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Sammanfattningi

SAMMANFATTNING
Projektets syft e har varit att ta fram ett par nya så kallade OTG-
skidglasögon för Scott Sports. OTG innebär speciellt anpassade 
skidglasögon för glasögonanvändare. Konceptet ämnar också att ge 
Scott konceptuella lösningar för framtida produkter.
Scotts produktportfolio sträcker sig över kategorierna cykel, 
motorcykel, vintersport och löpning med mottot “innovation, 
technology and design”.
Projektet har bestått av en analysfas, en kreativ fas och en 
presentationsfas.
Analysfasen har till stora delar bestått av användarstudier. 
Referensskidglasögon har testats, testmodeller byggts och testats, 
enkäter utförts och i den kreativa fasen har designförslag skissats 
fram. Resultaten har analyserats och lett fram till en slutresultat.
Slutdesignen är genom sin ram och totalvolym anpassad för OTG-
användare. Flera konceptuella funktioner och lösningar har tagits 
fram: 1) Vidareutveckling av Scotts patenterade “Scott fi t-system”. 
2) Ett nytt strapsystem som ger användaren möjlighet att göra sina 
skidglasögon personliga samt passar åkare som har “strappen” 
under hjälmen. 3) Ett nytt snabblinssystemskoncept. 4) Ett delvis 
nytt ventilationskoncept. 5) Ett nytt modulsystem som ger fördelar 
vad gäller användarens möjlighet till ett personligt utseende, 
produktion, försäljning, samarbetsmöjligheter och miljö.
Förhoppningen är att en eller fl era av de konceptuella idéerna 
ska komma att vidareutvecklas och användas i Scotts framtida 
skidglasögonmodeller.
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6 Förstudie

1.0 FÖRSTUDIE
1.1 Introduktion
Projektet har inneburit att formge ett par nya skidglasögon 
anpassad för “Over the glasses” (OTG) användare åt Scott Sports. 
Projekttiden har varit 400 timmar och startade på deltid januari 
2014 för att i mars 2014 gå över till heltid. Projektet avslutades i 
maj 2014 och resulterades i en slutmodell och slutrapport. 

1.2 Mål och vision
Visionen är att produkten ska vara det självklara valet för 
alpina skid- och snowboardåkare med glasögon. Målet är 
att den slutgiltiga designen ska vara så bra att Scott ska vilja 
gå vidare med hela eller delar av resultatet till framtida 
produktionsmodell(er).

1.3 Syfte
Syft et är att ta fram ett par helt nya OTG-anpassade skidglasögon 
med en produktionsanpassad OTG-passform och konceptuella 
lösningar.
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1.4 Bakgrund
Scott Sports ser detta som en möjlighet att få ny input utifrån och 
att kunna använda informationen från examensarbetet för att 
eventuellt utveckla en ny modell i deras utbud. Scott sports har ej 
tidigare utvecklat en goggle specifi kt för OTG-marknaden utan 
har tidigare förändrat befi ntliga ”vanliga” modeller för att passa 
glasögonbärande användare.
 Dagens OTG-skidglasögon använder oft ast en anpassad 
”vanlig” modell med små förändringar, oft a något större 
volym och urtagningar i sidorna av ramen där användarens 
glasögonskalmar kan passera.
 Scotts nuvarande skidglasögon har en ram tillverkad av 
formsprutad polyuretan med en dubbellins också dessa 
formsprutade av materialet polykarbonat. Mot ansiktet används 
micro-fl eece. En mängd olika storlekar fi nns i modellutbudet, 
generellt sätt har skidglasögon blivit större och större på bredd 
och höjd för att ge ett vidare synfält. Scott har ett eget passforms-
system, där användaren med hjälp av en skruvfunktion kan 
ändra ramens passform mot användarens ansikte, samt ett eget 
snabblinssystem.
 Slutresultatet skall vara formgiven funktions- samt formmässigt 
för att passa in i Scott sports varumärke och produktutbud. 
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2.0 PROCESS

2.1 FÖRETAGSANALYS
Historia
Scotts startades av Ed Scott 1958 med att tillverka världens 
första aluminumskidstavar, något de fortfarande gör idag. 1970 
expanderade Scott till motocrossmarknaden och 1986 släppte de 
sin första moutainbike. [1]

“Innovation, Technology 
and Design

Produktutbud
Scott sports har produkter inom följande segment:
     Cykel
     Motorcykel
     Vintersport
     Löpning

Design
Sportig, ren, fräsch, belyser tekniska detaljer. Oft a vinklar 
som fortsättning på en linje eller för att bryta en linje. 
Produktgrafi ken är oft ast enkel och produkterna har relativt 
sparsam utsmyckning.

Logotyp
Text och symbol separat eller tillsammans.

Färger
Oft a starka färger och sällan mer än två färger plus gråskala åt 
gången. Färg används oft a för att belysa teknisk detalj eller i stora 
fält.

Målgrupp
Scott har en mycket bred målgrupp tack vare sitt stora och breda 
utbud av sportartiklar. Varumärket riktar framförallt in sig på 
den moderna, aktiva människan från barn till övre medelåldern.



Färg belyser tekniska detaljer

Användning av logotyp

Enkel ren produktgrafik
samt detaljarbete

Exempel på hur Scott använder 
den vinklade linjen i sin design



10 Marknadsundersökning

PROCESS

2.2 MARKNADSUNDESÖKNING

Ramlös
Skidglasögon som visuellt ser ut att vara helt utan ram framifrån.

Partiell ram
Skidglasögon där delar av ramen syns framifrån.
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Minimal ram
Skidglasögon med visuellt tunn ram runt linsen.

Klassisk ram
Skidglasögon med tjock ram eller ett klassiskt motocrossutseende.
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PROCESS

2.3 OTG-ALTERNATIV
Det fi nns ett fl ertal alternativa lösningar till en anpassad 
ramkonstruktion för att ge utrymme åt glasögon för användare 
med synskada.
Det vanligaste alternativet är att använda linser istället 
för glasögon vid skid- och snowboardåkning. Det fi nns 
också speciellt anpassade “inserts” som passar i en vanlig 
skidglasögonram vilket innebär att en lös del sätts fast i 
skidglasögonen och används istället för vanliga glasögon. Det 
fi nns också skidglasögonlinser med slipade glas.
Problemen med dessa lösningar är fl era. Alla trivs inte, eller kan 
ha, linser. För de med svåra synfel blir det dyrt att köpa slipade 
glas, dessutom kan det orsaka problem med inbyggda lösningar 
om användaren behöver ta av sig skidglasögonen vid exempelvis 
besök i värmestuga.
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Målgruppen för produkten är bred. Huvudmålgruppen är 
glasögonbärare i åldern 15-50 år. Aktiva med intresse för alpin 
utförsåkning. Produkten vänder sig till de fl esta åkare, från 
fritids- till jibbåkare, dock ej alpina raceåkare.

PROCESS

2.4 MÅLGRUPP/PERSONAS

Niklas Otterman, 42 år. Sämre syn med åldern. Niklas är en man 
som redan i sina unga dagar satsade på karriären och jobbar som 
Sales Manager. Han bor i en villa med en fi n trädgård utanför 
Stockholm tillsammans med sin fru och deras två barn. Niklas 
tycker att det är viktigt att ha fi na prylar och köper gärna det 
senaste inom allt; bil, stereo och tv. Ett av Niklas intressen är att 
åka snowboard och på barnens sportlov passar familjen på att åka 
till “fj ällen” på semester. Liksom allt annat har Niklas det senaste 
inom snowboardutrustning och som glasögonbärare vill Niklas att 
hans goggle ska vara både snygga och bekväma.

Elin Ingemarsson, 18 år. Föddes med svårt synfel. Elin är en 
stolt “ski bum” och lever för skidåkningen. Där det fi nns snö 
åker Elin och då hon är singel fi nns det inget som hindrar henne 
att åka. Hennes umgängeskrets är skidintresserade och hon bor 
oft a hos vänner och tar ströjobb för att sponsra sitt åkande. Elin 
vill ha det absolut senaste inom skidutrustning och alla hennes 
pengar går dit. Förutom skidutrustningen och hennes älskade 
Apple-telefon är resten av Elins kläder och grejer second hand, 
något som Elin bara tycker känns bra då hon gärna försöker leva 
eft er den “gröna livsstilen”.

i
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PROCESS

2.5 PRODUKTANALYS
Av Scott erhölls tre olika skidglasögonmodeller som referens. 
De tre modellerna testades intensivt av ett stort antal skid- 
och snowboardåkare som sedan fi ck ge sin åsikt om de olika 
modellerna.
LCG (1)
LCG är Scotts idag dyraste skidglasögon med ett fl ertal 
avancerade funktioner och en annan uppbyggnad  än det övriga 
skidglasögonsortimentet.

 Utseende (1), passformssystemet, Sidorna av ramen har 
bra fl exibilitet, inte för mjukt inte för hårt. Snabbt och enkelt 
snabbfäste för lins när man vant sig vid systemet (2).

 Den röda färgen vid linssystemet förvirrar, fl era 
undrar om linsen är “stängd eller “öppen”. Alla som testade 
LCGn kommenterade hur styv ramen är. Vissa testpersoner 
hade svårt att hålla LCGn rätt för att stänga linssystemet. 
Skidglasögat läcker mellan lins och ram. Dålig sikt i sidled p.g.a. 
linsinfästningen. Snabblinssystemet ej kompatibelt med OTG 
p.g.a. placering (3).

Off-Grid (4)
Off -Grid är Scotts näst dyraste modell och har ett fl ertal 
funktioner trots en traditionell uppbyggnad.

 Testets favorit vad gäller komfort. Generellt sett snyggt 
utseende. Bra sikt i sidled. Passformssystemet.

 Flera personer tyckte att Off -Griden utseendemässigt  såg 
för låg ut jämfört med sin höjd. Sidorna av ramen är för styva (5).

Notice (7)
Notice är Scotts fl aggskepp inom OTG-marknaden och har tagits 
fram särskilt för åkare med glasögon.

 Bra för OTG-användare, passformssystemet. Några 
testpersoner kommenterade delningslinjen vid strappen positivt.

 De fl esta gillade inte utseendet. Näspartiet tryckte på 
näsan på alla testpersoner (8). Strappens snabbfäste är överfl ödigt 
och i vägen och åkare som kör strappen under hjälmen kunde 
inte alls använda denna modell. (9). Ingen greppyta på strappen. 
För liten lins.

Summering
Ramens fl ex är viktigt för åkarens komfort. Det fi nns fortfarande 
jobb att göra på OTG-passformen. Scotts passformssystem 
fungerar bra. Frontvyn är helt klart viktigast, väldigt få 
kommenterade några andra detaljer kring ramen. Luft spalten 
mellan skidglasögon och hjälm måste lösas. Snabblinsfästet 
fungerar inte för glasögonbärare då det placerats där skalmen 
måste gå genom ramen. Strappen måste vara så låg profi l som 
möjligt för att passa “new-school”-åkarna. Strappen måste ha 
greppyta för de som har strappen på hjälmen.
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PROCESS

2.6 KONKURRENTER
Scotts huvudsakliga konkurrenter inom vintersport- och 
skidglasögonsegmenten.

Märken med breda 
produktportfolios med samma 
“friluft s”- och sportinriktning 
som Scott.

Varumärken som likt Scott 
har en lång tradition och ett 
högt anseende.

Företag som helt 
specialiserar sig på glasögon, 
solglasögon och skid/motor/
skyddsglasögon

Märken som är starka på den 
lokala marknaden som t.ex.
POC i Sverige.

Multisportportfolio Traditionella märken Glasögonspecifika Lokala marknader

i
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PROCESS

2.7 PRODUKTENS PLACERING
Stil/typ

Prisnivå

$$$$

Flerdelad ram
Snabbfäste för lins
Sfärisk premiumlins
Tredubbelt material
mot ansikte
Ram-justering

Sfärisk premiumlins
Tredubbelt lager material
mot ansikte
Ram-justering

Cylindrisk lins
Dubbelt lager material
mot ansikte
Ram-justering

Cylindrisk lins
Enkelt lager material
mot ansikte

$$$ $$ $

Placering av koncept i Scott s
skidglasogonportfolio

,,

KKoKoKommeer 
2020155
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PROCESS

2.8 KRAVSPECIFIKATION
Ska-krav
Ska skydda ögonen
Ska bygga på Scotts sfäriska linsprofi l
Ska baseras på Scotts ansiktspassform
Ska vara estetiskt tilltalande
Ska medge användning över glasögon
Ska kunna produceras med Scotts nuvarande materialval
Ska kunna produceras med Scotts nuvarande produktionsmetoder
Ska vara bekväm att bära
Ska ha utbytbar lins
Ska inneha ventilationsförmåga
Ska tåla hantering
Ska tåla stora temperaturskillnader

Bör-krav
Bör innefatta ramjusteringsmöjlighet (Scott fi t-system)
Bör vara anpassningsbar eft er användarens önskemål
Bör passa Scotts produktportfolio
Bör inkludera snabblinsfäste
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Före åkning
Hitta/se goggle
Ta upp/greppa goggle
Byta lins
Trä på fodral
Packa goggle i väska
Packa upp goggle ur 
väska
Ta av fodral
Ta på goggle
Justera strap

Under åkning
Åka med goggle
Justera på ansiktet
Ta bort snö/is från lins
Byta lins

Efter åkning
Ta av goggle
Lägga ifrån sig goggle
Förvara goggle

PROCESS

2.9 AKTIVITETSANALYS
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PROCESS

2.10 FUNKTIONSANALYS
Funktion       Klass    Anmärkning
Skydda ögon       HF    mot vind, sol, nederbörd och objekt

Tillåta god sikt       NF    vid olika väderförhållanden
Passa över glasögon      NF
Vara bekväm       NF    mot ansikte
Inneha god ventilationsförmåga    NF
Tåla hantering       NF
Tillåta storleksjustering      NF    av strap
Tåla temperaturomslag      NF

Inneha tilltalande utseende     Önskvärt
Vara hjälmkompatibel      Önskvärt   utanpå och innanför
Tillåta grepp       Önskvärt   på hjälm
Tillåta justeringsmöjlighet     Önskvärt   av ramen via Scott Fit System
Tillåta snabbt linsbyte      Önskvärt   med eller utan handskar
Vara anpassningsbar      Önskvärt   personlig prägel
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PROCESS

2.11 HJÄLMBÄRANDE

1: Strap utanpå hjälm
Målgrupp: Fritidsåkare, racers
Speciella krav goggle: Greppyta på 
strap. Bra passform mellan hjälm och 
skidglasögon. Lång strap. Strap placerad 
långt ut på skidglasögonens ram.
Fördelar: Bra säkerhet (hjälm). 
Merförsäljning genom att sälja hjälm/
skidglasögon tillsammans.
Nackdelar: Svårt att få rätt passform 
mellan skidglasögon/hjälm, oft a luft spalt 
mellan dessa. Ibland krångligt att ta 
på sig goggle. Goggle fl yger ibland av 
ansiktet vid krasch.

3: Ingen hjälm
Målgrupp: Fritidsåkare
Speciella krav goggle: Inga speciella 
krav.
Fördelar: Bekvämt. Alla Skidglasögon 
passar. Lätt att anpassa eft er väderlag/
temperatur.
Nackdelar: Inget skydd för huvudet. 
Ingen merförsäljning med hjälm/
skidglasögon-kombo.

2: Strap innanför hjälm
Målgrupp: Freestyleåkare
Speciella krav goggle: Bör ha små 
spännen på strap för att inte skava. Strap 
bör placeras så nära huvudet som möjligt.
Fördelar: Billigare/fl er hjälmalternativ 
(många använder skateboardhjälmar). 
Ingen luft spalt, åkaren har mössa under 
hjälmen. Skidglasögon åker ej av vid 
krasch. Bra fäste för strap. Trendigt.
Nackdelar: Sämre passform/säkerhet 
på hjälm. Mössan kan vara knölig under 
hjälmen. Strapjusteringsspännen kan 
skava mot huvudet.

Det fi nns fl era olika sätt att bära hjälm på. Det sätt åkaren 
väljer påverkar vilka av skidglasögonens funktioner som är 
viktigast.

i
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PROCESS

2) Utseende

3) Ventilation

4) Passform mot hjälm

5) Övrigt

1) Komfort

1. Näspartiet

Mycket viktigtInte viktigt

2. Kindpartiet 3. Sidopartiet

2.12 ENKÄTUNDERSÖKNING 1  Bilaga 1

Ja 69%

40% P.g.a deras design
31% Passformen
16% Deras teknologi

Bär du hjälm vid alpin skid- snowboardåkning?

Vad är den viktigaste aspekten när du köper ett par 
nya skidglasögon?

Vad påverkar skidglasögonens komfort mest?

Vad är ditt favorit skidglasögonmärke (och varför)?

1) Passformen över glasögonen
2) Utseendet
3) Imma

Hur viktigt är snabblinsfäste vid ditt nästa köp av 
skidglasögon?

Viktigaste för en bra OTG-passform:

Största problemen för OTG-användare:

69% 18%

1 2 3 4 5
1

2

3

5

4

69% 18%Materialet mot ansiktet Flexibel “mjuk” ram
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2.13 GLASÖGON

Max dimensioner uppmätta glasögon Medelvärde uppmätta glasögon

144 137

4
9 4
1

Eft er samtal med en lokal optiker valdes sex av de 
populäraste glasögonmodellerna ut och mättes upp.

Glasögon 23

i
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PROCESS

2.14 ANVÄNDARTEST Bilaga 2

Ett användartest utfördes med fem stycken OTG-användare. Användarna fi ck 
ta med sina egna skidglasögon och hjälm som diskuterades. Sedan utfördes 
en intervju följt av användartest av ett fl ertal testmodeller. Testpersonerna fi ck 
slutligen i uppgift  att placera tre stycken volymer i sitt synfält där de ansåg att 
de störde sikten minst.
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Skulle verkligen gilla 
möjligheten till ett 
personligt utseende 

För lite stöd, trycker 
mot kindbenet 
Resultat synfältstest:
Ju större cirkelmarkering desto fl er volymplaceringar.destorin desto fl er

ste
arkerin desto fl er voly
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7 8 9

5 64

Testmodeller

1

Flexibel sida för att låta 
skalmar passera genom att 
ramen fl exar.

Standard strap från Off -Grid 
referensskidglasögon.

Standard strap med 
snabbfäste från Notice 
referensskidglasögon.

Strap utan plastspännen som 
justeras med kardborre.

2

Medeldjupt urtag på sidan 
för att låta skalmarna 
passera.

3

Medeldjupt urtag på sidan. 
Slimmad rambredd för att 
fl exa mer.

Näs- och kinddel standard 
Notice referensskidglasögon.

Näs- och kinddel modifi erad 
för mer utrymme för 
glasögon.

Maximalt urtag på sidan för 
att ge så mycket utrymme 
som möjligt åt skalm.



27Användartest

Alla mina testpersoner hade olika märken på sina skidglasögon. 
Användarna hade valt sina nuvarande skidglasögon framförallt 
p.g.a. utseendet. De allra fl esta byter sällan eller aldrig lins på 
sina skidglasögon. Alla testpersoner var positiva till att på något 
sätt kunna göra sina skidglasögon personliga och t.ex. matcha till 
sina kläder. Vid nästa skidglasögoninköp kommer testpersonerna 
framförallt kolla eft er OTG-funktion, utseende och hjälmkom-
patibilitet.

Enligt användartestet krävs en noga övervägd sidodel av 
skidglasögonen som dels ger utrymme för användarens 
glasögonskalmar men utan att ta bort för mycket stadga då detta 
visade sig skapa tryck mot kindpartiet. Näspartiet bör göras 
något mer rymmligt än på Scotts vanliga passform, dock utan 
att skapa tryck på sidan av näsan. Både i intervju, kommentarer 
och testmodellernas betyg visar det sig att användarna ställer 
sig positiv till möjligheten att kunna göra sina skidglasögon 
personliga exempelvis genom byte av strap.

Sammanfattning intervju:

Sammanfattning användartest:

Medelbetyg Kommentarer

1

1 2 3 4 5

2

3

4

5

6

7

8

9

3.0
5.4
4.2
3.4
3.2
5.0
4.6
2.0
5.2

“Känner ingen större skillnad mot den 
vanliga”

“Känns perfekt”

“Som förra men av någon anledning 
trycker den mer mot kinden”

“Trycker mot kindbenet när den inte får 
stöd på sidorna

“Bra plats för glasögonen men trycker 
på näsan”

“Känns bättre än förra, trycker inte”

“Standard, fungerar bra”

“Klämmer väldigt mycket för mig som 
har goggles under hjälmen”

“Perfekt under hjälmen”
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PROCESS

2.15 FUNKTIONSSKISS
Under projektets gång har många idéer kommit upp, 
ibland när man minst anar det vilket resulterat i fl era enkla 
skisser på papper och i dator.

i

sskiss



2.16 Moodboard 29



PROCESS

2.17 SKISSOMGÅNG 1
Första skissomgången syft ade till att testa form utan att lägga 
någon vikt vid funktioner eller ens Scott som varumärke.i
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2.18 ENKÄTUNDERSÖKNING 2  Bilaga 3

Åtta av skisserna från skissrunda 1 samt nio olika siluetter valdes 
ut. En enkät skapades där folk uppmanades att betygsätta varje 
skiss/siluette på en skala mellan 1-6 där 1 är “mycket oattraktiv” 
och 6 “mycket attraktiv”. Personerna uppmuntrades också att 
kommentera ge positiva och negativa kommentarer. Enkäten gavs 
till designstuderande, designers/illustratörer, snowboard och 
skidåkare. 23 svar erhölls.

Analysresultat av enkätundersökning 2
Eft er att ha räknat ut medelbetyg för samtliga modeller och läst 
kommentarerna drogs följande slutsatser.

Många kommenterade positivt om detaljer i 
nedre, yttre hörnen.

Viss designfrihet finns kring näspartiet.

Logotyp och/eller detalj kan/bör placeras i mitten 
längst upp.

Det finns svårigheter med asymmetri. På de 
flesta modeller ansågs det fult. Mindre detaljer 
accepterades.

De övre hörnen bör hållas rena från detaljer
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PROCESS

2.19 SKISSOMGÅNG 2
Skissomgång 2 baseras på enkätundersökning 2 och dess 
kommentarer, siluettresultat samt sammanfattade poängresultat 
för de olika skisserna. Baseras också på OTG-användartestet, 
speciellt visibilitetstestet angående var volymer bör placeras. 
Samtidigt lades större vikt vid hur funktionerna skulle kunna 
placeras i designen, Scotts formspråk och varumärke.
Sidvy med infästning av strap och diverse funktioner togs fram. 
Flera olika topvyer skissades också fram.

Inkorporera den “brutna” vinklade linjen i formspråket.

Belysa tekniska funktioner.

Placering av produktgrafi k/logotyp.

Utseende ventilation.

Utseende fästpunkter för snabblinsfäste.

Delningslinjer.

Ramens tjocklek och proportioner.

Punktlista inför skissomgång 2





Tillverkning

PROCESS

2.20 TILLVERKNING
För att få en känsla för hur skidglasögonen tillverkas, vilka delar 
de består av o.s.v. användes Scotts mest avancerade modell “LCG”. 
LCG-modellen har en mer avancerad konstruktion än övriga 
skidglasögon i Scotts sortiment med exempelvis fl erdelad ram 
och snabblinsfäste. LCG-glasögonen består av ca 5-6 mjuka delar 
bestående av skummaterial, microfl eece och elastiska straps, och 
ca15-17st plastdelar bestående av lins, spännen, ram, ramdelar 
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Material
Ram  - Polyuretan hård/fl exibel
Funktionsdelar - Polyuretan hård
Lins  - Polykarbonat
Ventilation - Polyuretanskum
Mot ansikte - Polyuretanskum/Microfl eece

Produktionsmetoder
Samtliga plastdelar formsprutas.
De mjuka materialen stansas eller skärs ut.
Produkten använder olika tryckfästen och limmas ihop.
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PROCESS

2.21 MÅL SLUTDESIGN

Från början handlade projektet enbart om OTG-kompatibilitet. 
Under projektets gång utvecklades projektet till att inrikta sig 
även mot andra konceptuella lösningar. I samarbete med Scott 
togs tre huvudmål för slutdesignen fram.

Ge förslag till framtida OTG-lösningar

Passformen bör vara väl utvecklad enligt användartesternas 
resultat. Men även andra lösningar bör vara OTG-anpassade.

i 1
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Utmana Scotts traditionellt sportiga stil.

Våga införa mer livsstilstänk utan att gå över gränsen till vad som 
kan säljas under Scotts varumärke.

Visa på konceptuella lösningar

Scott är ledande inom skidglasögon, går det att hitta nya 
konceptuella lösningar som inspirerar och utmanar till 
nytänkande inom hur produkten fungerar, säljs eller används?

2 3
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RESULTAT

3.0 RESULTAT
Slutresultatet ämnar att utseendemässigt passa in i Scotts 
varumärke men samtidigt utmana det konservativa formspråk 
Scotts skidglasögon har idag och istället knyta an till det mer 
djärva formspråk delar av övriga produktportfolion har. Linjen 
som fortsätter i en vinkel känns igen från fl era andra av Scotts 
produkter, här applicerat på skidglasögats ram och detaljer.

Materialet mot ansiktet är bredare vid 
pannpartiet och står upp ovanför ramen för 
att förhindra luft spalt mellan skidglasögon 
och hjälm.

Tekniska detaljer framhävs av ett 
utskjutande streckmönster för att visa att 
det där fi nns en taktil funktion.

Den karaktäristiska linjen med vinkel 
har använts fl itigt i den slutgiltiga 
formgivningen för att återkoppla till Scotts 
formspråk.

“Linjen som fortsätter 
i en vinkel känns igen 
från flera andra av 
Scotts produkter. 



41Resultat



42 Översikt

RESULTAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.1 ÖVERSIKT
Ventilation: Ingen ventilation rakt genom linsen. 
För att slippa kall luft  rakt mot användarens glasögon 
har ventilationen placerats på toppen och i botten av 
skidglasögat. Placeringen gör också att den det går att rikta 
luft fl ödet.
Flexibel ram: Den bakre ramen har formgivits för att 
vara fl exibel men ha tillräckligt stöd på sidorna för att inte 
trycka mot kindpartiet.

Hård ram: En styv främre del av ramen gör det möjligt för 
fl er tekniska lösningar, ett personligt utseende mm.

Topp del: Logotypplacering i mitten samt räffl  or för att 
visa på funktion.

Face-fit: Scotts justerbara ramlösning har inkorporerats 
och förbättrats.

Tredubbelt ansiktsmaterial: För bästa komfort.

Nedre del Räffl  or belyser att det fi nns en funktion vid de 
nedre formelementen.

Knapp/delningslinje: Knapp för snabblinsfästet. 
Delningslinje som börjar och slutar mot lins för att markera 
var funktionen sker.

Lins: Scotts sfäriska dubbellins för optimal sikt och skärpa, 
här i ny siluette.

Ventilation runt lins: Styv främre del och snabbfäste 
läcker normalt sett luft , här används det till sin fördel och 
skapar en del av ventilationssystemet. 

Strap: Strap helt utan hårda spännen passar både ovanpå 
och under hjälmen, dessutom möjliggör den nya strappen 
andra funktioner.

Silikonfäste: För optimalt grepp mot hård plast på hjälm 
för åkare som kör strappen utanpå hjälmen.
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RESULTAT

3.3 OTG-PASSFORM
Scotts passform har anpassats för OTG-användare. Passformen 
har blivit något bredare. Kindpartiet ger mer plats vertikalt och 
näspartiet ger mer plats vertikalt och horisontellt. Sidorna har 
fått urgröpning för skalmarna med rätt mängd stöd innanför för 
att vara fl exibel utan att ge tryck på användarens kindben.

Försänkt ramBrantare näsparti

Lägre övre del
av näsparti

Mer plats vid 
kindparti

Bredare ram
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Hela mjuka ramen renderad
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RESULTAT

3.4 VENTILATION
Ventilation fi nnes som på de nuvarande skidglasögonen runt 
hela ramen men två konceptuella förslag har också tagits fram 
på alternativa ventilationslösningar. För OTG-användare är 
kondens ett större problem än för “vanliga” användare.
Ett problem är när kall luft  ventileras rakt genom glaset och på 
så sätt kyler ner åkarens glasögon som sedan immar igen vid 
stillastående i exempelvis lift kön, detta har lösts med hjälp av 
luft intag längst upp och längst ner. Konceptidén är att luft en 
från dessa luft intag med hjälp av den hårda ramens utformning   
ska kunna vinklas på ett sätt så att den kalla luft strömmen inte 
träff ar direkt på användarens glasögon.
En hård främre ram används (p.g.a. fl era positiva egenskaper) 
får linsen svårt att täta direkt mot ramen vilket leder till 
läckage, konceptidé nummer 2 innebär att använda detta 
läckage till sin fördel. Genom att sätta ventilationsmaterial 
på den hårda ramen som linsen sedan pressas mot skapas ett 
kontrolerat ventilationssystem kring stora delar av linsen.

Luftintag

Ventilation
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3.5 PASSFORMSSYSTEM
Scotts har sedan tidigare ett väl fungerande passformssystem 
(Scott Fit system). Systemet har bibehållt sin funktion. 
Förändringar har gjorts på justerskruven som nu även accepterar 
ett mynt som justering istället för, som tidigare, endast Scotts 
medföljande verktyg. Detta gör att användaren kan ställa in 
skidglasögonen i backen och på så sätt få ut mer av systemet.

RESULTAT

Scotts patenterade “Fit system” har modifierats för att 
acceptera ett mynt för justering av ramformen. Dimensionen 
baseras på 1 Euro-myntet som är 2.33 mm tjockt.
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RESULTAT

3.6 SNABBLINSFÄSTE
Ett koncept till snabblinsfäste har tagits fram. Placeringen 
baseras  dels på hur användarens skalmar måste passera ut 
ur ramen, dels på de användartester som utförts angående 
var volymer stör minst i synfältet. Systemet fungerar med två 
knappar längst ner  på ramen som håller fast en “krok” som 
är fäst i linsen. I mitten längst upp sitter linsen fäst med en 
gångärnsliknande funktion (likadan som på Scotts LCG modell 
men annan placering.)

23 1

4

1) Tryck på knapparna som sitter längst ner på 
skidglasögonens kortsidor. Ett knäppande ljud 
komer att frånges när linsens “krok” släpper och 
linsen är klar för att avlägsnas från ramen.
2) Det komprimerade ventilationsmaterialet 
mellan lins och ram fungerar som en fj äder och 
trycker ut linsen någon millimeter. Använd 
kanten på plastdelen av linsen för att rotera 
linsen uppåt utan att få fi ngeravtryck på linsen.

3) Fortsätt rotera linsen uppåt tills den släpper 
helt från toppen.
4) Ta bort linsen från ramen
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Hård ram

Fjäder

Knapp

“Krok” från lins



Strap

RESULTAT

3.7 STRAP
Ett nytt strapkoncept har tagits fram. Konceptet löser problemet 
med skavande hårda justeringsspännen speciellt för skid- och 
snowboardåkare som använder skidglasögonens strap under 
hjälmen. Konceptet ämnar också att ge användaren större 
möjlighet att göra produkten personlig. Den nya strappen 
använder fl exibel kardborre för justeringsmöjligheten och är helt 
fri från hårda material mot användarens huvud. 
För att inte glida vid användning utanpå hjälm medföjer en 
silikondel som strappen förs genom och ger fäste mot åkarens 
hjälm.
Ett nytt system för infästning i ramen togs fram för att inte få 
något läckage.

50



Byte av strap steg 2: Trä ur strappen ur fästbiten

Stängt läge/Strap på: En fästbit (blå) som strappen är fäst 
i passar i en försänkning i den hårda ramen. Detta förhindrar 
luft läckage kring strappen.

Byte av strap steg 1: Ta ut fästbiten ut den hårda ramen, 
strappen följer med.

Byte av strap steg 3: Dra ur strappen ur ramen

Elastisk kardborre: Den mjuka delen av kardborren (1) 
är placerad inåt närmast användarens huvud och runt hela 
strappen. Den “hårdare” kardborresidan (2) är placerad från 
huvudet på en liten del längst ut på strappen. Grafi k kan 
appliceras på hela den yttre sidan (3).

2

3

1
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RESULTAT

3.8 MODULSYSTEM
Modulsystemet består av den hårda främre ramen och den nya 
strappen. Tillsammans gör de att skidglasögat går att dela i fyra  
huvuddelar; Lins, hård ram, strap och mjuk ram. Detta ger fl era 
fördelar, idag och i framtiden.

Personligt utseende: Likt dagens mobilskal ger detta system 
användaren själv möjlighet att uttrycka sin personliga stil, 
matcha till sina kläder, eller byta från ena dagen till den andra.

Produktion: Systemet kan utvecklas så att alla Scotts modeller i 
framtiden bygger på samma mjuka ram men att den främre delen 
ändras beroende på modell, funktioner o.s.v. Detta förenklar, gör 
produktionen billigare och förkortar processen från design till 
produktion då det “bara” är den främre hårda ramen som ändras.

Miljö: Systemet kan användas för att göra miljövänligare 
produkter. Exempelvis skulle den främre hårda delen kunna 
göras i ett annat material. Systemet skulle också kunna göra att 
det är enklare att separera olika material för återvinning.
Mer utmande grafik: Mer utmanande grafi k kan användas för 
eft ermarknadsförsäljningen utan att det påverkar Scotts sportiga 
“rena” image på huvudprodukten.

Samarbeten: Perfekt att göra samarbeten eller limited edition-
utgåvor. Exempelvis tillsammans med butiker, konstnärer, 
professionella skidåkare eller skidorter o.s.v.

3D-print: Inom en snar framtid kommer 3D-printern vara var 
mans egendom, eller åtminstone något många har tillgång till. 
Scott kan då sälja nya modeller av den hårda ramen som .stl fi l 
över internet. Allt kunden behöver är Scotts mjuka ram, lins och 
strap. I förlängningen kan även “dummie-fi ler” säljas på fi l där 
exempelvis strapsystem, lins och systemet för att sätta ihop de 
olika delarna ingår medan användaren själv i 3D-program kan 
skapa sin design på övriga ytor.

Problem med detta system: Modulsystemet kan till än 
början vara mer komplicerat att producera än traditionella 
skidglasögon. Systemet lämpar sig bäst för glasögon utan 
snabblinsfäste för att inte priset för den främre ramen och/eller 
det initiala inköpet av hela skidglasögonen ska bli för högt och 
konstruktionen för krånglig.

Eftermarknad/merförsäljning: Modulsystemet skapar 
en lukrativ eft ermarknad av delar. Systemet gör också att 
Scott behåller sina kunder då de enkelt kan uppgradera sina 
skidglasögon med eft ermarknadstillbehör hela tiden. När kunden 
sedan ska köpa nya skidglasögon är tanken att de straps etc. de  
inhandlat passar  Scotts kommande produkter och på så sätt kan 
återanvändas om de fortsätter att handla från Scott.



Your goggle, your style
Den främre hårda ramen kan 
enkelt bytas. Ramen sitter fast 
med snäppfästen.

Välj strap

Välj främre ramVälj lins



Individualiseringsexempel #1: M90 Camo

Individualiseringsexempel #2: Desert Camo



Individualiseringsexempel #3: Rocker

Individualiseringsexempel #4: Rasta



Individualiseringsexempel #5: Pink splatter

Individualiseringsexempel #6: Blood splatter



Individualiseringsexempel #7: The Matrix

Individualiseringsexempel #8: Premium



RESULTAT

3.7 RENDERINGAR

3.9 Renderingar slutgiltig design58
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RESULTAT

3.10 PRESENTATIONSMODELL
En presentationsmodell har tagits fram. Delarna har 
3D-printats och p.g.a. den tunna och organiska formen har 
mycket möda lagts på eft erbearbetning för att få en färdig 
modell. 
Strappen har sytts och Scott-logotypen screentryckts. Av Scott 
erhölls linsämne som mätts och klippts ut och sedan slipats 
till korrekt passform. Även ventilationsmaterial erhölls av 
Scott som laserskurits ut och limmats på plats. Materialet mot 
ansiktet togs från en befi ntlig modell.

3D print innan spackling 
och lackering





62 Sammanfattning

3.11 SAMMANFATTNING

Ge förslag till framtida OTG-lösningar

1
Utmana Scotts traditionellt sportiga stil.

2
Visa på konceptuella lösningar

3

Målgrupp

ÖVRIGT

Scotts varumärke Övriga idéer och lösningar

Utifrån användartesterna har en OTG-
passform tagits fram. Placeringen av 
skidglasögonens olika funktioner har 
anpassats eft er OTG-användarnas önskemål 
och krav.

Den breda målgruppens behov har kunnat 
tillfredställas genom möjligheten att göra 
sina skidglasögon personliga.

Modulsystemet ger möjlighet att göra 
skidglasögon personliga och refl ektera 
användarens livsstil utan att Scott är 
tvungna att förändra den sportiga stilen i 
grundutförandet.

Produkten passar in på Scotts motto 
om “Innovation, Technology & Design”. 
Scotts vinklade linje har genomgående 
använt i slutdesignen och alla tekniska 
funktioner belysts likt Scott gör på sitt övriga 
produktutbud.

Modulsystemet förändrar produktens 
utseende och funktion men kan också 
förändra hur försäljningen av produkten 
går till. Konceptuella lösningar fi nns på 
snabblinsfäste, strapsystem, ventilation och 
justeringssystemet för skidglasögonens ram.

Hjälmkompatibilitet har tagits i beaktning 
vad gäller form av ramen, strappens 
utformning och de åtgärder som gjorts 
för att minska risken för luft spalt mellan 
skidglasögon och hjälm. Mycket tid har 
lagts på den mjuka ramen för att försäkra en 
bekväm passform.
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3.12 SLUTSATS
Projektet har varit en rolig och givande upplevelse. OTG-
passformen var från början tänkt att vara i fokus men under 
projektets gång och genom samtal med Scott där det talats 
om vikten av någon som kommer med nya ögon och ett nytt 
perspektiv har projektet också inriktats mot att hitta konceptuella 
lösningar och idéer, vilket har gett projektet en ny dimension.
Förhoppningen är att konceptet inspirerar Scott till nya OTG-
lösningar men även hur skidglasögon i allmänhet kan förändras 
som produkt och bli mer individanpassade men även hur de i 
framtiden kan distruberas och säljas.
Förhoppningen är att få fortsätta utveckla de konceptuella 
idéerna till produktion.
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KÄLLFÖRTECKNING
Källor:
1) Scott Sports (2014)  - http://www.scott-sports.com/global/sv/company/history/

Bildkällor*:
s 9 vänster   - Scott Sports (2014) - http://dfp2hfrf3mn0u.cloudfront.net/224/2243010001_25171_tif_zoom_5.jpg
s 9 höger   - Scott Sports (2014) - http://dfp2hfrf3mn0u.cloudfront.net/230/2307960196_49612_tif_zoom_1.jpg
s 11    - Blue Tomato (2014) - www.bluetomato.com
s 12 vänster  - http://www.rxsport.co.uk/product_images/k/universal_prod__61102.jpg
s 12 höger topp  - http://www.optikernikramfors.se/sites/149/content/graphics/linser.png
s 12 höger nedre - ttp://www.pro-vue.com/images/new112806/smith_moto_mx.jpg
s 13 vänster   - http://bugoutbagsguru.com/wp-content/uploads/2013/07/snowboarder-portrait.jpg
s13 höger  - Rich Glass - http://cdn.c.photoshelter.com/img-get/I0000AA9nVWXY31s/s/860/860/alisonp1.jpg

*om inget annat anges ägs bilden av Mikael Frisk



BILAGA 1
Antal svar: 45 st

BILAGA 1





BILAGA 2

7 8 9
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1 2

1 2 3

4
5 6

7 8 9

3

3.0 5.4 4.2

3.4 3.2 5.0

4.6 2.0 5.2

Samtliga betyg: 2, 3, 4, 3, 3

Samtliga betyg: 3, 2, 4, 3, 5

Samtliga betyg: 5, 5, 4, 4, 5

Samtliga betyg: 5, 5, 6, 5, 5

Samtliga betyg: 5, 3, 2, 3, 3

Samtliga betyg: 1, 2, 2, 4, 1

Samtliga betyg: 4, 5, 4, 4, 4

Samtliga betyg: 4, 5, 5, 5, 6

Samtliga betyg: 6, 4, 5, 5, 6



Fråga 1: Vilka skidglasögon har du idag?
Alla mina testpersoner hade olika märken på sina skidglasögon.

Jesper 40
Man
Snowboard
Strap utanpå hjälm

Mattias 25
Man
Skidor
Strap utanpå hjälm

Agnes 20
Kvinna
Snowboard
Strap innanför hjälm

Lina 22
Kvinna
Skidor
Strap innanför hjälm

Per-Erik 55
Man
Skidor
Ingen hjälm

Fråga 2: Vad fick dig att köpa just dem?  Vilka aspekter 
var viktigast för dig när du kollade på nya goggles?
Vanligaste svaret var “utseende” och att de var “tillräckligt stora” 
för att fungera med deras glasögon.

Fråga 3: Hur förvarar du dina goggles?
“I mina skidpjäxor/snowboardskor i tillhörande case” svarade 
fl ertalet. De som använde sina skidglasögon utanpå hjälmen för-
varade oft ast skidglasögonen “på hjälmen” också när de inte åker.
Fråga 4: Hur ofta byter du lins?
“Aldrig” var det vanligaste svaret.

Fråga 5: Skulle det vara ett försäljningsargument på dig 
om skidglasögonen på olika sätt gick göra personliga gen-
om färger, funktioner, material eller liknande?
Alla tillfrågade tyckte att det hade varit roligt att kunna göra 
sina skidglasögon personliga. Många svarade att de ville matcha 
skidglasögonen till sina kläder .

Fråga 6: Om “ja” vilket argument känns viktigast, Färg/
grafik, Funktioner, Material eller annat?
“Färg/grafi k”

Fråga 7: Vad kommer du kolla efter nästa gång du ska 
köpa nya goggles?
“OTG” “utseende” och “hjälmopatibilitet” svarade de fl esta.

Sammanfattning intervju:Testpersoner

1

2

3

4

5



BILAGA 3

Medelbetyg:

Antal svar: 23 st

Medelbetyg:

Medelbetyg:

Medelbetyg:

Medelbetyg:

Medelbetyg:

Medelbetyg:

Medelbetyg:

4.00

4.28

3.11

3.22

4.35

4.50

3.00

4.43
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