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Sammanfattning:
Både båtägare och båtproducenter blir allt mer miljömedvetna för 
var dag som går. Kunskapen om växthuseffekten, regnskogskövling, 
energiförbrukning och människans hälsa är mycket högre idag än för 
några år sedan. Båtindustrin är en konservativ bransh och inredningar 
baserade på exklusiva ädeträarter från regnskogen har historiskt sett 
varit mycket populära. Dessa material är även idag populära men 
på grund av den ökande kunskapen om miljöpåverkningar har fler 
kunder blivit accepterande av alternativa material. Detta medför att 
båtproducenter nu kan lansera nya ersättande material med bättre 
miljöegenskaper. 
Denna fakta bas är grunden till detta examensarbete som handlade om 
att utveckla och formge en nya mer miljövänlig båtinredning baserad 
på alternativa material. Projektet utfördes i samarbete med Nimbus 
Boats vårterminen 2008. 
Formmässigt har projektets fokus riktats på att framhäva nya material 
samt skapa ett mer sammanhängande helhetsintryck.
Denna rapport behandlar tillvägagångssättet som resulterade i en ny 
formgivning samt de tre nya materialkompositionerna “Eco Classic”, 
“Eco Modern” och “Eco Exclusive”. .

  

Abstract:
For each day that passes, boat owners aswell as boat manufactures  
becomes more and more aware of  environmetal effects that are 
linked to our actions. The knowledge of  the greenhouse effect, the 
uncontrolled felling of  the rainforest, the energy consumption and our 
own health have grown rapidly among the people these last few years. 
The recrational craft/yacht industry is a very conservative market 
and interiors based on tropical hardwood has historically aswell as the 
present time been very popular materials among the boat consumers. 
However, because of  the raised environmental awerness, people tend 
to be more accepting of  alternative materials. This means that the 
recreational craft manufacturers can develope more environmentally 
friendly materials in order replace the traditional materials or to 
introduce new materials as an selection opportunity.
This information is some of  the facts that formed this thesis and the 
assignment where to develope and design a new more enviromental 
friendly boat interior. This thesis was completed in the spring of  2008 
in cooperation with Nimbus Boats AB. 
The design of  the interior has focused on accenting the new materials 
in the right way aswell as to add a more homogeneous  formlanguage 
to the interior.
This repport describes the methdology and result of  the thesis 
which resultet in a new interior design together with the three new 
materialcompositions named ”Eco Classic”, ”Eco Modern” and ”Eco 
Exclusive”. 
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1: Inledning
Miljömedvetenhet och miljöanpassning är idag två heta ämnen 
som både konsumenter och producenter satsar allt mer resurser 
på.  Klimatförändringar, föroreningar, hälsofrågor och ekologiska 
påverkningar är några av de drivande faktorerna som ökat 
miljömedvetenheten. Båtindustrin har historiskt sett varit en marknad 
som inte varit förknippad med miljöanpassning. Detta kan grundas på 
att båtindustrin inte har reglerats av miljölagar i samma utsträckning 
jämfört med andra fordonsindustrier. Båtarna har blivit större och 
tyngre med åren och denna marknadstrend spås att fortsätta med 
samma takt inom den närmsta framtiden. Utvecklingen av motorer, 
elektroniska komponenter och komfort har gått fort, dock har 
miljöanpassningen på övriga komponenter samt materialvalen inte 
haft samma utveckling. I dagens läge börjar både båttillverkare och 
konsumenter tänka mer miljövänligt och där av har attraktionskraften 
av mer miljövänliga produkter blivit större. Gensvaret mot det ökade 
marknadstrycket för miljövänligare produkter kan åstadkommas 
genom många angreppspunkter där t.ex. minskad vikt, minskad 
bränsleförbrukning, alternativa drift/energikällor och återvinning kan 
nämnas.      

1.2: Nimbus boats AB
Nimbus Boats AB är det ledande varumärket i en företagskoncern 
bestående av de tre svenska båttillverkarna Nimbus Boats AB, Ryds 
och Storebro samt det finska företaget Paragon Yachts .
Nimbus Group täcker flera genrer i fritidsbåtmarknaden då både små 
och stora motorbåtar samt segelbåtar produceras inom koncernen.
Den första Nimbusbåtarna stod färdiga i slutet av 1960-talet och var 
resultatet utav ett samarbete mellan Harald Wiklund (dåvarande chef  
över Volvo Penta) och en ung designer vid namn Pelle Petterson.
Idag omsätter Nimbus ca 360 miljoner kronor om året och har ca 
30 anställda medarbetare. Nimbus är ett välkänt och respekterat 
varumärke inom den Europeiska båtindustrin.  Idag producerar Nimbus 
motorbåtar mellan 22 till 42 fot. De fyra grundvärdena design, kvalité, 
komfort och säkerhet står som grundpelare hos företaget.
Nimbus huvudkontor och produktutvecklingscenter ligger beläget i 
Göteborg men företaget har även produktionsanläggningar i Mariestad 
och Visby [1].

1.3: Målgrupp
Den målgruppen som Nimbus främst inriktar sig emot är familjer. De 
större båtarna (<42 fot) är skapade för att kunna generera möjligheter 
för upp till sex personer att njuta av en hel vecka eller ett veckoslut ute 
på havet. Nimbus modell sortiment sträcker sig från stora ”flybridge 
båtar” till mindre motorbåtar för kortare dagsrutter med en enklare 
eller inga kojplatser. Via detta breda modellsortiment blir även 
målgruppen ”familjer” relativt bred.
En genensam faktor är att Nimbus konsumenter värderar en kvalité 
samt komfort och säkerhet som skall kunna fungera mot det nordiska 
klimatet.

Bild 1.3: Nimbus modellen Nova [40]

1
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DEL 1: Material
Denna sektion av rapporten (kapitel 2-10)) behandlar examensarbetets 
första del som beskriver det tillvägagångssätt som används till att 
skapa ett nytt materialkoncept för båtinredningen.

2: Problemformulering
 Båtindustrin kommer inom en snar framtid att regleras och styras upp 
av striktare miljökrav. Miljömedvetandet ökar även hos båtbranschens 
konsumenter. Detta medför att båtproducenterna måste utveckla mer 
miljövänliga produkter.

2.1: Nulägesanalys material
Motorbåtar i familje/lyxsegmentet är en starkt konservativ marknad 
gällande både design och materialval. De senaste åren har det varit få 
materialmässiga uppdateringar. Det senaste större genombrottet var 
strax efter millenniumskiftet då vakkuminjeceringstekniken började 
ersätta handuppläggningsmetoden. Vaakuminjeceringsmetoden 
medförde att skrov, innerliner (mellandäck/durk) och andra bärande 
konstruktioner kunde skapas med jämnare godstjocklek samt att 
produktionstiden sänktes avsevärt. Tekniken medförde även att 
arbetsmiljön förbättrades.
De trämaterial som används vid båtinredningssnickerier är starkt 
representerade av tropiska ädelträarter som teak och mahogny.  Dessa 
material har en mycket starkt tradition på grund av materialens goda 
mekaniska och exklusiva egenskaper. 
     

2.2: En framtid med ökade miljökrav
I dagens läge finns det inom båtindustrin få direkta regler som styr 
materialval i förhållande till miljöpåverkan. Detta är något som spås 
att öka inom en snar framtid. Ett av de materialområden som kommer 
att påverkas mest av kommande miljöregler är valet av trä. Som 
nämnt i kapitel 3 präglas båtarnas inredningssnickerier utav tropiska 
ädelträarter som teak och mahogny. Sedan många år tillbaka har 
debatten om regnskogarnas skövling varit ett hett ämne. En allmän 
kännedom är att regnskogens skövling medför negativa påverkningar 
på den biologiska mångfalden, kringliggande ekologi samt att det 
bidrar till en ökad växthuseffekt. Vad gäller regnskogsfloran har stor 
fokus lagts på fritt växande Teak (Tectona grandis). Idag är handel 

och användning av den icke plantagerade teaken starkt reglerad utav 
miljölagar från både nationell och Europeisk nivå (se kap 3.1).   
Dessa regler påverkar möbelindustrin och framför allt båtindustrin 
som nu måste hålla ögonen öppna för nya alternativa material som kan 
tänkas ersätta vissa ädelträarter. 

2.3: Varför är teaken ett sämre miljöval?
Det är mycket viktigt att veta om att teaken som material inte är 
miljömässigt sämre än andra träslag. De faktorer som gör att teaken 
ofta nämns i miljösammanhang är den snabba och okontrollerade 
avverkningshastigheten av fritt växande teakskogar samt bristande 
prioritering av återplantering. En allmän kännedom är att denna sorts 
skövling har negativa påverkningar hos kringliggande ekologi samt 
att skövlingen även är en bidragande faktor till ökad växthuseffekt. 
Växthusfaktorerna påverkas helt enkelt genom att färre träd kan uppta 
och koldioxid.  Detta problem är mestadels förankrat i Burma som 
också hittills varit den största leverantören av teak. Inom båtindustrin 
är teaken från Burma den mest eftertraktade. Skogen där är så kallad 
”mogen” vilket innebär att det finns gott om högvuxna träd med långa 
kvistfria stammar. Det är just dessa träd som behövs till att göra 
högkvalitativa båtdäck etc. Även kulturen kring teaken är mycket stark 
i Burma. Arbetarna som finns där har lång erfarenhet och kunskap om 
vilka träd som har den bästa kvalitén. I dagens läge kan inte längre 
teak från Burma ”handlas” med inom Europa. Som tidigare nämnt är 
det stora miljöproblemet att regnskogen avverkas utan några som 
helst restriktioner. Många sorters miljöcertifieringar har skapats 
men inga utav dem har lyckats styra upp situationen i Burma och där 
av går det i dagens läge inte längre att handla med Burmesisk teak 
inom Europa. Detta grundar sig på en restriktion som EU stiftade 
den 12:fte mars 2008. Detta innebär att all import av Burmesisk 
teak har förbjudits inom Europa. Målet är att sätta högre krav på 
miljöanpassningar och återplantering av teak. Teaken växer på relativ 
få platser på jorden. Burma är dock inte det ända stället. Indonesien 
har blivit en stor leverantör utav plantagerad teak och är idag det 
ända riktiga alternativet till den Burmesiska teaken. Dock levererar 
inte plantagen i Indonesien samma teakkvalité som den Burmesiska. 
Detta grundar sig på att de indonesiska teakplantagerna är mycket 
mindre samt yngre vilket betyder att plantagerna inte är tillräckligt 
mogna samt att arbetarna inte har samma rutiner och erfarenheter. 
De yngre plantagerna har då heller inte samma kvantitet av långa 
kvistfria stammar i jämförelse med den Burmesiska marknaden. 
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Kvalitén fungerar fortfarande bra till detaljer där mindre planklängder 
används t.ex. möbelindustrin. Plantagen i Indonesien har dock haft 
mycket bättre kontroll på avverkningshastigheter och återplantage. 
Detta har medförde att många plantager blev FSC-certifierade. 
FSC-certifieringen innebär en garanti att virket är avverkat från ett 
plantage samt att återplantering och allmänna miljökrav upprätthålls. 
En annan funktion med certifikatet är att slutkunden skall kunna få en 
möjlighet att få ett bevis på var teaken blivit avverkad. 
Sedan år 2000 finns det inte många Indonesiska plantager kvar som 
är FSC-certifierade. Detta grundar sig på att hela teakhandeln i 
Indonesien blivit styrd av stölder samt korruption. Stölderna anses 
vara en biverkning från ett allt för hårt nationellt priskrig mellan de 
olika virkesleverantörerna. 
Miljökvaliteterna finns fortfarande kvar hos plantagerna men dock 
måste dessa politiska tvister redas upp innan miljöcertifieringarna 
kan återuppstå. Dagens arbete består alltså av att strukturera upp 
arbetssituationerna samt att försöka nå en kvalitetsökning på virket
[8].

2.4: Kunden
Motorbåtar i familjesegmentet är produkter som kan placeras i 
kategorin allmänna lyxartiklar. Detta medför bland annat att god 
ekonomi en gemensam faktor hos konsumenterna. Produkter som är 
förankrade till lyx är ofta även förankrade till konservatism och större 
grupptryck. Detta kan utläsas från bild 2.4. Diagramet beskriver hur 
olika produkttyper påverkas av grupptryck. 

Grupptrycket är något som måste tas under beaktning vid skapandet 
av nya produkter. Konsumenter från detta segment har ofta en tendens 

att avstå från lockande och ibland tekniskt överlägsna nyheter om de 
sticker ut från mängden. Tankar som ”Vad ska grannarna tro?” eller 
”Det här var ju inte alls lik förlagan” kan förhindra ett val av en viss 
sorts produkt. En viss del av detta beteendemönster kan även härledas 
till produktsegmentets förankring till personstatus. Nya formelement 
eller nya material måste därför läggas fram på ett sådant sätt att 
marknaden klarar av att hantera skillnaden [20]. Ett marknadsexempel 
på liknande händelser var då glasfibersbåtar började ersätta de 
traditionella träekorna. Den nya glasfiberstekniken medförde att 
båtarna kunde utformas på nya och effektiva sätt. Därigenom formgavs 
båtarna med slanka sidor med få kantlister. Dessa båtar blev då inte 
accepterade utav flertalet konsumenter då de inte fick förtroendet utan 
det klassiska utseendet. Därefter formgavs glasfibersbåtarna likt de 
äldre träekorna med fler kantlister för att sedan bli accepterade. Ett 
annat exempel är inom bilindustrin och då ett försök gjordes att ersätta 
de traditionella hastighets/varvmätarna mot digitala mätare. Detta 
var ett försök som inte gick hem hos konsumenterna då flertalet ansåg 
att digitala reglage inte hade samma förtroende som de traditionella 
hastighetsmätarna. De flesta bilmodeller som utrustades med digitala 
reglage har nu gått tillbaka till de traditionella hastighetsklockorna. 
Slutsatsen av denna kundanalys är att produktutveckling gentemot en 
konservativ marknad måste ske i små etapper och det är även mycket 
viktigt att lägga en grund till större förändringar så att konsumenter 
kan uppleva en trygghet i gentemot förnyelsen. 

2.5: Förändrade attityder mot materialvalet
Som tidigare nämnt är familje- och lyxbåtsegmentet en konservativ
marknad med starka marina traditioner. I dagsläget verkar dock en ny 
sorts kundgrupp växa fram som skiljer sig från den mer traditionella 
och konservativa kunden. Denna kundgrupp har förmodligen 
växtfram genom att allmänheten idag har en större kännedom om hur 
våra aktioner påverkar miljön samt att de känner ett större personligt 
ansvar. Ett ökat miljömedvetande har ett sammanhang med en 
större acceptans mot nya material. Genom denna nya kundgrupp har 
alternativa material och imiterande material redan idag börjat etablera 
sig på marknaden. Bland annat har intresset för ljusa snickerier 
ökat där inhemska träslag används. Detta har medfört att ett antal 
båttillverkare utvecklat båtar med just ljus inredning för att känna 
av marknadsbehovet. Denna tendens till marknadsförändrning har 
upptäckts via intervjuer samt konsumentuppfattningar gentemot nya 
materialkoncept som visats på båtmässor. 

Bild 2.4: Sammanhanget mellan produkt och grupptryck [x]
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3: Metoder
Detta kapitel beskriver de metoder som använts för att uppnå 
uppsatta resultat gällande salongsinredningens miljöanpassning och 
materialval.

3.1: Miljöstrategier
Det finns olika angreppspunkter för att minimera materialens 
miljöpåverkan under produktens livscykel. Områden som berör 
produkten och miljön är t.ex. energikonsumtion, materialval, 
viktreduktion, livslängd, produktion, distribution och resthantering. 
För att optimera dessa berörda områden gentemot miljön har ett 
”ekostrategihjul” använts figur x. (De åtta underliggande punkter 
samt bild 3.1 är en tolkning och en aktualiserad variant av en ”eco 
checklista” från Nutek [20] bild 3.1.

3.1.1: Optimera funktionen
Funktionen för en båtsalong kan inte sammanfattas i ett ord då en 
salong är skapad för ett multifunktionellt syfte.  Salongen består 
av ett stort antal funktioner som var och ett bör vara funktionellt 
optimerade. Om funktionerna är välkonstruerade, användarvänliga 
samt har en tekniskt hög kvalité, kommer produktens livslängd öka 
och förutsättningar för att minskad miljöpåverkan kommer öka.

3.1.2: Minska miljöpåverkan under användning
En produkts energikonsumtion är ofta en stor källa till hur pass mycket 
produkten påverkar miljön. Detta bygger på att energikonsumtion   , i 
de fall som då de är baserade på förbränning av kolväten eller kommer 
ifrån elnätverk, direkt påverkar växthuseffekten genom ökad mängd 
producerad koldioxid.  En sänkt energikonsumtion kan uppnås genom 
att utveckla salongen med elektroniska komponenter som drar lite 
ström och använda smarta styrningstekniker som energisparsystem 
och ”standby” funktioner för elektriskt krävande funktioner. 
Salongsutrymmet kan även spara energi genom att goda isolerande 
kvalitéer, både i sin helhet samt komponentmässigt. 
Om det finns några elektriska komponenter i salongsutrymmet kan 
dessa anpassas mot uppladdningsbara batterier som är länkade mot 
rena energikällor så som solenergi, vatten- eller vindkraft. Om några 
av salongens elektriska komponenter drivs av liknande strömkällor 
kommer båtens bränsleförbrukning att minskas då rörelseenergi inte 
kommer gå åt för att ladda batterier.
Energikonsumtionen kan även minskas om funktioner gällande 
vattentillförsel kan användas med viss snålteknik. Ett optimerat 
användande av sötvatten medför att en mindre volym vatten behövs 
medföras under färd vilket i sin tur leder till en minskad totalvikt och 
reducerad bränsleförbrukning. 
Bra interaktionsdesign och tydliga anvisningar om hur funktioner 
skall användas minskar risken för felanvändningar och på så ökar 
effektiviteten samt att risken för onödiga reparationer minskar.  
 
3.1.2.1: Sänkt energikonsumtion
Detta kan uppnås genom att utveckla salongen med elektroniska 
komponenter som drar lite ström och använda smarta styrningstekniker 
som energisparsystem och ”standby” funktioner för elektriskt krävande 
funktioner. Salongsutrymmet kan även spara energi genom att goda 
isolerande kvalitéer, både i sin helhet samt komponentmässigt.  

3.1.2.2: Rena energikällor
Om det finns några elektriska komponenter i salongsutrymmet kan 
dessa anpassas mot uppladdningsbara batterier eller andra rena 
energikällor så som solenergi, vatten- eller vindkraft. Om några av 
salongens elektriska komponenter drivs av liknande strömkällor 
kommer båtens bränsleförbrukning att minskas då rörelseenergi inte 
kommer gå åt för att ladda batterier.

3.1.2.3: Minska förbrukningsmaterial

Bild 3.1: Ekostrategihjul för optimering av miljöanpassning [20].
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Energikonsumtionen kan även minskas om funktioner gällande 
vattentillförsel kan användas med viss snålteknik.

3.1.2.4: Användarvänlig
Bra interaktionsdesign och tydliga anvisningar om hur funktioner 
skall användas minskar risken för felanvändningar och på så ökar 
effektiviteten samt att risken för onödiga reparationer minskar.  

3.1.3: Minska mängden material
En minskad totalvikt på salongen/båtens interiör ger minska 
bränsleförbrukning hos båten. En optimal lösning är att bibehålla eller 
förbättra funktionaliteten samt hållfastheten på salongens komponenter 
med reducerad materialvikt samt utan att överdimensionering.  
Stabilitet och kvalitet kan förmedlas via god design och formgivning 
istället för överdimensionering.

3.1.3.1: Minska transportvolymen
En viktreducering av materialet ger även miljömässigt positiva följder 
gällande logistik och transport. Om lättare material prioriteras 

3.1.4: Välj rätt material
Både människa och miljö far bättre av om miljövänliga och ogiftiga 
material används vid produktion. I ett salongsutrymme är det även 
viktigt att ta hänsyn till att vissa material kan vara allergi- eller 
irritationsframkallande.

3.1.4.1: Minska utsläpp och avgaser
Detta kan uppnås genom att minska användningen av material som 
ger stora utsläpp vid tillverkning, vid användning och vid avveckling.

3.1.4.2: Minska användandet av material som inte finns stora resurser 
av.
I dagens lägen råder det brist på vissa material där tillväxt är nödvändigt 
för att materialen skall finnas kvar. Därför är det viktigt försöka 
undvika att använda vissa material som det råder brist på. Exempel på 
material som det idag inte finns så stora resurser av är koppar, tenn, 
ädelmetaller, ädelträ m.m. Man bör även undvika att använda material 
som hotar den biologiska mångfalden. Här kan hänsyn läggas på att 
biologiska råvaror och halvfabrikat bör komma från miljömärkta bruk. 
Hänsyn bör även tas till vilka bekämpningsmedel som används vid 
odling eller skördning av biologiska material.

3.1.4.3: Välj material som går att återvinna
Återvinning är en faktor som spelar mycket stor roll för miljön. Många 
material kräver bara en bråkdel av den energi som krävs vid primär 
produktion, för att material skall kunna återanvändas. Återvinning 
underlättas även om sammansatta material är lätta att separera och 
sortera vid avveckling. Även vid återvinningsfasen bör hänsyn tas till 
vilka rester, avgaser och utsläpp som skapas samt vilken energiåtgång 
som krävs för att materialet skall kunna återställas.

3.1.4.4: Återvunna material
I vissa lägen kan det vara lämpligt att använda återvunna material 
för detaljer som inte behöver höga hållfasthetskvalitéer eller hög 
ytfinish. 

3.1.4.5: Ta hänsyn till ytbehandlingen
Ibland är det viktigt att ytbehandla materialen så att produktens 
livslängd, tekniska- och visuella kvalité gynnas. Dock bör kunskap 
finnas om vilka ytbehandlingstekniker som kan medföra personskador 
samt belasta miljön.

3.1.5: Optimera livslängden
Produktens tekniska livslängd kan förlängas genom att identifiera 
och åtgärda svaga egenskaper hos produkten. Ett annat sätt att 
göra förlänga produktens tekniska livslängd är att göra produkten 
uppgraderbar vilket medför att produkten inte behöver avvecklas om 
nya funktionskrav ställs.

3.1.5.1: Enkelt underhåll och enkel reparationshantering
Materialvalet bör vara baserat på hur underhållskrävande materialet 
är. Ett material som i sig är hållfast, slitstark och kemikalieresistent 
utan ytbehandling och diverse underhåll är ofta att föredra framför 

Bild 3.1.3.1: Olika transportformer 

kommer logistikrelate-
rade utsläpp att minska 
under transportsträck-
orna. Även en minskad 
transport-sträcka kan 
vara mycket skonsam 
mot miljön. Detta kan 
bland annat ske om in-
hemska produkter kan 
användas.   
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ett mer krävande material.  Vad gäller reparationshanteringen kan 
komplexa produkter ge goda fördelar då separata delar kan bytas ut 
utan att hela produkten måste kasseras. 

3.1.5.2: Anpassa visuella- och tekniska livslängden mot varandra
Det är viktigt under konstruktionsfasen att utveckla produkten så 
att den visuella livslängden är samma som den tekniska livslängden. 
Detta är speciellt viktigt gällande interiördesign av båtar då de 
visuella egenskaperna kan anses vara lika viktigt som de tekniska 
egenskaperna. Försämrade visuella egenskaper kan ge upphov till lika 
stora reparationer som om de vore tekniskt trasiga. 

3.1.6: Optimera produktionen
Använd en produktionsteknik som kräver lite energi och råvaror: 
Produktionstekniken kan även anpassas för att skona miljön. Material 
spill, energiåtgång, slitage på verktyg samt kvalitetssäkringar medför 
mindre miljöpåverkningar. Undvik miljöfarliga kemikalier: Även vid 
produktionen bör användningen av miljöfarliga kemikalier behandlas 
med försiktighet. 
Minska antalet produktionssteg. Detta kan uppnås genom 
multifunktionella komponenter.   Komponenter kan designas på så sätt 
att de blir effektivare vid montering och demontering.

3.1.7: Optimera resthanteringen
Det är mycket viktigt att ett producerande företag tar ett ansvar för 
det material som deras produkter och komponenter består utav. Det 
kan ofta vara gynnsamt både för miljön och ekonomin att skapa en 
företagsintern rest/avfallshantering. Genom denna sorts hantering 
kan företaget lättare få in reservdelar och en större mängd material 
som kan sorteras och återanvändas. Avfallshanteringen framhäver 
oftast företagets miljömässiga ansvar.

3.1.8: Optimera Distributionen
En optimerad distribution blir för vardag mer och mer viktig. Ökade 
oljepriser och samt världsproblemet med växthusgaser är två starka  
skäl till att fokusera på att optimera distributionen. Det gäller att hitta 
en bra balans av användandet av inhemska och utländska produkter. 

3.2: Personnas
Personnas är en metod som är till för att skapa ökad förståelse och 
inlevelse hos målgruppen. En personna är en påhittad karaktär som 
kommer att vara i kontakt med den ny utvecklade produkten i framtiden. 
Genom grundläggande funderingar kring hur denne individs tankar 
och uppfattningar kan se ut, skapas den djupare förståelsen som sedan 
kan leda till en bättre produkt. 

3.2.1: Personna exempel 1
Anders 47 och Leila 45 har varit gifta i 22 år och har lika länge levt 
tillsammans i en Villa i Lysekil. Leila och Anders träffade varandra 
i deras hemstad Smögen. Båda har hela livet haft väldigt nära till 
havet och båtlivet har för båda alltid varit en stor del utav sommaren. 
Paret äger idag en norsk motorbåt på 27 fot av 1992 års modell. Paret 
funderar idag på att köpa en ny båt eftersom de anser att de hellre 
spenderar sommaren på den Svenska västkusten istället för att åka på 
utlandssemestrar. Deras nuvarande är i bra skick men med åren så har 
materialet börjat ge med sig. Paret älskar båtlivet men har varken tid 
eller lust för mycket underhålls arbete. Denna aspekt är även drivande 
för ett nytt båtköp. Paret har hållit ögonen öppna för en aningen större 
båt som skall vara trygg, hållfast och säker. Det som Anders och Leila 
värdesätter mest gällande båtinredningen är att den är traditionellt 
formgiven. Det får dem att känna sig mer som hemma och på så sätt 
knyter det an till deras barndomsminnen och den glädjen som var 
förknippat med båtlivet. 

3.2.2: Personnas exempel 2 
Patrick 32 år och Ellen 33 år har varit sambos i 7 år och kommer i en 
snar framtid att köpa en ny motorbåt. Paret har sedan 5 år bott i en 
lägenhet i centrala Stockholm. Det var även vid den här tidpunkten de 
fick deras son Hampus. Patrick och Ellen har ingen direkt anknytning 
till båtlivet sedan tidigare. De önskar att köpa en båt som är djärv i 
både exteriör- och interiördesign. Paret tycker att den traditionella 
båtinredningen som är marinblå i kombination med mörkt trä är tråkig. 
De önskar mer kontrast i inredningen så att den blir mer trendig 
och kan liknas vid deras inredning hemma i lägenheten. Det som 
Patrick värdesätter mest gällande inredningen är att den är flexibel 
och anpassad med mycket hifi-teknik. Ellen värdesätter ergonomin i 
pentryt och att det finns en stor tv tillgänglig. Ett bonus för familjen 
är om inredningen är inspirerande även för ett barn.
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3.2.3: Personnas exempel 3
Thomas och Greta är bosatta i Smarholmen vid kusten strax utanför 
Kungsbacka. Paret har sedan länge haft en segelbåt som förgyllt deras 
semestrar. Thomas är nyligen pensionerad och har nu lite mera tid för 
sina fritidssysselsättningar och vill därför köpa en ny båt. Dock har 
han fått ont i ryggen efter hans många år som skogsarbetare och är 
därför mer sugen på att köpa en motorbåt istället för en segelbåt. Han 
vill slippa arbetet med masten och seglen men har annars inget emot 
att underhållsarbeta med båten. En motorbåt är ett helt okej val tycker 
han så länge den är miljömässigt skonsam. Vad gäller inredningen har 
paret inga speciella krav. Dock önskar de att inredningen skall vara 
ljus samt att flexibiliteten skall vara hög så att deras barnbarn lätt kan 
följa med.  

Bild 3.2:  Personnas, en metod som skapar inlevelse gentemot vald 
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4: Materialstudier
Regnskogen och framför allt Teakens nuvarande status är en av de större 
parametrarna som står till grund för gjord materialundersökning. 
Alternativa material för tropiska ädelträ är mest relevant omgående 
och därav har hela materialundersökningen balanserats upp och 
fokuserats på material som finns idagsläget eller kommer inom en 
snarframtid. Allt för avlägsna framtids material har inte undersökts 
för att det då skulle separera inredningskonceptet olika lösningar i 
olika tidsrymder.

4.1: Teak
Teak är ett trädsläkte i familjen Verbenaväxter. Vanlig teak (Tectona 
grandis bild 4.1a) är den vanligast förekommande arten och 
härstammar från Indien. Ett teak träd kan bli ca 40 meter högt och 
ha en stamomkrets på flera meter [22]. Teak odlas på plantager i 
Sydostasien och Afrika. Vid avverkning ringbarkas trädet för att 
torkas på rot. Teak är ett hårt och tungt material med bra elastiska 
egenskaper. Träet har en hög oljehalt och är mycket resistent mot röta 
och insektsangrepp [25]. I båtsammanhang är teakens egenskaper 
mycket lämpliga. Bäst lämpar sig teaken som däckmaterial (bild 4.1b) 
då virket har mycket god resistens mot väder och vind. Svällning och 
krympningen är låg vilket är önskat för bra formstabilitet. Teaken 
har även goda greppegenskaper. Detta är något som är mycket vikigt 
då man vill undvika halkolyckor på båten både vid vått och tort 
underlag. Teaken används förutom till båtdäck, ofta till exklusivare 
möbelsnickerier
Vid bearbetande behandling medför teaken förhållandevis höga slitage 
på verktygen. Detta beror på teakens höga kiselhalt.  [25] Teakens 
densitet ligger mellan 650-750 kg/m3 [23].

4.1.1: Positiva egenskaper hos teak
	 •	Slitstyrka
	 •	Formbeständighet
	 •	Mycket	bra	resistens	mot	väder	vind	och	röta	(röta	klass	1		
   CEN, [2])
	 •	Bra	greppegenskaper,	både	vått	och	torrt
	 •	Exklusiv	status
	 •	Visuella	samt	taktila	egenskaper
	 •	Traditionellt

4.1.2: Negativa egenskaper hos teak
Bild 4.1b:  Ett klassiskt utformat teakdäck. Här även i kombination 
med ett teakbord [42].  

Bild 4.1a: En relativt ung fritt växande teakskog [41].  
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	 •	Ädelträ	från	regnskogen.	Skörd	av	råvara	har	negativa		
   miljökonsekvenser
	 •	Svårt	att	fukttäta	mot	underlag.
	 •	Stigande	priser.	50000:-/kubikmeter
	 •	Färgens	lyster	försvinner	med	tiden	och	grånar.
	 •	Omständigt	vid	däck/material	byte/nyläggning.
	 •	Densitet
	 •	Vilt	växande	teak	börjar	ta	slut	i	delar	av	världen.
	 •	Det	finns	många	falska	eller	vilseledande	garantier	på			
   miljömärkt teak.

4.2: Mahogny
Mahogny är inte ett träd utan benämningen på ett antal träarter. 
Mahognyarter växer i Sydamerika, Centralamerika, Asien, Karibien 
och Afrika. Vissa arter av Mahogny kan bli uppemot 60 meter höga 
(bild 4.2a) [22]. Ytveden brukar vara ca 5 cm bred och har en gulgrå 
nyans. Kärnveden har en rosa nyans som vid torkning övergår till en 
mer brunröd nyans. Mahogny är lättbearbetat men kräver ofta skarpa 
verktyg då fiberresning kan förekomma. Mahognys densitet kan 
variera men brukar nämnas mellan 500-700 kg/m3 [23]. Mahogny 
används inom båtindustrin på grund av materialets höga kvalitet och 
exklusivitet (bild 4.2b). Mahogny är ett hårt träslag och används ofta till 
inredningssnickerier både som fanér och som massivt trä. Obehandlat 
Mahogny har stark beständighet mot saltvatten vilket lämpar sig väl 
för fritidsbåtar som sjösätts i havet. Däremot är beständigheten inte 
lika bra mot sötvatten [24]. 

4.2.1: Positiva egenskaper med Mahogny
	 •	Färglyster
	 •	Exklusiv	status
	 •	Traditionellt
	 •	Populärt
	 •	Exklusiv	status
	 •	Hög	kvalité	

4.2.2: Negativa egenskaper med Mahogny
	 •	Ädelträ	från	regnskogen.	Skörd	av	råvara	har	negativa		
   miljökonsekvenser
	 •	Exklusiv	status
	 •	Hög	kvalité

Bild 4.2b: Mahogny utgör stora ytor på möbelsnickerierna på en Nimbus 410 
Commander [44]

Bild 4.2a: Vissa arter av Mahogny kan bli uppemot 60 meter höga. [43] .
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	 •	Priset,	ca	30000:-+/kubikmeter	

 
4.3: Ask 
Asken är ett lövträd som blir uppemot 30 meter högt och räknas till 
ädla trädarterna. Asken är vanligt förekommande i Sverige och Europa 
men växer även i Nordamerika och Asien [25] . Askens ved är seg och 
hård och brukar användas till inredningssnickerier och tarkettgolv 
men även verktygsskaft. Ytveden är vit/gulvit medans kärnveden har 
en mer gulbrun nyans. Virkets densitet ligger mellan 500-800 kg/m3 
beroende på var virket är taget från stammen [2]. 
Miljöaspekterna påverkas positivt av att tillgången av ask är stor 
samt nära tillhands. Detta minskar materialtransporternas påverkan 
på miljön.
  
4.3.1: Positiva egenskaper med ask
	 •	Segt	och	hårt	virke
	 •	Stor	tillgång	av	material
	 •	Lätt	att	bearbeta	och	även	att	forma	vid	basning
	 •	Vikten;	500	kg/kubikmeter	vid	ljusare	ytved.
	 •	Inhemskt	trädslag

4.3.2: Negativa egenskaper med ask
 •	Inte	beständigt	mot	röta.	(Klass	5	enligt	CEN-norm	[2])
	 •	Ingen	tidigare	marin	förankring.

4.3.3: Askens relevans för marina applikationer
Asken är intressant vid marina interiöra sammanhang som ett 
material som bryter mot den traditionella inredningstypen som består 
av mörka tropiska träslag. Ljus askfanér kan ha mycket uppskattade 
visuella egenskaper gällande inredningsdesign (bild 4.3).
Asken har inga specifika materialtekniska egenskaper som gör den 
mer lämplig i marina sammanhang förutom ovan nämnda faktorer.

4.4: Ek 
Eken är ett karaktärsstark storvuxet träd som i Sverige kan bli ca 
25 meter högt. Europeiska ekar brukar kunna bli ännu större och nå 
en höjd uppemot 45 meter. Ekens virke är ett hårt material och har 
historiskt sett använts mycket inom skeppsbyggen, möbelindustrin 
och som byggnadsmaterial m.m [25] . Virket är tungt och mycket 
beständigt mot röta. Beständighets klassen värderas till en nästbäst (2 

Bild 4.3: En ljus, lugn och hemtrevlig känsla på inredningen kan 
uppnås med massiva och fanerade detaljer av ask [44].

Bild 4.4:  Snickerierna i detta kök utgörs utav halvmörk Ek [45].
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av 5) enligt CEN-normen. Virkets vikt ligger runt ca 690-720 kg/m3. 
Enligt Dahlgren et.al. [2] har massiv ek och även ekfanér historiskt 
sett haft en högstatus och efterfrågan speciellt vid inrednings- och 
möbelsammanhang (bild 4.4). 

4.4.1: Positiva egenskaper med ek
	 •	Bra	beständighet	(	klass	2	CEN	[2])
	 •	Slitstarkt	och	hårt
	 •	Har	används	mycket	för	marintbruk
	 •	Inhemskt	trädslag

4.4.2: Negativa egenskaper med ek
	 •	Vikten	690	-	720	kg/kubikmeter
	 •	Kan	uppfattas	ha	för	livliga	ådringar	vid	inredningssam	
   manhang
	 •	Priset

4.4.3: Ekens relevans för marina applikationer
Ekvirkets intressanta egenskaper gällande miljö och tillgång är 
goda och kan liknas vid askens. Däremot har eken historiskt sett 
oftare används inom den marinaindustrin pågrund av virkets goda 
beständighet mot röta. Inredningsmässigt kan ekfanér bidra med ett 
uppskattat exklusivt intryck. 

4.5: Björk        
I Sverige finns det tre arter av Björk nämligen Vårt-, glas-, och 
dvärgbjörk. Arternas virke är mycket lika varandra. Björk som 
virke har historiskt sett används i många sammanhang som t.ex. 
möbelsnickerier, husgeråd, verktyg och diverse slöjdföremål. Numera 
används björkens virke främst till inredningssnickerier (bild 4.5) och 
möbler [25] . Tillgängligheten på björk är mycket riklig i Sverige. 
Närmare 65 miljoner m2 svensk mark täcks av björkskog. Endast 
gran överträffar björkens tillgänglighet. 1 kubikmeter utav björkvirke 
väger mellan 550-670 kilo vilket betyder att virket är ett mellantungt 
material. Virket är hårt och elastiskt vilket gör att materialet lätt kan 
böjas. Björk har en låg beständighet mot röta och klassas enligt CEN-
normen till den lägsta klassen (5) [2].

5.5.1: Positiva egenskaper med björk
	 •	Inhemskt	material
	 •	Stor	tillgång	av	material	

	 •	Enkelt	att	böjforma
	 •	Elastiskt	material	vilket	är	lätt	att	bearbeta	och	böjforma.

4.5.2: Negativa egenskaper med björk
	 •	Låg	beständighet	mot	röta	(klass	5,	CEN	[2])
	 •	Alldagligt	material	utan	speciell	förankring	till	lyx	eller		
   exklusivitet.

4.5.3: Björkens relevans vid marina applikationer:
Björkens relevans kan liknas vid ask. Virket har visuella egenskaper 
som vid marina interiöra sammanhang kan bryta mot den traditionella 
inredningstypen som består av mörka tropiska träslag. Björk har 
likt ask inga specifika materialtekniska egenskaper som gör den mer 
lämplig i marina sammanhang.

Bild 4.5: Björken ger ofta ett lungt inslag på inredningar. Björken är ofta ljus 
med en svag gul färgnyans [46].
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4.6: Bok 
Boken (fagus sylvatica) kan bli uppemot 30-40 meter hög och växer 
bland annat i södra Svealand. Bokens virke är som färsk vitgul men 
får senare en aningen gulröd ton. Den innersta delen av stammen 
blir ofta rödare som en defekt av bland annat frostskador. Virket är 
tätt och tungt och har en densitet på 670-720 kg/kubikmeter [25] 
. Beständigheten mot röta är likt ask och björk låg och är enligt 
Dahlgren et.al. [2] klassificerat till en CEN-skala på 5.
Användningsområdet för bokvirke är bland annat till möbler och 
inredningar i offentlig miljö. Detta kan grunda sig i att bokvirket har 
speciellt goda egenskaper att inte dra åt sig fett samt att materialet inte 
luktar speciell mycket. Andra användningsområden som kan nämnas 
är bland annat kölvirke för skeppsbyggnad och som fanérmaterial för 
innerdörrar. 

4.6.1: Positiva egenskaper med bok
	 •	Pormässigt	tätt	material
	 •	Virket	suger	inte	åt	sig	fetter
	 •	Luktfritt
	 •	Inhemskt	material
 
4.6.2: Negativa egenskaper med bok
	 •	Låg	beständighet	mot	röta
	 •	Alldagligt	material	utan	speciell	förankring	till	lyx	eller		
   exklusivitet.
	 •	Den	visuella	träkänslan	har	i	vissa	lägen	en	begränsad		
    effekt då bokens ådring har låg kontrast och knappt kan  
   urskiljas från kärnveden. 

4.6.3: Bokens relevans vid marina applikationer
Bokens relevans kan liknas vid ask och björk. Virket har visuella 
egenskaper som vid marina interiöra sammanhang kan bryta mot den 
traditionella inredningstypen som består av mörka tropiska träslag. 
Boken har likt ask och björk inga specifika materialtekniska egenskaper 
som gör den mer lämplig i marina sammanhang.

4.7: Syntetiska teakreplikor
Teakens förhållande till miljön har motiverat många företag att skapa  
mer miljövänliga teakalternativ för båtindustrin. I dagen läge har Pvc-
kompositer etablerat sig och blivit allt mer accepterade på marknaden. 
Dessa pvc-kompositer är skapade för att efterlikna den riktiga teaken. 
Pvc-materialen kan visuellt skapas med en träfiberliknande struktur 
i ett antal olika kulörer. . Materialen består av antingen 100% Pvc 
eller med viss procenthalt av naturliga träfibrer.  Detta medför att pvc-
kompositerna, både visuellt och taktilt, kan bli mycket lik riktig teak 
(bild 4.7). Marknaden för pvc-replikor är förhållandevis ung men det 
finns ett antal olika leverantörer med liknande utbud. Konkurrensen 
mellan företagen har gjort att mycket resurser har lagts på utveckling 
av materialet. Materialets slagkraft på marknaden härstammar ifrån 
att materialet har bättre egenskaper gällande montering, lägre vikt 
och längre visuell livslängd jämfört med riktig teak [9].

4.7.1: Positiva egenskaper syntetiska teakreplikor
	 •	Billigt	jämfört	med	teak,	ca	30%	billigare
	 •	Slitstarkt
		 •	Låg	vikt

Bild 4.6: Bokträ med dess svagt framträdande ådring [47].
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	 •	Återvinningsbart
	 •	Hög	resistens.	Mot	väder,	vind	och	röta.
	 •	Uv	tåligt	och	materialfärgen	bleknar	inte	med	tiden	på		
  samma sätt som teak.
	 •	Goda	greppegenskaper	vid	vått	och	torrt.
	 •	Mycket	lätt	att	beskära	och	montera.
	 •	Lätt	att	tvätta	och	hålla	rent

4.7.2 Negativa egenskaper med syntetiska teakreplikor
	 •	Avsaknad	av	förtroende	och	acceptens	hos	vissa		 	
    konservativa  kundgrupper.
		 •	PVC-kompositer	släpper	ut	både	kolmonoxid	samt	saltsyra		
   om brand skulle inträffa.
	 •	Avsaknad	av	exklusivitet.
	 •	Många	Pvc-produkter	innehåller	ftalater	mjukgörande		
   medel.
	 •	Lämpar	sig	bättre	för	exteriört	däckmaterial.

4.7.3: Syntetiska teakreplikors relevans för marina applikationer
Denna sorts relativ nya material mycket goda egenskaper som kan 
förbättra miljön avsevärt inom båtindustrin. Eftersom bara ett fåtal 
procent av världens producerade råolja går till tillverkningen av 
plaster blir automatiskt viktminskning med hjälp av plaster ett bra 
miljöval. Denna tanke grundar sig på att minskad vikt ger minskad 
bränsleförbrukning. Bränslat utgör en väsentligt mycket större del 
utav den förbrukade råoljan. Idagensläge lämpar sig dock materialen 
bäst som utombords däckmaterial.

Bild 4.7:  Pvc-baserade teakreplikor går att få mycket trovärdiga. 
Materialtypen är ett mycket intressant miljöalternativ för däck [48].

4.8: Amerikansk körsbär
Körsbärsträ delas ofta in i två olika arter nämligen Europeisk körsbär 
och Amerikansk körsbär. De materialtekniska egenskaperna är tämligen 
likartade om träden är odlade [22]. Det som skiljer den europeiska 
arten från den amerikanska är att den amerikanska arten har något 
mörkare röd nyans på virket. Körbär har varit och är ett omtyckt 
alternativ till tropiska ädelträarter. Historiskt sett har körsbär varit 
mycket populärt som material till möbler och inredningssnickerier 
(bild 4.8). Sedan 1980-talet har även användningen av körsbär ökat 
som parkettgolv och köks/pentryinredningar [23]. 

4.8.1: Positiva egenskaper med Amerikansk körsbär   
 
	 •	Förhållandevis	lätt,	550-650	kg/kubikmeter
	 •	Populärt	alternativ	till	tropiska	ädelträarter.
	 •	Lätt	att	bearbeta
	 •	Exklusivt	

4.8.2: Negativa egenskaper med Amerikans körbär
	 •	Dyrt	(ca	1600:-/m2,	vid	52	mm	tjocklek)	[personlig	k			
    holm] 
	 •	Relativt	stora	svällningar	vid	varierande	fuktighet

4.8.3: Amerikansk körsbärs relevans för marina applikationer
Den amerikanska körsbärsträdet är ett intressant alternativ till 
tropiska ädelträarter då den bibehåller exklusiva visuella och taktila 
egenskaper men trädet tillhör inte någon miljökänslig flora.

Bild 4.8:   Ett golv gjort utav amerikansk körsbär [49].
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4.9: Kork 
Kork är ett material som de flesta förknippar med flaskkorkar alt. 
andra förslutningspluggar. Dessa sorters produkter härstammar från 
korkens bark. Korken skördas genom att man hugger av block av bark 
som därefter torkas och pressas ut i stora platta ark. Korkeken dör inte 
vid skörd utan en korkek kan bli ca 150-200 år gammal och ge upp 
till 15 stycken skördar [25] . Kommersiellt odlas korkek i Portugal, 
Spanien och Algeriet. En relativt ny metod är att skapa korkdäck för 
marint bruk.
Båtdäck gjorda av korkmaterial är sammansatta med tvåkomponents 
polyester- och polyuretanbindemedel. Kork är mjukare jämfört med 
teak vilket gör att ett korkdäck blir aningen mer ljuddämpande. 
Isoleringsegenskaperna är även något bättre i förhållande mot teak. 
Enligt tillverkare av korkdäck mycket goda egenskaper gällande 
nötning, slitage, väderresistens samt att golvet är lätt att lägga och att 
det är halkfritt. Materialet fungerar som ett alternativ till teak men 
försöker inte efterlikna eller konkurrera med teakens exklusivitet.
Materialtekniken med kork besitter multifunktionella miljökvaliteter. 
Först och främst bör det nämnas att materialet i sig inte påfrestar 
miljön avsevärt. En annan intressant aspekt med materialet är att 
korkdäcksindustrin räddar korkekarna vid liv nere i Portugal och 
Spanien. Korkekar som annars möjligtvis skulle avverkas då industrin 
med kork som vinpluggar har blivit betydligt mer irrelevant. Att 
bevara korkekarna förhindrar på vissa platser att ökenmark utbreder 
sig.
Det mest välkända korkdäckmaterialet på marknaden är Marinedeck 
2000 som produceras av Stazo i Nederländerna. Stazo producerar både 
korkdäck för interiört och exteriört bruk [27] [28]. 

4.9.1: Positiva egenskaper med kork
	 •	Billigare	än	teak
	 •	Slitstarkt
	 •	Låg	vikt
	 •	Skapad	av	förnyelsebar	råvara
	 •	Akustiska	egenskaper
	 •	Bra	isolerande	egenskaper
	 •	Mjukt	och	behagligt	vid	beröring
	 •	Självsläckande	material
	 •	Bevarar	korkekar	vid	liv,	förhindrar	ökenspridning.

4.9.2: Negativa egenskaper med kork
	 •	Avsaknad	av	förtroende	och	acceptens	hos	vissa		 	

   konservativa  kundgrupper.
	 •	Låg	exklusivitet
	 •	Splittrade	åsikter	om	materialets	visuella	egenskaper.
	 •	Stora	materialtekniska	differenser	(akustika-,	isolerande-		
   samt visuella egenskaper) mellan kork och traditionell teak  
   gör det svårt för materialets acceptans.

4.9.3: Korkens relevans för marina applikationer
Kork har en mängd egenskaper som är önskade vid marina applikationer. 
Den låga vikten påverkar båtens bränsleförbrukning positivt. 
Materialet är mjukt och kan böjas något vilket gör det enklare att lägga 
golv i durken eller på exteriört däck.  Mjukheten i materialet kan även 
uppfattas som mer behagligt att gå eller ligga och sola på. Korken har 
goda isolerande egenskaper vilket gör att däcket inte blir obehagligt 
varmt på heta sommardagar.  Kork har även goda akustiskt isolerande 
egenskaper vilket kan bidra till att båten upplevs som tystare. Denna 
egenskap kan vara speciellt intressant vid interiör design då man vill 
eliminera så mycket ljud och vibrationer som möjligt. Korkens goda 
flamegenskaper är även önskade vid interiör design.

Bild 4.9: Akterdäck utav kork[50].
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Det som gör att bambu kan nämnas som intressant alternativ till träslag 
vid marina applikationer är att bambu kan användas som ett mycket 
slitstarkt och hållfast golv. Formstabiliteten samt att virket naturligt 
fuktavisande är egenskaper som lämpar sig vid marina applikationer. 
Virket kan lackeras och ytbehandlas likt vanliga träslag. Bambun kan 
på så sätt ge ett exklusivt och gediget intryck till båtinteriören. Trots 
att bambu är ett grässläkte uppfattas virket som ett äkta trä. Virket 
har ett förhållandevis tätt och randigt mönster vilket dock kan variera 
beroende på fiberriktningen.  

4.10: Bambu
Bambu (malaysiska) är benämningen på över 1500 storvuxna förvedade 
gräsarter som växer i tropiska områden ibland annat Sydostasien, 
Latinamerika, Afrika och även i vissa delar av Nordamerika. Stammarna 
hos vissa arter kan bli uppemot 40 meter höga trots att stamdiametern 
sällan blir större än 20 centimeter [25] .
Bambu odlas enkelt och är mycket snabbväxande gräsarter. Vissa arter 
kan nå 30 meters höjd på bara tre år. Oftast skördas bambun efter 3-5 
år tid. Virket är då ”moget” och har god hållfasthet och kvalité [29] 
. Virkets snabba tillväxt är en viktig materialkvalité som gör bambun 
till en mycket intressant produkt i förhållande till miljöpåverkan. 
Enligt Nationalencyklopedin [25] är bambun ansett vara en av de 
mest värdefulla växttyper överhuvudtaget som står i människans 
förfogade. Detta bygger på att bambu är ett hårt men samtidigt segt 
material vilket gör att bambun fått ett mångskiftande arbetsområde. 
Bland annat används materialet för hållfastkrävande applikationer i 
husbyggen, byggnadsställningar, broar, trappor, golv, möbler etc. 
Flamsäkerheten hos bambu kan liknas vid vanliga träslag.

4.10.1: Positiva egenskaper med bambu
	 •	Kan	framställas	med	samma	ytfinish	som	vanliga	träslag
	 •	Har	liknande	egenskaper	som	trä	vad	gäller		 	 	
   fogningsmetoder som limning, skruvning och spikning  
   m.m.
	 •	Låg	fuktabsorbens
	 •	Hög	böjhållfasthet	som	vid	vissa	applikationer	kan	jämföras		
   med stål.
	 •	Hög	tryck	och	skuvhållfasthet
	 •	Virket	kan	även	användas	till	framställning	av	vissa	tyger.

4.10.2: Negativa egenskaper med bambu
	 •	Känslig	torkningsprocess	som	i	vissa	fall	kan	sänka	virkets		
   hållfasthet
	 •	Virket	måste	behandlas	för	att	undvika	insektsangrepp
	 •	Bambuplantage	kräver	stora	mängder	vatten.	(Bristvara	i		
   många delar av världen)
	 •	Vikten.	700	kg/kubikmeter	
	 •	Bambuplantagens	arbetarstandarder	kan	variera	och	bör		
   ses över.

4.10.3: Bambuns relevans för marina applikationer

Bild 4.10:  Bambugolv [51].
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4.11: Ipé
Ipé är en form av Brasiliansk valnöt som växer i Sydamerika, 
Centralamerika samt Afrika. Ipéträdet kan bli ca 30 meter högt och ha en 
stamdiameter uppemot 75 cm (woodworkers 2008). Utseendemässigt 
så är Ipé mycket likt teak och har även samma oljehaltiga yta. Även 
de mekaniska egenskaperna kan jämföras med teak. Dock är ipé ca 
370% hårdare än teak (personlig kontakt). Det som gör Ipé till ett 
miljövänligt alternativ till tropiska ädelträarter är att Ipé inte tillhör 
regnskogens känsliga flora. Virket är slitstarkt, finporigt och hårt. Ipé 
är så gott som kvist fritt och efter en viss tids utsättning för uv-ljus 
grånar träet på samma sätt som teak.
Ipé kan användas för byggnationer som kräver lång livslängd som 
bryggor, däck, golv etc. [31]. Det en negativ aspekt med virkets tyngd 
då densiteten är ca 1000-1300 kg/kubikmeter.

 
4.11.1: Positiva egenskaper med ipé 
	 •	Slitstyrka,	livslängd	och	beständighet	liknande	teak.
	 •	Utseendet	likar	teak
	 •	Tillhör	inte	en	hotad	flora	
	 •	Hårdhet	(3680	jenka)	[23]	

4.11.2: Negativa egenskaper med ipé
	 •	Densiteten	ca	1000-1300	kg/m3
	 •	Svårbearbetat
	 •	Dyrt

4.11.3: Ipéns relevans vid marina applikationer
Som tidigare nämt har Ipé liknande mekansika och visuella egenskaper 
som teak vilket gör Ipé till ett intressant alternativ vid marina 
sammanhang. Ipén besitter positiva argument gentemot teak då Ipé 
inte är en hotad flora. Dock så är Ipéns vikt ett starkt minus jämfört 
med teak då Ipéns densitet är ca 200-400 kg mer per kubikmeter.
 

4.12: Jarrah
Jarrah är ett träslag från växtarten Eucalyptus marginata (fam. 
Myrtenväxter). Jarrah förkommer i Australien. Trädet är förhållandevis 
snabbväxande och kan bli uppemot 45 meter högt. Stammen är likt 
svenska tallar kvistfria. Jarrahträdets visuella egenskaper liknar 
Mahogny och har därav också kallats för ”australisk mahogny”. Virket 
är tungt, hårt, slitstark samt har god beständighet mot röta och 
insektsangrepp.  Jarrah har i Europa fungerat som ett alternativ till 
tropiska ädelträarter [25].  
Jarrah är likt Ipé inte tillhörande någon känslig flora.
Jarrahs positiva egenskaper brukar användas för marina applikationer 
på grund av virkets höga resistens mot angrepp. Jarrahvirket är tugnt 
och densiteten ligger mellan 600-800 kg/kubikmeter beroende på 
fuktkvot [32] .

4.12.1: Positiva egenskaper med jarrah 
	 •	Visuella	egenskaper	som	kan	liknas	vid	mahogny
	 •	Bra	slitstyrka	och	hög	resistens	mot	röta	och		 	 	
   insektsangrepp.
	 •	Bra	materialegenskaper	för	marinabruk.
	 •	Förhållandevis	enkelt	att	bearbeta
	 •	Tillhör	ingen	hotad	flora.	[11]

4.12.2: Negativa egenskaper med jarrah
	 •	Vikten,	densitet	på	600-800	kg/kubikmeter

4.12.3: Jarrahns relevans för marina applikationer
Både de visuella och mekaniska egenskaperna som Jarravirket besitter, 
är önskade vid marina applikationer. Eftersom virket är mycket likt 

Bild 4.11: Ipén är lik teaken i både visuella och tekniska egenskaper. 
Ipén är dock ett tyngre och tätare material. 
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mahogny i dess lyster (bild 4.12a-b) skulle det kunna vara bli ett 
accepterat och önskvärt alternativ gentemot mahogny.
  

4.13: Thermowood/värmebehandlat trä
Thermowood även kallat värmebehandlat trä (VBT) är trä vars visuella 
och mekaniska egenskaper ändrats med hjälp av en speciell värme-/
ångningsprocess. Syftet med processen är att ändra träets färg till 
en mörkare nyans. Tekniken är i sig ganska gammal med grundidéer 
från 1900-talets början samt några patent från 1940-talet. Dock är 
det först vid millenniumskiftet som intresset för Thermowood blivit 
stort och nu utvecklas tekniken främst i Finland, Tyskland, Holland 
och Frankrike. 
Ångprocessen som ändrar träets nyans sker utan några kemikalietillägg 
vilket gör processen till en miljöskonsam teknik.  Processen kan 
utföras på olika sätt men är ofta indelad i 3 faser nämligen torkning, 
värmebehandling och kylning/konditionering [33][34]
.

 • Fas 1: 
Vid den första fasen förs förtorkat eller rått trä in i en ugn vars 
temperatur snabbt stiger till ca 100 grader C. Ånga är tillsatt i 
processen för att förhindra att träet spricker samt att underlätta den 
kemiska förändringsprocessen. Temperaturen skall sedan stiga till ca 
130 grader C för att träet skall kunna torkas. Fuktkvoten är nära 0% 
i slutet på fasen.

 • Fas 2: 
Fas två är den fas som bestämmer vilken färgton träet skall få (bild 
4.13). Detta uppnås genom att temperaturen höjs till 185-225 grader 
C. Temperaturen spelar roll för träets färgnyans och styrka. Önskad 
temperatur behålls i ca 2-3 timmar. I denna fas förhindrar ångan att 
träet antänder. [33]

 • Fas 3: 
Vid den sista fasen sänks temperaturen till ca 80-90 grader C genom 
att vatten direktinsprutas. Träet uppnår då den önskade fuktkvoten 
som är ca 4-7 %. Vid den fuktkvoten är träet behandlingsbart samt att 
omgivande klimat inte avsevärt påverkar träet (Diagram 4.13)[x].

Ju högre temperatur som träet behandlas med desto mörkare färg får 
träet i slutändan. Värmebehandlingen ger en homogen genomgående 
färgskiftning [33].

Bild 4.12a: En bordskiva utav australiensisk Jarrah [52]

Bild 4.12b: Jarrah har liknade  visuella och tekniska egenskaper som 
mahogny[53]
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4.13.1: Positiva egenskaper med VBT:
	 •	Billigare	än	tropiska	ädelträarter
	 •	Minskad	vikt	jämfört	med	obehandlat	trä.	(minskar	med		
  10-15%)
	 •	Svenska	träslag	kan	få	liknade	visuella	egenskaper	som		
   tropiska ädelträarter.
	 •	Lägre	vikt	på	råmaterialet	(jämfört	med	visuellt		 	
   motsvarande tropiska ädelträarter).
	 •	Jämn	färgskiftning	och	färgen	kan	väljas	efter	önskan.
	 •	Framställning	och	färgning	sker	utan	några	kemikalier
	 •	Träet	i	sig	innehåller	inga	kemikalier	 	
	 •	Avger	mindre	värme	vid	antändning
	 •	Dimensionsstabilitet	ökar	jämfört	med	obehandlat	trä	(ca		
   30-50% mer formstabilt)
	 •		Konduktiviteten	minskar	med	10-30%.
	 •	Behandlat	trä	drar	åt	sig	lägre	halt	av	fukt.

Diagram 4.13: Diagrammet illustrerar värmebehandlingens tre faser. 
[54] 

Bild 4.13: Färganalys på olika behandlingstemperaturer. Kolumnerna 
visar obehandlat trä till vänster, 185 grader C (mitten) och 200 grader 
C till höger. Provbitarna är även behandlade med olja. [55]
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	 •	Träet	är	kemiskt	mer	beständigt
4.13.2: Negativa egenskaper med VBT
	 •	Böjhållfastheten	minskar	med	(ca	0-30%)
	 •	E-modulen	minskar	med	(4-30%)
	 •	Slaghållfastheten	minskar	(30-60%)
	 •	Karaktäristisk	röklukt	(avtar	dock	efter	en	månad)
	 •	Torkningstider	vid	limning	förlängs
	 •	Bearbetande	behandling	och	konstruktion	med	materialet		
    kräver materialspecifik kunskap.

4.13.3: VBTs relevans för marina applikationer
Det är den genomgående färgnyansen som gör värmebehandlat trä 
intressant för marina inredningssnickerier. Eftersom färgskiftningen 
är jämn och genomgående blir träet ett visuellt högintressant alternativ 
till de mörkare tropiska ädelträarterna och betsade träslag. Eftersom 
färgnyansen går att reglera kan kunderna erbjudas fler färgväl på 
interiören och på så sätt uppleva båtens helhet som mer personifierad. 
Båtarnas totalvikt gynnas utav ett värmebehandlat trä då vikten 
minskar något vid behandlingen. Med vissa nordiska träslag minskar 
vikten ytterligare då densiteten hos virket redan är lättare från början. 
Den ökade formstabiliteten är även en mycket positiv egenskap som 
förhindrar att virket rör sig eller sväller vid växlande luftfuktighet. 
Detta kan då medföra att golv och andra inredningssnickerier kan 
konstrueras med snävare toleranser.
Den genomgående färgnyansen är även en mycket god egenskap vid 
eventuella bearbetande behandlingar eller reparationer. På så sätt 
kan de visuella egenskaperna lättare återskapas efter ingreppet[12] 
[13]. 

4.14: Mineralkompositer
Mineralkompositer refereras i detta fall till kompositmaterial som består 
av stenmjöl från mineralet bauxit tillsammans med akrylplast. Det mest 
kända varumärket som levererar mineralkompositer är Corian som är 
skapat av kemiföretaget DuPont. Corian är det mest erfarna märket 
på marknaden och har förut även suttit på ett pantent på tekniken. 
Materialet har fått ett riktigt uppsving de senaste 10 åren trots att 
tekniken funnits i 40 år. Materialet taktila egenskaper kan liknas vid 
en blandning mellan sten och plast. Sammansättningen mellan akrylen 
och mineralet har mycket olika egenskaper men ger sammansättningen 
mycket intressanta kvalitéer.  Eftersom stenmjölet ofta utgör ca 70% av 
materialets sammansättning har materialet en mycket god slitstyrka. 

Akrylen fungerar som bindemedel i sammansättningen och därför 
består materialtypen inte utav något limliknande bindemedel. Det är 
även akrylen som gör det möjligt att bearbeta och forma materialet. 
Materialet har en bakterieavstötande effekt vilket har gjort materialet 
mycket populärt för inredningsprodukter där extra stora krav ställs 
på hygienen som i t.ex. köks-, badrums- och sjukhusmiljöer (bild 
4.14). Halvfabrikatet fås i skivformat men eftersom materialet kan 
termoformas kan enkel- och dubbelkrökta ytor. 
I dagens lägen finns det ett antal aktörer som levererar snarlika 
produkter. Dock finns det vissa exempel på material där en viss 
procenthalt polyesterplast har blandats in för att få en mera flamsäker 
produkt.
Den allmänt största nackdelen med materialkompositerna är dess vikt  
[14]. 

4.14.1: Positiva egenskaper med mineralkompositer
	 •	Slitstarkt
	 •	Lång	livslängd
	 •	Finns	i	en	mängd	olika	kulörer	och	texturer

Bild  4.14: Mineralkompositer är vanligt förekommande 
inom båtinteriörer. På denna båtmodell från Nord West utgör 
mineralkompositerna köksbänken. [56]
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	 •	Goda	egenskaper	gällande	hygien
	 •	Mycket	goda	egenskaper	gällande	bearbetning	och		 	
    formning
	 •	Lättvättat
	 •	Underhållsfritt

4.14.2: Negativa egenskaper med minerailkompositer 
	 •	Vikten
	 •	Priset
	 •	Kan	missformas	och	missfärgas	vid	temperaturer	över	100		
   grader C
	 •	Börjar	att	plastiskt	deformeras	vid	temperatur	runt	120		
    grader C.

4.14.3: Mineralkompositernas relevans för marina applikationer
Mineralkompositerna är sedan ett tag tillbaka ett mycket 
populärt material inom båtinredningar.. Materialet används där 
främst till köksbänkar. I vissa fall förekommer materialet även i 
toalettutrymmen.

4.15: Betsade träslag
Betsning är ett välkänt sätt att mörka ner olika träslag. Betsvätskan som 
tillsätts på träet mörkar ner träet antingen av tillsatt pigment eller utav 
en kemiskreaktion i träet. Betsning är ett vanligt förekommande sätt 
att uppnå mörkare träkulörer vars mål är att vara ett mer ekonomiska 
alternativ till tropiska ädelträarter (bild 4.15). Dock är betstekniken 
svårhanterad och det krävs ett noggrant förarbete om den betsade 
ytan skall få ett gott resultat. Betsen kan bara färga träet på de ställen 
som träet kan suga in betsen. Detta medför att betsen inte fäster på 
eventuella limfogar vilket i sin tur medför stor risk för en onaturligt 
flammig yta. Betstekniken har även brister vad gäller återställning 
efter reparationer. Detta grundar sig på att betsen bara sugs in i träet 
ca en tiondels millimeter. Vid slipning eller reparerande bearbetning 
av ytor är det lätt att skada eller avverka betslagret. Då reparationen 
är färdig är det mycket svårt att återfå en jämn färgnyans. En flammig 
yta är ofta ett kännetecken som återkopplas till ”fusk” och är på så sätt 
ett resultat som inte önskas [36].

4.15.1: Positiva egenskaper med betsade träslag:
	 •	Ekonomiskt	alternativ	till	mörkare	tropiska	ädelträarter.
	 •		Stort	urval	av	träslag	kan	väljas	för	betsning

	 •	Inhemska	ljusa	träslag	kan	användas	som	grundmaterial.

4.15.2: Negativa egenskaper med betsade träslag:
	 •	Färgändring	sker	bara	på	de	ställen	betsen	kan	sugas	in	av		
   träet.
	 •	Stor	risk	för	flammiga	ytor	och	kan	i	vissa	fall	ge	en	negativ		
     ådersbild.
	 •	Kräver	noggrant	förarbete	och	kunskap.
	 •	Svårt	att	återställa	ytor	efter	reparationer.

4.15.3:  Betsade träslags relevans för marina applikationer
Betsade träslag har länge varit ett alternativ till tropiska ädelträarter 
inom båtindustrin. Idagens läge kan dock intresset öka något då 
betsade har vissa bättre egenskaper gällande miljö.

Bild 4.15: En betsad förlucka till en segelbåt. Träslaget är betsat för att 
efterlikna mahogny [56].
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4.16: Kolfiber
Kolfiber är ett fiberkompositmaterial där kolet fungerar som 
armeringsmaterial. Materialet är uppbyggt utav grafiticerade 
tunna koltrådar som är vävda eller tvinade till mattor. Kolmattorna 
sammanfogas i lager med hjälp av speciella bindemedel som t.ex. 
epoxiester, polyester eller vinylester. Bindemedlet ökar fibrernas styrka 
och materialets seghet. Kolfibersmattorna i kombination med det 
plastiska bindemedlet resulterar i ett mycket styvt material med hög 
hållfasthet till en mycket låg vikt. Idag framställs två typer av kolfiber, 
Pan och Pitch varav skillnaden ligger i vilket ämne som kolfibret 
framställs från. Den mest förekommande sorten Pan framställs utav 
polyakrylnitrid som består av kol och petroleum.
Denna typ har högre hållfasthet jämfört med Pitch-sorten men även 
ett högre pris. 
Pitch-sorten innehåller syntetisk tjära istället för istället för 
petroleum.  
En intressant aspekt som framkommit utav mässintervjuerna är att 
vissa personer anser att kolfibrets karaktäristiska utseende har blivit 
urlakat och för tankarna till att vara en billig kopia även om det i själva 
verket är riktig kolfiber finns på plats. Denna känsla kan grunda sig på 
dagens överflöd av billigare ”styling” detaljer som imiterar kolfibrets 
utseende. [37] 

4.16.1: Positiva egenskaper med kolfiber
	 •	Låg	vikt
	 •	Hög	hållfasthet
	 •	Goda	termiska	egenskaper
	 •	Hög	formstabilitet
	 •	Goda	utmattningsegenskaper
	 •	Kan	ersätta	bärande	konstruktioner	av	stål	och	aluminium.

4.17.2: Negativa egenskaper
	 •	Priset
	 •	Kan	bilda	galvaniska	element	när	kontakt	fås	med	oädlare		
   metaller.
	 •	Det	karaktäristiska	kolfibersmönstret	är	enligt	vissa	urlakat		
   och är på så sätt mer förknippat med billiga kopior av just  
   kolfiber.
	 •	Laminat	och	”bakning”	av	kolfiber	skapas	manuellt	för			
   hand. 

4.16.3: Kolfibrens relevans för marina applikationer

Kolfiber är inte något nytt material inom båtindustrin och har länge 
används till en mängd olika komponenter i varierande storlek. Genom 
kolfibrets låga vikt och höga styrka har materialet blivit starkt 
förknippat med sportigare artiklar där låg vikt och snabbhet är bland 
de viktigaste egenskaperna. Kolfiber är ett vanligt förekommande 
material hos sportigare segelbåtar där allt från hela skrov (bild 4.16), 
master, styrdon och mindre komponenter görs i kolfiber. I större 
familjemotorbåtar är kolfiber inte lika vanligt förekommande. Detta 
skulle kunna grundas på att den sportiga känslan som icke färgat 
kolfiber för med sig inte passar i en mer harmonisk familjemiljö. Dock 
skulle utnyttjandet av fler kolfiberskomponenter kunna sänka vikten 
avsevärt. Speciellt då kolfiber fungerar som ett alternativ till rostfritt 
stål och aluminium.

Bild 4.16: Kolfiber som grundmaterial i ett större båtskrov. [57]
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5: Distansmaterial 
Eftersom de detaljer i en båtinredning som består av trä både finns i 
massiv och fanerad form kan en total viktminskning göras i flera ut-
föranden. De massiva detaljerna gynnas mest utav ett lätare träslag. 
De material som kan kombineras med fanering kan väljas mer fritt då 
materialens visuella egenskaper bortses från. Inom båtindustrin finns 
det ett antal olika varianter av sandwichkonstruktioner som skulle 
kunna vara lämpliga för en eventuellt viktminskning. Detta kapitel 
beskriver några av de intressanta lättviktsmaterial som kan kombin-
eras med fanering. 

5.1: Sandwich med honeycomb-struktur
En honeycomb-struktur utgör mittdelen av sandwich konstruktion. 
Mittsektionen är ihålig med repetitiva hexagonala former som 
mönstermässigt liknar strukturen hos bikakor (eng. Honeycomb). Med 
hjälp av honeycomb-tekniken blir materialet mycket lätt och klarar 
av stora tryckbelastningar. Själva honeycomb-strukturen konstrueras  
ofta utav aluminium eller papper men konstruktioner av polypropen 
(PP) och kevlar förekommer också. Honeycomb-tekniken används ofta 
inom fordonsbransher där lättvikt prioriteras som tillexempel flyg-, 
tåg-, bil- och båtindustrin [25]. Även möbelbranschen använder sig 
utav tekniken där både Ikea och Kinnarps AB kan nämnas som två 
användare [15]. 

5.1.1: Positiva egenskaper med honeycomb
 •	Lättvikt
	 •	Kan	kombineras	med	träfanér
	 •	Starkt	i	vertikalled

5.1.2: Negativa egenskaper med honeycomb
	 •	Dyrt
	 •	Bristande	hållfasthet	om	honeycombstrukturen	skadas
	 •	Bristande	funktion	vid	dubbelkrökta	ytor
	 •	Aluminiumet	expanderar/krymper	vid	växlande		 	
    temperatur.

5.1.3: Honeycombens relevans vid marina applikationer
Honeycombmaterial är redan idag ett marint material som används för 
att minska vikten på både bärande konstruktioner och ytliga detaljer 
på inredningar. I en mindre båtsalong skulle materialet lämpa sig bra 
som större raka bärande ytor i pentryt. 

5.2: Sandwichkonstruktion med aluminiumskum
En sandwich konstruktion med aluminiumskum påminner om 
honeycombstrukturen men har flera och mer varierande celler i både 
vertikal- och horisontelled. Skumkärnan har låg densitet och väger 
bara 0,25 g/kubikcentimeter (250 kg/kubikmeter). Skummet i sig är 
ljuddämpande och hämmar även elektromagnetisk strålning. Skummet 
medför även goda kvalitéer gällande krocksäkerhet då materialet är 
energiabsorberande. Enligt Gleich [38] har just denna egenskap gjort 
att materialet valts i många snabbtåg då både lättvikt och krocksäkerhet 
är viktigt. Materialet har även testats som bottenplattor och diverse 
andra komponenter i sportbilar [16]. 

5.2.1:  Positiva egenskaper med aluminiumskom:
	 •		Lättvikt	(250	kg/kubikmeter)
	 •		Ljuddämpande
	 •		Energiabsorberande	vid	deformation	(kollisioner)

5.6.2: Negativa egenskaper med aluminiumskum:
	 •	Aluminiumet	expanderar/krymper	vid	växlande		 	
   temperatur.
	 •	Ljuddämpningen	reduceras	vid	sandwich	konstruktion.
	 •	Är	främst	tillgängligt	som	rätblock.
	 •	Minsta	tjockleken	på	materialet	är	6	mm.

Bild 5.1: Distansmaterial med honeycombkärna. I detta fall är hela materialet 
konstruerat utav kolfiber.
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	 •	Priset,	ca	100	:-/litern	för	aluminiumskummet.

5.2.3: Aluminiumskummets relevans för marina applikationer
Det som gör en sandwichkonstruktion med aluminiumskum intressant 
för en båtinredning är främst lättvikten samt materialets ljud och 
vibrationsdämpande egenskaper. Att få båten mer ljudisolerad under 
färd är något som hela tiden eftersträvas i branschen. Materialet skulle 
kunna vara aktuellt som ett alternativ till större raka bärande ytor i 
pentryt. Användningsområdena på detta materialet är förhållandevis 
likt honeycombmaterial.  

5.3: Spånskiva med variabel densitet
En spånskiva med variabel densitet är ett sätt att både reducera 
materialets vikt och materialkostnaderna. Tekniken bygger på att 
spånskivorna har högre densitet på de ställen av skivan där högre krav 
på hållfasthet ställs. T.ex. kan högre hållfasthet önskas där borrhål 
eller mekanisk fogning önskas. Det ytor som inte har några specifikt 
höga krav på hållfasthet har då en lägre densitet. Detta medför mindre 
materialåtgång, reducerad totalvikt och att även priset reduceras. 

Dock måste spånskivor av denna typ beställas efter ritningar så att 
den variabla densiteten hamnar på önskade ställen [17].

5.3.1:  Positiva egenskaper med spånskiva (v.d)
	 •	Reducerad	vikt
	 •	Mindre	materialåtgång
	 •	Skivorna	köps	färdiga	utav	producent

5.3.2: Negativa egenskaper med spånskiva (v.d)
	 •	Spånskivorna	köps	färdiga	utav	producent
	 •	Spånskivorna	är	ofta	känsliga	för	väta.

5.3.3: Spånskivans relevans för marina applikationer
En spånskiva med variabel densitet är av naturliga skäl ett högintressant 
material för att användas i en båtinteriör. Minskad vikt, bibehållen 
hållfasthet och samtidigt ekonomiskt försvarbart. Denna typ av 
spånskivor kan med fördel användas för bärande skivor kombinerade 
med fanering. Spånskivor har också goda egenskaper genom att de har 
en mycket låg påverkan på miljön. 

6: Textilier
Tygindustrin har kommit förhållandevis långt när det gäller 
miljöanpassning. Många av dagens standardtyger är i stort sett helt 
komposterbara. Dock innehåller fortfarande många tyger kemikalier 
som kan vara ohälsosamma. Gällande val av inredningstyger är även 
brandklassningen av tygerna av stort intresse.

6.1: Miljöcertifieringar
Det finns en uppsjö av miljöcertifieringar och isostandarder för tyger. 
Det var i början av 90-talet som olika miljömärkningar av tyger 
började träda i kraft. Detta var för att underlätta för konsumenterna 
att hitta bättre miljöalternativ. Bra Miljöval, Svanen och EU-blomman 
är tre stora och välkända miljömärkningar. Utav dessa tre är framför 
allt EU-blomman speciellt kraftfull. Detta framkom speciellt under 
inredningsmässan ”Stockholm Furniture fair 2008” 
En kraftfull miljöcertifiering är den så kallade EU-blomman. Denna 
certifiering garanterar att tyget håller de senaste miljökraven som 
ställs på tygerna ifrån EU [18]. 
De tyger som dock kan utvecklas mer miljövänliga är tyger som 
innehåller oljebaserade produkter likt pvc.

Bild 5.3: Aluminiumskum som distandsmateriak i en dubbelkrökt yta.
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Ett typisk marint inredningstyg som används för inklädnad av 
madrasser och kuddar är vinyltyger. Dessa tyger har en mycket mjuk 
och behaglig känsla samtidigt som det besitter goda egenskaper 
gällande slitstyrka samt vattentålighet [19]. 

6.2: Ffalater
Vissa vinyltyger och flertalet syntetlädertextilier har inslag av pvc-
plast. Pvc-baserade textilier innehåller ofta mjukgörandemedel som 
i sin tur innehåller kemiska ämnen kallade ftalater. Allmänheten 
har relativt låg kännedom om ftalater.  Ftalater kommer ifrån 
ftalsyra och, är klassade som en allvarlig fara för hälsan. Ftalater 
medför negativa konsekvenser på människor fortplantningsorgan, 
fortplantningsförmåga samt att de kan ge hormonsstörande effekter.  
Det finns även vissa källor som påstår att ftalater kan vara en grund för 
levercancer. Speciellt utsatta är barn och även foster. Barn har större 
risk att inta ftalater då de av naturliga skäl slickar, biter och smakar 
på material i deras omvärld. Ftalaterna finns överallt i vår omgivning 
men det är vid kontinuerlig exponering som hälsan kan påverkas 
negativt.  Förutom vid direkt  intag via munnen kan ftalater påverka 
hälsan negativt via inandning och direktkontakt.  Idagens läge har 
det börjat framkomma en del varianter på ftalatfria syntettyger. Dessa 
tyger är dock dyrare jämfört med liknande ickeftalatfria syntettyger. 
Andra företag försöker utveckla mer hälsosamma syntettextilier 
genom att helt enkelt skippa pvc.tillskott i [19] 

7: Konkurrentanalys miljöanpassning
Idagens läge har många båtföretag börjat använda alternativa material 
till teak och Mahogny. Detta för att på ett så skonsamt sätt som 
möjligt kunna anpassa sig till och ta ansvar gentemot framtidens 
kommande regler gällande miljöanpassning. Som tidigare nämnt är 
handel med Burmesisk teak förbjuden inom Europa och därefter har 
vissa företag sedan tidigare bunkrat upp teakförråd medans andra 
företag helt enkelt letar efter alternativa material. På båtmässorna 
i Göteborg och Stockholm 2008 visade flera leverantörer upp båtar 
med inredningssnickerier av både ask, björk (bild 7.1) och ek. Alltså 
ljusa träslag som bryter mot de traditionsförankrade tropiska 
träslagen teak och mahogny. Enligt ett fåtal ”personliga kontakter” 
från båtmässorna 2008, har kunderna blivit allt mer accepterande 
av ljusa inredningssnickerier än tidigare och där igenom har flera 

båtföretag valt att utveckla båtar med inredningar bestående av 
Europeiska trädslag. Diverse kundrelaterade intervjuer som utfördes 
under båtmässorna 2008 bekräftade även att önskemålen om att ha 
ljus träinredning har ökat. 
Vad gäller viktminskningen är jakten ständigt pågående. Generellt 
sätt kan man utläsa att de järvaste försöken att minska vikt sker hos 
större skepp som har ett mer allmänt syfte likt färjor eller mindre 
passagerarfartyg. Ett antagande är att personerna som kommer i 
kontakt med t.ex. alternativa lättviktsmaterial, inte har en personlig 
anknytning till exklusivitet och taktila egenskaper på samma sätt som 
om det vore en privat båt. Där av skulle trycket på producenterna inte 
vara fullt lika stort inom just den punkten.

8: Metoder för materialval
Ett lyckat materialval bygger mycket på de tekniska och miljömässiga 
egenskaperna hos de valda materialen. Dock är de tekniska och 
miljömässiga egenskaperna något som kunden i stort sett bara 

Bild 7.1: Det norksa båtföretaget Skilsö har brytit mot traditionerna och 
skapat en ljusare interiör baserad björk [58].
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upplever som positivt i form av en vetenskap. Den andra delen som 
gör ett materialval lyckat är de känslomässiga egenskaperna. Här kan 
t.ex. taktila, visuella, och akustiska egenskaper nämnas.

8.1: Användarbaserade materialtester
Efter att den grundläggande materialundersökningen var avklarad 
ufördes ett antal användarbaserade materialtester. Testernas syfte 
var att anylsera olika individers uppfattning om vissa speciellt 
utvalda materials visuella och taktila egenskaper. Resultatet utav 
användartesterna användes senare som ett komplement till den 
tekniska konceptviktningen (se KAP 8,4). Testerna har inte varit en 
kvantitativ analys medtod utan istället har fokus legat på att få mer 
grundläggande och tydliga åsikter om varför personen i fråga upplever 
olika material på olika sätt. 

För att få ut det mest verklighetsbaserade resultatet så fick inte 
testpersonerna reda på vilka material som fanns med föräns efter 
testet var avklarat. Detta gjordes för att inte förutfattade åsikter om 
material skulle påverka resultatet. 
Textildelen av provet utfördes på samma sätt och baserades på 
rödaktiga textilier. Detta gjordes för att inte ett visst tyg skulle 
framhävas genom en specifik kulör. (Resultat redovissas i bilaga 3)

8.2 Intervjuer
Under våreterminen 2008 gick två stycken större båtmässor av stapeln. 
Den ena i Svenska mässan i Göteborg (februari) och den andra i 
Älvsjömässan i Stockholm  (mars). Under dessa två mässor utfördes ett 
antal intervjuer med försäljare, blivande och nuvarande båtägare samt 
vissa speciellt intressanta materialåterförsäljare. Även dessa intervjuer 
har varit mer inriktade på kvalitativ och känslomässig information. 
Den information som söktes var olika individers miljötänk , relationer 
till traditionella material samt tankar om framtiden.  Intervjuerna 
inriktades mestadels på medelålders till äldre par samt barnfamiljer.
En utav de större iakttagelserna som uppkom genom dessa intervjuer 
var den information som nämns i kapitel 7 gällande ett ökat intresse 
för ljusare inredning.  Näst intill hälften av samtliga tillfrågade ville 
hellre se ljusa träslag istället för mörkare traditionella träslag i en 
framtida båt.
En annan intressant information som dök upp under dessa intervjuer 
var att folkets relationer till teak var föranrkade till tekniska 
egenskaper som hög beständighet, bra grepp, hållbart medans folkets 
relationer till mahogny var förankrad till visuella egenskaper likt 
exklusivitet, färglyster, och ådring. Med hjälp av denna informationen 
kunde viktningen gällande visuella och tekniska egenskaper utföras 
mer rättvisade i pughmatrisen från kapitel 8.4.

Användartestet (bild 8.1) var 
upplagt för att få reda på vad 
individerna tyckte om mate-
rialens egenskaper gällande 
exklusivitet, traditionalitet, 
fejkfaktor, färglyster, lämplig-
het i kombination med ljusa 
eller mörka textilier samt öv-
riga åsikter. Till en början 
medräknades även kategorin 
harmoni och hur pass lugnt 
materialet uppfattades att vara. 
Dock togs denna kategori bort 
då testbitarnas storlek (ca 4x6 
cm) inte gav ett bra helhetsin-
tryck vilket skulle kunna leda 
till missvisande resultat. I ma-
terialkartan fanns prover på 
de nuvarande materialen teak, 
mahogny och mineralkomposi-
ter med. 

Bild 8.1: Materialkartan som användes 
för att fånga uppfattningar om olika 
taktila och visuella egenskaper.

8.3: Elektroniska intevjuer
Ett effektivt och enkelt sätt att 
samla information om folks tycke 
och smak gällande material är via 
olika internetforum (bild 8.3). Det 
finns många olika båtsajter där 
både svenska och internationella 
båtentusiaster delar med sig av sina 
tankar och erfarenheter.  Med hjälp 
av egna inlägg samt avskanning 
av tidigare inlägg har en djup 
förståelse för folks tycke gällande 
materialval och miljöanpassning. 
Ett område som givit speciellt bra 
resultat med denna metoden är 
hur folk upplever olika materials 
livslängd, underhåll och hur pass 
enkelt materialet är att reparera. 

Bild 8.3: Utdrag från forumet ”Brygg 
snack-trä”  från www.maringuiden.
se [x].
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8.4: Materialvals matriser
För att kunna jämföra materialens tekniska- och miljömässiga 
egenskaper har ett antal Pugh-matriser upprättats. En Pugh-matris är 
ett hjälpmedel för att kunna jämföra olika konkurrerande material och 
utskilja vilka material som är bäst lämpade att använda i en båtinteriör. 
Eftersom vissa av egenskaperna hos materialen anses vara viktigare 
än andra har matrisen även viktats. Viktningen är gjord genom att de 
olika undersökningspunkterna värderats med en siffra mellan 1-5 där 
1 är oviktigt och 5 är mycket viktigt. Matrisen blir på så sätt en form av 
poängsättningssystem där de materialen med högst poäng är det bäst 
lämpade för just en båtinteriör. Slutresultatet fås genom att materialets 
egenskapspoäng multipliceras med den siffra som angivits som 
viktning för den relaterade egenskapen. Sedan summeras materialets 
alla egenskapspoäng för att då bli jämförelsegrund gentemot de andra 
materialen.  
Pughmatriserna, som behandlar materialval gällande durk samt 
snickerier i olika former, är uppdelade och fungerar som bas till två 
konceptvalsområden. Den första är skapad för att veta vilket alternativ 
som är mest lämpat som ersättning av teak medans det andra fungerar 
på samma sätt för mahogny. Eftersom teak och mahogny besitter 
olika egenskaper, bör även de alternativa materialen följa upp dessa 
skillnader.
Matriserna utgår från de trämaterial som används i båtar idag. Alltså 
teak och mahogny. Detta innebär att dessa två material ligger som 
grund i matriserna varefter nya material jämförs mot.
Då teak och mahogny är utsatta som referensmaterial/nollpunkter, 
ska resultatet av matrisen läsas av på så sätt att de material som fått 
positivt totalresultat (x>0) har bättre tekniska och miljömässiga 
egenskaper än grundmaterialen. 

Till en början värdesattes bara tekniska egenskaper vilket genererade 
ett antal alternativa material. Dock ansågs inte resultatet vara 
rättvisande och verklighetstroget. De materialen som fick högst poäng 
enligt matriserna skulle förmodligen inte accepteras utav nuvarande 
och kommande båtkonsumenter. Detta är för att materialens taktila 
och visuella egenskaper utgör såpass mycket av helhetsintrycket så 
att dessa egenskaper inte kan försummas. Det var på grund av detta 
som matriserna byggdes på med ytterligare en del som behandlade 
känslomässiga egenskaper.

De tekniska värderingarna bygger på den teoretiska kunskapsgrund 
som härstammar från materialundersökningen (kap 2-10) medans de 

känslomässiga värderingarna härstammar ifrån de användarbaserade 
testerna som nämndes i kapitel 8.1.  Vissa egenskapspoäng har även 
korrigerats med antaganden.
Matrisernas vänstra del (blå) del beskriver materialens tekniska 
egenskapern vilket innefattar kvalitéer gällande miljöpåverkan, vikt, 
beständighet etc, medans matrisen  vänstra del (rosa) beskriver 
materialens visuella och taktila egenskaper. Samtliga material har haft 
högra krav gällande miljörelaterade och viktegenskaper.
Bilden under (8.4) förklarer de färger och kategorier som används i 
kommande Pughmatriser.

Bild 8.4: Förklaring av färger i pughmatriserna.
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Tabell  8.4.1:  Materialjämförelse mot teak (matt) som durkmaterial (interiör och exteriör) för båtar med icke fixerat tak (kapell etc.) 

8.4.1: Materialjämförelse, durkmaterial för både exteriört och interiört bruk
I Nimbus produktsortiment finns det motorbåtar som är utrustade med kapelltak. Detta innebär att salongsutrymmet alternativt förarplatsen måste 
klara av både inombords och utombords förhållanden.  Materialen bör besitta goda kvalitéer gällande kemisk beständighet samt visuell livslängd. 
Detta är pågrund av materialen i vissa lägen direkt kommer att utsättas för saltvatten och uv-ljus.
De visuella egenskaperna kommer troligtvis behöva förmedla ett traditionellt och förtroendeingivande utseende likt dagens teakdäck. Dock är kraven 
på exklusivitet inte fullt lika hög.  
Resultatet av matrisen visar att material som pvc-baserade teakreplikor, kork och i viss mån vbt-trä skulle kunna fungera som alternativa material till 
durken. 

8.4.2: Materialjämförelse, durkmaterial för enbart interiört bruk
Större båtar med fix takkonstruktion ställer inte fullt lika höga krav på materialens beständighet och uv-resistens då materialen konstant får ett skydd 
av själva båtkonstruktionen. Materialen utsätts fortfarande för saltvatten och uv-ljus men alltså inte i samma mängd. Dock ställs det högre krav på 
exklusivitet och ytfinnish då durken mer liknas vid som hemma miljö. Resultaten från matrisen visar att kork och pvc-kompositer förlorar mycket 

Tabell  8.4.2:  Materialjämförelse mot teak (blank) som durkmaterial (interiör) för båtar med fixerat tak. 
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8.4.3: Materialjämförelse, inredningsmaterial med traditionellt utseende.
Vid sökandet efter alternativa material till mahogny med målet att bibehålla det traditionella ”Nimbus utseendet” ställs höga krav på exklusivitet, 
traditionalitet och hur materialet upplevs i kombination med marinblå klädsel. Det hela kan sammanfattas med att alternativa material bör ha goda 
tekniska egenskaper samt färg och lyster som påminner om mahognyns. Resultatmässigt sticker värmebehandlad björk (200 grader C) ut som ett 
speciellt intressant ersättningsmaterial.

poäng i exklusivitet samt acceptans. Detta medför att både kork och pvc-kompositer i detta fall inte blir de mest lämpade alternativa materialen trots 
dess goda tekniska egenskaper. Istället blir svagt värmebehandlade träslag de som blir mest lämpade som ersättningsmaterial gentemot teaken. .

Tabell  8.4.3:  Materialjämförelse mot mahogny (matt) som inredningsmaterial med traditionellt utseende. 

8.4.4: Materialjämförelse, inredningsmaterial med ljust utseende.
En materialjämförelse skapades för att få fram intressanta inredningsmaterial för att skapa en ljusare inredning. Eftersom inredningar baserade på 
ljusare träslag har varit en minoritet, har kraven på traditionellt utseende varit låga medans det istället varit högre på att uppfattas som moderna och 
exklusiva. Ur tabell 8.4.4. kan det utläsas att ljusa inhemska material som björk och ask har skulle kunna passa som ett bra inredningsmaterial. Även 
bambu har fått höga slutvärden. Mahogny utgör basmaterialet i matrisen.
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Tabell  8.4.4:  Materialjämförelse mot mahogny som inredningsmaterial med ljust utseende.

8.4.5: Materialjämförelse, inredningsmaterial med i kombination med ljusa textilier.
Tabell 8.4.5. visar resultatet av jämförelsen vars mål var att ta fram alternativa material som uppfattas bra i kombination med ljusa inredningstextilier. 
I denna jämförelse har de visuella egenskaperna styrt resultatet mest. De användarbaserade testerna berättade att många personer föredrar att 
inredningssnickerierna står i kontrast med textilierna. Detta medför att mörkare träslag likt värmebehandlad björk, ask och ek har fått högst 
slutresultat.

Tabell  8.4.5:  Materialjämförelse mot mahogny som inredningsmaterial i kombination med ljusa textilier.
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8.4.6: Materialjämförelse, inredningsmaterial med i kombination med mörka textilier.
Denna jämförelse kan liknas vid materialjämförelse 8.4.5. men är inriktad på material i kombination med mörka inredningstextilier. Precis som i 
tidigare fall, föredrar flertalet användare att inredningssnickerierna står i kontrast med textilierna vilket medför att de ljusare träslagen fått högst 
slutpoäng. 

Tabell  8.4.6:  Materialjämförelse mot mahogny som inredningsmaterial i kombination med mörka textilier.
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9: Resultat av materialvalet
Resultatet från materialanalysen samt det faktum att det historiskt set 
funnits få inredningsalternativ har lett till att tre nya materialkoncept 
har skapats. De tre färgkombinationerna har blivit döpta till ”Eco Clas-
sic”, ”Eco Modern” och ”Eco Exclusive” där samtliga kombinationer är 
skapade för att tilltala olika kundgrupper. De färgkombinationer som 
visas under är visualiserade genom en extisterande Nimbus modell. 

9.1: Konceptens gemensamma distansmaterial
Som tidigare nämnt i kap X består många utav komponenterna i 
pentryt utav fanérade distansmaterial. Eftersom dessa distansmaterial 
inte påverkar inredningens utseende har dessa material valts likadana 
för samtliga materialkoncept. Större bärande ytor som inte har 
några utskärningar kommer att bestå utav ett honeycomb baserat 
distansmaterial. Honeycomben kommer bara att utgöra de ytor som 
sitter fixerade i båten. Detta är på grund av rörliga komponenters 
lättviktskänsla kan medföra negativa uppfattningar gällande kvalité 
och hurpass gediget materialet är. En fix yta är däremot inte lika 
känsligt för dessa uppfattningar. Lådfronterna är rörliga detlajer som 
ändå är utrustade med honeycomb-tekniken. Detta kan göras pågrund 
av att lådornas tyngd definieras utav det som ligger i lådorna och 
inte utav själva lådfronten. Däremot är den lucka som täcker spisen en 
detalj som har valts att vara en massiv detalj. 

9.2: Eco Classic
Denna materialkomposition är tänkt att tilltala den konservativa men 
miljömedvetne kunden. Denna materialkompositionen är skapad för att 
vara det alternativ som bevarar Nimbus traditionella färgsättning.
Eftersom målet med denna färgkombination är att efterlikna 
det traditionella utseendet behövdes ett trämaterial med goda 
materialegenskaper som ansågs ha ett traditionellt och marint 
utseende. Från Pughmatrisen (kap 8.4.3) kunde det läsas ut att 
värmebehandlade träslag av björk och bok var de material som oftast 
relaterades till traditionellt och marint utseende. Valet mellan bok 
och björk vägde åt björkens fördel. Detta bygger på att björken har 
en mer framträdande ådring samt att virket även får en något mer 
framträdande brunröd lyster efter behandling. Värmebehandlad och 
oljad björk har en färg och lyster som är mycket lik mahogny. Dock är 
skiljer sig ådringen mellan björk och mahognyn då mahognyns ådring 
är tätare. Textilierna är klassiskt marinblåa och består av ett ftalatfritt 
vinyltyg (bild 9.2). 

Bild 9.2: Färgkombinationen ”Eco Classic”  bestående av värmebehandlad 
björk i kombination med mer hälsosamma marinblåa textilier. (Illustrationen 
är baserad på existerande Nimbus modell ”35 Coupé”  [x])

9.3: Eco Modern
Denna materialkomposition är ett alternativ som bryter mot det 
traditionellt sett marina utseendet. Eco Modern (bild 9.3) består utav 
ljust icke värmebehandlat askträ som är kombinerat med mörkgråa 
textilier. Den ljusare inredningen är inriktad mot mer nytänkande 
kunder som uppskattar en ljusare, luftigare och mer kontrastrik 
inredning.
De mörkgråa textilierna är gjorda av ett mjukare bomullstyg. Denna 
sorts tyg är valt för de goda miljöegenskaperna samt att det blir mer 
enhetligt mot detta mer modernt inspirerade materialkoncept.  
En inredning med ljust trä gestaltar även salongsutrymmet på ett helt 
annat sätt då man ofta uppfattar rumsligheten som större. Trots att 
denna komposition skiljer sig markant ifrån ett marint utseende är 
det ett mycket viktigt komplement till inredningsfärgerna. Detta är 
för att ha ett tidsenligt och konkurrenskraftigt inredningsalternativ 
som kan möta de marknadsönskemålen som spås komma inom en snar 
framtid.  
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Biokompositer är även under stark utveckling när det gäller 
textilier.   När det gäller textilier som kan användas till inrednings/
fordonsammanhang är de japanska bilmärkena Toyota, Mazda och 
Honda ofta nämda i sammanhangen. 

Bild 9.3: Färgkombinationen ”Eco modern”  bestående av ask i kombination 
med ett mörkgråa textilier. (Illustrationen är baserad på existerande Nimbus 
modell ”35 Coupé”  [x])

Bild 9.4: Färgkombinationen ”Eco exlusive”  bestående av värmebehandlad 
ek i kombination med ett benvit ftalatfritt syntettyg. (Illustrationen är baserad 
på existerande Nimbus modell ”35 Coupé”  [x])

9.4: Eco Exclusive
Den tredje färgkombinationen kallad Eco Exclusive är färgsatt för 
att förmedla lyx och exklusivitet. Alternativet är inspirerat från den 
brittiska lyxbåtmarknaden och består av mörkt trä som står i kontrast 
med benvita textilier. Värmebehandlad Ek (180 grader C) är vald för 
denna färgkombination (bild 9.4). Detta är på grund av att eken får 
ett mörkbrun jämn färg med en vacker diskret ådring. Eken har inte 
björkens rödaktiga ton men är i detta fall är träet inte avsett för att 
efterlikna mahogny.
De benvita textilierna i Eco Exclusive är av ftalatfri syntettyg. Tyget 
har en läderliknande känsla men har inte lädrets textur. Syntettextilier 
med lädertextur valdes bort för att inredningen inte ska förknippas 
med kopierande material. Eco Exclusive är sammansatt för att tilltala 
den kundtypen som är förankrad till marintutseende men är mer 
inspirerad Västeuropeisk färgsättning. Denna färgkombination är 
även sammansatt för att tilltala de kunder som uppskattar en mer 
kontrastrik inredning baserad på ett mörkare träslag. 

10: Rekommendationer
Samtliga av de material som introducerats i dessa materialkoncept 
finns tillgängliga i dagensläge eller inom en snar framtid. Det som 
dock inte kunnat testats fram under detta projektet är hur materialen 
upplevs i skala 1:1. Vissa av materialen kan upplevas lugna och 
inspirerande i mindre testbitar men vid placering i ett helt rum kan 
denna uppfattning ändras. Därför bör nästa steg i utvecklingsarbetet 
vara att testa materialen i större skala. Även lukt och akustiken i 
rummet kan ändras utav nya ytliga och distansmaterial. Detta är även 
en faktor som bäst testas ut i en fullskale modell/mock up. 

10.1: Uppsikt för kommande material
När det gäller nya miljömaterial så finns det vissa områden som är 
speciellt intressanta och som positivt kan påverka båtproducenter. 
Bland dessa material kan speciellt biokompositer i både tyger och 
plaster nämnas. Idag utvecklas nya material där naturliga fibrer från 
hampa, bambu, lin m.m. Man anar att dessa biokompositer kommer att 
kunna ersätta större komponenter som tidigare var gjorda av glasfiber 
etc. 
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11: DEL 2 - Formgivning
Denna del av rapporten behandlar tillvägagångssättet som gjorts 
för att formge detaljerna i båtenssalongsutrymme. Formgivningen 
har fokuserats på att framhäva de nya materialen på ett inspirerande 
sätt samt att få alla detaljer i inredningen att tillsammans ge en 
sammanhängande helhetskänsla. 

11.1: Kärnvärden för formgivningen
Flertalet av de miljö- och viktrelaterade förbättringar som kan göras 
i en båtsalong härstammar utifrån materialvalen. Dock kan även 
formgivningen förbättra och framhäva dessa egenskaper. Detta kan 
göras med hjälp av nya former och funktioner som reducerar vikten 
och minskar materialåtgången. 
Eftersom en båtinredning är en produkt förknippad med lyx och hög 
komfort, är det mycket viktigt att inte göra designförändringar som 
försämrar dessa egenskaper. För att försäkra att dessa komfortrelaterade 
egenskaper inte förloras har det lagts stor vikt på att bevara eller 
framhäva Nimbus fyra kärnvärden design, komfort, säkerhet och kvalité. 
Till dessa fyra kärnvärden har ytterligare två kärnvärden adderats . 
Dessa två värden kan nämnas som examensarbetets två kärnvärden 
vilka är miljö och harmoni. I detta avseende är harmoni menat som 
en sammanhängande och trygg gestaltning av salongsutrymmet.
Tillsammans blir dessa sex värden grunden för designen på den nya 
inredningsdesignen.

12: Konkurrensanalys - formgivning
Konkurrentanalys;	Sammanhängande	design	och	flexibilitet
Med sammanhängande design avses de formelement som knyter 
ihop helhetsintrycket av salongsutrymmet hos båten. Dessa 
undersökningar grundar sig i att många av dagens båtar har bristande 
sammanhängande design vilket gör att salongsutrymmet upplevs mer 
som ett detaljuppbyggt rum där helhetsdesign saknas. Ett typexempel 
är då pentryt och soffgruppen skiljer sig så pass mycket i formgivning 
så att salongen delas upp i en höger- och en vänstersida som inte har 
några gemensamma designdrag.
Via båtmässbesöken som utfördes 2008 kunde några specifika 
båtleverantörer urskiljas där speciell vikt lagts på just den 
sammanhängande designen. Bland dessa kan Nord West nämnas (se 
bild 12.1). Nord West har använt sig av ett antal element som knyter 
samman designen. Det starkaste elementet är den cirkulära listen 
som utgör övre kanten av ryggstödet samt dekorationslinjen över 

bänkskivan i pentryt. 

13: Metoder
Detta kapitlet behandlar de metoder som använts till hjälp för att 
formge salongen. 

13.1: Brainstorming
För att få extra idéer och skapa nya tankar kring nya lösningar på 
existerande problem utfördes en gemensam brainstorming med 
innehållandes medlemmar av från industridesign klassen mbid06. 
Brainstormingen samlade ihop viis kunskap och erfarenheter som 
kunde användas till projektets fördel. 

13.2: Funktionsanalys
Eftersom en båtinredning är ett såpass multifunktionellt utrymme i 
båten lades stor vikt på att göra en grundläggande funktionsanalys. 
Denna analys fungerade sedan som en checklista vid utvecklingen 

Bild 12.1: Interiören från en Nord West. Salongsutrymmet är frommässigt 
sammanknutet med en länsgående cirkulär list.[x]
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13.5: Modellbygge
Fysisktmodellbygge har använts 
i samma syfte som tidigare 
nämnda datormodeller. De fysiska 
modellerna är mer tidskrävande 
men ger en annorlunda och mer 
rättvisande rumsuppfattning. Den 
första modellen som skapades var 
en båt i skala 1:15 (bild 13.5a). 
Eftersom den första modellen var 
en hel båt blev salongsutrymmet 
litet. Dock dög den till att göra 
olika tester på planlösningar. 
Testerna utfördes med hjälp av 
enklare klossar. 
Slutmodellen skalades upp till 1:8 
och skapades som en sektion utav 
båten (bild 13.5c-d). Delningen 
medförde att större fokus blev 
riktat mot salongen samt att det 
modelltekniskt blev enklare att 
utföra. Med hjälp utav den större 
modellen i skala 1:8 kunde det 
enklare planlösningstester utföras. 
Dessa tester gav då större inblick 
om hur mycket plats som kan 
utnyttjas till de olika sektionerna 
i salongen. Den större modellen 
skapades även som presentations 
ram till den slutgiltiga inredningen. 
Taket på modellen är avtagbart 
för att inredningstesterna 
skulle ske smidigare.  Vissa 
inredningsdetaljer skapades även 
med hjälp av friformsframställning 
med Cad-filer som underlag (se 
bild 13.5c).
Modellerna till höger (bild 
13.5a-d)) bygger på Nimbus 
modellen som i skrivandets stund 
kallas N3xC som är en coupébåt 
på ca 35-36 fot.

Bild 13.5a: Modellen i skala 1:15.

och formgivningen av den nya interiören. Eftersom salongen i 
konceptutvecklingsstadiet var indelat i de tre större sektionerna 
mingelplats, pentry och förarplats, har funktionsanalysen byggts 
upp efter tre huvudfunktioner. Dessa tre huvudfunktionerna är 
baserade på de tre utvecklingsdelarna och kan därför nämnas som 
“Matlagning”, “kontroll av fordon” samt “sovplats och måltidsplats”.  
Funktionsanalysen är öven uppdelad i kategorierna miljö, ergonomi, 
användarvänlighet och utrustningsbaserade egenskaper gällande de 
tre sektionerna (se även bilaga 2). 

13.4: Skisser
Det absolut snabbaste och enklaste 
sättet att generera idéer har i detta 
projekt varit med papper och penna. 
Ett antal olika skisstekniker har 
används för att kunna förmedla 
specifika känslor till olika 
sammanhang. Vissa skisser skapades 
på så sätt att de kunde kombineras 
med varandra för att på så sätt kunna 
testa olika sammanställningar och 
generera nya idéer. 

13.3: Cad
Datormodeller och olika 
simuleringar användes 
för att testa fram olika 
planlösningar. Med hjälp 
av olika komponentsam-
manställningar, rörelse-
funktioner och animerin-
gar kan man få en bra 
uppfattning om hur my-
cket plats som diverse 
komponenter behöver. I 
detta fall har datormod-
ellerna varit ett mycket 
snabbt och effektivt verk-
tyg där korrekta mått och 
vinklar styrt upp kon-
ceptgenereringen. 

Bild 13.3: Alias cad-modell.

Bild 13.4: Utvärdering av skisser

Bild 13.5b: Pentrydetalj i plast

Bild 13.5c-d: Slutmodell skala 1:8
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14: Konceptgenerering
Eftersom salongsutrymmet består utav flera sektioner har 
konceptgenereringen delats upp i fyra områden. Förarstol, 

instrumentpanel, pentry, och soffgrupp.
Innerlinern (bärande konstuktion, durk, för- och akter däck) styr 
mycket av inredningens utformning. Den tidigare satta begränsningen 
att inte gå in och förändra innerliner gjorde att det gällde att hitta 
ytor i inredningen som har eller kan utformas med speciellt starka 
formelement så att helhetsuppfattningen på den nya inredningen får 
ett visst nyhetsvärde.

14.1: Rumsgestaltning och perception
För att skapa en formmässigt mer sammanhängande interiör har 
perception och psykologi studerats. Dessa ämnen är speciellt 
intressanta då de behandlar kunskap om hur människans hjärna 
uppfattar olika typer av mönster samt hur människan väljer att sortera 
och skilja information från vartannat. Människan sammansätter viss 
information via ett antal gestaltlagar [wolfe] [monö]. Dessa gestaltlagar 
beskriver hur olika enskilda linjer och former kan uppfattas som 
sammanhängande även om de inbördes komponenterna inte har 
någon sammanknytning.   Figurerna 14.1a-b är typiska beskrivningar 
av denna sorts gestaltningsfenomen. Information som uppkommit 
från dessa perceptionsstudier har sedan använts som ett ramverk för 
båtinredningens planlösning. 

15: Pentryt
Eftersom pentryt och soffgruppen ofta är placerade mittemot 
varandra är dessa två delar mycket intressanta när det gäller 
en sammanhängande design. Både de vertikala och horisontella 
ytorna i pentryt kan omformas sa att hela salongens helhetskänsla 
förändras till de bättre.  För att uppnå en mer sammanhängande 
gestaltning av rummets helhet har pentrykoncepten skapats med 
olika vinklar. Pentryts utformning och dess vinklade ytor har sedan 
varit en formförutsättning för soffgruppens och matbordets design. 
Sammanhanget mellan pentryts och soffgruppens vinklar bygger 
på de teorier som är nämnda i föregående kapitel. Som figurerna på 
bild (15a) visar kopplas salongens högra och vänstra del ihop genom 
dessa gemensamma parallella vinklar. Bild 15b visar konceptskisser på 
liknande tankesätt. 
 

De enklare 2d-illustrationerna som gjordes (t.ex de på bild 15.1a) 
var för att testa fram olika fromer och sammankopplingar. Dessa 

Bild 14.1a-b: Figurerna visar typiska gestaltninglagar. Trots att inga 
sammanhängande linjer finns, uppfattar man en klara primitiver mellan 
cirklarna. På den vänstra bilden framhävs en kvadrat trots diverse störande 
moment i mitten [59].

Bild 15a-b: Bilden till höger visar två utav många 2d-illustrationer som 
användes för att testa fram olika sammankopplingar mellan pentry och 
soffgrupp. Bilden till vänster är av samma karaktär fast i 3d för en ökad 
rymdkänsla.
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illustrationerna gav en bra uppsikt över vilka former som på ett 
harmoniskt sätt knöt samman salongens högra och vänstra sida. 
Eftersom användarrna inte i verkligheten upplever salongen i en topvy 
kompleterades 2d-skissserna med 3d-skisser. 3d-skisserna skapar en 
bättre känsla rymd och rumsgestaltning.
Själva utvecklingen av pentryt har inte varit en konceptbaserad 
utveckling utan med en iterativ process (bild 15c)där formgivningen 
avstämts mot de andra sektionerna i salongsutrymmet.

15.1: Finessutveckling, pentry
Den sammanhängande mer övergripande pentryutvecklingen har suc-
cessitvt kombinerats med koncept på detaljnivå. Helhetsuttrycket har 
dock varit prioriterat under projektets gång. Detaljkonceptens fokus 
bygger på att kan även helhetintrycket gynnas av att vissa mindre 
detaljer stämmer överens emellan salongsutrymmets olika sektioner 
samt att diverse smarta finesser ger ett ökat mervärde hos slutkunden. 
Bild 15.1 är ett exempel på en skiss där olika detaljer testas.

16: Soffgruppen
Soffgruppen är en tvärfunktionell produkt som i detta avseende består 
av soffgruppen, matbordet samt tätt kringliggande möblemang. 
Denna salongssektion fungerar som matplats, sovplats samt vilo- och 
mingelplats. Detta innebär att soffgruppen måste kunna anpassas för 
att tillgodose de kraven som ställs ifrån de ovan nämnda funktionerna. 
Den typ av sittande som utförs i soffgruppen är starkt varierande men 
grundutförandet är en mer relaxerad form av ett aktivt sittande [x]. 
Sittpositionen ställer inga direkta krav på inställningsmöjligheter och 
på så sätt kan ryggstödet och sittytorna utvecklas med en mer fixerad 
konstruktion. 
Soffgruppens formgivning begränsas mestadels utav innerdäcket. 
Intrång på denna profil ger direkta konsekvenser på underliggande 
sovalkov samt motorutrymmet (se bild 16). 

Konceptgenereringen uppdelades i två områden, soffdesign samt 
matbordsdesign.

Bild 15c: Iterativ konceptutveckling mellan pentry och soffgrupp.

Bild 15.1: Detalj/finessutveckling på pentryt
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16.1: Koncept 1 Soffgrupp
Huvudsyftet med denna soffgrupp är att skapa möjligheter för 
användare (förutom föraren) att sitta med en framåtriktad sittposition 
under färd. De högra ryggstöden samt tillhörande sittytor (bild x) är 
omställningsbara vilket möjliggör att sittpositionen vrids 180 grader 
i färdriktningen. Vid måltider har soffan ett dinettliknande utseende 
vilket medför sittplatser för upp till fyra personer. Under färd då 
soffans högra del stukas om, kan upp till fyra personer sitta med sikt 
framåt. Konceptet bygger på att ryggstöden omvandlas till sittytor 
och vice versa(se bild 16.1a). Sittandeformen blir då den samma fast 
med en ändrad riktning.
En soffgrupp av denna sort behöver dock ändra på underliggande 
konstruktion. Detta är pågrund av att användarna inte får en tillräckligt 
hög sitthöjd samt begränsad sikt utåt om ingen golvupphöjning 
finns.

16.1.1: Mojligheter med konceptet
Soffans positiva egenskaper ligger i den förhöjda flexibilitet. 
Omstukningen mellan vanligt sittande och sittande i färdriktning sker 
på ett simpelt sätt. Då soffan önskas att omvandlas till en bäddplats 
(bild 16.1b)fälls båda ryggstöden bakåt och bordet sänks i nivå med 

madrasserna. Det hela kan 
sammanfattas i tre steg.

16.1.2: Brister med konceptet
Som tidigare nämt i kap. 15.4.1 
behövs en rejäl golvupphöjning 
för detta koncept skall kunna 
fungera. Dinett utformningen 
med sittplats för fyra personer 
med för ett mer samlat och so-
cialt sittande jämfört med en 
u-soffa, Dock är fyra sittplats-
er till antalet i underkant i en 
större motorrbåt

Bild 16: Innerlinern, en vaakuminjecerad del som är den bärande konstruktion 
som utgör grund för både salongsinredningen samt för- och akterdäck.

Bild 16.1a: Soffgrupp koncept 1. En dinettutformad soffgrupp för 4 personer. 
Soffgruppens högra del kan stukas om för att möjliggöra sittande med sikt 
framåt.

Bild 16.1b: Konceptet kan stukas om 
till bäddplats enligt traditionellt sätt. 
Matbordet sänks i nivå med sittdynorna.
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16.2: Koncept 2 soffgrupp
Detta koncept bygger på att utt-
rycka lättvikt samt att kunna ge 
användarna en förhöjd känsla av 
säregenhet och flexibilitet (bild 
16.2a). Soffan har ett L-format 
utseende och tillåter sittplats för 
fyra personer. Den största skill-
naden jämfört med dagens soff-
grupp är de horisontellt tvådelade 
ryggstödet. Ryggstödets under-
del utgörs av traditionella kud-
dar som kan tas bort vid behov. 
Ryggstödets övre del är en höj 
och sänkbar ribba. Då soffgruppen 
önskas omvandlas till en bädd an-
vänds ryggstödets nedre kuddar 
som mittmadrass och ryggstödets 
ribba sänks till samma nivå. 
För att kunna erbjuda en sittand-
eform med sikt framåt under färd 
är ryggstödets ribba delbar vid ett 
ställe. Delningen medför att rib-
ban kan roteras 90 grader vilket 
bildar ett ryggstöd fast med rikt-
ningen framåt (se fig 16.2b).

16.2.1: Möjligheter med konceptet
Denna soffgrupp skiljer sig markant ifrån traditionell utformning 
och kan därav medföra ett ökat intressse i form av nyhetsvärdet. 
Soffgruppstypen är utformat likt ett L och möjligör sittande från 
4-5 personer beroende på soffans längd. När ryggstödet är upphöjt 
förmedlar det en kreativ lösning samt lättvikt. 

16.2.2: Brister med konceptet
Precis som föregående koncept behöver denna lösning en 
golvupphöjning för att kunna ge användarna en tillräcklig sitthöj. Då 
ryggstödet är i det mer öppna läget är det risk för att ryggen inte får 
tillräcklig support vilket då kan leda till ett icke ergonomist sittande. 
Detta skulle då strida mot Nimbus kärnvärde gällande komfort.

16.3: Koncept 3 Soffgrupp
Det tredje soffkonceptet inriktar sig på att förmedla lättvikt samt att 
finkänsligt bryta sig ifrån soffgruppernas traditionella formgivning. 
Soffans madrasser och kuddar är heltäckande med storlek liknande 
dagens soffgrupp. Detta är för att inte negativt påverka komfort och 
ergonomi. Däremot har soffans kantprofil samt bärandestruktur 
ändrats något. Kantprofilen är utvecklad för att ge soffan ett mer 
robust och distinkt avslut samtidigt som det är där lättviktsrelaterade 
designelementen finns. Soffan är utformad med samma C-struktur 
som dagens soffa och tillåter därmed sittplats för upp till sex personer 
(bild 16.3). Eftersom soffans kuddar och madrasser är formade som 
rektanglar kan soffan lätt stuvas om till bäddplats utan att det uppstår 
glapp mellan dynorna.    

16.3.1: Möjligheter med konceptet
Eftersom denna soffgruppen är u-formad likt traditionellt finns det 
möjligheter att använda Nimbus nuvarande metoder fram sittande i 
färdriktningen. Detta medför att konceptet inte behöver en upphöjning 
av den bärande strukturen. Det traditionella sittande i en u-formad 
soffa är även den sofftyp som för båtmodellen ger mest sittplatser.

16.3.2: Brister med konceptet
En U-formad soffa är ett beprövat och funktionellt koncept och där av 
är hoten få. Det som dock kan vara ett hot är att nyhetsvärdet på soffan 
inte får den önskade nivån. Utformningen av de fixerade armstöden är 
även ett problem då de i vissa fall förhindrar vinklat kortsidosittande 
samt att de i vissa andra lägen kan uppfattas vara i vägen.

Bild 16.2a: Illustration över 
soffgrupp koncept 2.

Bild 16.2b: Vid vinklat läge 
möjliggörs ett framåtriktat 

Bild 16.2c: Ihåligheterna kan fyllas 
igen med kuddar.

Bild 16.2d: Samma koncept men 
med en mjukare vinkel. 
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16.4: Koncept 4 Soffgrupp
För att på ett effektiv sätt kunna förmedla både lättvikt och en moderna 
känsla skapades ett koncept som byggde på en ihålig träfibersprofil 
uppdelad i sektioner. Sidokanternas gavlar (bild 16,4) skapades med 
ett visst avstånd från själva kanten för att framhäva att konceptet 
byggde på en lätt och  ihålig stomme. Sittmadrasserna har fått specielle 
nedsänkningar vilket gör de kan utformas mjuka och komfortabla med 
på samma gång få en mer sammanhängade och fast känsla.

16.4.1: Möjligheter med konceptet
En konstruktion likt konceptet på bilden 16.4 har goda förutsättningar 
för framtiden att skapas utav mer avancerade biokompositmaterial 
och på så sätt bli en mycket intressant och miljöskonsam produkt. 
Eftersom även detta koncept bygger på en 50 % träfiberspolymer 
kan formgivningen tas till nya nivåer då man kan använda plastiska 
formations metoder. 

16.4.2: Brister med konceptet
För att pfå en formmässigt bra resultat behövs soffans bas utformas 
med stora radier. Om soffan utformas med allt för direkta vinklar 
kommer inte profilernas mjuka forma att stämma överens med 
helhetsintrycket (se bild16,4 nere till vänster). Detta medför att denna 
sofftypen kräver ett utrymme som är större än det som finns i dagens 
båtar i Nimbus storlek. En annan brist med konceptet är att den är 
svår att stuka om till bäddplats. Detta beror på att soffans profil är bör 
vara eergonomisktutformad för att kunna ge bra stöd och användaren 
vid sittande position vilket sedan gör det svårt att få en planbäddyta. 

Bild 16.3: Soffgrupp koncept 3 som ör utrustad med luftiga amrstöd.

Bild 16,4: Soffgrupp koncept 3 som ör utrustad med luftiga amrstöd.
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17: Konceptutveckling förarplats
Förarplatsen ställer mycket höga krav vad gäller ergonomi samt 
utformning och placering av reglage och information. Utvecklingen 
av förarplatsen har delats in i 4 områden nämligen sätesergonomi, 
siktergonomi, räckvidd samt anpassning mot övrig initeriör.

17.2: Sätesergonomi
Förarstolen ställer högre krav på kroppsstöd och support jämför med 
mingelsoffan. Detta beror på att föraren vid färd befinner sig i ett mer 
aktivt sittande. Stöd underifrån och från sidan av stolen är behövlig 
för att försäkra att föraren kan sitta bekvämt och still även om det 
skulle vara kraftig sjögång. Förarstolen bör vara inställbar i både 
höjd- och djupled för att kunna anpassas för förare med varierande 
kroppslängder. Dessa inställningsmöjligheter bör kunna vara så pass 
flexibla att rekommendationerna från kap. gällande räckvidd och 
synfält uppnås.  För att förarstolen skall kunna medge kroppsligt stöd 
från sidorna bör även stolens bredd kunna varieras.  Detta för att olika 
stora förare skall kunna justera stolen till optimerad komfort. 
Enligt E. Berglund[x] finns det fyra typer av sittande och den form 
som passar bäst in på förarplatsen på en båt är en sittande tyå som 

Vinkeln på sittandet gör att utformningen på stolen är en blandning 
mellan en vanlig stol och en vilostol. E. Berglund (2005) nämner även 
att denna sorts sittställning kräver extra åtgärder vad gäller synavstånd 
och synvinklar. T.ex. behövs ofta lutande paneler med anpassade 
avstånd. Denna information kan länkas till kap 17.3 ”siktergonomi”.
Vad gäller förarstolens omformning är det mycket viktigt att den 
önskade viktminskningen inte reducerar stolens ergonomi och 
funktion. För att försäkra att ergonomin bibehålls konceptgenereringen 
anpassats gentemot ovan nämnda ergonomistudier. Dessa studier 
har lett till att viktminskningen (i form av lättviktsdesign) inte har 
påverkat de punkter på stolen som ger människokroppen speciellt 
viktigt stöd.  Som figur visar, är stödytor mot svank, nacke, rumpa och 
undersida lår mycket viktiga för ett bra ergonomiskt sittande. Detta 
medför att en viktreduktion av sätet inte bör ske på just dessa ställen. 
Däremot så finns det ytor på stolens sidor i midjehöjd samt delar av 
ryggstödet som kan reduceras. 
Genom dessa förutsättningar har ett antal förarstolkoncept tagits 
fram. 

17.3: Förarstol koncept 1
Grundtanken med detta stolkoncept är att vara en flexibel och inställbar 
lättviktsstol. Designen är något sportigare än dagens använda stol 
typ men tanken är att stolen ska ge stöd åt kroppen på samma sätt 
som ordinarie stol (bild 17.3a). ”Ankaret”, som fungerar som rygg och 
armstöd, är justerbart i höjdled (bild 17.3b) vilket medför att användare 
i varierande längder enkelt kan reglera stödet för rygg och armar. 
Stolens viktreduktion förhåller sig till ovan nämnda ergonomistudier 
och de ytor som blivit

 

är ett mellanting mel-
lan ett aktivtsittande 
samt en upprätt lättare 
viloposition. Sittypen 
innebär en lätt bakåt-
lutande sittställning 
vilket gör sittpositio-
nen till den minst på-
frestande för ryggen. 
Denna sittposition är 
lämplig för arbetsplat-
ser som innebär styr-
ning och övervakning 
av olika instrumentpa-
neler.

Bild 17,2: Förarplatsen är ett mellanting mellan ett aktivt upprätt sittande 
och ett vilande övervakande sittande. Bild 17,3a: Ankaret i uppfällt läge, 

förenklade finns vid midjehöjd 
på stolens sidor samt vissa 
delar av ryggstödet. Stöd för 
ländryggen finns via den bas som 
håller uppe ankaret. Bålstödet 
som utgör stolen främre kant är 
uppfällbart enligt traditionellt 
sett. Denna funktion underlättar 
stående styrning av båten samt 
att de i vissa lägen är enklare 
att passera förarstolen då den 
inte används.  Även ryggstödet 
går att fälla ner så pass långt att 
stolen lätt kan fällas bort eller.
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ceringen som vinns via ihåligheter i designen går förlorad i en tyngre 
bärande konstruktion. Stolens formgivning kan uppfattas som intres-
sant men stolen passar dock inte in gentemot Nimbus formspråk. 

17.4: Förarstol koncept 2 
Denna sorts förarstol är till grunden inspirerad av mer avancerade 
skrivbordsstolar (bild 17.4a). Konceptet har friliggande armstöd 
vilket gör stolen mer luftig och även lättare till vikten. Armstöden 
är uppfällbara för att inte vara i vägen då de inte önskas användas. 
Stolen har stoppad mjuk sittdyna medans ryggstödet är konstruerat 
av ett tunnare nätliknande tyg (bild 17.4b). Idén med ett nätbaserat 
ryggstöd är förutom viktreducering även att öka stolens ”andning” 

skjuvas undan helt

17.3.1:  Möjligheter med
konceptet.
Eftersom detta koncept bara 
bevarat de ställen som är spe-
ciellt viktig för ett ergonomiskt 
och komfortabelt sittande, finns 
det stora möjligheter till att ut-
forma en stol som har ett mer 
sportigt och lätt utseende. Sto-
len kan även utrustas med fler 
leder och därigenom öka anta-
let inställningsfunktioner. 

17.3.2:  Brister med konceptet
Utformningen på detta koncept 
är svårt att kombinera med ut-
seendet på soffgruppen. Detta 
medför då att designen på den-
na stolsmodell skulle ha en ne-
gativ effekt på en mer samman-
hängande  helhetsdesign.  De 
komponenter som krävs för att 
få en stark, stabil och inställ-
ningsbar konstruktion gällande 
rygg- och armstöd kommer 
förmodligen göra att viktredu-

Bild 17,3b: Ankaret i nedfällt läge, 

Bild 17,3c: Ankarkoncept med fix 
konstruktion.

och på så sätt skapa en mer 
temperatursbehaglig sits. 
Eftersom denna typ av stol 
består av fler separata delar kan 
antalet inställningsalternativ 
öka.

17.4.1: Möjlighter med
konceptet.
Med denna stoltyp kan man 
enkelt reducera vikten samt öka 
inställningsmöjligheterna. Den 
mer ventilerade stolsryggen 
kan ge en luftigare och friskare 
känsla mot ryggen. Detta kan 
ge skön och uppfriskande taktil 
känsla vid fuktiga och kvava 
sommardagar. Denna stolstyp 
kan även lätt kombineras 
med tillhörande dynor till de 
tillfällen som en varmare stol 
önskas.   

Bild 17,4a: Förarstol koncept 2 

17.4.2: Brister med konceptet: 
Grundfunktionerna hos 
konceptet är som tidigare nämnt 
inspirerat från skrivbordsstolar. 
Dessa funktioner gör dock att 
stolens helhets intryck drar 
mer åt just skrivbordsstol och 
kopplas därefter inte som en 
förarstol. På detta sätt 
accentueras inte förarplatsen på 
önskat sätt. En annan negativ 
aspekt är att stolen bör utformas 
med ett förhållandevis högt 
ryggstöd för att de estetiskt 
tilltalande ut. Ett högre 

Bild 17,4b: Förarstol koncept 2 .s 
nätbaserade ryggstöd. Ryggstödet 
förmedlar lättvikt samtidigt som 
materialet andas effektivare. 

ryggstöd skulle dock medföra att stolen inte blir lika flexibel om den 
önskas att stuvas undan. 
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17.5: Koncept 3 förarstol
Denna förarstol är en mix av koncept 1 och koncept 2. I detta 
fall har de positiva egenskaperna tagits från de två ovanstående 
koncepten gällande viktreducering. Stolen har dock inte utvecklats 
med lika många inställningsmöjligheter. Ryggstödet är likt koncept 
2 baserat på en nätliknande struktur för att minska vikten samt öka 
ventilationsegenskaperna. 
Trots att stora ihåligheter har skapats under armstöden samt ryggstödet, 
har stolen bibehållit det tidigare robusta och förtroendegivande 
utseendet (bild 17.5). Flertalet utav inställningsmöjligheterna på 
stolen är inspirerade utav dagens skrivbordsstolar Dock är stolens 
design skapad på så sätt att så få paralleller som möjligt ska kunna 
kopplas till utseendet på kontorsmöbler.    
Ryggstödet är fäst i armstöden i form av en led. Denna led gör det 
möjligt att ställa in förarsätets lutning bakåt samt att fälla ryggstödet 
helt och hållet framåt. Då ryggstödet är fällt framåt tar stolen mindre 
plats och möjligheterna att skapa bättre avlastningsytor blir då 
större.

Bild 17,5: Förarstol koncept 3 är formgiven för att uppfattas robust men 
lätt.

17.5.1: Möjligheter med konceptet
Detta koncept har tagit de några av de positiva egenskaperna från 
de tidigare nämnda stolskoncepten. Stolens uttryck förmedlar lätt-
vikt genom ihåligheterna som finns vid ryggstödet samt kunder arm-
stöden. Dock medför denna sort ihåligheter att några extra materi-
alförstärkningar behöver utvecklas. Stolen har goda möjligheter att 
formmässigt anpassas mot både pentryt och soffgruppen.

17.5.2: Brister med konceptet
Eftersom detta konceptet är en sammanslagning mellan två tidigare 
koncept är bristerna färre. Dock måste det läggas stor vikt på hur 
stolen utformas för att den skall uppfattas som en enhet och summan 
av många delar. 

17.6: Koncept 4, Förarstol
Det fjärde förarstolkon-
ceptet är en blandning 
mellan koncept 1 och 
koncept 3. Konceptet ger 
stöd åt användaren på de 
ställen där det behövs 
samtidigt som stolen 
ger ett lättviktsintryck. 
Stolen har inte utrustats 
med fler inställningsmöj-
ligheter än dagens stol. 
Koncept 4 har formgi-
vits efter att ha det tredje 
konceptets komfort och 
samt det första koncep-
tets sportighet. 
Stolens övre del är en höj- 
och sänkbar ryggstöds-
förlängning (bild 17.6) 
Grundtanken med för-
längningsmöjligheten är 
att stolen då lättare skall 
kunna anpassas gentemot 
större användare. 

Bild 17,6: Stolskoncept 4 med ett sportigare 
uttryck.
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17.6.1 Möjligheter med konceptet
Konceptets möjligheter kan liknas vid det tredje stolskonceptet. Dock 
är designen något mer sportig och futuristisk vilket gör stolen till ett 
intressant alternativ i framtiden.

17.6.2: Brister med konceptet
Stolens design är platsar bra i sportigare sammanhang eller i mindre 
motorbåtar. I mer konservativa familjebåtssammanhang kan denna 
stolsdesign har svårt att smälta in i. Därav är detta konceptet inte 
riktigt lika lämpat för den snara framtid som detta examensarbete är 
anpassat utefter.

18: Konceptutforming I-panel
Informationspanelen (I-paneln) är den sektion av salongsutrymmet 
som ställer högst krav på synkomfort, räckvidd och placering av 
reglage. Det är ifrån denna plats som styrning och mestadels av 
funktionerna kring drift kontrolleras från.

18.1 Siktergonomi:
Med siktergonomi avses den visuella komfort som föraren har till 
reglage, styrdon, mätare, displayer m.m. som är placerade på eller 
i närheten av instrumentpanelen Det som är viktigt att ta under 
beaktning gällande positionering av reglage och styrdon är att 
avstånden inte är för stora samt att komponenterna är placerade i 
lämplig vinkel och i en logisk ordningsföljd. 
 
18.1.1: Avstånd
Informationspanelen på en båt är ofta tätt utrustad med ett stort antal 
mätare och reglage. I vanliga fall får inte alla mätare plats på instru-
mentpanelen varefter ytterligare en nivå med mätare placeras bakom 
ordinarie informationspanel (bild 18,1a). Vid placering av olika reglage, 
mätare och displayer, är avståndet mellan föraren och komponenten av 
stor vikt. För att säkerställa att diverse informativa komponenter inte 
placeras för långt bort och då upplevs som svåra att läsa av, kan en 
tumregel vid namn ”007” användas. ”007” metoden styr vilken storlek 
som ikoner och text bör ha gällande ett visst avstånd från förarens 
ögon.  Grundregeln är att teckensnitt som befinner sig på 1 meters 
avstånd från ögat bör vara 7 millimeter höga. 

18.1.2: Positionering och vinklar
Vid formgivning utav en informationspanel är det mycket viktigt att ta 
hänsyn och avse plats för en stor plotter (Gps-skärm). Plotterskärmarna 
likt tv-apparater tenderar att bli allt större som en följd av ett ökat 
marknadstryck. I dagens läge ligger plotterstorlekarna mellan ca 5-20 
tums skärmstorlek beroende på båtens storlek. Plottern är en viktig 

Bild 18,1a: Tumregeln ”007”  [60], 
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detalj för I-panelens utseende och där av bör stor vikt läggas på just 
denna positioneringen och storleksanpassningen av just denna detalj. 
För att optimera positioneringen av informativa och reglerande 
komponenter bör reglagen vinklas utefter förarens mest behagliga 
avläsningsvinkel. Dessa vinklar kan avläsas från bild 18.1b. Eftersom 
viss information är viktigare under färd och avläses oftare, placeras 
den informationen lämpligast med en vertikal vinkel av 0-30 grader 
under den horisontella siktlinjen. Enligt Pheasant (1996) upplever 
människan det mest behagligt att läsa av information från just dessa 
gradtal. Den behagligaste synvinkeln är de gradtal som skiljer sig 
minst från den horisontella siktlinjen men dock måste reglage och 
mätare placeras på så sätt så att de inte försämrar förarens färdsikt. 
Eftersom mängden av den information som visas på förarpanelen är 
relaterad till motorns gång samt diverse flöden, bör informationen lätt 
kunna övervakas. Placeras information utanför dessa rekommenderade 
gradtal riskeras information att inte nå fram till föraren eller att 
föraren tvingas läsa av informationen med en ergonomisk- och en 
säkerhetsmässigt olämplig vinkel.

Bild 18.1b: Illustration över synkomfort i vertikal led [61]

18.2: Räckvidd
För att säkerställa att förare med olika stor räckvidd skall kunna 
manövrera båten har olika antropometriska förhållanden tagits hänsyn 
till. Måtten bygger på beräkningarna gällande räckvidden till olika 
reglage och styrdon är baserade på femte percentilens kvinnomått samt 
95:e percentilens mannamått (se tabell 18.2). Detta är för att anpassa 
utformningen av förarplatsen så att de förare med kortast och längst 
räckvidd skall kunna använda reglagen med bibehållen ergonomisk 

sittposition. Vad gäller placeringen av reglagen bör hänsyn läggas till 
förarstolens inställningsmöjligheter i höjd- och djupled.

T
abell 18.2: A

ntropom
etriska värden [61]
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18.3: Koncept 1, Informationspanel
Denna informationspanel är skapad med för att förse användaren med 
god siktergonomi. I-panelen är formgiven med en framsida som har 
tre separat vinklade nivåer (bild 18.3). Den högsta nivå har en lutning 
som är näst intill vertikal (ca 90). Detta är för att vara så nära normalen 
som möjligt i förhållande till ögats horisontella siktlinje vid färd. På 
denna yta bör mätare placeras som är relaterade till den information 
som bevakas oftast. Den 90 gradiga vinkeln som ligger förhållandevis 
nära horisontlinjen har en mycket bekväm avläsningsvinkel enligt 
figur 18.1b. 
Den mellersta nivån är vinklad ca 60 grader från vertikalen. Denna 
nivån är till ytan den största och här placeras ratt, diverse mätare samt 
plottern. Nivån är vinklad 60 grader för avläsningsvinkeln skall vara 
så nära normalen som möjligt.
Den lägsta nivån är helt horisontell. Med hjälp av denna nivå kan 
användaren få handlovs stöd då diverse kontroller och reglage används. 
Med hjälp av detta stöd kan användaren lättare trycka på kontroll 
knappar under färd. Detta koncept bygger på att plottern placeras vid 

Bild 18.3: Instrumentpanelkoncept 1 utvecklad med en kontrastrik panelyta.

sidan av ratten. 

18.3.1: Möjligheter med konceptet
Konceptets utseende är välbeprövat och har allmänt goda kvalitéer 
vad gäller siktergonomi och räckvidd. I-panelens tre vinklar medför 
att reglage och mätare kan placeras med en hierarkisk och logist 
ordningföljd. Den nedersta horisontella nivån fungerar som ett 
handlovsstöd då knappar och reglage önskas att användas.

18.3.2: Brister med konceptet
Då konceptets formgivning bygger på symmetri samt att plotterplac-
eringen är vid sidan av ratten, blir informationspanelen ganska bred. 
Detta medför att en I-panel likt denna kräver mycket uttrymme som 
kan vara svårt att finna i motorbåtar runt 30-40 fot. 

18.4: Koncept 2 ;Informationspanel
Även detta koncept är skapat för att ge så pass god siktergonomi som 
möjligt. Precis som I-panel koncept 1, är panelen lutad för att ge en 
behaglig avläsningsvinkel. Dock är inte detta koncept uppdelat med 
tre horisontellt vinklade plan utan istället med tre vertikalt vinklade 
plan. Det mittersta planet har en rak horisontell vinkel medans de två 
ytterplanen är vinklade in mot föraren. Grundtanken med de vinklade 
planen är att ge en mer inkapslad och fokuserad känsla mot förarplatsen 
samt att öka den visuella komforten i horisontell led (bild 18.4a). Detta 
koncept bygger på att plottern placeras vid sidan av ratten. Plotterns 
får en god avläsningsvinkel samtidigt som användaren har bra räckvidd 
plotterns knappar. 
Mätarklockorna är placerade i två nivåer. De primära klockorna, 
dvs. de som visar viktigast information, är placerade närmast den 
horisontella siktlinjen för att avvika så lite som möjligt från färdsikten. 
De sekundära klockorna är placerade på de vinklade sidoplanen.
I-panelen ett uttryck som ger ett sammanhang mot pentryt och 
soffgruppens vinklade formgivning. 

18.4.1: Möjligheter med konceptet
Intrumentpanel koncept 2 bygger på samma grundtanke som det 
första konceptet. Dock har formgivningen gjorts med kompakt för att 
kunna passa bättre in på en motorbåt i storlekar runt 25-35 fot.

18.4.2. Brister med konceptet
Den mer kompakta storleken medför dock att plottern som är 
placerad vid sidan av ratten inte når upp till marknadskraven gällande 
skärmstorlek.
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18.5: Koncept 3; Informationspanel  
I motsats till I-panelkoncept 2 har detta tredje koncept formgiven med 
sin högsta punkt i mitten (se bild 18.5). Denna form inspirerad av en 
kungatron och är formässigt skapad för att förmedla en mäktigare kän-
sla under färd. Den visuella komforten bygger på samma grunder som 
de två tidigare nämnda koncepten mer har dock inte utformats med 
lika många vinklade ytor. Konceptet bygger på att plottern placeras på 
den sida av ratten som är närmast båtens mitt.

 

18.5.1: Möjligheter med konceptet
Konceptets positiva egenskaper ligger förankrade kring förmedling av 
status och robusthet. Formgivningen bryter sig även ifrån ett tradition-
ellt utseende vilket kan medföra ett uppskattat nyhetsvärde.

18.5.2: Brister med konceptet
Utformningen med högsta nivån i mitten strider emot siktergonomin 
då det är i sikten i mitten är viktigast. Precis som I-panelkoncept 2 
medför plotterplaceringen vid sidan av ratten att skärmstorleken blir 
i minsta laget. 

Bild 18.4a: Informationspanel 
koncept 2 med dess tre vinklade 
frontplan.

Bild 18.4b: De tre planen har 
även lutning i vertikal led för 
optimerad synkomfort.

Bild 18.5:  I-panel koncept 3 som är inspirerad av en kungatron.
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19: Konceptval formgivning
Detta kapitel beskriver det formmässiga konceptvalet som gjorts för 
att sammanfoga alla salongssektioner (bild 19) till ett gemensamt 
koncept. 

19.1: Konceptvalsmatriser
På samma sätt som olika material jämfördes mot varandra i kapitel 
8.4, jämfördes även de olika formgivningskoncepten mot varandra. 
Jämförelsen har baserats på tekniska egenskaper som konstruktion, 
ergonomi, uppskattad vikt men även känslomässiga egenskaper som 
upplevelse,	 formgivning,	 anpassning	 mot	 Nimbus	 fyra	 kärnvärden;	
design, kvalité, säkerhet och komfort samt några för konceptsorternas 
specifika egenskaper. Utvärderingarna är utförda efter tekniska 
analyser som är uppstyrda med handledning från från både Nimbus 
och Jönköpings tekniska högskola.  Likt matrialmatriserna bygger 
dessa konceptval på jämförelser mot nuvarande komponenter. Bild 19: Utvärderingsbild av samtliga sektion- och detaljkoncept till 

salongen.

Tabell 19.1.1: Utvärderingsmatris av soffgruppskoncepten. 

19.1.1: Konceptval soffgrupp
Tabell 19.1.1. visar jämförelsen mellan de olika soffgruppskoncepten. Värt att notera är att de soffkoncept med speciella funktioner och smarta 
lösningar ofta medför komplexa konstruktionslösningar. Med egenskapen ”design mot övrig interiör” avses dels vilka möjligheter komponentens 
formgivning har för att sammansmälta med den övriga inredningen samt att hur pass enhetlig formgivningen är gentemot Nimbus formspråk.. 
Detta konceptval resulterade i att soffgrupp 3 (kap. 16.3) valdes att vidareutvecklas. Konceptet har egenskaper som är liknande dagens soffa men 
konceptet valdes mestadels för dess potential vid vidareutveckling. 

19.1.2: Konceptval; förarstol
En liknande matris skapades för konceptvalet av förarstol (tabell 19.1.2). I detta fall var det lättare att urskilja de koncept med mest positiva egenskaper. 
Både stolskoncept 2 och 3 har goda egenskaper gällande ergonomi vilket delvis bygger på ett ökat antal inställningsmöjligheter samt ökad ventilation 
på rygg- och armstöd (jämfört med dagens förarstol).  Dock har stolskoncept 3 ansets ha bättre egenskaper gällande formspråk gentemot Nimbus 
kärnvärden samt gentemot övrig interiör. Där av valdes stolskoncept tre ut för fortsatt utveckling.
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Tabell 19.1.2: Utvärderingsmatris av förarstolskoncepten. 

19.1.3: Konceptval; Instrumentpanel
Den tredje konceptmatrisen berör valet av instrumentpanelen. De tre koncepten har utvärderats efter egenskaper gällande siktergonomi, räckvidd, 
platseffektivitet samt liknande formgivningsfaktorer som de två tidigare konceptvalen. Egenskapen ”Plotter” avser vilken hur stor plotter som kan 
användas hos konceptet. Denna egenskap är av stor vikt vid konceptvalet. Dock kan man från tabellen läsa av samtliga koncept besitter likvärdiga 
egenskaper jämfört med flertalet av dagens intrumentpaneler. I-panel koncept 2 särskiljer sig dock aningen gällande denna egenskap då konceptet 
besitter bäst förbättringsmöjligheter (se kap.) Eftersom koncept 2 även har goda egenskaper gällande visuell ergonomi samt god färdsikt valdes 
konceptet för vidareutveckling.

Tabell 19.1.3: Utvärderingsmatris av instrumenpanelskoncepten. 

47



-Steget mot en miljövänligare båtinteriör- -Steget mot en miljövänligare båtinteriör-

20: Resultat:
Detta kapitel behandlar utformningen av det slutgiltiga formmässiga 
resultatet. Här beskrivs även de justeringar som utförts efter 
konceptvalet. 

20.1: Resultat - pentryt
De formelement som karaktäriserar det slutgiltiga pentryt är den 
vinkel som kan se vid pentryts mitt (bild 20.1a - 20.1b). Denna vinkel 
är det formelement som sedan möts upp utav soffbordet med målet 
att skapa den sammanhängande rumsgestaltning som nämns i kapitel 
14.1. Denna vinklade yta medför även att nya vinklade lådfronter 
skapats vilket i sin tur bidrar med ytterligare ett nyhetsvärde. Pentryt 
är utformat för att kunna utrustas med standardkomponenter likt 
diskho, spis, vvs-komponenter etc. 

Bild 20.1a: Det nya pentryt. Diskhon är i denna illustration täckt av en 
coranskiva vars färg matchar inredningens textilier.
Ett antal nya funktioner har även adderats till pentryt. Bland dessa 
kan en utfällbar skärbräda nämnas. Skärbrädan (bild 20.1c-20.1e) är 
placerad framför diskhon. Detta utrymme kan är i vanliga fall ett 
outnyttjat då det inte går att placera en låda där pågrund av diskhons 
platskrav. Skärbrädan som vid nedfällt läge inte kräver mer plats en 
ett par centimeter (i djupled) kan därav placeras i utrymmet utan att 
det stör diskhon. Skärbrädan hamnar nära diskhon vilket är en positiv 
effekt ur ergonomiskt perspektiv. 

Bild 20.1c: Illustration över finesser hos pentryt. Nyheter i sammanhanget är 
skärbrädan, de vinklade lådfronterna. Kompositskivan som täcker vasen är i 
detta fallet nersänkt bakom vasken. 

En annan nyhet är ambientbelysningen på pentryts en kortsida. 
Denna belysningen är tänkt att skapa ett harmoniskt aftonljus ut mot 
akterdäck. 

Längst bak på pentryts bänkskiva finns det småfack för förvaring av 
diverse köksartiklar. På  bild 20.1c är spisluckan uppvinklad. Flertalet 
trätäckta ytor har en stomme baserad på honeycomb-material. Dock 
är inte skärbrädan och spisluckan konstruerade med honeycomb. 
Detta är (som nämnt i kapitel 9.1) pågrund av att inte dessa två 
icke fixerade komponenter inte skall uppfattas som billiga och icke 
förtroendeingivande. 

48



-Steget mot en miljövänligare båtinteriör-

Bild 20.1d-20.1e: Skärbrädan dras först upp för att sedan vikas ned  då den 
önskas användas.

Bild 20.1f  visar det slutgiltiga pentryt monterat i modellen i skala 
1:8 (kap 13.5). Färgvalet i modellen illustrerar materialkombinationen 
”Eco Classic” med de mörka björksnickerierna med de klassiskt 
marinblåa textilierna.
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Bild 20.2.b: Matbordet och pentryt sammanfogas med komponenternas 
genensamma vinkel. 

På bild 20.2b, kan man även se hur materialen blandats in i både 
soffgrupp och pentryt. Armstöden och matbordet är av samma träslag 
som i pentryt och kompositskivan som döljer vasken är i samma 
färgnyans som textilierna i soffgruppen. Denna materialblandningen 
utgör ett av många designelement som bidrar till en enhetligare 
rumsgestaltning.
Den nåtade durken är bibehållen för en trygg och marint förankrad 
känsla.  

20.2: Resultat - soffgruppen
De slutgiltiga justeringarna som gjordes på soffgrupp koncept 3 gällde 
utformningen av armstöden. Istället för att utveckla soffan med fixerade 
armstöd har soffan istället fått nedfällbara armstöd. Detta medför att 
de problem gällande armstöden som nämndes i kapitel 16.3.2, har lösts.  
På bild 20.2a visas soffgruppens utseende. På bilden är det vänstra 
armstöden nedfällt medans det högra är uppfällt. Armstödsramarna 
är konstruerade i trä för att soffgruppen skall smälta samman med 
materialet i pentryt. På bilden visas även den vinkel på matbordet som 
möter upp vinkel på pentryt. Denna vinkel demonstreras även på bild 
20.2b. 

Bild 20.2.a: Soffgruppen med dess nedfällbara armstöd. Inredningen på 
bilden är i ”Eco exclusive”  utförande. 

Soffans helhets uttryck har utvecklats något kantigare i förhållande 
till grundkonceptet. Detta är för att undivka döda ytor i hörnen samt 
att på så sätt göra det möjligt för upp till sex fullgoda sittplatser.
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20.3: Resultat - förarstolen
Förarstol koncept 3 är grunden för den slutgiltiga versionen. I detta 
fall har ytterst få justeringar gjorts sedan konceptstadiet. Ryggstödet 
har förlängts en aning för bättre sittkomfort och armstöden har fått ett 
mer gediget uttryck. Förarstolen och soffgruppens armstöd utvecklats 
parallellt för att få samma formspråk (bild 20.3c)
Stolen har likt pentryt och soffgruppen fått ett mer kantigt utseende 
(se bild 20.3a). På det högra armstödet finns en ratt som reglerar 
ryggstödets lutning (bild 20.3b). 

Bild 20.3.a: Förarstolen 

Stolen har ungefär samma ytterkonturer som de nuvarande 
stolsorterna för bibehållet kroppsligt stöd. Storleken på stolens sidor 
och ryggstöd har utformats efter en balans mellan lättviktsutseende 
och bibehållet utseende gällande komfort och robusthet. Det är genom 
denna formbalansering som stolens utseende kunnat riktas in mot 
Nimbus fyra kärnvärden (kap 1.2).

Bild 20.3.b: Förarstolen i sidovy. Den gråa ratten bestämmer ryggstödets 
lutning.

Bild 20.3.c: Gemensamt formspråk på förarstolens och soffgruppens 
armstöd.
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20.4: Resultat - Instrumentpanel
Instrumentpanelen har genomgått ett antal finjusteringar sedan det 
utvalda konceptet från kapitel 18.4 (19.1.3). Den största skillnaden är 
att plottern har fått en central placering vilket medför att plotterns 
storlek kan ökas väsentligt (visas som blå yta på bild 20.4a).  En annan 
justering är den lilla hylla som är placerad mellan de främre mätarna 
och plotterns nya vinklade plan (röd markering bild 20.4a). Hyllan är 
tänkt att fungera som ett förvaringsutrymme för diverse små saker, 
t.ex. mobiltelefon, nycklar, digitalkamera etc, som önskas vara nära till 
hands under färd. En tredje nyhet är den grönmarkerade ytan på bild 
20.4a. Detta är en jalusilucka som om önskat kan täcka över knappar 
och reglagen på instrumentpanelen (bild 20.4c). Vid öppet läge är 
knapparna nära till hands och vid stängt läge får instrumentpanelen 
ett mer stilrent utseende. Knapparna är placerade i en hierarkisk 
ordningsföljd och är uppraddade i ett mer strukturerat kolumnsystem. 
Instrumentpanelens främre yta har även tilldelats en accentfärg som 
matchar träfärgnyansen från vald eco-inredning. Den färgade främre 
ytan ökar kontrasten mot mätare och reglage och ger på så sätt ett 
mer komfortabel avläsande.
På bild 20.4c kan man se att de primära mätarna, som är placerade 
längstbort närmast horisontlinjen, har gjorts stora och tydliga medans 
mätarna på vänsterkanten är något mindre. 

Bild 20.4.a: Tre förändringar har skett på I-panelen. Knapplacering (grön), 
plotterplacering (blå), och artikelhyllan (röd)

Bild 20.4.b: Jalusiluckan som om önskat kan maskera knapparna och ge 
instrumentpanelen ett mer stilrent utseende.

Bild 20.4.c: Instrumentpanelens placering i båten.
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21: Diskussion
I en summerande diskussion kring projektets resultat kan ett antal 
intressanta framsteg nämnas. Materialundersökningen har bidragit 
till en mängd miljöförbättringar som inte bara berör de tillfällen 
då båten används utan även under produktens hela livscykel och 
dess omvärld. Genom att välja värmebehandlat trä skonas miljön 
redan i materialproduktionsfasen då inga kemikalier används vid 
värmebehandlingen. Värmebehandlade virkes reducerade vikt i 
kombination med lätta distansmaterial bidrar till en reducerad 
bränsleförbrukning. Vid användandet av inhemska träslag (istället för 
tropiskt virke) minskar även den globala bränsleförbrukningen i takt 
med de kortare transportsträckorna.  
De nya trämaterialens homogena och genomgående färgnyanser 
kan medföra längre livslängd då det är lättare att återfå den tidigare 
färglystern vid reparationer. 
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Formgivningsarbetet har resulterat i en salong vars utseende är anpassat 
för att framhäva de nya materialen samt att tillbringa ett nyhetsvärde 
som kan accepteras av den konservativa konsumentmarknaden i en 
snar framtid. 
Den nya inredningens taktila egenskaper i kombination med den 
högt värderade rumsgestaltningen kan komma skapa en ny nivå 
av hemtrevnad och välbehag i en båtinteriör.  En känsla som både 
består av exklusiva intryck samtidigt som användarens kan ha ett gott 
samvete gentemot miljö och hälsa. 
Eftersom salongens formgivning även styrts upp mot Nimbus 
kärnvärden och formspråk, kommer Nimbus som varumärke att stärkas 
samt att konsumenterna kommer känna denna varumärkesenliga 
trygghet.
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