommen vrids, se figur 6. Lösningen bygger på att utväxlingen är 

ganska stor så att kraften som krävs för att dra in bommen inte blir för stor. 

 

 

Figur 6 Principskiss över hur konceptet är tänkt att fungera 

 

3.3.2 Tyngdkraft 

Konceptet går ut på att bommen har en vikningsbar ytterdel som vid en given vinkel mot masten 

viks med hjälp av dess tyngd och potentiella energi. Konceptet bygger på att man genom en 

fyrledsmekanism viker ihop bommen vilket gör att bommen kan blir väldigt kompakt, se figur 7. 
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Lösningen kräver dock att den man lagrar potentiell energi genom att efter varje stagvändning 

dra ut bommen till ursprungsläget. 

 

 

Figur 7 Genom att utnyttja tyngdkraften viks bommen ihop genom en fyrledsmekanism 

 

3.3.3 Elektronikstyrd teleskoplösning 

En ytterdel försedd med kuggar på undersidan skjuts ut eller in med hjälp av en motor som drivs 

med batteri, se figur 8. En sensor avgör när motorn skall driva ut eller dra in ytterdelen. Ett 

problem med denna lösning är att vid hårda vindar måste motorn kunna arbeta så pass snabbt att 

bommen inte slår i masten när den kommer farande. Man skulle också kunna tänka sig att 

ytterdelen skjuts ut och in med hjälp av en kompressor. 

 

 

 

Figur 8 Principskiss där en motor undertill matar ut eller matar in den yttre delen  

 

3.3.4 Uppblåsbar ytterdel 

Lösningen bygger på att ytterdelen är av uppblåsbart material och genom att skapa ett under- 

eller övertryck med en kompressor så blir den uppblåsbara delen uppblåst eller inblåst i bommen. 

En nackdel med denna lösning är att det kan bli svårt att få den styvhet som krävs men samtidigt 

kan man göra lösningen väldigt kompakt. 

 

Figur 9 Den yttre delen kan antingen blåsas upp eller genom undertryck dras in i bommen 
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3.3.5 Snurrande hjul 

Bommen är fäst på en rund bricka som kan snurras för att på så vis få bommen förskjuten förut 

så att den fritt kan passera masten, se figur 10.  Denna lösning kan dock komma att behöva en 

insats från besättningen som bestämmer när skivan skall snurras. 

 

Figur 10 Principskiss över hur bommen förflyttas förut när brickan snurras 

 

3.3.6 Tältpinne 

Lösningen liknar hur tältpinnar monteras när man reser tält. En elastisk lina genomgår ett antal 

delar som tillsammans bildar den yttre delen, se figur 11. Dessa delar är utformade på så sätt att 

de är styva tillsammans när den elastiska linan är spänd. När linan är lös så särar delarna på sig 

och den yttre delen blir slak vilket gör att bommen kan passera masten. Antingen bör linan 

spännas på liknande sätt som i det första konceptet nämligen med någon form av växel. 

Alternativet är att man manuellt spänner och lossar den elastiska linan, vilket skulle innebära en 

större insats själv. 

 

Figur 11 Skiss av hur de lösa delarna slaknar när linan är lös och hur de bildar en solid bom 

när linan är spänd 

 

3.3 Resultat från konceptval 

Koncepten som togs fram ställdes sedan mot varandra i en konceptmatris vilken ses nedan i 

tabell 2. Konceptet innehållandes en vajer och en fjäder användes som referens och graderades 

därefter med poängvärdet fem på alla egenskaper. Sedan utvärderades alla de övriga koncepten 

och ställdes mot referensen och poängsattes. 
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Tabell 2 Konceptutvärderingsmatris med en graderingsskala på 1 - 8 

Koncept   Vajer och 

fjäder 

Tyngdkraft Elek. Teleskop Uppblåsbar Snurrande 

hjul 

Tältpinne 

Underhåll    5 6  3  2  4 4 

Snabbhet    5 6  5  7  7 6 

Säkerhet    5 4  5  6  2 5 

Kompakt    5 7  5  6  2 5 

Slutkostnad   5 5  1  1  4 3 

Komplexitet   5 3  2  2  3 5 

Egen insats   5 4  5  5  2 1 

Olika vindar  5 7  5  5  4 4 

             

Totalt    40 42  31  34  28 33 

 

Utvärderingsmatrisen visar på att konceptet som utnyttjar tyngdkraften var det koncept som bäst 

uppfyller de önskvärda egenskaperna. Även det koncept som valdes som referens står sig bra 

gentemot de övriga koncepten.  

Vidare undersöktes de två koncepten som fick högst poäng där det kunde konstateras att en 

funktions- och egenskapsöverföring kunde göras mellan dem. Utifrån dessa två utformades ett 

nytt koncept som använder styrkor från de två tidigare koncepten.  

 

3.4 Produktbeskrivning 

Produkten är en självslående fockbom som klarar de flesta förhållanden och vindar då lösningen 

inte bygger på att utnyttja krafterna från seglet för att förkortas eller förlängas. Istället lagrar man 

potentiell energi i en fjäder som vid en given vinkel gentemot masten drar in bommen. Spärren 

som håller fjädern spänd släpper alltså vid en given vinkel. När bommen väl passerat masten och 

båten har rätt kurs så dras fjädern i lugn och ro upp igen av besättningen, se figur 12. På så vis är 

bommen redo för ett nytt slag.  
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Figur 12 Illustration över hur fockbommen förkortas och förlängs 

Bommen beräknas kunna förlängas ungefär 13 - 16 % för att kunna användas med fockar som 

har överlapp gentemot masten. På så vis slipper kunder köpa ett nytt segel bara för att de vill ha 

en självslående variant. De kan istället använda sin nuvarande fock som självslående fock med 

denna variant på fockbom. 

 

3.4.1 Ingående delar och montering 

Hur fockbommen monteras och vilka de ingående delarna är kan ses nedan i figur 13. 

Bottenplattan (A) har fyra små hål i botten, ett i mitten och 3 längs kanterna. Hålet i mitten är till 

för att montera blocket (B) som skruvas fast underifrån bottenplattan. De tre övriga hålen är till 

för distanserna (C) som även de skruvas fast underifrån. På distanserna skruvas sedan 

aluminiumringen (D) fast. Kullagret (E) är gängat både invändigt och utvändigt och skruvas 

således fast i bottenplattan. Spärringen (F) som också är gängad på utsidan skruvas fast i den 

böjda bomdelen (G). Den böjda bomdelen som är gängad på utsidan fästs i kullagret och på så 

vis i bottenplattan. En skyddande kappa av silikon träs på den böjda bomdelen för att skydda 

kullagret, vilken dock inte visas på bilden. De tvärgående stavarna (I) svetsas fast i den raka 

bomdelen (H) och den yttre bomdelen (J) skjuts in i den raka bomdelen. Fjäder monteras mellan 

(I) och (K) samt linan träs genom hela bommen. Sist svetsas den raka bomdelen (H) fast på den 

A 

B 

C 

D 
E 

F G 

H 

I 

J 

K 
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böjda (G).

 

Figur 13 Schematisk bild över de ingående komponenterna  

 

3.5 Funktionsbeskrivning 

Produkten har två huvudsakliga mekanismer som tillsammans utgör de viktigaste funktionerna 

hos bommen. Den första är energilagringen som sker i form av att en fjäder spänns. Den andra är 

den vinkelberoende spärrfunktionen som avgör när bommen skall dras in. 

 

3.5.1 Energilagringsmekanism 

Produkten lagrar potentiell kraft i en fjäder genom att besättningen drar i en lina tills spärrkulan 

låser vilket ses i figur 14 och figur 15. Linan spänner alltså fjädern samtidigt som bommen skjuts 

ut. 
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Figur 14 Schematisk bild över bommens infällda läge 

 

Som visas i figurerna så är linan kopplad via en tvärslå vilket möjliggör att ytterdelen tvingas ut. 

Fjädern spänns samtidigt då den är direkt kopplad mellan ytterdelen och den statiska bomdelen. 

 

Figur 15 Schematisk bild över bommens utfällda läge 

 

Spärrkulan låser genom att kulan ligger under en kant och hålls kvar där av den friktion som 

uppstår.  

 

3.5.2 Spärrmekanism 

För att bommen skall dras in och på så vis kunna passera masten fritt i en stagvändning måste 

den lagrade potentiella energin i fjädern utnyttjas. Som tidigare beskrivits spänns fjädern genom 

att besättningen drar i en lina tills spärrkulan är låst.  

Spärrkulan låser under en kant som finns på den vridbara bomdelen, se figur 16. Spärrkulan 

håller alltså linan i bommen spänd vilket medför att den bommen är i sitt utfällda läge samt att 

fjädern hålls spänd. 

Fjäder 

Fjäder 

Spärrkula 
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Figur 16 Illustration över spärrmekanismen då spärrkulan ligger under spärrkanten 

 

För att spärrkulan och spärren skall släppa vid exempelvis en stagvändning krävs att kulan 

frigörs från spärrkanten vilket måste ske innan bommen skall passera masten. För att spärren 

skall släppa finns det en klack på den statiska bottenplattan vars funktion är att leda ut kulan så 

som figur 17 visar. 

 

 

 

Figur 17 Schematisk bild över hur spärrkulan tvingas ut då bommen vrids 

 

Ledklackens funktion är att vid en specifik vinkel börja tvinga kulan ut mot mitten. Spärrkulan 

kommer sedan släppa vilket medför att spärren släpper och bommens ytterdel kan dras tillbaka 

med den lagrade potentiella energin i fjädern. 

 

3.5 Komponenter 

Förr i tiden var det absolut vanligast med riggar av trä men när aluminium blev tillgängligt blev 

detta det nya vanligaste materialet för riggar. Därför kommer det mesta av fockbommen att 

produceras av aluminium. Valet av aluminium grundades på att bommen skall smälta in i miljön 

på en segelbåt samt att det är ett lättarbetat och lätt material.  

 

Spärrkulan låst Spärrkulan tvingas ut Spärrkulan fri, spärren släppt 
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3.5.1 Bottenplatta 

Bottenplattan gjuts utav aluminium då den skall vara solid och stabil, se figur 18. Därefter 

efterarbetas den så att ytan får en fin finish och kanterna inte blir spetsiga. Bottenplattan gängas 

även upptill då det inköpta kullagret visat i rött skall monteras där. På Bottenplattan monteras 

distanserna som även dessa är tillverkade i aluminium. Distanserna bär upp aluminiumringen 

vars funktion är att se till att linan alltid går lodrätt då man spänner linan. Linan löper via ett 

block i mitten på bottenplattan innan den löper ut och bak till rodret och besättningen.  

 

Figur 18 Illustration på bottenplattan och dess monterade delar 

 

3.5.2 Böjd bomdel 

Den böjda delen av bommen som visas i figur 19 skall tillverkas av aluminium då detta är ett 

material som ofta förekommer på sjön men som även möjliggör att vikten på bommen hålls nere. 

Denna del tillverkas genom extursion som sedan böjs och gängas i ena ändan både utvändigt och 

invändigt. Spärringen fräses ur aluminium och gängas. Spärrringen skruvas fast i den böjda 

bomdelen så att skåran hamnar i riktning som bomdelen böjer sig åt. Detta för att linan lättare 

skall kunna löpa genom skåran. 

 

 

 

Figur 19 Illustration på den böjda bomdelen som även den tillverkas av aluminium 
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3.5.3 Rak bomdel 

Den raka bomdelen är den del där fjädern kommer att monteras. Bommen tillverkas av 

aluminium genom extursion. Därefter svetsas de två tvärgående stavarna fast inuti bomdelen 

samt block och fjäder monteras.  

 

Figur 20 Schematisk bild över den raka bomdelen 

 

3.5.4 Yttre bomdel 

Även den yttre bomdelen är tillverkad av aluminium och tillverkas genom extursion. Därefter 

fräses spår i bommen för att den skall kunna löpa i den raka bomdelen. Fästpunkter svetsas även 

fast för att kunna fästa fjäder och lina. Fjädern och linan monteras och denna del förs in i 

resterande bommen.  

 

Figur 21 Schematisk bild över den yttre bomdelen 

 

3.6 Dimensionering 

De krafter som kommer verka på bommen är de krafter som uppkommer från seglet samt de 

krafter som fjädern ger upphov till. Dimensioneringen av fjädern bygger på att fjäderkraften är så 

pass stor att den yttre bomdelen dras in då spärren släpper. Fjäderkraften måste alltså vara större 

än friktionen som uppstår mellan bommen och förlängningsdelen. Konstanter och parametrar 

som används presenteras i tabell 3 nedan. 
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Tabell 3 Tabell med använda paramentrar 

Parameter  Parameter  

g 9,81 m/s
2 

L1 783 mm 

my.del 1,13 kg L2 1714 mm 

µs 0,3 L3 260 mm 

mtot 6,8 kg Ri 48 mm 

ri 46 mm Ry 50 mm 

ry 48 mm   

 

             (1) 

Tyngdkraften för den yttre bomdelen kan beräknas med ekvation (1) till 11,1 N. 

Friktionskoefficienten som verkar på bommens ytterdel då den skall dras in och ut antas vara 0,3. 

Då fjädern skall dimensioneras så antas att fjädern verkar på bommen då seglet inte fyller och 

därmed är det mestadels friktionen som uppstår som fjädern måste övervinna.  

           (2) 

Friktionskraften kan beräknas med ekvation (2) till 3,33 N. Detta är alltså en mycket liten kraft 

som rent teoretiskt krävs. I verkligheten kommer det krävas en större kraft, men den är svår att 

uppskatta. Dimensionerna på fjädern måste uppfylla geometrin på bommen, det vill säga att den i 

fullt utspänt läge är 400 mm, samt att den i ospänt läge är 100 mm. Därför valdes en fjäder som i 

ospänt läge är 131 mm samt i spänt läge 393 mm. Detta ger att ytterdelen kommer kunna 

förskjutas en total längd på 262 mm. Alltså kommer bommen kunna förkortas ca 26 cm, vilket 

ger en procentuell förlängning på 13,43 %. Fjädern som valdes har en maxkraft på 63,11 N vilket 

är långt över vad som krävs. Detta ses dock inte som något negativt då detta kommer resultera i 

att bommen kommer förkortas väldigt snabbt när spärren löser ut. Bommen skall dimensioneras 

utifrån krafterna som verkar på bommen. En godstjocklek på 2 mm. De krafter som verkar är 

tyngdkraften samt den resulterande kraften av seglet och skotet. Nedan i figur 22 finns en 

schematisk bild över hur tvärsnittet i de två bomdelarna ser ut samt vart tyngdpunkten för 

bommen ligger. 
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Figur 22 Schematisk illustration över bommen i det kritiska läget 

 

Då det är väldigt svårt att uppskatta hur mycket den resulterande kraften mellan skot och segel 

antogs att det fanns en uppåtriktad vertikal kraft i ändan av bommen på 100 N. Denna 

uppskattning är antagligen en överskattning men användes ändå som dimensionerande faktor. 

Resterande kraft antas tas upp av skotet eftersom bommens huvudsakliga uppgift är att hålla ut 

och hålla ned seglet. För att ta reda på de inre momenten i respektive del snittas bommen, vilket 

kan ses i figur 23. 

 

 

Figur 23 Schematisk bild över snitt och snittstorheter i bommen 

 

Observera att tvärkrafterna inte tas hänsyn till då dessa tar ut varandra. Snittet är gjort mellan de 

två bomdelarna då det är där som de största inre momenten kommer uppstå. För att ta reda på 

reaktionskrafterna och de inre momenten ställs jämvikt upp för respektive del. För den inre 

bomdelen blir jämviktsekvationerna 

↑               (3) 

↑A↓     (     )             (4) 

och jämviktsekvationerna för den yttre delen blir 

↑             (5) 

ri Ri 

Ry ry 

L1 

L2 

mtotg 

Fsegel 

L3 

R1 

R2 

R2 

Mb1 

mtotg 

Fsegel 

A B 
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↑B↓                (6) 

Vi kan nu konstatera genom ekvation (3) - (6) att 

           (7) 

              (8) 

                 (9) 

Med insatta parametrar fås värden på reaktionskrafterna och det böjande momentet vilka 

redovisas i tabell 4. 

 

Tabell 4 Tabell över reaktionskrafterna samt det inre momentet  

Reaktion  

R1 165,53 N 

R2 100 N 

Mb1 26 Nm 

 

Den yttre bomdelens dimensioner gör att hållfastheten blir sämre i den yttre delen gentemot den 

inre delen. Detta innebär att det kommer finnas störst spänningar i den yttre delen och därför 

dimensioneras bommen utefter detta. Böjmotståndet Wb för den yttre delen kan beskrivas med 

ekvation (10) 

    
   

 

 
 
   

 

 
 (10) 

vilket insatt i ekvation (11) ger 

    
   
  

 (11) 

att    blir 2,49 MPa. Det kan konstateras att påfrestningarna på bommen är relativt små och en 

godstjocklek på två millimeter är därför tillräcklig. 

 

3.7 Marknad 

Marknaden kring självslående fockar och självslående fockbommar är ganska liten och 

produkterna är oftast sällanköpsvaror. I informationssökningen gjordes undersökningar kring 

vilka konkurrenter som finns på marknaden och hur deras produkter är. Slutsaten man kan dra 

därifrån är att det är viktigt att inte tappa någon av de funktioner som finns på de befintliga 

bommarna utan behålla dessa samt tillföra de nya funktionerna. 
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3.7.1 SWOT 

För att kunna identifiera styrkor och svagheter med projektet och produkten på marknaden 

utfördes en SWOT analys vilken kan ses nedan i tabell 5. 

 

Tabell 5 SWOT analys 

Styrkor(Strengths)  Svagheter(Weaknesses)  

S1 – Nyskapande produkt  W1 – Kräver en egen insats  

S2 – Ej begränsande gentemot fock  W2 – Kan anses vara i vägen 

S3 – Inget stressmoment vid slag  W3 – Marknaden för självslående 

fockbommar är liten 

S4 – Lätt att montera och hantera W4 – Svårt att förstå hur produkten 

fungerar 

S5 – Passar in i en nautisk miljö   

Möjligheter(Opportunities)  Hot(Threats)  

O1 – Finns inga liknande produkter på 

marknaden med samma funktion 

T1 – Få produkter på marknaden, desto fler 

hemmabyggen 

O2 – Kan täcka upp ett outnyttjat 

marknadssegment  

T2 – Hög konkurrens från välkända 

liknande produkter  

O3 - Växande intresse för segling bland 

medelsvensson 

T3 – Sällanköpsvara 

 

Resultatet från SWOT analysen användes sedan för att kunna dra slutsatser. Posterna under 

styrkor och möjligheter parades främst ihop med posterna under svagheter och hot för att på så 

vis analysera hur nackdelarna skall mötas på bästa sätt. Slutsatser och åtgärdes kunde på så vis 

sammanställas vilket visas i tabell 6. 

 

Tabell 6 Tabell där de olika posterna från SWOT-analysen paras ihop för att kunna 

sammanställa slutsatser och åtgärder 

Slutsatser och återgärder  

S1 + O1 + T2 Trots att det finns väletablerade produkter från stora företag så erbjuder 

denna nya lösning funktioner som konkurrenterna inte har. På så vis har 

produkten en fördel gentemot de liknande produkterna. För att kunna 

konkurrera med de befintliga produkterna måste marknadsföringen 

belysa fördelarna som följer med denna produkt. 

S3 + W1 + O2 Produkten kräver en egen insats från besättningen för att kunna utnyttja 

funktionen som konkurrenterna saknar. Dock kan denna insats ske när 
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båten är på rätt kurs och alla kritiska moment från exempelvis en 

stagvändning är över. Det blir alltså inte ytterligare ett stressmoment. 

Man kan också installera en automatisk vinsch för att eliminera den egna 

insatsen.  

S4 + W2  Produkten likt sina konkurrenter tar upp plats på fördäck. Vid segling 

kommer bommen inte ta upp mer plats än vad focken gör i och med att 

bommen följer fockens underlik. Då man inte seglar finns möjligheten 

att låta bommen stå i sitt infällda läge vilket gör att den tar lite mindre 

plats. 

S2 + W3 + T3  Marknaden är liten när det gäller självslående fockbommar. Med denna 

produkt begränsas man inte när det gäller fockstorlek vilket kan vara 

avgörande för en kund.  

W4 + O3 + T1  Det finns ett växande intresse för segling och att komma ut på sjön, inte 

bara från hobbyfantaster utan även medelsvensson. Det finns många som 

är bekväma av sig som letar efter en färdig lösning och kanske inte orkar 

försöka bygga något eget.  

 

3.8 Ekonomi 

För att uppskatta tillverkningskostnaden användes 1-3-9-regeln (5). Uppskattning av 

tillverkningskostnaden för varje komponent togs fram genom att utgå ifrån materialkostnaden och 

multiplicera den med tre, se ekvation (12). Försäljningspriset uppskattades genom att multiplicera 

materialkostnaden med nio, se ekvation (13). 

                                        (12) 

                                    (13) 

Denna metod används i regel då man skall uppskatta kostaden av större serier som exempelvis 

100 exemplar. De egentillverkade komponenterna kommer allihop att vara gjorda i aluminium 

6061 vilket kostar 60 kr/kg (10). Deras respektive vikt, och tillverkningskostnad kan ses i tabell 

7 nedan. 

 

Tabell 7 Tabell över de egentillverkade komponenterna och deras respektive materialkostnad. 

Komponent Vikt [kg] Materialkostnad 

[kr/kg] 

Materialkostnad för 

komponenten [kr] 

Bottenplatta 2,176 60 130,56 

Aluminiumring 0,034 60 2,04 

Distanser  0,002 60 0,12 

Böjd bomdel 0,913 60 54,78 

Spärring  0,065 60 3,9 
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Rak bomdel 2,56 60 153,6 

Ytterdel  1,13 60 67,8 

     

Kostnad material   412,8 

Kostnad tillverkning  1 238,4 

Total kostnad   1 651,2 

 

Den totala kostnaden att framställa de egentillverkade delarna uppgår alltså till 1 651,2 kr. Detta 

är dock inte den totala kostnaden för produkten eftersom det finns en del komponenter och delar 

som skall köpas in. Dessa redovisas nedan i tabell 8. 

 

Tabell 8 Tabell över de inköpta delarna som ingår i konstruktionen 

Återförsäljare Benämning Namn Artikelnummer Inköpspris Antal 

för pris 

Antal / 

produkt 

Pris 

Elfa.se Skruv M5 skruv 

10 mm 

48-425-20 142 100 11 15,62 

seasea.se Block Barton 

kullagrat 

enkelblock 

3179 235 1 1 235 

seasea.se Block Barton 

stående 

3251 199 1 2 398 

fajdrar.se Fjäder Dragfjäder 510 RF 801,56 25 1 32,0624 

seasea.se Tamp Skotlina 

Grå 

35943 1500 75 10 200 

seasea.se Tamp Skotlina 

Vit 

35943 1500 75 10 200 

Total kostnad      1 080,68 

 

Den totala kostnaden för tillverkning och inköp av delar blir således 2 731,9 kr. Om man 

använder ekvation (13) så skulle försäljningspriset för de egentillverkade delarna bli 14 860,8 kr 

vilket skulle resultera i ett faktiskt försäljningspris kring 15 941 kr om man lägger in kostnaden 

för de inköpta delarna. Priset för produkten skulle alltså hamna strax över priset för konkurrenten 

Hoyt (11). 
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4. Prototyp 

För att visa funktionen hos produkten tillverkades en modell av bommen tillsammans med mast 

och fock. Från början är bommen fullt utdragen på ena sidan som bilden längs till vänster visar, 

se figur 24. Vid ett slag börjar bommen närma sig masten vilket gör att spärren löser ut och 

bommen kan dras in av fjädern, vilket ses i mitten i bilden nedan. När bommen väl passerat 

masten och slaget är genomfört kan besättningen i lugn och ro dra ut bommen till sin fulla längd 

igen vilket ses längst till höger. 

 

 

Figur 24 Illustration av modellen vid ett slag då bommen går från den ena sidan till den andra 

 

5. Diskussion och slutsatser 

Problemet med de befintliga självslående lösningarna för focken begränsas alla av utrymmet 

framför masten. För de självslående fockarna krävs att skenan de löper på sitter framför masten 

så att de kan löpa fritt. För de självslående fockbommarna krävs att bommen kan passera masten 

fritt vid slagen. Icke självslående fockar överlappar nästan alltid masten och är på så vis större än 

de självslående varianterna. I dagsläget finns det inget alternativ för självslående fockar som 

möjliggör att man kan använda fockar med samma storlek som de vanliga. Denna självslående 

fockbom möjliggör just detta genom bommen kan förlängas och förkortas. Detta gör att bommen 

kan passera fritt förbi masten samtidigt som den kan bli lång nog för de större fockarna.  

En nackdel med denna bom är att det krävs en egen insats för att lagra upp energi i bommen. 

Detta kanske man skulle kunna undvika genom att implementera exempelvis en motor och på så 

vis eliminera den egna insatsen. Detta skulle dock resultera i mer komplex och dyrare lösning. 

En sådan lösning är kanske aktuell för lyxsegelbåtar medan lösningen beskriven i denna rapport 

är riktat åt den lata fritidsseglaren.  

Utifrån marknadsanalysen kan konstateras att denna lösning täcker upp ett marknadssegment 

som i dagsläget är tomt. Det finns konkurrenter mot produkten men dess unika konstruktion och 

funktion gör produkten unik på marknaden. För en potentiell köpare framstår produkten som 

fördelaktig då köparen inte behöver sy om sin fock eller köpa en ny fock för att passa denna 

bom. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Kravspecifikation 

 

Krav: 

Bommen skall kunna förkortas och förlängas så att den kan passera masten vid ett slag eller en 

gipp 

Produkten skall utstråla att det är en nautisk produkt 

Det skall synas att det är en elektronisk produkt om elektronik används 

Produkten bör utstråla en känsla av kvalitet 

Produkten skall vara slät på ovansidan så att seglet inte skadas då seglet glider över bommen 

Bommen skall klara av vindar upp till 18 m/s 

Bommen skall inte tynga ned seglet så seglingsegenskaperna förändras 

Bommen skall möjliggöra att ett slag eller gipp kan göras utan att manuellt skota eller arbeta 

med focken 

 

Önskemål: 

Bommen skall automatiskt kunna fällas/tryckas ihop till 33 % av full storlek 

Bommen skall kunna användas för genua och genaker 

 

 


