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Abstract 
The report presents a thesis carried out on behalf of the company SAAB Training and 
Simulation which is situated in Huskvarna. The authors of this report are going to 
graduate as mechanical engineers focusing on product development and design, and 
this thesis should reflect the knowledge obtained during the education. The assignment, 
given from the company was to develop a concept of a stand that will constitute as a 
part of a mobile system for target practice. The reader get to follow throughout the 
project and can hopefully learn from the smart solutions and approaches that have arisen 
during the process. 

 
Today SAAB doesn’t have a mobile application in their portfolio that utilizes the 
benefits of their sensor measuring system, also called the LOMAH-bar. The system 
allows direct feedback to the shooter, which is preferred for training when the purpose 
is to improve the accuracy. The company’s request was a mobile stand that can be 
transported together with the LOMAH-bar and accessories in a box. This stand should 
easily get installed at a shooting range for practice and demounted just as fast after 
finishing the practice. 

 
In order to arrive at a final concept different methods and theories has been taken 
into account. To test and explore ideas several different experiments has been made 
and people in the surroundings has been interrogated to act as test subjects to reach a 
desired   result.   The   final   concept   was   a   construction   with   a   smart design. 
Simple configurations that offered the necessary functional solutions and a low amount 
of components made the choice fall on this particular design. 

 
The thesis gives the company a concept for a possible future product. By having access 
to    this    concept,     the     product     can     be     demonstrated     and     shown 
to potential customers before the product is fully developed. This enables the company 
to ensure interest in the product early in the development stage. 
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Sammanfattning 
Rapporten presenterar ett examensarbete som genomförts på uppdrag av företaget 
SAAB training and simulation i Huskvarna. Författarna av den här rapporten ska 
examineras som maskiningenjörer med inriktning produktutveckling och design och 
detta arbete ska spegla de kunskaper som har erhållits under utbildningen. Uppdraget 
från företaget var att ta fram ett koncept på ett stativ som ska fungera som en del i ett 
mobilt system för övningsskytte. Läsaren får följa med under hela projekt och kan 
förhoppningsvis lära sig av de smarta lösningar och tillvägagångssätt som har 
uppkommit under processens gång. 

 
Idag saknas det en mobil applikation i SAABs produktportfölj som utnyttjar fördelarna 
med deras sensorinmätningssystem, även kallat för LOMAH-balk. Balken möjliggör 
direkt feedback till skytten vilket är att föredra vid träning då tanken är att förbättra 
träffsäkerheten. Deras önskemål var ett mobilt stativ som ska kunna transporteras 
tillsammans med LOMAH-balken samt tillbehör i en låda. Detta stativ ska snabbt kunna 
sättas upp på en skjutbana för att senare demonteras lika fort efter avslutad skjutövning. 

 
För att komma fram till ett slutgiltigt koncept har olika metoder och teorier beaktats. 
För att testa och undersöka idéer har flera olika experiment utförts samt att personer i 
omgivande miljö har förfrågats att agera som testpersoner för att komma fram till ett 
önskat resultat. Det slutgiltiga konceptet blev en konstruktion med en smart design. 
Enkla utformningar som erbjöd nödvändiga funktionslösningar och få ingående delar 
gjorde att valet föll på just detta koncept. 

 
Det utförda arbetet ger företaget ett koncept på en eventuell framtida produkt. Genom 
att ha tillgång till detta kan produkten demonstreras och visas för eventuella kunder 
innan produkten är färdigutvecklad. Detta gör att företaget kan säkerställa intresset för 
produkten tidigt i utvecklingen. 

 
Nyckelord 

LOMAH – Location Of Miss and Hit System 

WBS – Work Breakdown Structure 

PERT – Program Evaluation and Review Technique 

Gantt-schema – Flödesschema för projektledning 

DFM/DFA – Design For Manufacturing/ Design For Assembly 

Gut-feel – Sållningsmetod som är baserad på magkänslan  

KISS – Keep It Simple Stupid 
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Förord 
Författarna vill tacka SAAB Training and Simulation i Huskvarna för att de har gett 
möjligheten till att utföra detta examensarbete. De har även bidragit med teknisk 
handledning under arbetsprocessen vilket har varit till stor hjälp. Ett tack vill även riktas 
till Jönköpings Tekniska Högskola som har stått för rapportutbildning och handledning 
när det har behövts. 
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1. Introduktion 
Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp 
kring. Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs 
studiens omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition. 

 
1.1. Bakgrund 
Detta examensarbete är utfört i samarbete med SAAB training systems vilka utvecklar 
system för militär träning. Huvudsakliga grenen är markbelägen träning i form av 
stridssimulering. En strid simuleras genom att använda lasersändare, GPS och 
datorprogram istället för skarpa skott. Från detta ges möjlighet till dokumentation under 
övningen där resultatet kan utvärderas i efterhand. Förutom detta utvecklar företaget 
olika typer av målmateriel för skarpt skytte såsom; fallmål, rörliga mål och fasta mål. 
Det är just inom denna kategori detta examensarbete utförs. 

SAAB har ett system för inmätning av projektiler(Se bilaga 1) som de har benämnt som 
LOMAH (Location Of Miss And Hit system). LOMAH-balken är en aluminiumbalk 
med två kluster innehållande sensorer som mäter in vart projektiler träffar ett visuellt 
mål. Träffen registreras av sensorerna i LOMAH-balken som skickar koordinaterna till 
presentatören som befinner sig vid skytten. 

Idag finns det ingen effektiv lösning för att kunna använda LOMAH-balken i en mobil 
applikation, utan den sitter monterad på fasta mål så som till exempel SAABs fallmål. 
Företaget har kommit fram till att en bra lösning på problemet skulle kunna vara att ha 
ett mobilt stativ som ska kunna transporteras tillsammans med LOMAH-balken samt 
tillbehör i en låda. Detta stativ ska snabbt kunna sättas upp på en skjutbana för att utöva 
en övning. När skjutövningen är avslutad ska de gå att paketera stativet i lådan igen och 
ta det med sig därifrån. 

Examensarbetet går ut på att ta fram ett sådant stativ till installationskitet åt SAAB. 
Arbetet innefattar större delen av produktframtagningen. En kravspecifikation ska tas 
fram med vägledning från SAAB där alla kraven för produkten ska finnas med. Därifrån 
ska ett antal koncept genereras för att sedermera sållas och till slut utvecklas till ett 
vinnande koncept som ska tillverkas till en prototyp. 

 
1.2. Problembeskrivning 
Nedan beskrivs problemet som skall lösas i arbetet. 

 
1.2.1. Systembeskrivning 
Detta är ett mobilt paket som möjliggör målskytte på avstånd från 100m upp till långa 
avstånd på ca 1400m, beroende på vilken typ av vapen som används. Paketet består av 
tre olika delsystem; Sensorsystem, Presentationssystem och Radiosystem. 

 
Sensorsystemdelen befinner sig under och framför tavlan/figuren och är den del som 
mäter in projektilen i förhållande till en definierad nollpunkt. Efter en uppmätt träff 
eller miss skickas en X- och Y-koordinat i förhållande till nollpunkten. Sensordelen 
består av en LOMAH-balk som fungerar som sensor, en måltavla som visar en visuell 
”nollpunkt”(bulls eye) för skytten och ett stativ som håller fast sensor och måltavla på 
ett stabilt och definierat sätt. 
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Presentatören består av en datorenhet(Laptop, PDA eller en platta) med ett program 
som grafiskt visar träffarna som mäts in av sensordelen. Denna del befinner sig vid 
skytten. Presentatören kan då ge skytten omedelbar feedback om resultatet på varje 
skott med X och Y koordinater samt en grafisk bild för snabbare visuell feedback. Detta 
ger skytten möjlighet att förbättra sitt siktarbete och genomförandet av själva 
avfyrningssekvensen. 

 
Radiosystemet är länken mellan sensordel och presentatören. Det består av två noder, 
en vid sensordelen och en vid presentatören. Vid sensordelen finns en radio, batteri 
(strömförsörjning av radio och sensor)och en kabel som kopplar ihop radion och 
sensorn. Vid presentatören finns motsvarande radio, en korthållsradio (blåtand eller 
WiFi) och batteri som strömförsörjning. 

 
Utöver dessa tre delar finns det en användarhandledning (User guide) som kortfattat 
beskriver systemet, uppsättningen och användning. Den beskriver vad som är viktigt att 
tänka på före och efter en övning samt underhåll som sker direkt efter en övning. För 
att kunna rengöra systemet från skräp och rester efter användning ska det även finnas 
en borste samt ett vattenpass för nivåjustering av sensordelen vi uppsättning av stativet. 

 
Alla delar i systemet utom själva måltavlan packas i en transportlåda. Måltavlan är lös 
och transporteras vid sidan om. 

 
1.2.2. Funktionsbeskrivning 
Stativet skall utformas för portabelt bruk. Brukaren kommer att ta med det ut till 
målplatsen och montera det på avsedd yta. Det ska kunna bäras dit på ett smidigt sätt 
så bärhandtag på stativet eller liknade funktion är fördelaktigt. 

 
Det ska kunna monteras på ojämnheter i marken så en funktion som möjliggör 
korrigering av höjdläget är nödvändigt. Och för att förenkla hanteringen så bör stativet 
inte beså av lösa delar som monteras ihop. 

 
Formspråket ska följa LOMAH-balkens utformning om möjligt. Målet är att det ska 
vara så få unika detaljer som möjligt, detta medför att standarddetaljer önskas; skruv, 
brickor, vred eller liknande. Enkel utformning och sammansättning är ett också 
önskemål. 

 
Tavlorna tål mellan 500 till 7000 stycken skott beroende på material. Detta gör att vissa 
tavlor kommer att användas under en längre tid, dvs. många monteringar och 
demonteringar. Detta kräver en figurhållare som säkerställer exakt montering varje 
gång. För att klara av detta måste systemet vara byggt av rätt material för uppgiften. 
Material bör väljas med hänsyn till miljökrav, kostnad och ytbehandling. Rostfria 
skruvar är utgångsläget då korroderande miljö är oundvikligt. 

 
1.3. Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår det att ett portabelt stativ till ett redan existerande 
system ska utvecklas. Vidare framgår att det finns krav och önskemål på hur det ska 
utvecklas. Därmed är syftet med denna studie: 
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Att samla den nyfunna kunskapen från maskiningenjörsutbildningen, med inriktning 
produktutveckling och design och applicera den på ett projekt. Projektet i fråga går ut 
på att utveckla stativet som ska fungera som en del i ett mobilt system för övningsskytte. 
Företagets förväntningar är en kvalitativ produktutveckling med bra dokumentation 
och ett resultat som redovisas på ett tydligt sätt. 
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar. 

 
En viktig del i och med att stativet ska vara portabelt är att det är lätthanterligt och är 
smidigt att bära. Därmed är studiens första frågeställning: 

 
1. Hur ska stativet utformas för enkelt handhavande? 

 
För att enkelt transportera systemet är det viktigt att alla ingående delar kan paketeras i 
en låda. Därmed är studiens andra frågeställning: 

 
2. Hur konstrueras stativet för att få plats i transportlådan? 

 
Flera av kraven som ställs på systemet utgår ifrån att stativet kommer vara placerat i en 
påfrestande miljö. Därför är det viktigt att detta tas till hänsyn vid konstruktion. Därmed 
är studiens tredje frågeställning: 

 
3. Hur säkerställs bevarad funktion på stativet vid en påfrestande miljö? 

 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras hos SAAB training and simulation. 

 
1.4. Omfång och avgränsningar 
Förslaget om att ta fram ett mobilt stativ till ett installationskit kom ifrån SAAB training 
and simulation då de har ett hål i sortimentet när det kommer till mobila stativ. 
Erbjudandet innefattade att en kravspecifikation, ett koncept, produktionsunderlag, 
prototyptillverkning samt att tester på prototypen skulle utföras. En förstudie eller 
kundundersökning behövde inte göras. Efter att tester på protypen har gjorts läggs 
ansvaret för vidareutveckling samt produktion över på SAAB. 

Prototyptillverkningen och tester hamnar tyvärr utanför rapporten då prototypen inte 
hinner bli klar innan kursen avslutas. 

 
1.5. Disposition 
Rapporten låter läsaren följa med under hela produktutvecklingsprocessen. I början 
presenteras de verktyg som kommer att användas under processen. Senare får läsaren 
följa med i projektplaneringen och vid upprättandet av kravspecifikationen som ligger 
till grund för vilket arbete det är som ska uträttas. Metoden och genomförandet 
presenteras genom att ansatsen beskrivs för att senare gå över i hur arbetsprocessen har 
sett ut. Utförda experiment förklaras och redovisas senare i resultatdelen där även 
slutkonceptet med dess fördelar presenteras. Bortröstade koncept har valts att inte 
redovisas djupgående då detta har ansetts oviktigt för den slutgiltiga lösningen vilket är 
syftet med arbetet. 
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2. Teoretiskt ramverk 
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och de syfte och 
frågeställningar som formulerats. 

 
2.1. Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att kunna besvara frågeställningarna har en undersökning gjorts om olika 
produktutvecklingsmetoder. Dessa metoder har utvärderats och de som ansågs givande 
för projektet undersöktes mer grundligt. 

 
Projektet som frågeställningarna bygger på kräver en tydlig tidsplanering för att hålla 
arbetet strukturerat. Den tidsplaneringen tas enkelt fram genom att använda tre olika 
verktyg; WBS, PERT-schema och ett Gantt-schema. När tidsplaneringen är utförd 
fortgår arbetet med att ta fram en kravspecifikation för att definiera problemet. För att 
uppfylla de uppsatta kraven kommer olika koncept tas fram genom brainstorming. 
Under denna process kommer analogi och KISS vara två underliggande verktyg som 
kommer ha stor roll i dess resultat. Koncepten vidareutvecklas sedermera med varandra 
i en morfologisk matris där senare en för- och nackdelsanalys kommer utföras. 
Koncepten viktas därefter mot varandra och kravspecifikationen för att få fram flera 
attraktiva koncept. Dessa vidareutvecklas med hjälp av DFM/DFA och gut-feel för att 
till sist utvecklas till det slutgiltiga konceptet. 

 
2.1.1. Projektplan 
För att underlätta arbetsprocessen i ett projekt kan olika verktyg användas. För att 
förtydliga målbilden och hur resan dit ska bli kan en WBS göras. WBS står för Work 
Breakdown Structure. En WBS går ut på att projektet bryts ner i mindre deluppgifter 
för att få kontroll över hur arbetet ska läggas upp och dess kostnader m.m. Varje 
segment ska innehålla hanterbara delar så att du enkelt kan bocka av och gå vidare när 
arbetet är utfört. Då en WBS ska täcka hela cykeln från början till slut är det viktigt att 
alla inblandade parter tas med i processplaneringen för att kunna förutse alla 
arbetsuppgifter och kostnader som kommer att uppstå [1]. För att skapa en tidsplan kan 
WBS:en användas och vidareutvecklas till ett PERT-schema. PERT är en förkortning 
av Program Evaluation and Review Technique. I ett PERT-schema utvärderas tiden 
det kommer ta att utföra alla deluppgifter. Antingen så uppskattas tiden under de mest 
önskvärda förhållandena, under normala omständigheter eller en pessimistisk 
uppskattning om allt skulle gå fel. Det tas även hänsyn till vilka delar som kan utföras 
parallellt och vilka som måste vara färdiga innan nästa kan påbörjas [2]. För att 
förtydliga tidigare nämnda verktyg så kan ett Gantt-schema upprättas. Ett Gantt- 
schema är ett flödesschema som redovisar projektets olika faser. Varje fas har ett start- 
och slutdatum som uttrycks som en liggande ”stolpe”. Stolparna är placerade i 
flödesschemat beroende på vilka start- och slutdatum de har och ifall de är beroende av 
varandra. Schemat ger en grafisk bild på hur projektet kommer se ut och kan även 
redovisa milstolpar och delresultat [3]. 

 
2.1.2. Kravspecifikation 
Vid produktutveckling specificeras mått och övriga krav i en kravspecifikation. Dessa 
krav sammanställs i ett dokument som sammanfattar beställarens önskemål och krav på 
produkten. Kravspecifikationen är ett styrande dokument som beskriver hur produkten 
ska utformas. Om kraven inte uppfylls måste koncepten och detaljer bearbetas tills ett 
önskvärt resultat uppnås [3]. 
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2.1.3. Brainstorming 
För att ta fram idéer och lösningar på problem kan brainstorming användas som metod. 
Metoden går ut på att en grupp människor diskuterar fritt och kommer fram med förslag 
på olika idéer och lösningar. Den fungerar även om idégenereringen sker individuellt. 
Grundtanken är att alla förslag är välkomna och ingen idé är sämre än någon annan. Ju 
mer oväntat desto bättre då dessa idéer ofta kan generera nya smarta lösningar i 
slutändan. Det viktigaste är att rita eller skriva ner allt på papper. Målet är att ha så 
många olika förslag som möjligt i slutet så att de förslag som inte anses fungera kan 
sållas bort [3]. 

 
2.1.4. KISS-rule 
KISS står för Keep It Simple, Stupid, vilket betyder att strävan vid produktutvecklingen 
ska vara att hålla det så enkelt som möjligt genom att undvika komplex design i den 
utsträckning det går. Ordagrant översatt betyder det ungefär; ”Håll det enkelt, dummer”. 
Detta är en regel som går att applicera på fler områden än just produktutveckling [3]. 

 
2.1.5. Morfologisk matris 
Morfologiska matrisen är en matris som innehåller ett antal delfunktioner med 
tillhörande lösningar. Metoden skapas med hjälp av tre steg. Steg ett går ut på att bryta 
ned alla önskade funktioner till delfunktioner. Steg två går ut på att ta fram ett antal 
lösningar till varje delfunktion. Steg tre går ut på att sammanfoga olika delfunktioner 
och på så sätt skapa färdiga koncept [3]. 

 
2.1.6. Gut-feel 
Gut-feel betyder magkänsla på svenska och i detta sammanhang så handlar det om en 
sållningsmetod. Metoden grundar sig på beslutstagarens magkänsla. Magkänslan anses 
vara starkare och mer korrekt om kunskap och mer erfarenhet finns om området. 
Metoden används alltså för att sålla bort koncept och idéer som inte tros fungera [4]. 

 
2.1.7. DFM/DFA 
Vid framtagning av en ny produkt eller komponent är det viktigt att effektivisera och 
minska kostnaderna om möjligt. Med hjälp av DFM, Design For Manufacturing, tas 
hela tillverkningscykeln till hänsyn. Här granskas exempelvis komponentens form och 
utförande, därefter bestäms utformning och tillverkningsmetod efter vad som anses vara 
enklast och billigast [3]. 

 
DFA, Design For Assembly innebär att föremålet ska utformas så att monteringen ska 
vara så enkel, tydlig och snabb som möjligt. Allt för att förenkla och minska 
monteringstiden. Om dessa verktyg tas till hänsyn vid konstruktionen kan totala 
kostnaden minska vilket alltid är önskvärt [3]. 

 
2.1.8. Polyas modell 
Polyas modell är en modell som kan appliceras på ett projekt. Den grundar sig på fyra 
huvudfaser; definitionsfas, planeringsfas, utförandefas och utvärderingsfas. I den första 
fasen definieras alla problem, frågan ”Vad?” besvaras och en kravspecifikation 
upprättas. I den andra fasen ställs frågan ”Hur?”, Hur ska problemet lösas och vilken 
väg och riktning ska arbetet ta? I den tredje fasen, utförandefasen, tas ledordet ”Gör!” 
in. Här utförs de arbetet som bestämdes i planeringsfasen, lösningar till problemet 
konstrueras. Det sista steget är utvärderingssteget. Här granskas det utförda arbetet och 
en bedömning av arbetet görs. Både bra och dåliga erfarenheter tas med för att kunna 
förbättra framtida arbete. Ett ledord i denna fas är ”Reflektera!”(Se fig. 1) [5]. 
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3. Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens metoder och genomförande. Vidare 
beskrivs studiens arbetsprocess och dess experiment. Kapitlet avslutas med en 
diskussion kring studiens trovärdighet. 

 
3.1. Ansats 
En fallstudie i produktutveckling har gjorts. För att komma fram till ett slutgiltigt 
koncept har olika metoder och teorier beaktats. För att testa och undersöka idéer har 
flera olika experiment utförts samt att personer i omgivande miljö har förfrågats att 
agera som testpersoner för att komma fram till ett önskat resultat. För att besvara de 
olika frågeställningarna har flera olika metoder använts. 

 
De metoder som har använts är bl.a. WBS och ett PERT-schema för att sedan slutligen 
få fram ett rättvist Gantt-schema. Dessa står beskrivna i kapitel 2, teoretisk ramverk. 
Genom att benämna och tidsbedöma de ingående delmomenten i arbetet kan ett Gantt- 
schema upprättas. (Se bilaga 2). Dessa delmoment baserades på den information och 
fakta som erhållits från företaget samt tidigare erfarenheter från projekt som har drivits 
under utbildningens gång. Gantt-schemat låg som grund för hur arbetsflödet skulle se 
ut samt som en tidsplanering för att hinna bli klara i tid. 

 
För att på ett strukturerat sätt driva processen framåt valdes det att arbeta med Polyas 
modell. Denna modell står beskriven i kapitel 2, teoretisk ramverk. Anledningen till att 
Polyas modell valdes var att den innehåller alla faser som detta projekt har. Samtidigt 
tillåter den justeringar för att anpassas. (Se fig.1) 

 
 
 

 
 

Fig. 1 Polyas modell anpassad för projektet [5]. 
 
 

För att kunna definiera projektet på ett djupare plan skulle en kravspecifikation tas fram. 
Specifikationen togs fram under samråd med SAAB eftersom de har erfarenheter av
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liknande produkter och att det är mot dem arbetet genomfördes. Det enda stora som 
skiljer denna ifrån tidigare produkter, företagets fallmål (även kallade SAAB-mål), 
är att denna ska vara portabel och kunna transporteras i en väska samt att figurtavlan 
inte ska falla vid träff. Alltså kunde en del krav hämtas ifrån tidigare produkter som 
t.ex. vilka temperaturer den skulle klara av och hur hög den skulle vara för att 
anpassas till de olika användarmiljöerna. 

 
Specifikationen utformades med en systembeskrivning i början som kort beskriver 
produktens tänkta funktion följt av kraven. Detta gjordes för att kravspecifikationen 
enkelt ska informera utvecklaren om hur det tänkta systemet fungerar. 
Systembeskrivningen tillsammans med de uppradade kraven ger en tydlig bild av hur 
produkten ska fungera. Kraven delades in i tre olika nivåer beroende på hur stor 
uppfyllnadsgrad de hade. De olika nivåerna var; önskas, bör och skall. För att senare 
kunna benämna och referera till kraven kategoriserades och numrerades dem. Redan 
befintliga tillhörande produkter som nämns i kravspecifikationen lades till som bilagor 
i slutet för ytterligare förtydligande (Se bilaga 3). 

 
För att kunna besvara frågeställningarna påbörjades en produktutvecklingsprocess där 
ett stativ utvecklades. Stativet togs fram utifrån kravspecifikationen. Då 
frågeställningarna speglar kravspecifikationen kommer dessa besvaras under arbetets 
gång. 

 
1. Hur ska stativet utformas för enkelt handhavande? 

 
2. Hur konstrueras stativet för att få plats i transportlådan? 

 
3. Hur säkerställs bevarad funktion på stativet vid påfrestande miljö? 

 
 

3.2. Arbetsprocessen 
För att ta fram koncept på stativet användes brainstorming. Under 
brainstormingsprocessen användes analogi för enkelt komma på idéer. Inspiration 
hämtades bl.a. ifrån kamerastativ, hopfällbara bord och stolar. Även KISS-verktyget 
applicerades då idéerna strävade efter att vara så enkla som möjligt utan att behöva 
kompensera mot de uppsatta kraven. 

 
Vid ett tidigt skede kunde flera av de första idéerna sållas bort med hjälp av gut-feel. 
Stativet består av fyra olika huvuddelar; fot, ben, bord och figurhållare. Dessa 
betraktades som delfunktioner och en morfologisk matris utformades utifrån dessa. Vid 
vidare sållning vägdes för- och nackdelar mot varandra och DFM/DFA applicerades för 
att jämföra och utveckla de olika koncepten. Fem koncept på ben uppskattades klara 
kraven och fick fortsätta vidare i utvecklingsprocessen. Utifrån den morfologiska 
matrisen och med hjälp av de andra nämnda verktygen kunde fem koncept tas fram som 
klarar de uppsatta kraven. 

 
Koncepten förfinades för att därefter modelleras i CAD vilket ger möjligheten att på ett 
tydligare sätt avgöra hur bra de klarar kraven. Eftersom det finns många krav som alla 
är viktiga utformades en sållningsmall i Microsoft Excel(Se bilaga 4) som mätte hur 
bra konstruktionen klarar av kraven. Mallen är uppbyggd av flera olika blad där varje 
koncept presenteras på ett eget blad som beskriver hur konceptet fungerar samt bilder 
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på hur de ser ut. Möjlighet till att kommentera alla kraven lades också till för att göra 
viktningen tydligare. Genom att granska alla kraven och sätta poäng på hur bra 
koncepten uppfyller dem ges en överblick av vilka stativ som uppfyller kraven bäst. Ett 
koncept kan ha max fem och minst ett poäng per krav. Sållningen presenterades för 
företaget där koncepten gallrades, de koncept som gick vidare förfinades och 
utvecklades ytterligare. 

 
För att försäkra att stativet skulle bli stabilt krävdes beräkningar för att uppskatta vilket 
avstånd det ska vara mellan tyngdpunkten och fötterna. För att klara kravet på 
vindkraften som var angivet i kravspecifikationen var detta avstånd avgörande. Detta 
räknades ut genom att uppskatta den kraft som uppkommer från vinden enligt: 

𝐹𝐹d = ½𝐶𝐶d𝜌𝜌𝐴𝐴𝑣𝑣2 [6].  
Där Fd  = Kraft, Cd = Luftmotståndskoefficient, ρ = Mediets densitet A= Projicerad 
area, v = Vindens hastighet. 

 
För att underlätta beräkningarna gjordes en del förenklingar samt antaganden. Det togs 
inte hänsyn till turbulens från vallen som kommer befinna sig framför stativet vid 
användning. Samt att själva stativet inte ansågs bidra till någon vindkraft, utan endast 
figurtavlan. Dessa förenklingar kunde göras då en säkerhetsfaktor lades till som skulle 
kompensera mot eventuella felantaganden. För att kunna räkna fram avståndet mellan 
tyngdpunkten och benen användes en jämviktsberäkning och på så sätt kan kraften 
översättas till en sträcka. Då effektivisering av beräkningarna önskades skapades ett 
program i MatLab där stativets parametrar kan föras in och en siffra på avståndet 
kommer tillbaka som svar. Detta ger möjlighet att på ett effektivt sätt testa olika 
konstruktioner. Koncepten kan då vidareutvecklas ytterligare och fokus kan läggas på 
att få ett lätt stativ som är både robust och samtidigt lätthanterligt. 

 
För att möta dessa krav valdes materialet aluminium till konstruktionen. En annan 
viktig del i materialvalet var att anodiserat aluminium ser fräschare ut längre än vad en 
lackerad yta gör då den inte nöts och korroderar på samma sätt. Att även LOMAH- 
balken är tillverkad av aluminium gjorde valet givet[6]. 

 
Ett gemensamt beslut togs med företaget om vilket av de vidareutvecklade koncepten 
som skulle gå vidare. Valet föll på koncept 3 (Se bilaga 4) då en stor fördel är att 
konceptet innehåller få unika delar samtidigt som designspråket är samma som på 
LOMAH- balken. 

 
Utvecklingsarbetet av figurhållaren började på samma sätt som utvecklingen av benen 
där ett antal koncept togs fram (Se bilaga 6) och utvärderades. Eftersom att alla 
figurhållare har olika fördelar gjordes ingen sållning där de olika koncepten vägdes mot 
varandra utan för- och nackdelar vägdes mot varandra. Då ingen av figurhållarna 
ansågs vara tillräckligt bra för att arbeta vidare med beslutades det att arbeta fram ett 
nytt koncept. Detta koncept utgick ifrån de äldre konceptens fördelar vid 
konceptframtagningen. 
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Då koncept på både ben och figurhållare valts utformades ett bord vars uppgift är att 
hålla benen, figurhållare och LOMAH-balken. Under detta arbete användes DFM-och 
DFA-verktygen vilket ledde till att en del komponenter kunde sammanfogas till en enda 
komponent. Delar som inte ska gå att ta isär valdes att svetsas fast för att på så sätt 
minska monteringssteg och för att minska antalet skruvar och muttrar i stativet. Det 
kontrollerades även om samma storlek på skruvarna kunde användas på flera ställen 
samtidigt som att onödiga skruvar togs bort. 

Eftersom att bordet är tillverkat av en plåt drogs slutsatsen i samråd med företaget att 
någon typ av förstärkning kommer behövas för att säkerställa dess stabilitet. Bordet 
blev därför förstärkt med syftet att motverka böjning vid påfrestningar. Detta kan göras 
på tre sätt enligt formeln för balkböjning. Det första som går att åtgärda är att göra 
bordets bredd kortare vilket inte är ett alternativ då ett visst avstånd mellan benen måste 
bibehållas. Den andra faktorn som kan ändras är E-modulen, men eftersom 
materialvalet baseras på andra parametrar kan inte denna påverkas heller. Då återstår 
det bara en sak att göra, detta är att öka tröghetsmomentet på detaljen. Ett önskemål var 
dock att förstärkningen inte skulle bidra till ökad vikt eller framstå som en tung detalj. 

Under arbetet med bordet lades det fokus på två huvudfunktioner vilka var att 
förstärkningen helst inte skulle vara en egen del och att den skulle om möjligt lösa 
infästning för andra detaljer. Målet var att detaljer som redan ska sitta fast i bordet skulle 
modifieras och utformas för att hjälpa till att styva upp bordet. Arbetet med 
förstärkningar fortsatte därefter med resterande delar. Målet var att varje förstärkning 
skulle vara en del av någonting annat. Även fötterna som utvecklades parallellt 
förstärktes och utformades för att uppfylla de ställda kraven. 

För att stativet ska klara av starkare vindar krävs det att konstruktionen är stabil och att 
det finns funktioner som möjliggör någon typ av förankring. Slutsatsen drogs att om 
vikten på stativet ökas samt om tyngdpunkten flyttas ner blir stativet mer stabilt. Detta 
betyder att stativet blir stabilare om vikter hängs eller läggs på det. Vikterna ska helst 
vara placerade så nära marken som möjligt för att flytta ner tyngdpunkten. En annan 
lösning är att låsa stativets fötter och på så sätt förhindra att de lyfter från marken. Detta 
kan göras med till exempel vikter, markspikar eller liknande. 

Efter att konceptet ansågs färdigutvecklat startade arbetet med att göra ritningar (Se 
bilaga 5) inför tillverkningen. Ritningarna gjordes efter ett upplägg som utgick ifrån tre 
olika ritningstyper; detaljritningar, samansättningsritningar och monteringsritningar 
enligt en europeisk ISO-standard. Detaljritningarna innehåller alla stativets enskilda 
komponenter. Dessa delar måttsattes med alla funktionsmått och toleranssattes efter 
beräknade toleranskedjor. Efter att alla detaljritningarna var klara gjordes alla 
samansättningsritningar vilka var ritningar på detaljer som permanent skulle sättas ihop 
genom svetsning. De har alla nödvändiga mått och svetsbeteckningar som behövs för 
att en färdigmonterad detalj ska kunna tillverkas. Efter detta gjordes 
monteringsritningarna vilka innehöll delar som inte skulle monteras permanent. Dessa 
innehåller alla konstruktionselement samt andra standarddetaljer som används till 
stativet. För att göra ritningarna tydligare och lättare att tolka tillades en notis som 
förklarade att CAD underlag får användas för mått som inte är angivna på ritningen. 
Bockningsradier, vissa hål och avrundningar lades in med hjälp av måttjämkning samt 
notiser som beskriver hur detaljen ska se ut. Ritningarna samt en beställningslista 
lämnades över till företaget för att bli granskat och senare godkänt för tillverkning. 
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3.3. Experiment 

3.3.1. Avstånd mellan LOMAH-balk och figurhållare 
En viktig parameter i konstruktionen var inte måttsatt i kravspecifikationen och ett 
experiment krävdes för att få fram rätt siffra. Kravet i fråga var hur långt det skulle vara 
mellan baksidan av LOMAH-balken till framsidan av figurhållaren för att sladden till 
radiosystemet enkelt skulle kunna fästas. Sladden är cirka 1 meter lång och har en 
kontakt som har en diameter på 0.02 meter och en längd på 0.05 meter. En enkel 
konstruktion byggdes i trä där figurhållaren fästes så att den går att skjuta fram och 
tillbaka. Detta möjliggör att olika avstånd kunde ställas in. Fem försökspersoner, män 
med en ålder mellan 20-65, fick testa för att bedöma om de uppsatta avståndet var 
rimligt. Målet var att alla, oberoende av storlek på händerna, enkelt skulle kunna sätta 
i kontakten. 

 
3.3.2. Stabilitetstest 
Figurtavlan har en area på 0,45 m² och tar upp mycket vind i förhållande till övriga 
delar av konstruktionen. En enklare beräkning på vindkraften vid 7-och 15 m/s utfördes 
och en skalmodell byggdes i verkstaden för att få en uppfattning om hur stabilt stativet 
egentligen var. Skalmodellen efterliknade stativet på ett sådant sätt att tyngdpunkten 
var placerad på samma plats som på det riktiga stativet. Vikten och avståndet mellan 
benen var proportionerliga vilket gjorde att stativets stabilitet kan utvärderas. 
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4. Resultat 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av resultatet av studien. Viktiga områden tas 
upp och slutligen återkopplas texten till de ställda frågorna. 

 
4.1. Slutgiltigt koncept 
Slutgiltiga produkten (Se fig. 2) blev en påbyggnad av benkoncept tre (Se bilaga 7). 
Stativet försågs med en platt fot och en specialanpassad figurhållare som innehöll de 
flesta av de tidigare konceptens fördelar. Att valet föll på just koncept tre beror på ett 
flertal olika faktorer. Det ger bland annat möjlighet till att paketeras i lådan på ett bättre 
sätt jämfört med de andra koncepten då det är möjligt att ta bort benen helt från övriga 
stativet. En teleskopsfunktion tillåter även enskilda justeringar på varje ben vilket 
medför att stativet är enkelt att justera i våg oberoende av varierad terräng. Att det är 
ett koncept med enkla och få delar hjälper också till att avgöra valet. 

 
 

 
 

Fig. 2 Slutgiltig produkt 
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4.1.1. Förstärkningar 
Förstärkningen av bordet kan delas upp vertikalt och horisontellt sätt ovanifrån (Se fig.3 
& fig.4). Bordets kortsidor har förstärkts genom att fyrkantsprofiler har svetsas dit. 
Dessa profiler löser även monteringen av benen. Långsidorna har förstärkts genom att 
bocka ned kanterna på bordet. För att utnyttja konstruktionen maximalt möjliggör även 
den böjda plåten infästning av andra komponenter. Den agerar även stöd vid svetsning 
av övriga detaljer på stativet för att underlätta vid tillverkning. 

 
 
 

 
 

Fig. 3 Bord bakifrån och dess förstärkningar. 
 

 
 

Fig. 4 Bord underifrån och dess förstärkningar. 1. Förstärkning med infästning för 
handtag 2. Förstärkning med infästning förfigurhållare 3. Fyrkantsprofil för 

förstärkning och infästning av ben. 
 
 
 

Figurhållarens två huvuddelar har även dem förstärkts genom att kanterna har bockats. 
Kortsidorna på främre figurhållardelen (den vänstra plattan som är placerad vertikalt på 
bilden nedan) kunde böjas på så sätt att de även kunde användas som stopp till tavlan 
samt till infästning av en bladfjäder. Den böjda delen vilar även ovanpå bordet vilket 
medför att den blir ännu starkare mot böjning (Se fig. 5). Den övre delens förstärkning 
blev en enkel bockning som gav sluttande kanter, detta medförde att monteringen av 

2 
3 

1 
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tavlan förenklades då den mer följsamt kan glida ner mellan plattorna. Även fötterna 
fick upp-bockade kanter för att bli mera stabila och ge en mer robust känsla. 

 

 
 

Fig. 5 Figurhållaren och dess förstärkningar. 1. Bockat stopp 2. Figurhållare bakdel med 
bokad förstärkning 3. Bladfjäder 4. Anläggningsyta figurhållare/bord. 5. Figurhållare fram 
del med bockad förstärkning. 

1 

2 
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4.1.2. Ben 
De benen som valdes (Se fig. 6) består av en enkel konstruktion som bygger på att 
benen är löstagbara samt att de är likadana runtom hela stativet. Detta gör att benen inte 
har någon speciell plats utan kan monteras i vilket som av de fyra möjliga hålen. Benen 
blir samtidigt billigare att tillverka när de alla har samma utformning, då det hade blivit 
mer kostsamt att ha flera olika ingående delar. Konstruktionen är byggd utav 
standardiserade fyrkantsrör med två olika dimensioner som har bearbetats för att skapa 
ett ben med en teleskopisk funktion. Den yttre profilen är uppbyggd av två delar vilka 
sågas snett för att sedan svetsas ihop och på så vis skapa en böjd profil. Hål för 
infästning av ben i bord samt spår för teleskopsfunktion skärs också ut. För att kunna 
låsa teleskopbenet har en bult med ett vred monterats fast. För att förhindra att bulten 
snurrar sitter en fyrkantig platta gängad på bulten (Se fig.7). Detta gör att användaren 
enkelt kan justera benen efter önskad höjd samt att stativet alltid kommer kunna stå i 
våg vilket är ett utav de uppsatta kraven. 

 
 
 
 

 
 

 
Fig. 6 Ben med monterad fot. 

Fig. 7 Låsbricka för mutter i benet. 

1. Låsbricka 

1 
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4.1.3. Figurhållare 
Då de första fyra koncepten för figurhållare (Se bilaga 6) utvärderats konstruerades den 
slutgiltiga figurhållaren(Se fig. 8). Det är en robust men samtidigt enkel konstruktion. 
Designen är gjord så att alla mekaniska delar alltid är väl skyddade mot nedfallande 
skräp och jord vid ett monterat tillstånd. Detta uppnåddes genom att placera rörliga 
delar under bordet. När stativet inte har en tavla monterad på sig är den enkel att hålla 
ren från smuts tack vare den öppna designen som bidrar till att smutsen inte fastnar på 
kritiska ställen. För att göra figurhållaren användarvänlig utformades konstruktionen 
endast med ett vred vilket även utrustades med en tryckfjäder för att figurhållaren 
automatiskt ska öppnas när vredet skruvas loss. Detta möjliggör även en snabb 
montering vilket är önskvärt då ofta flera stativ ska monteras av en person. En 
bladfjäder placerades på sidan av figurhållaren (Se fig. 9) vilken ser till att tavlor alltid 
trycker mot ena hörnet oavsett tjocklek och bredd. Detta för att säkerställa att 
nollpunkten alltid förblir densamma oavsett antalet monteringar och demonteringar. 

 
 

  
 
 

Fig. 8 Bord med figurhållare framifrån. Fig. 9 Bord med figurhållare underifrån. 
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4.1.4. Fötter 
Valet av fot till stativet föll på följande design(Se fig. 10). Foten består av en platt plåt 
med bockade kanter och stansade hål. Dessa hål hjälper till att motverka glidning mot 
de underlag de står på. Det finns även ett större hål som möjliggör infästning av en 
markspik för att öka förankringsmöjligheterna. Foten består av två komponenter vilket 
är plattan och en bearbetad u-balk som fotplattan svetsat ihop med. Fördelarna med 
denna design är att den är billig att tillverka i mindre volymer samt att vikter i form av 
sandsäckar eller en annan tyngd enkelt kan placeras på den stora fotplattan vid 
förankring. För att skapa en bra förbindelse till benen valdes det att använda en u-balk 
som träs genom två hål i fotplattan för att sedan svetsas fast på fotens undersida. Detta 
gjordes för att förhindra att balken ska kunna monteras snett eller i fel riktning samtidigt 
som att svetsen döljs på undersidan på ett fint sätt. U-balken har även bearbetas till en 
form som möjliggör montering av fötterna med benen genom en bult och mutter (Se 
fig. 6). 

 
 

 
 

Fig. 10 Fotplatta med u-balk för att kunna fästas i benet. 
 
 
 

4.1.5. Tillbehör/Detaljer 
De tillbehör eller detaljer som slutligen fick sitta på det färdiga konceptet valdes med 
stor omsorg. Målet var att ha så många standarddetaljer som möjligt samt att dessa ska 
passa in i företagets designspråk. En annan viktig parameter var att den valda 
komponenten ska finnas tillgänglig flera år framåt också ifall de skulle behövas bytas 
ut i framtiden. Dessa större produkter, alltså inte muttrar och skruvar, valdes från en 
leverantör som företaget brukar använda sig av för att förenkla framtida produktion. 
Nedan visas några utav de utvalda tillbehör som används på slutkonceptet. 

 
Ett snett handtag i plastbeklädd aluminium valdes eftersom det är enkelt och bekvämt 
att greppa tag i även om plattan med figurhållare ligger ner. Handtaget bidrar till att 
stativet blir mer lätthanterligt vilket är ett av kraven (Se fig. 11) 

 
Eftersom att stativet ska monteras manuellt kommer detta att utföras utav olika 
personer. Stress och andra yttre faktorer i en militär miljö kan påverka hur arbetet utförs. 
Det var därför viktigt att välja en detalj som tydligt påvisar vilken funktion den erhåller. 
Vid justering av teleskopsfunktionen valdes vredet nedan (Se fig. 12). Detta ger på ett 
tydligt sätt en indikation av att det är just den som ska användas vid justering av benen. 
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Även här fanns tänket; Keep it simple stupid! En storlek valdes så att lagom kraft kunde 
föras över från handen till vredet. 

 
En svårighet med att välja ett koncept där alla fyra ben ska monteras för att fullborda 
konstruktionen är att det måste vara enkelt. Eftersom att flera stativ kanske ska monteras 
efter varandra så blir det väldigt många ben att sätta fast eftersom varje stativ har fyra 
stycken. Genom att använda sig utav spärrbultar (Se fig. 13) förenklas processen. Dessa 
hängs fast på varje kortsida med hjälp av en fästvajer (Se fig. 14). Detta gör att inga 
små lösa delar som är svåra att hitta i transportlådan behövs. Så fort benet har förts in i 
bordsplattans fyrkantsprofil är det bara att säkra upp med spärrbulten som enkelt förs 
in samtidigt som den röda knappen hålls inne. När spärrbulten har gått igenom båda 
profilernas väggar släpps knappen och små piggar åker ut på änden och försäkrar 
montören om att benen sitter på plats. 

 

 

 

 
 
 

Fig.11 GN565.2 Fig. 12 WN534 Fig. 13 GN114.3 Fig.14 GN111.2 
 
 
 

4.2. Frågeställning 
Svårigheten med frågeställningarna är att svaren går in i varandra. För att kunna besvara 
den första frågan utan att behöva ändra resultatet helt när resterande frågeställningar 
ska besvaras krävs det att arbetet med alla frågor sker parallellt. Ett grovt 
underdimensionerat stativ med massvis av komplexa lösningar kommer utan problem 
fått plats i transportlådan. Det kommer däremot inte bli lika enkelt att hantera och 
komponenterna är mer utsatta vid påfrestande miljöer. Det slutgiltiga konceptet består 
av flera delar som monteras på plats. 

 
Genom att välja en konstruktion bestående av flera olika delar kan den på ett mer 
effektivt sätt paketeras i lådan utan att behöva vikas ihop på ett komplicerat sätt. För att 
stativet ska vara både lätt och hållbart har en stor del av arbetet gått ut på att 
sammanfoga funktioner för att minska komplexiteten och samtidigt antalet delar. 
Genom att göra detta får stativet ett robust men samtidigt enkelt utseende som alla klarar 
av att förstå och använda utan förkunskaper. Att arbeta med KISS är en förutsättning 
för att på ett bra sätt lyckas vid konstruktion av ett sådant stativ. Det är en förhållandevis 
enkel produkt som dock tenderar att snabbt bli komplex. Valet av att använda vred och 
liknande detaljer av standardtyp ger stativet ett exklusivt utseende till en förhållandevis 
liten kostnad. Det blir även tydligt vilka delar som går att justera och inte vilket bidrar 
till ett lätthanterligt stativ. För att klara den tuffa miljön byggdes stativet med minst 1 
mm spel i alla teleskopiska delar. Genom att göra detta minskas risken för att dessa 
områden kärvar om det kommer in grus och skräp. Delar som är känsliga för 
påfrestningar placerades på en skyddad plats som möjligt. Allt detta resulterade i ett 
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stativ som uppfyller de uppsatta kraven, besvarar frågeställningarna och ger en 
förklaring till hur problemen ska lösas. 

 
1. Hur ska stativet utformas för enkelt handhavande? 
2. Hur konstrueras stativet för att få plats i transportlådan? 
3. Hur säkerställs bevarad funktion på stativet vid påfrestande miljö? 

 
4.3. Resultat av Experiment 

4.3.1. Analys av Avstånd mellan LOMAH-balk och figurhållare 
Ett antaget värde på 0.15 meter var utgångsläget vid utformningen av konstruktionen. 
Därifrån tilläts ett spann på ±0.1 meter. Det minsta möjliga avståndet med 0.01 meter 
säkerhetsmarginal blev slutligen 0 .11 meter (Se fig. 15). Detta ansågs av alla 
testpersoner som ett ultimat mått utan att överdimensionera. 

 

 
 

Fig. 15 Experiment på avstånd mellan LOMAH-balk och figurhållare 
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4.3.2. Analys av Stabilitetstest 
Stabilitetstestet bekräftade att stativet upplevs stabilt samt att de utförda beräkningarna 
bekräftades. Benen till skalmodellen (Se fig. 16 och fig. 17) förkortades succesivt under 
experimentets gång för ge en uppfattning om när stativet börjar upplevas ostabilt. Detta 
experiment gav inga direkta värden som kunde användas vid konstruktionen utan gav 
en riktlinje för hur stabilt stativet upplevs. 

 

  
 

Fig. 16 Stabilitetstest Fig. 17 Stabilitetstest 
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5. Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare arbete/forskning. 

 
5.1. Resultat 
Det erhållna resultatet är en helt ny produkt som tar träningen dit soldaterna befinner 
sig. Produkten möjliggör träning i all typ av terräng oberoende av väderlek. Vid 
transport och förvaring befinner sig hela stativet i ett skyddat tillstånd. Fördelarna med 
den skyddande lådan som stativet paketeras i är att den samlar alla ingående delar samt 
att den underlättar transportering. Den rektangulära formen på lådan gör att de är enkelt 
att förvara dem. 

 
Stativet är utformat för att kunna monteras av en person utan bruksanvisning. Eftersom 
stativet har få monteringssteg kan personen med enkelhet montera flera stativ efter 
varandra. Detta medför att förberedelserna inför en skjutövning inte behöver vara 
beroende av många personer. 

 
Den mobila utformningen skapar en nya förutsättningar för LOMAH-balken. De nya 
förutsättningarna innebär att LOMAH-balken även kan lanseras som en mobil lösning 
vilket skapar möjligheter på nya marknader. 

 
Arbetet ger företaget ett koncept på en eventuell framtida produkt. Genom att ha 
tillgång till detta koncept kan produkten demonstreras och visas för eventuella kunder 
innan produkten är färdigutvecklad. Detta gör att företaget kan säkerställa intresset för 
produkten tidigt i utvecklingen. Detta ger även möjlighet att avbryta utvecklingen i ett 
tidigt stadie om så önskas och på så sätt minska utgifterna. Stativet ger företaget ett 
utgångsläge som de kan testa och utvärdera för att skapa en grund till den slutgiltiga 
produkten. 

 
5.2. Begränsningar 
Stativet som utvecklats har inte möjlighet att använda andra sensorsystem än LOMAH- 
balken. Det stödjer heller inte montering av krökta mål vilket många av företagets andra 
produkter består utav. Dessa två saker gör att stativet blir låst i sitt användande. Något 
positivt med att det är anpassat för raka tavlor är att användaren kan använda 
hemmagjorda tavlor av varierande material bara dimensionerna är desamma. Detta kan 
vara vanligt förekommande och denna information låg till grund varför det valdes att 
anpassas mot raka tavlor. Stativet saknar något inbyggt skydd så det måste placeras 
bakom en befintlig skyddsvall. 

 
5.3. Slutsatser och rekommendationer 
Att utföra arbetet med hjälp av Polyas modell gav en tydlig och bra överblick på 
projektets alla ingående faser. En fördel var att den tillät förändringar. Vissa delar togs 
bort då dessa inte ansågs behövas i projektet och några andra lades till efter önskemål 
från företaget. Det som hade kunnat förbättras till ett framtida projekt skulle ha varit 
att delat upp ansvaret för de olika delarna i projektplanen. Om de inblandade har ett 
ansvarområde är det lättare att hålla koll på var arbetets fokus måste ligga för att följa 
tidsplanen på ett bra sätt. 
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För att minska eventuella missförstånd hade det varit fördelaktigt att gå igenom alla 
krav ordentligt tillsammans med företaget i ett tidigt skede. Detta för att inte skapa 
missförstånd som senare påverkar hur lång tid utvecklingen tar och i värsta fall hur bra 
produkten blir. Ett strukturerat och tydligt arbetsflöde där alla inblandade har en tydlig 
bild av vad som förväntas av dem är nyckeln till ett lyckat projekt. 

 
I arbetet delades stativet upp i olika delar för att på så sätt få mera spridning i de olika 
konceptvarianterna. Detta har varit ett bra sätt eftersom det gett en bred spridning av 
olika koncepttyper. Det som hade kunnat förbättra resultatet ytterligare skulle ha varit 
att på ett mera strukturerat sätt behandla mera ingående detaljer på liknande sätt. 

 
Det svåraste kravet att uppfylla i projektet var krav 1.8.1 (Se bilaga 3). Detta krav 
begränsar vikten på stativet vilket var svårt att hålla ned. Anledningen till att det var 
svårt var att stativet skulle ha en robust känsla. Detta gjorde att många delar av stativet 
överdimensionerades. Därför lades det mycket tid på att få stativet att se robust ut men 
samtidigt ha en låg vikt. 

 
5.4. Vidare arbete/forskning 
Nästa steg i utvecklingen kommer vara att testa stativet och se hur bra det presterar i 
verkligheten. Detta är något som kommer att utföras tillsammans med företaget för att 
se om stativet verkligen uppfyller kraven. Testdata kan sedan utvärderas och se hur bra 
slutresultatet egentligen var. Utöver detta skulle det kunna vara värt att utveckla vidare 
några av de andra koncepten för att avgöra om sållningarna verkligen stämde eller om 
något annat koncept uppfyllde kraven bättre. Det kan också vara utav intresse att utföra 
större tester på vindlast för att hitta ett mera exakt värde att bygga efter. Då stativet 
endast är byggt för att bli en prototyp skulle det från företagets sida vara intressant med 
en version av det som är mera anpassad till en massproduktion. 
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