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Sammanfattning 
Denna rapport behandlar arbetet med att ta fram en ny produkt med ändamålet att underlätta för 

jägare som jagar med hund. 

I ungefär tio år har så kallade GPS-pejlar använts av jägare. Hunden utrustas med ett 

sändarhalsband och hundföraren tar med sig en handenhet på vilken denne kan se vart hunden 

befinner sig. Genom en undersökning riktad mot hundförare som görs i projektets startskede 

klargörs dock ett behov av ett nytt sätt att bära handenheten vid jakt, någon typ av 

dockningsstation. Något som tillåter hundföraren att kunna utnyttja pejlens praktiska funktioner 

och fortfarande ha båda händer fria till att exempelvis hålla i sitt vapen eller klättra i branta 

sluttningar.  

En målsättning skapas för projektet, att ta fram ett produktkoncept vilket utgör en 

dockningsstation för en pejl av modellen Astro 320 från tillverkaren Garmin. Produkten skall 

vara tillförlitlig i fält, tillåta hundföraren att i alla lägen ha båda händer tillgängliga och inte 

begränsa varken rörlighet eller skytte. Utifrån den undersökning som görs skapas även en 

kravspecifikation vilken används som riktlinje i arbetet med dockningsstationen.  

I projektets slutskede genereras ett koncept bestående av tre delsystem, ett enhetsfäste vilket 

fäster i handenheten, ett armfäste vilket sitter som ett armband runt hundförarens underarm samt 

en länk vilken kopplar samman de två övriga delsystemen. Länken består av två separata delar 

vilka enkelt kan docka stabilt i varandra och lika enkelt tas isär och erbjuder hundföraren val av 

vart denne vill bära handenheten samt vilken vinkel handenheten har gentemot underarmen. 

Armfästet är utrustat med ett särskilt designat klickspänne vilket genom två lägen både erbjuder 

stabil fastspänning av dockningsstationen och snabb justeringsmöjlighet av handenhetens 

placering på underarmen.  

En fysisk funktionsprototyp tillverkas för att utföra tester på och utvärdera resultatet av projektet. 

Efter tester kan det konstateras att samtliga krav i kravspecifikationen uppfyllts, att projektets 

målsättning har nåtts och att konceptet anses ha god potential för vidareutveckling till en färdig 

välfungerande produkt. 

 

Nyckelord: Jakt, Handenhet, GPS-Pejl, Astro 320, Dockningsstation, Informationssökning, 

Konceptutveckling 
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Abstract 
This report reviews the process of designing a new product with the purpose of aiding hunters 

using dogs. 

Since approximately 10 years GPS tacking devices have been used by hunters using dogs. The 

dog is equipped with a transmitting collar and the hunter brings a hand held receiver unit. The 

hunter can keep track of the dog’s current position through the handheld units display. But 

through a survey targeted at hunters, which is done in the first phase of the project, a desire for a 

new method of carrying the unit, some sort of docking system, is made clear. A device which 

would allow the user to utilize the handheld unites practical features while retaining full 

capability to use both hands to hold their weapon or climb steep slopes. 

An objective for the project is formed, to design a product concept for a docking station made to 

fit the product Garmin Astro 320. The docking station should be reliable during hunting, allow 

the user to always retain the possibility of using both hands and it shouldn’t decrease neither 

movement nor the ability to shoot. Based on the survey a list of requirements is made which acts 

as guidelines during the design process. 

In the later phases of the project a product concept is designed consisting of three subsystems, a 

unit attachment which attaches to the handheld unit, an arm attachment which mounts the users 

forearm and a link connecting the other subsystems. The link consists of two separate parts that 

easily dock with each other and as easily are separated allowing the user to choose where to 

carry the unit and at what angle it sits on the forearm. The arm attachment is equipped with a 

specially designed clip buckle with two modes, offering both a stabile attachment to the arm and 

the possibility to quickly adjust the attachments positioning around the forearm. 

A physical prototype is made for testing in order to evaluate the projects results. After completed 

tests the results establish that all the requirements have been met, the project obtained its 

objective and the product concept has a lot of potential to further develop into a functioning 

product. 

 

Nyckelord: Hunting, GPS tracking device, Hand held unit, Astro 320, Docking station, 

Research, Concept developments 
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NOMENKLATUR 

Nedan beskrivs beteckningar i form av symboler samt förkortningar som används i denna studie 

och rapport.  

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

E Elasticitetsmodul (Pa) 

Iy Yttröghetsmoment (m
4
)  

M Moment (Nm) 

Fp Kraft vid länk-koppling (N) 

Fd Kraft från användare(N) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

δB  Förskjutning vid böjning (m) 

θB Vinkel vid böjning (grader, ◦) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

h Höjd (m) 

b Bredd (m) 

L Längd (m) 

d1 Distans för fingertryck (m) 

d2 Distans för flänsövergång (m) 

d3 Distans för flänskant (m) 

 

Förkortningar 

CAD Computer Aided Design 

CAE Computer Aided Engineering  

FEM Finit Element Method 

GPS Global Positioning System 
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1 INTRODUKTION 

Detta kapitel beskriver bakgrund, syfte, avgränsningar för det utförda projektet. Under rubriken 

metodik redogörs planerat arbetssätt för projektet.  

1.1 Bakgrund 

 

Sedan ett par år tillbaka har så kallade GPS-pejlar som används vid jakt med hund funnits på 

marknaden. Pejlen består av två enheter, ett sändarhalsband som sitter kring hundens hals samt 

en handenhet som hundföraren tar med sig. På handenheten kan hundföraren sedan se på en karta 

relativt exakt var hunden befinner sig. Ett hjälpmedel som avsevärt lugnat nervösa 

hundförare t.ex. vid jakt nära större vägar. Men med detta pejlkoncept finns ett retsamt problem. 

Pejlen bygger helt på det visuella vilket leder till att hundföraren måste släppa fokus från skogen 

och jakten för att se efter var hunden befinner sig. Detta har lett till att otaliga 

chanser att fälla ett jaktbyte gått till spillo, då jägare istället för att stå redo stått med 

vapnet på axeln, ena handen upptagen och fokus på pejlskärmen. Det blir även väldigt många 

repetitioner upp och ned ur fickan med handenheten under en jaktdag. Projektet grundas på 

spekulationen att det vore fördelaktigt med ett fäste så att hundföraren slipper hålla enheten i 

handen. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med detta projekt är att framställa en produkt som underlättar jakten för hundförare. Till 

att börja med bör det undersökas huruvida det finns ett behov av en dockningsstation för 

handenheten. Om behovet är befintligt skall detta tillgodoses och ett koncept på en 

dockningsstation skall tas fram. 

 

1.3 Mål 

 

Målet med detta projekt är att utveckla ett koncept på en produkt, vilken består av ett fäste för 

handenheten av modellen Astro 320 från tillverkaren Garmin. Efter undersökningar och vidare 

utveckling av koncept ska en slutsats kunna dras om denna produkt satisfierar följande frågor:  

1. Kommer produkten att förhindra användaren från att konstant dra enheten upp och ned ur 

fickan?  

2. Kommer användaren kunna stå redo med båda händer på anlagt vapen och fortfarande 

kunna nyttja handenhetens praktiska funktioner?  

3. Är produkten tillförlitlig i fält, samtidigt som den inte kommer i vägen vid varken rörelse 

eller skytte?  

Efter undersökning är målet att utforma en kravspecifikation. I projektets slutskede skall en 

fysisk funktionsprototyp ha tillverkats, där målet är att kunna verifiera konceptets resultat. 
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1.4 Avgränsning 

 

Detta projekt handlar om att ta fram ett koncept på ett fäste/dockningsstation. En avgränsning 

som görs är att det som i projektets slutskede har tagits fram är just ett lovande koncept, inte en 

produkt redo för försäljning. Vidare analyser av till exempel hållfasthet, livslängd och 

kostnadseffektivitet vid eventuell tillverkning kan vara nödvändiga innan produkten är i sådant 

skick att den kan lanseras på marknaden. En jämförande analys till möjliga konkurrenters 

marknads-/tillverkningskostnad kommer därför ej att göras.  

 

Projektet innefattar att framställa en fysisk funktionsprototyp. Inte heller detta är en färdig 

produkt som skall klara år av användande i utsatta förhållanden. Den är i fösta hand till för att 

kunna utföra tester på att konceptet uppfyller de tänkta målen och att konstruktionslösningarna 

fungerar. 

 

1.5 Metodik 

 

Arbetet inleds med en informationssökningsfas. För att utreda behovet av en eventuell 

dockningsstation och vad som önskas av den från tänkta användares sida, görs en 

konsumentundersökning i form av en enkät riktad till hundförare. Med hjälp av svaren från 

enkäten görs en välutvecklad och användbar kravspecifikation, som grund för 

konceptutvecklingen, Kap. 2-3. 

Även den befintliga marknaden av liknande fästen och dockningar undersöks för att finna 

inspiration och iaktta eventuell konkurrens. 

Utifrån kravspecifikationen påbörjas konceptframtagningen. Den inleds med en 

konceptgenereringsfas där olika konceptidéer tas fram fritt. De olika koncepten ställs mot 

varandra och vägs med avseende på deras för- respektive nackdelar. Det koncept som når bäst 

resultat väljs som slutgiltigt koncept och vidareutvecklas, Kap. 4 Konceptgenerering. 

En visuell tredimensionell prototyp (en CAD-modell) tas fram i programmet Solid Edge ST7.
1
  

För att välja lämpliga material till ingående komponenter används programmet CES EduPack.
2
 

På ansatta delar görs hållfasthetsberäkningar samt FEM-analyser med hjälp av programmet 

ANSYS 15.0 Workbench.
3
 

Med CAD-modellen som mall framställs en fysisk funktionsprototyp. I huvudsak 3D-printas 

hårda delar. Med den fysiska prototypen kan tester utföras för att konstatera huruvida produkten 

uppfyller kravspecifikationen, Kap. 6-7. 

Den planerade utvecklingsprocessen följer det mönster strukturerad produktutveckling brukar 

göra. Som det beskrivs i boken ”Systemutveckling - Funktionsprinciper, mekaniska 

komponenter och gränssnitt” (Andersson, 2005)
4
 så följer produktutveckling ofta den så kallade 

V-modellen. En förenklad bild av V-modellen visas i Figur 1. 

                                                 
1
 Siemens 2014. (CAD-program) Solid Edge ST7 

2
 Granta Design 2015. CES EduPack “Level 2” (Datorprogram) 

3
 ANSYS 2013.(CAE-program) ”ANSYS 15.0 Workbench” 

4
 Andersson, Sören (2005). ”Systemutveckling - Funktionsprinciper, mekaniska komponenter och gränssnitt”. 

Stockholm: Institutionen för maskinkonstruktion, KTH 
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Vidare beskriver Andersson (2005)  att den vanliga typen av produktutveckling genomgår 

följande steg. 

• Förstudier och produktspecificering.  

• Konceptgenerering och val av koncept.  

• Principkonstruktion.  

• Detaljkonstruktion.  

• Tillverknings- och slutkonstruktion 

Utvecklingsprocessen för dockningsstationen kommer att gå genom dessa steg och avslutas efter 

steget principkonstruktion.  

Figur 1. [Andersson, 2005]. Förenklad figur av en utvecklingsprocess enligt V-modellen.  
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2 INFORMATIONSSÖKNING 

2.1 Referensram 

 

För att hitta inspiration, användbara lösningar och produkter som kan komma att jämföras med 

den nyutvecklade dockningsstationen har sökningar på populära hemsidor där teman som jakt 

och fritid står i fokus utförts. Följande företag vilka säljer jakt- och fritidsprodukter antingen 

genom webbutik eller fysiska butiker har studerats: 

Jakthandeln
5
 

XXL
6
 

Cabelas
7
 

Active outfit
8
 

Följande bilder visar exempel på produkter och på marknaden existerande koncept, se Figur 2. 

 

Figur 2. Olika koncept på fasten till handenheten, A-D. 

En produkt där handenheten fästs i byxorna, alternativt i skärpet finns på marknaden(A). Enheten 

fästs då i två spår och en ursparning på dess baksida mot ett “klipp” vilket har två skenor som går 

i enhetens spår och en klack som låser systemet i skenornas längdriktning. Klippet kan i sin tur 

gripa tag om en byxlinning eller ett skärp. Fästet (B) bygger på samma låsmekanism, men 

klacken är här en egen ledad del som spänns av en torsionsfjäder. 

                                                 
5
 Jakthandeln ©2015. ”Övrigt”  (Webbutik) http://www.jakthandeln.se/search.aspx?searchterm=astro  

6
 XXL. “Jaktradio och GPS” (Webbutik) https://www.xxl.se/vildmark/jakt/jaktradio-gps/c/220208 

7
 Cabelas ©1996-2016, ”Handheld GPS & Accessories”. (Webbutik) 

http://www.cabelas.com/catalog/browse/handheld-gps-accessories/_/N-1100154/Ns-CATEGORY_SEQ_104361480 
8
 Active Outfit 2013, ”Jaktutrustning, hund”. (Webbutik) http://www.activeoutfit.se/sv/186-hund 

A D 

C 

B 

http://www.jakthandeln.se/search.aspx?searchterm=astro
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En annan typ av infästning (C) omsluter enheten i högre omfattning med tre utlöpande armar 

längs handenhetens konturer vilka håller den på plats.  

 

Den produkt som med störst sannolikhet kan komma att konkurrera med den nya 

dockningsstationen har ett koncept där handenheten fästs på jackans bröst och kan vinklas ut för 

att användaren ska kunna se skärmen (D). Även detta fäste bygger på lösningen med skenor och 

klack.  

Utifrån dessa olika befintliga produkter kan mycket inspiration hämtas till dockningsstationen, 

särskilt till infästningen av handenheten. 

 

2.2 Konsumentundersökning 

 

En frågeenkät har skickats ut till ett flertal jägare där de har svarat på frågor angående deras egna 

upplevelser kring användandet av handenhet vid jakt som hundförare. Frågorna är valda på så 

sätt att de inkomna svaren tydligt visar jägarnas möjliga misstycke över nuvarande produkter, 

vad de tycker är bra, samt önskemål om förändring och utveckling. Denna frågeenkät hittas i 

Bilagor, som Bilaga A. 

2.3 Användningsområde 

 

Dockningsstationen skall som tidigare nämnt användas under löshundsjakt. För att ta fram ett 

välanpassat koncept undersöks den miljö och de situationer som dockningsstationen kan tänkas 

utsättas för. Löshundsjakt bedrivs på många varierande vis på olika platser, men fokus läggs på 

hur man jagar med hund i norden och framför allt i Sverige. Olika hundraser används för att jaga 

olika vilt i varierande miljö. Från oroligt täta granskogar i söder, till mellansveriges blandskog, 

till Norrlands storskogar och till och med i fjällvärlden. Kort sagt så används hundpejlarna i 

princip i hela Sveriges natur, i lättframkomligt åkerlandskap likaväl som oländig mycket svår 

terräng. Hundföraren arbetar tillsammans med sin hund och detta kan innebära relativt 

ansträngande strapatser. Passage genom täta träd och buskage, klättring upp och ned för rejäla 

branter och i vissa fall löpning genom skog och mark. Detta görs i väder varierande mellan varm 

sensommar i augusti till minusgrader och snö i januari. Vid förflyttningar bär hundföraren oftast 

sitt vapen i en rem på axeln och när denne kommer närmare djuren hålles vapnet istället i 

händerna. Då vill hundföraren stå med vapnet så nära redo för skott som denne kan utan att trötta 

ut armarna. I denna position vore det optimalt om pejlen fortfarande kunde avläsas, utan att 

behöva släppa vapnet med ena handen. Önskvärt är att dockningsstationen kan användas i alla de 

fall man jagar med hund, vilket ställer karv på att den är stabil, komfortabel, sitter åtkomligt och 

inte kommer i vägen. 
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2.4 Mätningar 

 

I kapitel 4 konstateras det att dockningsstationen bör sitta på underarmen för bästa resultat. För 

att fastslå inom vilket spann eventuella justeringsmöjligheter bör ligga undersöks hemsidor med 

databaser inom antropometri, Högskolan i Skövde (2011)
9
 och Delft University of Technology 

(2016)
10

. Antropometri är en vetenskap vilken behandlar människokroppens olika mått. 

Antropometri används just vid produktutveckling, för att kunna framställa produkter vilka fysiskt 

passar den tänkta målgruppen.  

 

Fördelningen av antropometriska mått brukar approximeras med en normalfördelningskurva. 

Detta innebär att de flesta mått vilka samlats ligger kring medelvärdet, medan det blir 

symmetriskt färre mått ju större eller mindre de är gentemot medelvärdet. Här används också 

begreppet percentiler. En underarm med omkrets i exempelvis den 90:e percentilen har en 

omkrets större än 90 % av underarmarna i undersökningen. 

 

Trots försök att hitta antropometriska data på underarmar hittas inte det eftersökta. Längder av 

underarmar finns på de hemsidor som undersöks, men underarmars omkrets uteblir. Därför 

används en annan metod för att fastslå inom vilket spann justeringsmöjligheter bör ligga. Femtio 

slumpmässigt utvalda personers underarmar mäts. Omkretsen av varje underarm mäts uppe vid 

armvecket (där de flesta underarmar är som störst) samt vid handleden. På detta sätt fås ett 

intervall inom vilket dockningsstationen bör vara justerbar. En tabell över samtliga mätvärden 

hittas i Bilagor, som Bilaga D.   

                                                 
9
 Högskolan I Skövde (2011). http://antropometri.se/index.php 

10
 Delft University of Technology (2016). http://dined.io.tudelft.nl/en 
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3 KRAVSPECIFIKATION 

Utifrån Konsumentundersökningen som gjordes har ett behov av ett nytt koncept på 

dockningsstation till handenheten klargjorts. De synpunkter och uttryckande som de svarande 

har förmedlat är grunden till utvecklingen av det nya konceptets Kravspecifikation. 

Kravspecifikationen visas nedan: 
 

Tabell 1. Kravspecifikation för dockningsstation 

Krav nr Dockningsstationen skall… 

1 ... vara justerbar på ett sådant sätt att den kan användas av alla mellan den 5:e och den 

95:e percentilen inom testgruppen på 50 personer. 

2 … i alla lägen vara stabil och garanterat sitta stilla på underarmen trots vid jakt 

förekommande förhållanden. 

3 … ge användaren möjligheten att vid anlagt vapen kunna se enhetens skärm, utan 

vridning av huvudet. 

4 … varken blockera synfält eller begränsa rörlighet vid skytte eller längre 

förflyttningar. 

5 … vara bekväm att bära under en hel jaktdag, minst 6 timmar. 

6 … inte upplevas tung att bära under en hel dags jakt, minst 6 timmar. 

7 … vara tyst då den inte justeras. 

8 … fungera både med standardantenn och skogsantenn av mjuk typ. 

 

Konsumentundersökningen visade även att aspekterna funktion och bekvämlighet är viktigast, 

medan design och produktens utseende spelar en mindre viktig roll för slutresultatet. 



 20 

  



 21 

4 KONCEPTGENERERING 

Följande kapitel beskriver konceptidéer som tagits fram som förslag, samt hur valet av koncept 

att vidareutveckla genomförts. 

 
 

 

 

 

Det som kravspecifikationen med säkerhet medför är att den nya dockningsstationen bör sitta på 

användarens ena underarm då det är det ända stället på kroppen som satisfierar krav (3). Detta 

har påkommits då egna tester gjorts med anlagt vapen och kontroll av periferiseendet. 

 

Konstruktionen av hela dockningsstationen kan delas upp i tre delsystem. Ett Enhetsfäste som 

fäster handenheten i dockningsstationen, ett Armfäste som fäster dockningsstationen på armen 

och en Länk mellan enhetsfästet och armfästet. Följaktligen sitter enhetsfästet ihop med en del 

av länken och armfästet ihop med en annan (vilket klargörs senare i rapporten), men för att 

tydligt beskriva arbetsprocessen så behandlas de olika delsystemen i olika avsnitt i rapporten. 

För vartdera delsystem har olika konceptidéer tagits fram och vägts mot varandra för att hitta 

bästa möjliga lösning. Nedan följer en redogörelse över hur koncept för vartdera delsystem har 

valts. 

 

  

Figur 3.[Larry Quandahl, 2014]. Figuren är ej skalenlig, utan visar grovt 

periferiseendet hos skytt (markerat med röd streckad linje). Grönt område 

markerar tänkt placering av dockningsstationen. 
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4.1 Enhetsfäste 
 
Efter undersökning kring Garmin Astro 320 och liknande produkter föreslås två koncept på 

enhetsfäste.  

 

Koncept 4.1.1 omsluter handenheten till viss del och sitter som ett skal på baksidan. En bygel 

böjs ut när handenheten trycks in i skalet och säkerställer sedan att enheten sitter på plats genom 

att den, när den geometriskt tillåts av enhetens kant, går tillbaka till ursprungsläget och omsluter 

enhetens nedre del. Se Figur 3. 

 

 

 

Koncept 4.1.2 sitter med hjälp av redan existerande spår på handenhetens baksida. En relativ 

Koncept 4.1.1 liten klack sitter på detta fäste för att matcha en inskjutning i handenheten och 

därmed säkerställa att den sitter på plats.  

 

Enhetsfästets huvudsakliga uppgift i den sammansatta dockningsstationen är att med stor 

säkerhet hålla handenheten på plats vid alla eventuella påfrestningar under jakt, samt möjliggöra 

vidare dockning mot länk. Båda koncepten för enhetsfäste möjliggör vidare konstruktion av 

dockningsmodul, dock anses Koncept 4.1.2 vara ett mindre och smidigare alternativ, en 

egenskap som efterfrågats i konsumentundersökningen. Koncept 4.1.2 kommer därför att 

vidareutvecklas och i detalj konstrueras. Koncept 4.1.1 bedöms dock som en säkrare låsning av 

handenheten, varför vissa egenskaper från 4.1.1 kommer att kombineras med koncept 4.1.2. 

 

 

  

Figur 4. [Kiwi Tools] Koncept 4.1.1 

Figur 5. [ Hylte Jakt & Lantman] Koncept 4.1.2 
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4.2 Armfäste 

 

Koncept 
4.2.1 Syntetiskt gummi används mycket inom behandling av idrottsrelaterade skador där ett 

överdrag av materialet omsluter kroppsdelen i fråga på ett ergonomiskt sätt. Denna form av 

omslutning kan vara ett alternativ till koncept för armfästet. Koncept 4.2.1 utformas som 

en överdragsärm, där armfästet täcker hela underarmen. Inga spännen behövs, utan ärmen 

sitter fast enbart med hjälp av materialets elasticitet. 

 

4.2.2 Smalare band, ca 30-80 mm bred med relativt koncept 4.2.1 liten elasticitet och 

klickspänne, figur 6.  

 

 

 

4.2.3 Smalare band, ca 30-80 mm bred med liknande elasticitet som koncept 4.2.2 och 

kardborrespänne.  

  

Figur 6. [Mc David, 2016] Koncept 4.2.1, 

överdragsärm 

Figur 8. [Fastech Europe] Koncept 4.2.3 

Figur 7. [Panduro Hobby] Exempel på spänne till koncept 4.2.2 
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Krav 
Fem för armfästet relevanta krav från kravspecifikationen väljs ut för att väga de olika koncepten 

mot varandra. 

 

Krav: 

1 Vara justerbar på det sätt att den kan användas oavsett kroppsstorlek och klädmängd. 

2 I alla lägen vara stabil och sitta stilla på underarmen. 

5 Vara bekväm att bära under en hel jakt, minst 6 timmar. 

6 Inte upplevas tung att bära under en hel jakt, minst 6 timmar. 

7 Vara tyst då den inte justeras. 

 

Alla koncepten anses ha potential för att klara de krav som ställts, dock har de olika egenskaper 

vilket gör att de varierar i hur säkert de bedöms klara kraven. En tabell möjliggör ett lättare val 

av vilket av koncepten som ska komma att utvecklas mer utförligt. De olika kraven viktas enligt 

en av rapportförfattarna subjektiv bedömning av vilka krav som är viktigast. Stabilitet bedöms 

som det mest vidkommande kravet eftersom en instabil lösning i värsta fall skulle kunna leda till 

att dockningsstationen och handenheten tappas vilket skulle innebära en frustrerande ekonomisk 

förlust och risk till stora svårigheter att återfinna hunden. Även bekvämlighet bedöms mer 

betydande än övriga krav varför det viktas gentemot de andra kraven. Koncept 4.2.1 används 

som referenskoncept och de två andra koncepten får plus eller minuspoäng utefter hur de 

förhåller sig till referenskonceptet. Se Tabell 2. 
 

Tabell 2. Viktning av koncept för armfäste. 

Krav Viktning Koncept 4.2.1 Koncept 4.2.2 Koncept 4.2.3 

1 1 0 1 1 

2 2 0 1 1 

5 1,5 0 -1 -1 

6 1 0 0 0 

7 1 0 0 -1 

Total   0 1,5 0,5 

 

Koncept 4.2.2 anses anta högst potential för goda resultat, och väljs därför till det koncept som 

vidareutvecklas till armfästet. 
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4.3 Länk 

 
Koncept  
4.3.1 Kardborre på både enhetsfästet och armfästet vilket skapar en länk av en 

”kardborrekoppling”.  

 

4.3.2 Dockning, där två hakar används för att fästa enheten. Förhöjningar och försänkningar i 

form av spår sitter på länkens övre respektive undre del. Spåren hindrar vridning av enhet 

då den är ”dockad”, men samtidigt möjliggör val av vinkel då den fästs. 

 

 

4.3.3 Dockning, där fjädrar trycker på spårpassade kulor som reglerar enhetens vridning. Den 

övre och undre delen av länken hålles samman av en skruv. 

Krav 
2 I alla lägen vara stabil och garanterat sitta stilla på underarmen. 

3 Ge möjlighet att vid anlagt vapen kunna se enhetens skärm, utan vridning av huvudet. 

Vidare utvecklat ska användaren kunna bestämma med vilken vinkel enheten ska sitta i 

förhållande till underarmen. 

6 Inte upplevas tung att bära under en hel jakt, minst 6 timmar. 

7 Vara tyst då den inte justeras. 

På samma sätt som i avsnitt 4.2 viktas de olika kraven i Tabell 3 även här genom en av 

rapportförfattarna subjektiv bedömning av kravens relevansnivå. 

Figur 9. Snittad vy av koncept 4.3.2 

Figur 10. Förenklad och snittad vy av koncept 4.3.3 I cylindrarna ovanför kulorna 

skall det sitta tryckfjädrar. 
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Tabell 3. Viktning av koncept för länk. 

Krav Viktning Koncept 1 Koncept 2 Koncept 3 

2 2 0 2 1 

3 1,5 0 -1 -1 

6 1 0 0 0 

7 1,5 0 1 1 

Total   0 4 2 

 

 

Koncept 4.3.2 anses anta högst potential för goda resultat, och väljs därför till det koncept som 

vidareutvecklas som länk. 

 

Efter jämförelse och vägning väljs ett slutgiltigt koncept för hela dockningsstationen att 

vidareutveckla. Det slutgiltiga konceptet består av 4.1.1 som enhetsfäste, 4.2.2 som armfäste och 

4.3.2 som länk mellan dem. 
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5 VIDAREUTVECKLING AV VALT KONCEPT 

Detta kapitel redogör för hur valda koncept har vidareutvecklats del för del till ett slutgiltigt 

koncept för hela dockningsstationen. Även materialval för ingående delar behandlas. Alla 

illustrationer i följande kapiter är framtagna med hjälp av programmet Solid Edge ST7. 

 

5.1 Enhetsfäste 
 

Som tidigare nämnt i avsnitt 4.1 vidareutvecklas i huvudsak koncept 4.1.2. Med 3D-printing i 

åtanke förenklas formerna från befintliga produkter så att enhetsfästet i så stor utsträckning som 

möjligt består av plana ytor och räta vinklar. Infästningen av enheten bygger på två skenor vilka 

begränsar fem av handenhetens frihetsgrader gentemot fästet och en låsklack som låser 

handenheten i den sjätte frihetsgraden.  

 

En egenskap lånas dock av koncept 4.1.1. Det sätt på vilket koncept 4.1.1 omsluter handenheten 

anses önskvärt att efterlikna. Därför tillförs en krok på fästets baksida genom vilken ett resårband 

träs. Resårbandet spänns runt handenhetens tjocka GPS-antenn och bidrar ytterligare till 

låsningen i handenhetens längdriktning. Det utgör på samma sätt även en sista säkerhet ifall 

låsklacken skulle glida ur ursparningen på handenhetens baksida, Figur 13-14.  

 

 

För att finna rätt dimensioner till enhetsfästet mättes både handenheten och ett befintligt 

bältesklipp. En ritning med grundliga mått för enhetsfästet finnes i Bilagor under Bilaga B.  

Figur 11. Enhetsfästet 

Figur 12. Skenor och klack 
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Figur 13. Sidvy av enhetsfästet 

Figur 14. Krok för resårband 
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5.2 Armfäste 
 

Bredden på bandet begränsas av två parametrar. Ett bredare band medför större stabilitet, men ett 

bredare band drabbas mer negativt av formförändringar av underarmen. Ett mycket brett band 

tillåter mer vridning då det inte sitter åt där armen smalnat av. En subjektiv bedömning görs av 

rapportförfattarna av vilken bredd bandet bör ha och väljs till 35 mm. Längden på bandet sätts 

för att tillfredsställa det mått vilket motsvarar den 95:e percentilen av testgruppen på 50 personer 

vars underarmar mäts. Den nedre gränsen är alltid uppfylld med denna typ av band. Till längden 

av bandet adderas 5 cm extra längd i det fall användaren skulle bära en tjock jacka. 

 

Spännet utformas som ett klassiskt klickspänne men med en modifikation. Istället för ett par 

öppningar i vilka spännet låser görs två par öppningar. Detta för att ge armfästet två lägen för att 

tillfredsställa kravet om justerbarhet. De innersta öppningarna är ett spänt läge i vilket bandet, 

efter justering av bandets längd, sitter tillräckligt hårt runt armen för att hålla dockningsstationen 

stilla och stabil. 

Figur 16. Spänne, hane 

Figur 15. Spänne, hona 
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De yttersta öppningarna är ett justeringsläge som ger bandet en längre omkrets vilket möjliggör 

snabb justering av dockningsstationens läge på underarmen utan risk att tappa 

dockningsstationen. 

Användaren kan ha dockningsstationen placerad så att handenheten ligger på utsidan underarmen 

vid längre förflyttning. Sedan klicka ut spännet till justeringsläget och snabbt vrida 

dockningsstationen till insidan armen innan den spänns ihop igen, vilket tillåter användaren att se 

enhetens skärm utan att denne behöver vrida huvudet vid anlagt vapen. En ritning med grundliga 

mått för klickspännet finnes i Bilagor under Bilaga B. 

 

 

  

Figur 17. Assemblerat spänne 
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5.3 Länk 
 
Länken består av två delar, en överdel och en underdel. De två delarna är separata men dockar i 

varandra på ett sätt så att val av vinkel för handenheten möjliggörs och att de sitter stabilt ihop då 

länken är dockad, Figur 18-19. 

 

 

 

Underdelen består av en bottenplatta genom vilken armfästets band träs, samt en 

dockningscylinder. Dockningscylindern är försedd med en fläns runt mantelytan samt fyra 

positionsklackar på cylinderns topp. Cylinderns övre kant är även fasad, Figur 20-22. 

Figur 18. Länkens delar separerade 

Figur 19. Länken dockad 
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Figur 21. Sidvy av länkens underdel 

Figur 22. Topvy av länkens underdel 

Figur 20. Länkens underdel 
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Överdelen av länken utgörs av enhetsfästets undersida. Enhetsfästets bottenplatta är försedd med 

åtta positionsspår i vilka dockningscylinderns klackar passar. Detta tillåter val av vinkel för 

handenheten när den dockas samt låser den i tre frihetsgrader då den sitter dockad. Vinkelrät mot 

enhetsfästets undersida löper två hakar ut vilka häktar fast på undersidan dockningscylinderns 

fläns då fästet dockar och låser handenheten i resterande frihetsgrader. Även hakarna är fasade 

på dess undersida vilket tillåter glidning mot cylinderns fasning och att användaren vid dockning 

endast behöver pressa överdelen och underdelen mot varandra.  Hakarnas baksida är försedda 

med grepp med hjälp av vilka användaren böjer ut hakarna utanför cylinderns flens för att ta isär 

länkens båda delar, Figur 23-27.  Ritningar av länkens delar hittas i Bilagor under Bilaga B. 

 

  

Figur 23. Enhetsfästets undersida med positionsspår 

Figur 24. Fasningar på hake och cylinder 
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Figur 25. Länkens överdel 

Figur 26. Hake 

Figur 27. Snittad vy av dockad länk 

Figur 25. Enhetsfäste, isometrisk vy 
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Kommande beräkningar och utryck för hållfasthet av haken är tagna ur Lundh, Hans 

(2000). Grundläggande hållfasthetslära.
11

 Vid töjning av haken på länkens överdel förändras 

yttröghetsmomentet Iy och därmed den krävda kraften Fd på ett icke linjärt sätt vid ändring av 

dess höjd (h), se ekv(1) och Figur 28. E-modulen förhåller sig dock linjärt till den nämnda 

kraften. Höjden h, d.v.s. hakens tjocklek fastställs därför till 1,5 mm. Vilket vidare möjliggör en 

enklare metod att ta fram förslag på materialet med önskad E-modul (Kapitel 5.4.1).  

 

 
𝐼𝑦 =

𝑏ℎ3

12
 

(1) 

 

 

 

Figur 28. Hake med införda krafter 

Uppskattad dragkraft som krävs för att lossa länken (per hake):  

 

10 < Fd < 30 [N]. 

 

Denna uppskattning är gjord utifrån känslan av att öppna produkter med liknande funktion t.ex. 

batteriluckor hos olika elektronikprodukter. Matematiska hållfasthetsberäkningar görs på haken 

där den sökta E-modulen bidrar till att kraften Fd ligger inom det givna intervallet. De ekvationer 

som används visas nedan enligt ekv(2-7). 

 

 
𝛿𝐵 =

𝑀𝐿2

2𝐸𝐼𝑦
 

(2) 

 

 

                                                 
11

 Lundh, Hans (2000). ”Grundläggande hållfasthetslära”. 3. uppl. Stockholm: Institutionen för hållfasthetslära, 

KTH 

δB 
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𝜃𝐵 =

𝑀𝐿

𝐸𝐼𝑦
 

(3) 

 

 
𝑑3 = 𝛿𝐵 +  𝜃𝐵 ∙ (𝑑3 +

ℎ

2
) 

(4) 

 

 𝐹𝑑 = 𝐹𝑝 (5) 

 

 

 𝑀𝐵 = 𝐹𝑑 ∙ 𝑑1 + 𝐹𝑝 ∙ 𝑑2 (6) 

 

 
𝐹𝑑 =

𝑀𝐵

(𝑑1 + 𝑑2)
 

(7) 

 

 

Uträkningar är gjorda i programmet MATLAB 15a
12

 med referens till Figur 28 ovan, och kan ses 

i Bilagor under Bilaga C. 

 

Med det givna intervallet på kraften Fd och uträkningarna i MATLAB 15a har en graf tagits 

fram, vilken åskådliggör inom vilket intervall det valda materialets E-modul bör ligga, Figur 29. 

 

 

Figur 29. Intervall för sökt E-modul 

Enligt uträkningarna och grafens utryck bör den sökta E-modulen ligga inom intervallet 1 - 2,5 

GPa. För att senare i Kapitel 5.4 kunna sätta ytterligare krav på materialet som ska väljas tas ett 

spänningsintervall fram med hjälp av MATLAB 15a. Uträkning av detta spänningsintervall 

ligger i Bilagor under Bilaga C. Resultat visas i en graf illustrerad nedan, Figur 30. 

                                                 
12

 Mathworks 2015. ”MATLAB R2015a” (Datorprogram) 
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Figur 30. Spänningsintervall 

Spänningen visar sig kunna uppgå till nästan 90 MPa för högsta E-modul då haken precis töjs till 

dess att länken kan lossas eller klicka fast. Krafters storlek och angreppspunkter är definierade 

utefter ett tänkt fall då användaren hakar loss länken. De spänningar som anses kritiska uppstår 

vid både hakens rot och dess brytning till överhäng, se Figur 31. Bilderna är tagna från 

programmet ANSYS Workbench 15.0 där spänningarna(enligt von Mises) visar ett allmänt fall. 

 

 

Figur 31. Spänningskoncentrationer i haken vid pålagd last 

 

För att motverka höga spänningskoncentrationer har avrundningar gjorts kring dessa kritiska 

områden, Figur 32. 
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Figur 33. Utböjning av haken vid pålagd last 

 

 

 

 

 
  

Figur 32. Avrundningar för att minska spänningskoncentrationer 
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5.4 Materialval 
 
5.4.1 Enhetsfäste och spänne 
 
Både spännet och enhetsfästet har en passningsfunktion vilket kräver en viss elasticitet och 

styrka. Materialvalet till de båda modulerna kommer därför att vara liknande. Att använda 

samma material till flera olika komponenter förenklar och effektiviserar även tillverkningen.  

Givet ifrån beräkningarna i Kapitel 5.1 samt framtagna itererade värden på de båda 

komponenterna har resulterat i följande insatta krav i CES Edu Pack, tabell 4. Iterationer av 

insatta värden gällande hårdhet och sträckgräns ger en jämförande grund och en rimlig mängd 

återstående material, där av gällande värden nedan. 

 

Tabell 4. Krav på eftersökt material 

Materialegenskaper Min Max 

E-modul 1 GPa 2,5 GPa 

Sträckgräns 40 MPa - 

Hårdhet (Vickers) 15 VH - 

Formbarhet 5 av 5 - 

 

En graf liknande den som togs fram angående länkplattan är även här grunden till vilka material 

som väljs att gå in djupare på, Figur 34. 

Figur 34. Material vilka uppfyller krav enligt Tabell 4  

 

Som diagrammet ovan visar är det två material som visar sig ligga i stort omfång inom det E-

moduls-intervall som är sökt, Polystyren(PS) samt Akrynolitrin Butadien Styren(ABS). Följande 

fakta om material är tagna från programmet CES Edu Pack. 
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Polystyren (PS) 

Polystyren är en amorf termoplast vilken är lätt att forma och gjuta. Gjutningen fungerar bra i 

och med att materialet har låg krympning. PS-plasten har en hård och styv karaktär samt är 

mycket billig. Nackdelen med PS-plasten är att den bland annat har lätt för att spricka vilket 

grundas i en skör struktur. 

 

Akrynolitrin Butadien Styren(ABS)  

ABS-plast kan varieras och framställas med många olika egenskaper. ABS-plasten liknar till stor 

del PS-plast med dess styrka och hårdet, men har en något starkare och mer slagtålig yta. Plasten 

kan lätt formgjutas och är inte lika spröd som PS. 

 

Slutsats-(Spänne/Enhetsfäste) 

Nackdelen med både PS- och ABS-plast är att de har dålig resistens mot UV-ljus, då deras 

materialegenskaper kan försämras. ABS-plasten kan för att motverka dessa defekter av UV-ljus 

byta ut sitt innehåll av butadien och ersätta det med ett akrylgummi. Plasten kallas då för ASA-

plast och har en något sämre styrka och hårdhet.  

Med denna jämförelse gjord är slutsatsen att ABS-plast, alternativt ASA-plast bör användas som 

material till både Spännet och Enhetsfästet. 

 
5.4.2 Armfäste 
Bandets funktion innebär i första hand att säkerställa dockningsstationens plats på underarmen. 

Bandet måste därför kunna utsättas för hård utomhusmiljö samt klara av relativt höga dragkrafter 

då dockningsstationen både ska spännas åt runt armen, samt bli utsatt för stötar och dragningar i 

och med risken för att den fastnar i buskage och dylikt. För att hitta ett lämpligt material till detta 

armfäste har produkter som utsätts för liknande påfrestningar och miljöer, undersökts. En 

ständigt återkommande lösning på många produkter är de remmar som visas nedan på en 

ryggsäck, Figur 35. 

Figur 35.[Norrona Recon] Exempel på lämplig rem 
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Dessa remmar används som spännband på likaså billiga som mer exklusiva och kvalitativa 

produkter inom jakt och friluftsliv. Remmarna består av termoplasten Polypropen och anses vara 

det material som lämpar sig bäst för armfästets ändamål. 

 
5.4.3 Underdel länk 
 

Kriterier och krav på material har itererats fram i programmet Edu Pack. Kraven skrivs in i 

programmet samt ökas med små steg för att slutligen få ett rimligt antal material som klarar av 

dessa. De återstående materialen, i detta fall 3 stycken jämförs sedan i ett specifikt diagram.  

Länkens underdel är den del av länken som alltid kommer sitta kvar på armfästet och därför 

befinna sig på underarmen även om handenheten inte sitter fastdockad. På underdelen kommer 

det med hänsyn till den ständiga utsattheten att ställas höga krav på materialet relativt 

enhetsfästet och spännet. Länkplattan har en geometri vilken är mycket viktig för dess funktion. 

Stötar, slag och skrapningar från omgivningen tas därför hänsyn till. De huvudpunkter som 

formar kraven som sätts på det sökta materialet är: 

 Tåla stötar och behålla sin geometri i så stor utsträckning som möjligt 

 Kunna bearbetas genom antingen formgivande- eller skärande bearbetning 

 Låg densitet 

 Klara av höga spänningar från armfästets spända remmar 

 Söt- respektive saltvattenbeständig 

Nedan visas de krav som ställts i programmet CES EduPack för att få fram ett passande material 

till länkens underdel. Värden valdes enligt samma princip som vid 5.4.1 Enhetssfäste och 

Spänne, se Tabell 5. 

 

Tabell 5. Krav på eftersökt material för länkens underdel 

Materialegenskaper Min Max 

Densitet - 5000 Kg/m^3 

Sträckgräns 300 MPa - 

Hårdhet (Vickers) 100 VH - 

Gjutbarhet 5 av 5 - 

Sötvattenresistans Utmärkt - 

Saltvattenresistans Acceptabel - 

 

Tre material uppnådde de krav som ställts: gjutbara aluminium(Al)-legeringar, smidda 

åldershärdade Al-legeringar samt formpressbara Zink(Zn)-legeringar. Med en graf där E-

modulen står som funktion av densiteten, kan ett förhållande mellan dessa material ses, Figur 36.  
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Figur 36. Material vilka uppfyller krav enligt Tabell 5 

Nedan uttrycks de fakta som tagits fram angående de tre olika materialen. 

 

Gjutbara Al-legeringar 

Gjutbara
 
Al-legeringar består till största del av aluminium samt mellan 5- och 22 % Kisel. Kisel 

legeringen gör att metallen får en högre viskositet. Den ökade viskositeten gör det möjligt för 

metallen att gjutas med hög noggrannhet i tunna och komplexa delar. Denna sorts legeringar har 

även god resistans mot korrosion i saltvatten. Sträckgränsen överstiger oftast inte 350 MPa. När 

smältan genomgår sin stelningsprocess kan materialet krympa upp till 8,5 % och gjutformen bör 

därför konstrueras med hänsyn till detta. 

 

Smidda Åldershärdade Aluminium Legeringar 

Dessa smidda åldershärdade legeringarna av aluminium har en betydligt högre sträckgräns än de 

avsedda för gjutning, upp till 700 MPa. Dess höga sträckgräns beror på den mängd förhindrade 

dislokationsrörelser som i största del legeringsämnena koppar(Cu) och magnesium(Mg) skapar. 

Halten Cu och Mg kan uppnå 9- respektive 3 %. Härdningen görs med hjälp av 

värmebehandlingar samt extrudering vilket bidrar till dess extremt höga förhållande mellan 

styrka och densitet. 

 

Formpressbara Zink Legeringar 

Dessa Zn legeringar har låg smältpunkt vilket underlättar gjutning. Metallen kan pressgjutas till 

små och komplexa former med små toleranser, samt kan efterbearbetas med skärande 

bearbetning ifall sådan behövs. Zn legeringarna används mycket inom små och detaljerade 

geometrier där materialet även kräver styrka. Denna sorts legering är även den metall som utgör 

ett av de starkare materialen vid pressgjutning.  

 

Slutsats-Länkplatta 

De tre materialen har många liknande egenskaper angående materialet och sätten de kan arbetas 

på. Det material som anses mest lämpligt för Länkplattan är de gjutbara Al legeringarna. Denna 

sorts legeringar har lägre densitet än Zinklegeringarna samt kan lättare tillämpas i 

tillverkningsprocessen än de åldershärdade Al legeringarna. 



 43 

6 TILLVERKNING AV FUNKTIONSPROTOTYP 

Följande kapitel går igenom hur funktionsprototypen har tillverkats samt grunderna för 3D-

printing. 

 

Funktionsprototypen framställs i huvudsak genom 3D-printing. 3D-printing är en form av additiv 

tillverkning vilken framställer fasta tredimensionella objekt. Det finns ett flertal olika 

printingmetoder i olika material. Dockningsstationens delar printas ut i en sorts löpande plast 

vilken smälts ner allt efter som. Skrivaren lägger ett tunt och jämt lager utav den flytande plasten 

vilket följer formen av den del som skall printas. Sedan härdas detta genom avsvalning innan 

nästa lager läggs på. På detta sätt byggs objektet upp lager för lager från botten och upp. I sådana 

fall där geometrier svävar ut från botten av ett objekt på ett sådant sätt att underliggande lager 

inte ger nog stort stöd för att printa nästa horisontella lager så kompenserar skrivaren för det 

genom att fylla på undertill med stödmaterial när tidigare lager printas. Stödmaterialet avlägsnas 

sedan från färdigprintad del. 

 

För att underlätta för printingprocessen matas inte de 3D-modeller av dockningsstationen som 

skapats in direkt i skrivaren som de är. Dockningsstationens delar delas istället upp i 

komponenter som passar i varandra för att i så stor utsträckning som möjligt undvika svåra 

geometrier där skrivaren behöver lägga ut stödmaterial. Enhetsfästet och länkens överdel 

reduceras ned till endast bottenplattan med ursparningar för alla delar vilka avviker från plattans 

yta. Sedan skrivs hakar, krok, skenor och klack ut separat. Länkens underdel skrivs ut i två delar, 

över och under dockningscylinderns fläns. Honan till klickspännet säras till en över och en 

underdel. Efter att samtliga delar är printade limmas de ihop så att de följer dockningsstationens 

fullständiga geometri. Klickspännet har dock inte hunnits printas i skrivande stund. 

 

Band till armfästet och ett enkelt klickspänne köps in på en tygaffär och hela dockningsstationen 

monteras slutgiltigt ihop till en färdig funktionsprototyp att utföra tester på, se Figur 37 nedan. 

 

Figur 37. Bilder på framtagen funktionsprototyp. 
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7 UTFÖRANDE AV PROTOTYPTESTER 

Detta kapitel beskriver de tester som utförs för att fastslå huruvida det framtagna konceptet 

uppfyller kravspecifikationen. 

 

7.1 Funktionstester 
 

Funktionstesterna bygger på en genomgång av dockningsstationens samtliga funktioner och 

konstruktionslösningar. Följande funktioner testas: 

1. Fästning av handenheten i enhetsfästet. Handenheten bör vara enkel att fästa och lossa, 

samtidigt som den inte bör lossna självmant. Detta testas genom att utsätta enhetsfästet för 

kraftig acceleration i flera riktningar och kontroll så att handenheten fortsatt sitter fast. 

2. Dockning av länken. Detta innefattar att länken smidigt kan plockas isär och sättas ihop, att 

val av vinkel fungerar och att länken sitter stabilt och still i dockat läge. 

3. Justering av armfäste. Innefattar justeringsmöjligheterna av längden på bandet samt 

snabbjusteringen i klickspännet. 

4. Armfästets stabilitet. Kontroll att armfästet sitter stabilt på underarmen trots att användaren 

rör på armen. 

 

7.2 Vikt och bekvämlighetstester 
 

Sex slumpmässigt utvalda personer blir ombedda att bära funktionsprototypen på underarmen 

under sex timmar. Efter att detta får de svara på frågan om hur de upplevde vikten. 

Testpersonerna erbjuds tre svarsalternativ: det upplevdes tungt, det var gränsfall till tungt eller 

vikten upplevdes inte som ett problem. Utifrån de svar som fås kan det konstateras om kravet om 

att dockningsstationen inte ska upplevas tung att bära uppfyllts. Testpersonerna får även frågan 

om de, helt subjektivt, upplevde dockningsstationen obekväm att bära. 

 

7.3 Skytte och synfältstester 
 

Sex slumpmässigt utvalda personer får testa att lägga an ett vapen och bedöma om de tycker att 

deras synfält blockeras av dockningsstation och handenhet. Även denna testgrupp erbjuds tre 

testsvar: blockerar synfält, ser förbi men den blir störande eller den blockerar inte synfältet. 

 

Tre personer utför skyttetester med dockningsstationen. Dockningsstationen och handenheten tas 

med till en skjutbana eller skjutbio och tre testpersoner turas om att skjuta med 

dockningsstationen på underarmen. Testpersonerna bedömer sedan om dockningsstationen 

blockerar synfältet vid aktivt skytte samt om den sitter stabilt trots rekyl.  
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8 RESULTAT  

Kapitlet redogör för de resultat som samlats under projektets gång. 

Följande resultat och önskemål erhålls ur konsumentundersökningen: 

 I dagsläget finns en känsla av missnöje med hur handenheten alltid kräver en hand för 

användning och att det borde finnas ett bättre sätt att bära den. 

 Att kunna flytta den mellan insida och utsida underarmen är önskvärt. 

 Ingen av de svarande är av uppfattningen att det skulle bli tungt att bära handenheten på 

underarmen under en jaktdag. 

 Att armfästet i storlek kan variera mellan ett armband till att täcka hela underarmen. 

 Att dockningsstationen inte bör låta. 

 Funktion och bekvämlighet är de viktigaste områdena för dockningsstationen. 

 Att den sitter still och inte kommer i vägen/fastnar i ris. 

 Att dockningsstationen går att använda oavsett om handenheten är utrustad med 

standardantenn eller skogsantenn av längre och mjuk typ. 

 

Efter mätning av 50 slumpmässigt utvalda personers underarmar erhålls följande resultat: 

 

Tabell 6. Max- och min- mätresultat 

 

Mätlinje Max  Min cm 95:e percentil 5:e percentil 

Armveck 31,5 cm 22 cm 30 cm 22,5 cm 

Handled 19 cm 13,5 cm 18 cm 14,5 cm 

 

Alltså sätts bandets längd till att vara justerbart upp till 35 cm i omkrets. Testresultat återfinns i 

Bilagor under Bilaga D. 
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Dockningsstationens material och viktegenskaper visas nedan, där vikterna är beräknade med 

hjälp av programmet Solid Edge ST7. 

Tabell 7. Material- och viktdata 

Del av dockningsstation Material Vikt (g) 

 

Armfäste 

 

  

Band Polypropen 16 

Spänne ABS/ASA-plast 6 

 

Enhetsfäste 

 

  

Länktopp + Enhetsfäste ABS/ASA-plast 10 

 

Länk 

 

  

Länkplatta Gjutbar Al-legering 22 

 

Total, exklusive handenhet 

 

  

54 

 

Total, inklusive handenhet 

 

  

314 

Vid prototyptesterna av funktionsprototypen erhålls huvudsakligen goda resultat. Testpersonerna 

uttrycker att det känns aningen ovant att ha dockningsstationen applicerad på armen, men inte 

problematiskt. Funktionstesterna resulterar i: 

1. Enhetsfästet beter sig önskvärt 

2. Dockningen av länken fungerar i stort sätt som tänkt. Lätt att ta loss, val av vinkel fungerar 

bra och länken sitter still i dockat läge. Lämnar lite mer att önska när det kommer till att 

docka länken. Mekanismen fungerar bra, men det förekommer att länkens överdel inte sätts 

ned centrerat på dockningscylindern vilket leder till att positionsklackarna inte träffar i 

spåren direkt. 

3. Justeringen av bandet fungerar bra. Då klickspännet inte hunnits tillverkas kan 

snabbjusteringen i nuläget inte bedömas. 

4. Armstödet sitter tillfredställande stabilt. Lite vridning av fästet tillåts av biologiska orsaker 

så som att användarens hud kan vridas lite på underarmen. Det finns dock en marginell 

tendens till glidning mellan band och kläder. 

Samtliga testpersoner har bedömt att vikten av dockningsstation med dockad handenhet inte blir 

problematisk. Ingen har heller upplevt att blockerar synfält eller begränsar rörlighet vid skytte. 

Ingen har heller uttryckt att dockningsstationen blev påfrestande obekväm att bära. Testresultat 

återfinns i Bilagor under Bilaga D. 

Efter kontroll mot kravspecifikationen (Tabell 1) kan det konstateras att samtliga krav 

tillfredsställs av det framtagna konceptet. 
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9 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel.  

9.1 Diskussion 

Som nämnt i föregående kapitel Resultat finns en tendens till glidning mellan bandet i armfästet 

och klädesplagg som bärs på underarmen. Detta anses vara ett relativt lättlöst problem, vilket 

med största sannolikhet kan lösas genom att öka friktionstalet däremellan. 

Då länken dockas tenderar överdelen att sättas ned på cylindern förskjutet från dess tänkta 

centrerade läge. Möjligt är att detta inte är ett egentligt problem, utan snarare en fråga om ovan 

användare. Användaren kommer förmodligen efter viss invänjning, i muskelminnet registrera 

hur länken skall dockas. Under jakt är det dock viktigt att fokus ligger på skogen och pågående 

jakt snarare än att koncentrera sig på dockning av handenheten, varför någon form av styrning 

vid dockning är önskvärt.  

Klickspännet bedöms som en bra lösning med sitt snabbjusteringsläge, men då en fysisk prototyp 

i nuläget inte tillverkats är verifiering av funktionen mycket svår. Denna konceptidé på ett 

spänne med två lägen har ej setts på marknaden då undersökningar gjorts. Att denna 

sammanställda dockningsstation består av en sådan ”nyutveckling” bör tendera till ett ökat 

intresse hos konsumenterna.  

Som länken är utformad kan användaren själv välja mellan att bära handenheten på armen hela 

jaktdagen eller att ta loss den och bära den i en ficka. Med innehavd dockningsstation kan 

användaren därför kringgå det problem där handenhetens position påverkar jakten negativt, om 

denne så önskar. Eftersom testerna angående konstellationens totala vikt bara utfördes på sex 

personer kan det med stor sannolikhet vara så att fler hade tyckt vikten på armen var mer 

påfrestande om fler ingick i testningen. Fördelen med länken är då att den, som nämnt tidigare 

går att lossa och lägga i annan ficka eller dylikt. Diskutabelt kan vara om länkens hakar riskerar 

att bli utsatta då länken tas isär och enheten bärs i exempelvis en ficka. 

Positionen för dockningsstationen, nämligen på underarmen, kan anses som ett utsatt läge då 

man under jakt kan behöva använda armarna en hel del vid genomträngning av buskage och 

liknande. Dock utsågs det efter tester till det enda möjliga alternativet, för att tillfredsställa 

kravet om att kunna se handenhetens skärm utan att vrida på huvudet vid anlagt vapen. 

För att bedöma dockningsstationens tillförlitlighet i fält noggrannare behöver mer utförliga test 

genomföras. För att samla en god mängd information och utvärdera detta område bör 

dockningsstationen tas med och användas under en jaktsäsong. Detta skulle även med största 

sannolikhet även bekämpa den ovana känslan av att bära dockningsstationen på underarmen.  

Bedömningen av dockningsstationens bekvämlighet är baserad på subjektiva åsikter från en 

testgrupp. Noggrannare utredning av dess ergonomiska egenskaper kan vara intressant. 

  



 50 

9.2 Slutsatser 

För att dra slutsatser om projektets resultat iakttas de frågor som ställs i kapitel 1.3 Mål: 

1. Kommer produkten att förhindra användaren från att konstant dra enheten upp och ned ur 

fickan?  

 

Ja. Det koncept på dockningsstation som genererats erbjuder användaren valet att efter 

behag bära enheten på armen eller i fickan. De påtvingade antalet repetitioner upp och ner i 

fickan som annars uppstår under en jaktdag undkommes med dockningsstationens hjälp. 

Användaren har också möjlighet att använda handenheten praktiskt med båda händer 

fortfarande fria. 

 

2. Kommer användaren kunna stå redo med båda händer på anlagt vapen och fortfarande 

kunna nyttja handenhetens praktiska funktioner?  

 

Ja. Med vapnet anlagt kan användaren se handenhetens skärm, utan att behöva vrida på 

huvudet. Detta leder till ökad uppmärksamhet under pågående jakt då användaren alltid 

kan ha sin omgivning i periferisynfältet samt att tiden mellan det att jägaren upptäcker djur 

till att denne är redo att skjuta avsevärt minskar. 

 

3. Är produkten tillförlitlig i fält, samtidigt som den inte kommer i vägen vid varken rörelse 

eller skytte?  

 

Ja. Utifrån de tester som utförts på funktionsprototypen har dockningsstationen bettet sig 

tillförlitligt och inte stört nämnvärt vid varken rörelse eller skytte. Testpersoner har 

uttryckt en känsla av ovana med att bära dockningsstationen men med en 

invänjningsperiod bedöms det fungera problemfritt. 

 

Med avseende på att samtliga krav etablerade i kravspecifikationen (Tabell 1) uppfylls och att 

målfrågeställningarna har bemöts anses konceptet ha god potential och projektet bedöms som 

lyckat.  
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10 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 

I detta kapitel ges rekommendationer for mera detaljerade lösningar och framtida arbete. 

I nuläget har konceptet konstruerats med fokus på helhet och konstruktionslösningar. Framöver 

bör alla delar detaljkonstrueras noggrannare. Detta innefattar hållfasthetsberäkningar, toleranser 

och livscykelanalyser för samtliga delar. Även tillverkningsmetod och kostnad är områden som 

bör undersökas innan produkten kan anses klar. 

För att noggrant utvärdera konstruktionens tillförlitlighet i fält och identifiera oförutsedda 

problem bör fälttester utföras, där prototypen används under normala jaktförhållanden. Aspekter 

som bör undersökas under sådana tester är om användare efter längre nyttjande av 

dockningsstationen bedömer den tillförlitligt stabil i jaktsituationer, gärna mer stressade 

situationer vilka innebär snabba rörelser och större påfrestningar för dockningsstationen. En 

annan aspekt är hur bekväm den är att bära runt armen under riktiga jaktdagar, om användaren 

exempelvis måste, för att uppnå önskad stabilitet, spänna armfästet så hårt att den snabbt blir 

obekväm att bära. 

Noggrannare tester av dockningsstationens ergonomiska utformning vore fördelaktigt för att 

fortsätta arbetet med dockningsstationen. Här skulle skalor som Borgs RPE-skala
13

, vilken 

beskriver upplevd fysisk ansträngningsgrad och CR10-skalan
14

, som används för att bedöma 

sådant som obehag och obekvämlighet, användas. 

I resultatdelen framgår att vissa komponenter och dess funktioner bör utvecklas ytterligare. För 

att öka friktionstalet mellan armfäste och klädsel rekommenderas ett polypropenband med 

invävda gummitrådar, dessa är redan befintliga på marknaden. Alternativt förses undersidan av 

länkplattan samt klickspännets hona med gummi eller annat material med högt friktionstal.   

En styrning av dockningsfunktionen mellan länkens delar bör utvecklas för en mer lättanvänd 

produkt. Detta så att överdelen alltid sätts ned centrerat på cylindern vid dockning.  

En tillhörande produkt som vore fördelaktig vid jakt är ett bältesklipp med samma länkkoncept 

som för ordinarie dockningssystem (ett bältesklipp utformat som länkens underdel). Detta för att 

slippa bära handenheten i fickan vid de tillfällen den ej önskas vara dockad på underarmen. 

Användaren kan snabbt växla mellan dockning på armen och bältet. Denna lösning skyddar 

också länkens hakar från att bli utsatta vid tillfällen då de annars skulle kunna riskera att bli det 

om länken inte vore dockad på armen. Ytterligare vore det en hjälp för att undvika att fastna med 

dockningsstationen i ris och buskage vid längre förflyttningar. 

Under projektets gång har insikten gjorts att dockningsstationen kan vara ett bra verktyg inte 

endast vid jakt utan även aktiviteter så som vandring och friluftsliv. Konceptet fungerar i nuläget 

redan för ett flertal Gramin-produkter, men varianter av enhetsfästet kan ses över för att kunna 

adaptera dockningsstationen till ett stort antal olika GPS:er. 

                                                 
13

 Borg G. (1970). Perceived exertion as an indicator of somatic stress. Scand J Rehabil Med 2, 92-98. 
14

 Borg, G. (1998). Borg CR10 skalan. En metod för mätning av intensiteten i upplevelser, bl.a. ansträngning och 

smärta. Stockholm: Borg Perception. 
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BILAGA A: KONSUMENTUNDERSÖKNING 
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BILAGA B: RITNINGAR 
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BILAGA C: BERÄKNINGAR I MATLAB 15A 

 Beräkning av kraft kontra E-modul på hake 
 

clear all, close all, clc 

  
Fd_tot=[]; 
E_tot=[]; 
h_tot=[]; 
%% Geometri-värden 
L=7*10^-3;                %Längd på hake [m] 
b=10*10^-3;               %Bredd på hake [m] 

  
h=1.5*10^-3; 

  
d1=9*10^-3 + h/2;           %Avstånd från Fd(fingerkraft) till mitten av hake 
d2=0.5*10^-3 + h/2;         %Avstånd från Fp(normalkraft) till mitten av hake 
d3=2*10^-3 + h/2;           %Längd överlappning av hake på länkplatta 

  

  
%% Material-värden 
for E=[0:0.1:4]*10^9;       %E-Modul [GPa] 
E_tot=[E_tot;E]; 
%Beräknad 
I=(b*h^3)/12;             %Yttröghetsmoment, ekv(1) 

  
%% Beräkning av Fd 
%   Fd=Fp                                       ekv(5) 
MB=(d3-h/2)/((L^2)/(2*E*I) + d3*L/(E*I));       %Moment som krävs för att 

haka av kopplingen i länken, ekv(2-6) 
 

Fd=MB/(d1+d2);                                  %Kraft från användarens 

finger, ekv(7) 

  
Fd_tot=[Fd_tot;Fd]; 

  
end 
%% Plot av Kraft 
plot(E_tot,Fd_tot) 

  
xlabel('GPa') 
ylabel('N') 
title('Kraft Fd vid respektive E-modul') 

 

 

 Kraft vid respektive höjd/tjocklek h för haken 

 
 clear all, close all, clc 
  
Fd_tot=[]; 
h_tot=[]; 
%% Geometri-värden 
L=7*10^-3;                                      %Längd på hake [m] 
b=10*10^-3;                                     %Bredd på hake [m] 

  
for h=[0:0.1:2]*10^-3;                          %Höjd/Tjocklek på hake [m], 

itteraras fram för överskådlig plot 
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d1=9*10^-3 + h/2;                               %Avstånd från Fd(fingerkraft) 

till mitten av hake 
d2=0.5*10^-3 + h/2;                             %Avstånd från Fp(normalkraft) 

till mitten av hake 
d3=2*10^-3 + h/2;                               %Längd överlappning av hake 

på länkplatta 

  

  
%% Material-värden 
E=2*10^9;                                       %E-modul 
%Beräknad 
I=(b*h^3)/12;                                   %Yttröghetsmoment, ekv(1) 

  
%% Beräkning av Fd 
%   Fd=Fp 
MB=(d3-h/2)/((L^2)/(2*E*I) + d3*L/(E*I));       %Moment som krävs för att 

haka av kopplingen i länken, ekv(2-6) 
Fd=MB/(d1+d2);                                  %Kraft från användarens 

finger, ekv(7) 

  
h_tot=[h_tot;h]; 
Fd_tot=[Fd_tot;Fd]; 

  
end 
h_tot=h_tot*10^3;                               %Konvertering till [mm]] 
%% Plot av Kraft 
plot(h_tot,Fd_tot) 

  
xlabel('mm') 
ylabel('N') 
title('Kraft Fd vid respektive dimension på höjden h') 

 

 Spänning vid olika E-modul på hake 

 
clear all, close all, clc 

  
sigma_tot=[]; 
Fd_tot=[]; 
E_tot=[]; 
%% Geometri-värden 
L=7*10^-3;              %Längd på hake [m] 
b=10*10^-3;             %Bredd på hake [m] 

  
h=1.5*10^-3;            %Höjd på hake [m] 

  
d1=9*10^-3 + h/2;       %Avstånd från Fd(fingerkraft) till mitten av hake 
d2=0.5*10^-3 + h/2;     %Avstånd från Fp(normalkraft) till mitten av hake 
d3=2*10^-3 + h/2;       %Längd överlappning av hake på länkplatta 

  

  
%% Material-värden 
for E=[0:0.1:4]*10^9;           %E-Modul [GPa] 
E_tot=[E_tot;E]; 
%Beräknad 
I=(b*h^3)/12;                   %Yttröghetsmoment, ekv(1) 

  
%% Beräkning av Fd 
%   Fd=Fp 
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MB=(d3-h/2)/((L^2)/(2*E*I) + d3*L/(E*I));       %Moment som krävs för att 

haka av kopplingen i länken, ekv(2-6) 
Fd=MB/(d1+d2);                                  %Kraft från användarens 

finger, ekv(7) 

  
Fd_tot=[Fd_tot;Fd]; 

  
%% Beräkning av Spänning 
sigma=MB*(h/2)/I;                               %Böjspänning [Pa] 
sigma_tot=[sigma_tot;sigma]; 

  
end 
sigma_tot=sigma_tot*10^-6;                     %Konvertering till [MPa] 
%% Plot av Spänning 
plot(E_tot,sigma_tot) 

  
xlabel('GPa') 
ylabel('N') 
title('Kraft Fd vid respektive E-modul') 
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BILAGA D: MÄT- OCH TESTRESULTAT 

Armveck Handled Armveck Handled 

30 18 28 16,5 

26,5 16,2 24,5 15 

27,5 17 25 16 

27,5 17 26 19 

22,5 15 29 17 

28,5 16,5 26,5 16,5 

28 17,7 22,5 14,5 

24,5 16 31,5 17,5 

29 16 28,5 16 

28 18 27 17 

23 15 27,5 17 

25 15 22 13,5 

30 18 23 14 

28,5 16,5 30 17 

30 18 28,5 15 

28 16 25 16 

28 17,5 24 15 

28 17,5 24,5 16 

24 15 28 18 

26,5 16 29 17,5 

26 16 24 14,5 

31 16,5 27 16 

30 17 23 15 

30 17,5 25 16 

28,5 16,5 26,5 17 

 

Vikttest 
   

Testperson Upplevdes tung Gränsfall Inga problem 

1 
  

x 

2 
  

x 

3 
 

x 
 

4 
  

x 

5 
  

x 

6 
  

x 
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Syntest 
   

Testperson Blockerar synfält Ser förbi men störande Inga problem 

1 
  

x 

2 
  

x 

3 
  

x 

4 
  

x 

5 
  

x 

6 
  

x 

 

Skyttetest 
   

Testperson Blockerar synfält Ser förbi men störande Inga problem 

1 
  

x 

2 
  

x 

3 
  

x 

 


