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Abstract 

This report describes the development of a land sailer together with the consulting 

company Semcon. The company wants to use the product at fairs and internal 

events, therefore shall the product reflect Semcons core values, which are 

“Responsibility, Credibility, Excellence”. The aim with the development is to 

create a land sailer which is more portable and easier to assemble compared to 

existing products on the market, but in a cost efficient way. 

The first step in the process was to go through the material that was available and 

benchmark existing land sailing vehicles. Customer needs were set up on requests 

from Semcon. A number of concepts were generated and evaluated against the 

customer needs with the help of experts and in the end there was only one concept 

left for further development. 

In further developing the concept was divided into three areas, carrying case, 

frame, and steering. This was done virtually in a computer, where a working 

model was created. The construction was adapted for manufacturing and 

companies were contacted for a cost estimate for the manufacturing. 

The result of the developed land sailer is a three-wheeler with one wheel in front 

and two in the back. These three wheels are held together by a frame of aluminum 

shaped like a T. The frame is placed on the inside of a case, which is used both as 

storage and seat. The case is made with vacuum forming of a 5 mm thick ABS-

plastic that is UV-resistant. Cushions made from foam and leather is placed in the 

driver's position to make it more comfortable. The land sailer is controlled by the 

feet through a simple device, in order to let the hands be free to manage the sail. 

The case has a secondary function during transport and storage. All parts of the 

land sailer fits inside the case, and when the rear wheels are mounted on the frame, 

it will be a rolling case. All the parts will be assembled with a snap function, 

which makes it easy and quick to assemble. 
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Sammanfattning 

Denna rapport beskriver arbetet med att ta fram en landseglare i samarbete med 

konsultföretaget Semcon. Företaget vill kunna använda produkten på mässor och 

events, därför ska produkten ska utstråla Semcons värdeord, vilka är 

”Responsibility, Credibility, Excellence”. Målet med arbetet är att skapa en 

landseglare som är mera portabel och enklare att montera jämfört med befintliga 

på marknaden, men på ett kostnadseffektivt sätt. 

Första steget i processen var att gå igenom det material som fanns tillgängligt 

samtidigt som en benchmarking av landseglingsfordon gjordes. Kundbehov sattes 

upp utifrån önskemål från Semcon. Ett antal koncept genererades och utvärderades 

mot kundbehoven med hjälp av experter och till slut fanns det bara ett koncept 

kvar som vidareutvecklades. 

I vidareutvecklingen delades konceptet upp i tre områden, transportväska, ram, 

och styrning. Detta arbete gjordes virtuellt i en dator och där skapades en 

fungerande modell. Konstruktionen anpassades mot tillverkning och företag 

kontaktades för att göra en kostnadsberäkning för tillverkning. 

Resultatet av landseglare som togs fram är en trehjuling med ett hjul fram och två 

bak. Dessa tre hjul hålls ihop av en ram i aluminium format som ett T. Ramen är 

placerad på insidan av en väska, som både används som förvaring och som 

förarstol. Väskan är tillverkad i vakuumformning av en 5 mm tjock ABS-plast som 

är UV-tålig. I förarpositionen placeras dynor gjorda av skumplast och konstläder 

för att göra det bekvämare. Landseglaren styrs med fötterna genom en simpel 

anordning, detta för att händerna ska vara fria till att sköta seglet. 

Väskan kommer en sekundär funktion vid transport och förvaring. Alla delar till 

landseglare får plats inuti väskan och när bakhjulen sitter monterade på ramen 

kommer det bli en rullväska. Då alla delar kommer sättas ihop med snäppfunktion 

går det enkelt och snabbt att montera den. 

 

Nyckelord: Landsegling, Produktutveckling, Semcon, Fritidsaktivitet 
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1 Introduktion 

Detta kapitel ger en bakgrund kring produkten samt konsultföretaget Semcon som 

är initiativtagare till detta examensarbete. Kapitlet förklarar även vad som är 

målet och syftet med examensarbetet. 

1.1 Semcon AB 

Scandinavian Engineering and Management Consultants (Semcon) grundades i 

Västerås 1980 och börsnoterades i Sverige 1997. De har erfarenheter från 

konsultuppdrag inom områden så som bil-, telekommunikation-, energi- och andra 

utvecklingsintensiva industrier. De erbjuder hjälp med alla projekt som innefattar 

teknisk utveckling, så som produkt- och produktionsutveckling, 

produktinformation, kompetensträning och metodikutveckling. Det beskrivs även i 

företagets vision, ”to be a global partner in engineering services and product 

information”. 

Semcon har ingen historia av att producera och sälja produkter i sitt eget namn. De 

jobbar med att ta fram produkter på uppdrag av sina kunder eller att sälja färdiga 

produktkoncept, som de utvecklat. Företaget drivs framåt genom sitt mål, ”to 

create the future using innovative technical solutions”. 

Semcon beskriver företaget med värdeorden, ”Responsibility, Credibility, 

Excellence”, dessa hjälper företaget att nå sin önskade position i form av ”a strong 

brand” och ”a sustainable business approach” [1]. 

1.2 Bakgrund 

Under de senaste åren har intresset för landsegling ökat. Detta har lett till att 

företag som Blokart, vilka var tidiga med att utveckla landsegling, har skapat 

International Blokart Racing Association (IBRA) där de har regler för hur en 

landseglare ska vara utformad för att få tävla i deras olika tävlingar. Det första 

Svenska Mästerskapet enligt Blokarts regler hölls i oktober 2015 [2]. Figur 4.1 

visar en blokart, se sidan 27. 
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Semcon har köpt in Blokart-landseglare för att använda på interna event. Det 

mynnade sedan ut i ett projekt för att förbättra den nuvarande produkten så att den 

skulle återspegla Semcon värdeord, för att sedan kunna användas på mässor för att 

visa upp företaget. Arbetsnamnet på den förbättrade produkten blev Wheelsail 

(Ws). 

1.3 Mål och syfte 

Målet med examensarbetet är att utveckla Wheelsail-produkten så att den har en 

mera portabel lösning samtidigt som den är enklare att montera ihop jämfört med 

befintliga landseglare. Arbetet kommer att utgå från det jobb som Semcon lagt ner 

på att finna idéer på alternativa lösningar. De egna idéerna kring utformningen 

kommer vara representerade utan inverkan av tidigare lösningar. 

Syftet med projektet är att skapa en produkt som utstrålar Semcon och kan 

användas vid mässor och event. Utstrålningen tas fram genom tolkning av 

värdeord och företagsmål. 

Slutprodukten av examensarbetet är ett underlag för konstruktion där kostnaderna 

är presenterade. Det ska även tas fram en prototyp i miniatyr med hjälp av 

friformsframställning. 

Arbetet begränsas och kommer därför inte utveckla segel och mast, då det förslag 

som Semcon själva redan tagit fram anses hålla tillräckligt hög kvalitet och bra 

pris. 
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2 Metodik 

Detta kapitel beskriver hur metodiken för produktframtagning är utformad, detta 

enligt boken Product design and development av Ulrich och Eppinger [3]. Det 

innehåller även en kortfattad beskrivning hur Semcon arbetar med projekt. 

Arbetets utformning finns förklarat i metodik för examensarbetet. Reflektioner 

kring metodikutformningen finns presenterade i avsnitt för reflektioner. 

Detta examensarbete har utgått ifrån de metodiker beskrivna i boken Product 

design and development av Karl T. Ulrich och Stephen D. Eppinger [3]. Dessa 

metodiker har sedan integrerats i Semcons projektmodell XLPM. Metodiker finns 

beskrivna i detta kapitel och därefter finns det en reflektion över hur väl metodiken 

har fungerat. 

2.1 Produktutvecklingsprocess enligt Ulrich & Eppinger 

Ulrich och Eppingers produktutvecklingsmetodik är indelad i sex olika faser: 

planering, konceptframtagning, konstruktion systemnivå, konstruktion detaljnivå, 

test och förfining, och produktionsupptrappning. I Figur 2.1 visas en schematisk 

figur för hur produktutvecklingsmetodiken är uppbyggd. 

 

Figur 2.1 Produktutvecklingsprocess enligt Ulrich & Eppinger [3]. 

I de sex faserna delas arbetet upp i fyra funktioner: marknadsföring, design, 

tillverkning och övriga funktioner. Detta arbete kommer ha fokus på konstruktion 
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och till viss del produktion och kommer beskriva dess funktioner i faserna i detta 

avsnitt. 

En fördjupning av fasen konceptframtagning finns i avsnitt 2.2 Konceptutveckling 

enligt Ulrich & Eppinger. 

 Planering 

Denna fas brukar betecknas som fas 0, eftersom den behandlar det som ska göras 

innan ett projekt kan starta. Fasen inleds med att hitta möjliga projekt som ska 

passa in på företaget mål och strategier. De möjliga projekten sorteras in i en 

tidsplan för när de ska göras, där mest lämpade projekten planeras in i mån av tid 

och resurser medan projekt som inte är lika lämpliga läggs åt sidan. 

Den förväntade utdatan från planeringsfasen är en uppdragsbeskrivning, som 

beskriver produkten, affärsmål, antaganden och begränsningar. Denna beskrivning 

ska inte begränsa projektet i onödan, detta för att inte sortera bort möjliga 

lösningar på uppdraget. 

 Konceptutveckling 

I denna fas identifieras kundbehoven inom den marknaden som är intressant, dessa 

används sedan till att ta fram olika konceptförslag. Konceptförslagen utvärderas 

mot de kriterier som framkommit av kundbehoven. Analys av konkurrerande 

produkter görs i den mån det är möjligt. Det bör även göras en ekonomisk analys 

av projektet för att kunna berättiga projektet. 

Utdatan från denna fas är en eller flera konceptlösningar då det kan vara svårt att 

redan i denna fas veta om vilket koncept som är den bästa lösningen. 

 Utveckling på systemnivå 

Indata från tidigare fas används för att vidareutveckla koncept. I denna fas så delas 

ofta konceptet upp i olika delproblem eller komponenter för att förenkla arbetet 

med konstruktionen. I konstruktionen tas hänsyn till slutmontering och 

tillverkningsmetoder. 

Utdatan i denna fas är utformning av delproblem eller komponenter, funktionella 

specifikationer samt ett förslag till slutmontering. 
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 Detaljutveckling 

Indata används för att ta fram en detaljerad konstruktion, där material och 

toleranser ska specificeras för alla delproblem eller komponenter. I det fall 

komponenter ska inhandlas från återförsäljare eller om komponenter ska tillverkas 

i egen regi ska detta beskrivas. I denna fas bestäms tre kritiska delar inom 

konstruktionen, vilka är materialval, produktionskostnad och robusthet. Ulrich och 

Eppinger uppmanar till att använda metodikerna miljöanpassad, 

tillverkningsanpassad och robust konstruktion för att underlätta i denna fas. 

I utdatan från denna fas ska det finnas detaljerade ritningar för produkten samt 

dess tillverkning. Det ska specificeras vilka komponenter som ska inhandlas. 

Utöver det ska slutmonteringen beskrivas. 

 Testning och vidareutveckling 

Denna fas använder indata från tidigare steg för att ta fram en första prototyp, så 

kallad alpha prototyp. Alpha prototypen behöver inte vara tillverkad enligt den 

plan som finns i indatan, utan används för att bekräfta att kundbehoven nås. Ifall 

kundbehoven möts, tas en beta prototyp fram, denna ska vara tillverkad enligt 

planen, men behöver inte sättas ihop enligt planen. Beta prototypen används 

internt och av användare för att utvärdera dess prestanda för att hitta små 

designändringar till slutprodukten. 

 Produktionsupptakt 

I denna fas börjar produktionen enligt planen från fas 3 – konstruktion detaljnivå. 

Fasen används för att träna produktionsarbetarna samt att lösa de problem som kan 

uppstå i produktion. Produkterna som tillverkas under denna fas delas ibland ut till 

nyckelanvändare för att finna brister hos produkten. Fasen övergår via en 

upptrappning till den riktiga produktionen och någon gång under denna 

upptrappning så lanseras produkten. Ifall produkten recenseras efter sin lansering, 

kan framtida utvecklingsarbetet planeras efter recensionen. 

2.2 Konceptutveckling enligt Ulrich & Eppinger 

Fasen konceptframtagningen är uppdelad sju steg som kommer beskrivas i detta 

avsnitt. Indata till denna fas är en uppdragsbeskrivning. 

Under hela denna fas sker ett arbete med ekonomisk analys, undersöka 

konkurrerande produkter, och byggnation och test av prototyper, se Figur 2.2. 
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Figur 2.2. Konceptframtagningsmetodik enligt Ulrich & Eppinger [3]. 

 Identifiera kundbehov 

Målet i detta steg är att ta fram en lista med kundbehov. Detta kan göras via 

intervjuer, fokusgrupper eller att undersöka produkten vid användning. Insamlade 

kundutlåtande omformuleras till kundbehov som beskriver kundutlåtandet utan att 

specificera det. Olika personer har olika uppfattning kring vad ett kundutlåtande 

betyder så det är av fördel gjort i grupp. Kundbehoven sorteras sedan till en 

hierarkisk lista där en viktning kring kundbehoven betydenhet relativt varandra är 

gjord. Denna lista blir utdata från detta steg. 

 Upprätta målspecifikation 

Indata från tidigare steg, d.v.s. kundbehov, görs om till tekniskt mätbara 

egenskaper. Ideal- och marginalvärden för egenskaperna sätts upp, detta görs ofta 

genom att jämföra med konkurrerande produkter samtidigt som de ska utgöra ett 

mål för utvecklingsarbetet.  

Utdata består av dessa målspecifikationer i form av en lista av mätbara egenskaper 

med ideal- och marginalvärden representerade. 

 Generera produktkoncept 

Målet i detta steg är att finna alla möjliga lösningar som uppfyller kundbehoven. 

Detta kan göras både internt och externt, där det interna består av egna lösningar 

på de tekniska problem som behöver lösas för att uppnå kundbehoven och de 

externa kan bestå i att titta på konkurrenter eller patenterade lösningar på liknade 

problem som skulle kunna användas. Det går även att i detta steg dela upp till 

delproblem och skapa lösningsalternativ till de olika delproblem och på så vis 

skapa många konceptidéer.  

Utdata från detta steg ska bestå av ett antal olika konceptförslag, som uppfyller 

kundbehoven på olika bra sätt. 
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 Välja produktkoncept 

De konceptförslag som tas fram i tidigare steg ska i detta steg utvärderas för att 

minska antalet lösningsförslag. Detta görs ofta i omgångar, där den första tar bort 

alla de lösningsförslag som anses ha minst potential. Nästa steg är att titta på de 

förslag som tagit sig igenom sållningen för att försöka att utveckla eller kombinera 

dessa lösningar. Sållningen kan göras på olika sätt beroende på vad det är för 

produkt, en av de mer utförliga metoderna består av att en matris sätts upp där 

produkten utvärderas mot kundbehoven i förhållande till en referenslösning eller 

produkt, där de produkter som uppfyller kundbehoven på bästa sätt går vidare. 

Efter att lösningsförslagen har sållats görs en poängsättningsmatris, där koncepten 

utvärderas mot viktade kundbehov i förhållande till en referenslösning eller 

produkt. De viktade kundbehoven används för att styrka de lösningsförslag som är 

efterfrågade.  

Utdata från detta steg blir en eller flera konceptlösningar som är de mest lovande. 

 Testa produktkoncept 

I detta steg så testas det olika konceptförslagen för att bekräfta att de uppfyller 

kundbehoven. Det är även möjligt att låta framtida kunder prova produkten. Det är 

viktigt att kundbehoven uppfylls och om de inte gör det så backar utvecklingen 

tillbaka till konceptgenerering eller så kan utvecklingsprojektet avbrytas. 

Utdata blir en eller flera koncept som uppfyller kundbehoven på ett 

tillfredställande sätt. 

 Upprätta slutgiltiga specifikationer 

Detta steg tar indata från fas 2 – upprätta målspecifikationer. Då det kan finnas 

begränsningar i konceptlösningen så uppdateras ideal- och marginalvärden till 

värden som går att uppnå med konceptet. Detta kan med fördel göras av metoden 

för robust konstruktion, där avvägningar mellan prestanda och pris är enkla att 

åskådliggöra. 

En uppskattning av kostnaden av produkten görs även i detta steg. 

 Planera efterföljande steg i utvecklingsprocessen 

I det sista steget av konceptframtagningen planeras vidareutvecklingen av 

produkten/konceptet. I planering bör det finnas en strategi för hur utvecklingstiden 

ska minimeras samt vilka resurser som kommer att behövas vid genomförandet. 
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Utdata från detta steg blir en samling av all data från konceptframtagningen. 

Samlingen bör bestå av uppdragsbeskrivning, kundbehov, vald konceptlösning 

med tillhörande ritningar, kostnadsanalys, inblandade personer i utvecklingen samt 

en tidsplan. 

2.3 XLPM - projekthantering av Semcon AB 

Semcon har ett egenutvecklat system för hantering av projekt och projektportföljer 

som heter XLPM, vilket är akronym för Excellence in Project Management. Detta 

system används både internt och externt av kunder som köper licens till att få 

använda det. Det är generellt framtaget för att kunna bli anpassat för olika 

ändamål, men ger ett föreslag på i vilken ordning saker ska göras samt ger råd och 

stöd på olika utdata. 

 

Figur 2.3. Projektmodellen XLPMs utformning [4]. 

XLPM är indelad i tre områden som visas i form av färgerna röd, blå och gul, se 

Figur 2.3. 

Det röda området omfattar projektstyrningsprocessen och dess affärsbeslut, 

tollgates, som projektets styrande funktion ansvarar för, vilket kan vara 

projektsponsor eller styrgrupp på ett företag. 

Det blå området omfattar projektledningsprocessen som utförs av 

projektledningsfunktionen, det behandlas av en projektledare. 

Det gula området omfattar projektets arbetsmodell, den visar hur projektgruppen 

ska jobba med projektet. Den kan ändras efter vilken typ av projekt som ska 

utföras. 

 Tollgates 

I ett projekt används tollgates eller affärsbeslut för att besluta ifall arbetet ska 

fortgå eller om det ska läggas ner. I dessa möten medverkar en projektstyrgrupp 
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och relevanta chefer eller experter. I de fall beslut om att fortsatta ett projekt tas, så 

finns det mallar för vad som ska föras vidare in i projektet. Detta blir indata för de 

olika faserna. Tollgatebeslut sker innan påbörjad fas. 

 Milstolpar 

I slutet av faserna finns milstolpar. De har dock inget med tollgates att göra då 

milstolparna används för att visa att mål har uppnåtts i de olika faserna, medan 

tollgates är affärsmässiga beslut kring att fortsatta lägga resurser på ett projekt. 

 Projektanalysfas 

Efter det första tollgatebeslutet tagits så påbörjas projektanalysfasen. Det bör då 

finnas indata i form av projektbeställning, business case, kravspecifikation, 

förstudier samt erfarenheter som finns från liknande projekt. Projektets 

medlemmar inleder sitt arbete med att klargöra frågeställningar kring projektet 

med projektbeställaren. 

Arbetet med projektet ska i denna fas planeras på en högre nivå, där resurser som 

kan komma att behövas i projektet ska framgå. En tidsplan bör även tas fram för 

att arbetet ska bli överskådligt och tydligt. Fasen innehåller även en plan över hur 

kostnaderna i projektet ska bokföras. 

I projektanalysfasen, för ett utvecklingsprojekt, beskrivs vad som ska utvecklas. 

Det är även lämpligt att beskriva hur arbetet med konceptframtagning kommer att 

gå till och hur många som kommer vara involverade. 

 Projektplaneringsfas 

Denna fas innehåller till mest del samma moment som den föregående fasen, men 

denna gång ska det planeras mer ingående. Det ska även planeras för ett 

överlämnande av produkten till projektbeställare i denna fas, detta skulle kunna 

vara i form av utbildning eller instruktionsbok. 

I ett utvecklingsprojekt bör det i denna fas tagits fram en konceptlösning med 

uppskattade kostnader och eventuella leverantörskontakter. Konceptlösningen 

behöver inte vara detaljplanerad. En utvärdering mot de kriterier som projektet har 

bör finnas i denna fas.  
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 Projektgenomförandefas 

Projektgenomförandefasen är uppdelad i tre delar, etablering, realisering, och 

överlämning. 

2.3.5.1 Etablering 

I denna del av fasen ska upphandlingar av kontrakt göras formellt. Det ska 

införskaffas de resurser som kommer att behövas. Det görs en kontroll för att allt 

som behövs för att genomföra projektet finns tillgängligt. 

I ett utvecklingsprojekt skulle detta kunna innebära att ritningar lämnas ut till 

tillverkare mot ett upphandlat leverantörskontrakt.  

2.3.5.2 Realisering 

Projektet ska här realiseras där kommer även kontroller för att säkerställa 

produktens kvalitet göras. Arbetet fortsätter till dess att produkten uppfyller de 

kraven som projektet ställer. 

2.3.5.3 Överlämning 

Projektet ska här vara färdigarbetat och lämnas över till projektbeställaren. 

Beroende på projektets utformning innebär detta olika saker. I vissa projekt kan 

implementering eller utbildning ingå för att beställaren ska dra nytta av projektet. 

I ett utvecklingsprojekt skulle en instruktionsbok eller monteringsanvisning vara 

rimligt att beställaren behöver för att kunna använda produkten. 

 Projektavslutningsfas 

Denna fas finns för att stänga ner projektet och för att ge det ett tydligt avslut. Här 

ska även erfarenheter från projektet dokumenteras för att göras tillgängligt för 

kommande projekt med liknade omfattning. Detta bör samlas i en slutrapport för 

projektet. 

2.4 Metodik i examensarbetet 

Metodiken i arbetet bygger på den modell för produktframtagning som Ulrich och 

Eppinger [3] har tagit fram då skribenten känner sig bekväm med det sättet att 

arbeta. Metoderna har integrerats i Semcon projektmodell, se Figur 2.4. 
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Figur 2.4. Metodik i examensarbetet. Produktutvecklingsfaser integrerade i XLPM. 

 Projektanalys 

I denna fas har produktframtagningsfasen 2.1.1 Planering placerats. Fasen inleds 

med att göra en tidsplanering. 

2.4.1.1 Uppdragsformulering 

Uppdragsformulering togs fram enligt den mall som Ulrich och Eppinger 

förespråkar [3]. Den utgår ifrån den projektbeställning som Semcon själva gjorde 

vid uppstarten av Wheelsailprojektet, men har anpassats till målen med 

examensarbetet. 

2.4.1.2 Projektmål 

Detta ger en beskrivande bild av vad som ska överlämnas i överlämningsfasen. 

 Projektplanering 

I projektplaneringsfasen har 2.1.2 Konceptutveckling, 2.1.3 Utveckling på 

systemnivå och 2.1.4 Detaljutveckling placerats. Ingående vilka delar från dessa 

produktutvecklingsfaser beskrivs nedan. 

2.4.2.1 Kundbehov 

Kundbehoven är från Semcons eget möte kring förbättringsområden. Dessa har 

skrivits om enligt de regler Ulrich och Eppinger satt upp. Dessa har sedan granskat 

av skribenten för att bedöma vad som är viktigast enligt de nya kriterierna. En 

konkurrensgranskning gjordes, för att ge en indikation på vilka egenskaper 

Wheelsail behöver. 

2.4.2.2 Målspecifikation 

Arbetet utförs enligt 2.2.2 Upprätta målspecifikation 

2.4.2.3 Konceptgenerering 

Arbetet utförs enligt 2.2.3 Generera produktkoncept. 

Etablering Realisering Överlämning

Planering Konceptutveckling

Utveckling på systemnivå

Detaljutveckling

Projekt-

analysfas
Projektplaneringsfas
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2.4.2.4 Konceptutvärdering 

Arbetet utförs enligt 2.2.4 Välja produktkoncept. 

2.4.2.5 Konstruktion systemnivå 

Arbete utförs enligt 2.1.3 Utveckling på systemnivå. 

2.4.2.6 Konstruktion detaljnivå 

Arbetet utförs enligt 2.1.4 Detaljutveckling. I arbetet har inte metoderna för 

miljöanpassad, tillverkningsanpassad och robust konstruktion använts, då dessa 

metoder är mest lämpade för tillverkning av större serier. 

Här kommer även leverantörer kontaktas för att beräkna kostnader för produkten. 

Det kan även göras justeringar för att minimera kostnader med hjälp av de 

kostnadsförslag som inkommit.  

 Projektgenomförande 

Detta kapitel kommer att behandla genomförandet för att nå projektmålen. 

2.4.3.1 Etablering 

Ritningen till prototypen görs utifrån den konstruktion som är framtagen. 

Prototypen kan behöva modifieras för att fungera korrekt i den nya skalan. 

2.4.3.2 Realisering 

Här kommer prototyp tillverkas.  

2.4.3.3 Överlämning 

Överlämningen kan ses som presentation av resultat av arbetet. Där den slutgiltiga 

produkten kommer presenteras tillsammans med prototypen. 

 Projektavslutning 

Detta kapitel kommer att binda ihop det som har behandlats i projektet samt vilka 

erfarenheter som skribenten har fått i projektet. Resultatet beskrivs utifrån ett 

personligt perspektiv och vad som skulle kunna ändras eller vidareutvecklas. 
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2.5 Reflektioner 

Då XLPM är en generell projektmodell så är den utformad för att fungera mot 

olika typer av projekt. Detta gör att en anpassning till produktutveckling är enkel 

att åstadkomma. Det kan dock göras på flera sätt vilket även skribenten lärde sig. 

Detta kan dock berott på ovana att arbeta enligt projektmodeller. Erfarenheten som 

skribenten tog med sig ifrån detta var att det är viktigt att definiera sitt projekt, 

detta gör det lättare att utforma arbetsmodellen i projektet. När väl projektet var 

definierat blev det lättare för skribenten att arbeta vidare. 

I projektanalysen placeras de arbetsuppgifter som beskriver vad som ska 

genomföras och projektplanering har de uppgifter som beskriver hur projektet ska 

genomföras. I projektgenomförandefasen ska projektet realiseras och blir därför 

sällan särskilt lång. Det går dock att se detta projekt som ett projekt som har 

utveckling som genomförande och planeringen blir då en beskrivning av 

metodiken. 

I projektet har inte tollgates och milstolpar använts till fullo. Det har istället varit 

möten med handledare/projektsponsor där arbetet har diskuteras samt milstolpar 

satts upp till nästa möte. Då skribenten har arbetat själv har dessa möten fungerat 

som ett bollplank i form av handledare samt en pådrivare av projektet i form av en 

projektsponsor. 

Skribenten har använt de mallar som finns i XLPM, som inspiration och 

vägledning i projektet. Mallar fyller generellt en viktig funktion i projektarbete, att 

behöva utforma dokument på nytt i varje projekt tar tid. Det tar även tid att behöva 

tillgodo se sig information i dokument om de ändrar utseende. 

Normalt sett i ett projekt skapas en mapp där alla olika dokument sparas, i detta 

examensarbete ska istället all information sparas i ett dokument som ska beskriver 

hela projektet. Det är tidskrävande att skapa ett dokument som innehåller all 

information kring ett projekt, på detta sätt sparas tid i projektet när det finns 

dokumentmallar. 

Skribenten har under projektet lärt sig en projektmodell samt insikten kring vilken 

tid det kan spara om den används rätt. Det uppstår dock en liten konflikt när 

rollerna som projektledare och konstruktör utförs av samma person. Om en erfaren 

projektledare hade varit delaktig i projektet hade insikterna och erfarenheter blivit 

tydligare. 
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3 Projektanalys 

Detta kapitel beskriver projektanalysfasen, detta innefattar planeringen 

innehållandes uppdragsbeskrivning och tidsplan. 

3.1 Planering 

Projektet inleddes med att en tidplan sattes upp, denna blev sedan uppdaterad 

under projektets gång för att visa det verkliga utfallet. De finns båda presenterade i 

Bilaga A. 

Steg två i planeringen var att skapa en uppdragsformulering, se Tabell 3.1, denna 

kan ses som en projektbeställning. Uppdragsformuleringen har anpassats för 

examensarbetet i samråd med Semcon. Noterbart är att uppdragsformuleringen 

endast ger en generell bild över vad som ska utföras i projektet. 

Affärsmålen uttrycker målet och syftet med produkten, vilket är att utstråla 

Semcon genom smart design och tolkning av företagets värdeord. 
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Tabell 3.1. Uppdragsformulering. 

 Uppdragsformulering: Wheelsail 

Produktbeskrivning  Hjulförsett landseglingsfordon 

Produktnytta  Produkten gör segling mer tillgängligt 

 Produkten ska kunna visas upp på olika mässor och event, där den 

ska främja Semcon 

Affärsmål  Produkten ska återspegla Semcons varumärke och värdeord 

 Produkten ska vara attraktivare och mer justerbar än konkurrenter 

 Produkten ska skapa ett intresse kring Semcon 

 Produkten ska skapa körglädje 

Primär marknad  Internt bruk samt mässor och kundevent 

Sekundär marknad  Eventbolag och uthyrning 

 Seglare (höst- och vintertid) 

 Äventyrslystna personer 

Antaganden och 

begränsningar 
 Segel och mast finns framtaget kostnadsförslag på 9000 kr 

 Tillverkning sker på fullt utrustad verkstad 

 Kostnaden för produkten ska inte överstiga 24 000 kr, totalt ska den 

inte kosta mer än 33 000 kr 

 Produkten konstrueras för fåstyckstillverkning 

Intressenter  Semcon AB 

 

3.2 Projektmål 

I överlämningsfasen av projektet ska detta överlämnas till projektbeställaren 

Semcon: 

Konstruktionsunderlag med tillhörande kostnadsberäkning. 

Prototyp ska presenteras. 
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4 Projektplanering 

Detta kapitel beskriver projektplaneringsfasen, innefattande konceptgenerering till 

konstruktion på detaljnivå.  

4.1 Kundbehov 

I det material som skribenten fått tillgång till utav Semcon fanns ett protokoll från 

ett brainstormingmöte. I detta möte deltog sju representanter från Semcon samt två 

externa konsulter med expertis inom segling. De idéer som kom fram vid detta 

möte har strukturerats upp enligt den mall för kundbehov som Ulrich och Eppinger 

förespråkar [3]. Utöver detta så har flertalet blokarts monterats ihop för att 

undersöka vilka svagheter och styrkor denna produkt har när det gäller montering 

och demontering. 

Kundbehoven har sedan kategoriserats in i 15 övergripande kundbehov, dessa 

finns i Tabell 4.1. Fullständig lista med alla kundbehov finns i Bilaga B. 

Tabell 4.1. Lista över kundbehov samt deras prioritet. 

Nummer Kundbehov Prioritet 

1 Ws är säker 5 

2 Ws har en hållfast konstruktion 5 

3 Ws har en komfortabel förarplats 5 

4 Ws har bra styrning 4 

5 Ws är enkel att transportera 4 

6 Ws är enkel att montera ihop 4 

7 Ws har en smart konstruktion 4 

8 Ws är behaglig att köra 3 

9 Ws förvaras med alla delar 3 

10 Ws är prisvärd 3 

11 Ws påverkas inte av smuts 3 
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12 Ws är enkel att lyfta 3 

13 Ws tas fram för fåstyckstillverkning 2 

14 Ws har förvaringsutrymmen 1 

15 Ws har extra utrustning 1 

 

Prioriteten har gjorts av skribenteten i en bedömning kring hur viktiga de är 

kopplat mot affärsmålen i uppdragsbeskrivningen. Kundbehoven är rankade med 

en fallande prioritet där 5 är viktigast och 1 inte så viktiga. 

4.2 Målspecifikation 

Målspecifikationer sattes upp utifrån kundbehoven i Tabell 4.1. Ett utdrag ur dessa 

målspecifikationer finns i Tabell 4.2, en fullständig lista finns i Bilaga C. Här har 

data från de konkurrerande landseglingsfarkosttillverkarna Blokart och X-sail 

tagits fram för att underlätta vid bestämning av marginal- och idealvärden [2] [5]. 

Det kan vara svårt att sätta upp dessa målspecifikationer eftersom det kan vara 

svårt att hitta mätbara egenskaper till alla kundbehov. Subjektiva egenskaper kan 

då visa att kundbehovet finns med i bedömningen, trots att den inte går att mäta. 

Målspecifikationerna togs fram för att ge skribenten insikter kring vad produkten 

ska ha för egenskaper. Någon utvärdering av målspecifikationerna kommer inte 

göras eftersom det kommer att krävas en fullskalig prototyp och det ingår inte i 

projektet att tillverka en sådan. 

Tabell 4.2. Utdrag ur listan med målspecifikationer. 

Nr Behov nr Mätbar egenskap Prio. Enhet Blokart X-sail 

Marginal

värde 

Ideal 

värde 

3 1 Bromssträcka 

50km/h 

5 m N/A N/A 15 10 

4 2, 4 Max vikt på förare 5 kg 130 N/A >100 >130 

5 2, 5, 12 Vikt av Ws 5 kg 27 29 <30 <23 

11 5, 12 Storlek vid transport 4 m 0,78x1,

2x0,43 

0,8x1,2x

0,25 

0,78x1,2

x0,43 

0,8x1,0x

0,25 

12 6 Tid att montera Ws 4 min 5-10 5-10 10 5 

17 7 Utstrålar Semcon 5 Subj. N/A N/A N/A N/A 

20 10, 13 Pris 3 SEK 34500* 26000* <33000 <30000 

*Pris vid köp av dyraste modell 
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 Benchmarking 

4.2.1.1 Blokart 

Blokart grundades 1999 på Nya Zeeland av uppfinnaren Paul Beckett. Målet var 

att skapa en produkt som gjorde landsegling mer tillgängligt och lätthanterligt. 

Företaget har i dagsläget tre olika varianter av landseglare i sitt sortiment, det som 

skiljer dem åt förutom priset är materialvalet i konstruktionen. De har även ett 

brett sortiment med extra utrustning till landseglare i form av olika master och 

segel, men även utrustning för att göra om landseglaren till en isjakt [6]. 

Blokart har ett patent kring sin produkt, dock gäller det endast i Nya Zeeland. 

 

Figur 4.1. Landseglare från blokart [6]. 

I Figur 4.1 visas en av Blokarts modeller, Blokart Pro, vilken är deras dyraste 

modell. I figuren visas även hur styrningen på blokarts modeller fungerar där de är 

styrda med en form av ratt. De har olika stora däck fram och bak och är byggda i 

rostfritt stål. 

4.2.1.2 X-sail 

X-sail är baserade i Storbritannien och lanserade sin första produkt 2006, som har 

ett utseende som påminner om Blokarts. Deras sortiment består av en 

landseglingsfarkost och ett par olika varianter av master samt olika stora segel [5]. 
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Figur 4.2. Landseglare från X-sail [5]. 

I Figur 4.2 visas en landseglare från X-sail. Den är byggd av rostfrittstål och denna 

modell har lika stora hjul fram som bak. 

4.2.1.3 Andra landseglare 

Skribenten sökte inspiration till konstruktionen genom att göra en bildsökning på 

internet. Se Figur 4.3 och Figur 4.4, för ett urval av dessa bilder. 

 

Figur 4.3. Landseglare på sandstrand [7]. 
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Figur 4.4. Landseglare i Las Vegas [8]. 

4.3 Konceptgenerering 

 Förtydligande av kritiska delar av konstruktionen 

Ett förtydligande av dess kritiska delar av konstruktionen kommer ifrån de 

kundbehov som togs fram i 4.1 Kundbehov för att i ett tidigt stadie reducera 

antalet möjliga lösningar. 

4.3.1.1 Förvaring/Transport 

I kundbehov nummer 7, ”Ws har en smart konstruktion”, finns ett önskemål att 

förvaringen ska vara en del av konstruktionen samt att hjulen ska utnyttjas vid 

transport. Dessa önskemål återspeglar även skribentens ambition om att göra 

produkten Wheelsail mera portabel. 

4.3.1.2 Ram 

En konstruktion med låg vikt är att föredra, men denna produkt kommer att kräva 

en kraftig konstruktion för att klara av de belastningar som farkosten kommer att 

utsättas för. Därför blir det viktigt att få ut det mesta ur det material som behöver 

användas. Då kostnaden är en viktig aspekt i projektet så kommer färdiga moduler 

användas vid konstruktionen för att undvika dyra specialtillverkade komponenter. 

4.3.1.3 Styrning 

Då produkten framförs med hjälp av segel som justeras med händerna finns det 

under kundbehov nummer 4, ”Ws har en bra styrning”, önskemål om att Wheelsail 

ska styras med hjälp av fötterna istället för händerna. Därför kommer endast 

fotstyrningar att tas i beaktning vid konstruktionen för styrning. 
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 Patent 

En extern sökning kring patent gjordes. Detta även för att bekräfta att det inte finns 

några restriktioner i utveckling av produkten. 

4.3.2.1 Patentdefinition 

Ett patent kan beskrivas som en lösning på ett tekniskt problem och för att ett nytt 

patent ska godkännas finns tre kriterier.  

För det första, det måste vara en nyhet, det får inte finnas tidigare publicerat 

material kring produkten. Uppfinnaren själv får inte ens nämna produkten för sina 

vänner utan att det kan räknas som att produkten är publicerad och inte längre en 

nyhet. 

För det andra, det måste finnas en uppfinningshöjd, det vill säga att produkten 

måste skilja sig från tidigare kända produkter. En person verksam inom 

produktens tilltänka område ska inte på ett enkelt sätt kunna föreslå en lösning 

som bygger på samma princip. 

För det tredje, lösningen måste kunna tillgodogöras industriellt. Detta innebär att 

uppfinningen ska kunna tillverkas eller tillämpas i industri, där industri kan vara 

ett brett begrepp som kan innefatta jordbruk, sjukhus, transportväsende etc. Denna 

punkt gör även det omöjligt att patentera uppfinningar som strider mot naturlagar, 

vilket skulle kunna vara en evighetsmaskin [9]. 

4.3.2.2 Befintliga patent 

En global patentsökning gjordes med hjälp av Espacenet [10]. Bland de 375 patent 

som finns i klassen för landseglare var det ett patent som inspirerade skribenten till 

en fotstyrning, se Figur 4.5. Styrningen bygger på att framgaffeln kopplas ihop 

med en styrpedal via ett justerbart stag. Delarna beskrivs i figuren med 20, 20A 

och 20B. 

 

Figur 4.5. Fotstyrning från patent WO 96/25317 [11]. 

Klassen för patenten som genomsöktes beskrivs nedan. 

B Transporting, B62 Land vehicles for travelling otherwise than on rails, B62B 

Hand-propelled vehicles, B62B15 Other sledges, B62B15/001 Propelled by sails 
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 Koncept 

Konceptframtagningen bygger på de tre kritiska områdena som togs fram i 4.3.1 

Förtydligande av kritiska delar av konstruktionen. 

4.3.3.1 Förvaring/Transport 

I kundbehoven finns ett önskemål som beskriver förvaringen som en del av 

landseglaren och inte som en separat del. Konceptet som kom ur detta är en form 

av en väska som vid användning blir till förarsäte. 

 

Figur 4.6. Konceptskiss av väska till förvaring och transport. 

I Figur 4.6 visas en konceptskiss för hur väskan är tänkt att vara utformad, figuren 

visar även en lösning där dynor tillverkas för att öka bekvämligheten för föraren. 

Storleken på väskan kommer att påverkas av hjulens storlek, då alla delar av 

landseglaren ska få plats i väskan då den ska förvaras. Materialvalet kommer även 

påverka väskans slutliga utformning.  

4.3.3.2 Ram 

Efter benchmarken insåg skribenten att de flesta landseglare hade sina hjul 

placerade enligt Figur 4.7. Detta gav upphov till ett koncept där hjulplaceringen 

var omvänd, se Figur 4.8. 
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Figur 4.7. Konceptskiss för hjulplacering med två hjul bak och ett fram. 

 

Figur 4.8. Konceptskiss för hjulplacering med ett hjul bak och två fram. 

Alla kommande koncept är baserade på konceptet i Figur 4.7. Ramen är tänkt att 

väga så lite som möjligt och bör därför vara så simpel som möjligt. Ett koncept 

med en T-formad grundram togs fram. Se Figur 4.9. 

 

Figur 4.9. Konceptskiss T-formad grundram. 

En förstärkning av den T-formade grundramen togs fram som ett alternativt 

koncept. Se Figur 4.10. 

 

Figur 4.10. Konceptskiss T-formad grundram med förstärkningar. 
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Två möjliga placeringar av infästningen för masten togs fram som separata 

koncept. Det första förslaget, se Figur 4.11, sitter mastinfästningen på en separat 

del och inte direkt på grundramen som den gör i förslag två, se Figur 4.12. 

 

Figur 4.11. Konceptskiss för mastinfästning förslag 1. 

 

Figur 4.12. Konceptskiss för mastinfästning förslag 2. 

Två koncept på förstärkning av mastinfästningen togs fram. I Figur 4.13 visas ett 

koncept med ett förstärkningsstag placerat i mitten. I Figur 4.14 har två 

förstärkningsstag som är placerade på var sin sida om centrum. 

 

Figur 4.13. Konceptskiss förstärkning till mastinfästning förslag 1. 

 

Figur 4.14. Konceptskiss förstärkning till mastinfästning förslag 2. 

Tre koncept för att minimera bredden av farkosten vid transport togs fram. Detta 

för att göra produkten mer kompakt. 
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Figur 4.15. Konceptskiss fällbar hjulaxel. 

I Figur 4.15 visas ett koncept för att minska bredden av farkosten vid transport 

genom att hjulaxeln har en fällbar utformning. 

 

Figur 4.16. Konceptskiss delbar hjulaxel. 

I Figur 4.16 visas ett koncept för att minska bredden av farkosten vid transport 

genom att hjulaxeln har en delbar utformning. 
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Figur 4.17. Konceptskiss teleskopisk hjulaxel. 

I Figur 4.17 visas ett koncept för att minska bredden av farkosten vid transport 

genom att hjulaxeln har en teleskopisk utformning. 

4.3.3.3 Styrning 

Två förslag till hur infästningen av framhjulsgaffeln ska göras visas i Figur 4.18 

och Figur 4.19. 

 

Figur 4.18. Konceptskiss infästning av framhjulsgaffel förslag 1. 

 

Figur 4.19. Konceptskiss infästning av framhjulsgaffel förslag 2. 

Fyra olika principer kring styrningen har tagits fram. 
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Figur 4.20. Konceptskiss styrning förslag 1. 

I Figur 4.20 visas förslag 1 på styrningsprincip. Principen bygger på att föraren för 

ett stag i sidled med hjälp av en fot. 

 

Figur 4.21. Konceptskiss styrning förslag 2. 

I Figur 4.21 visas förslag 2 på styrningsprincip. Principen bygger på att föraren för 

foten framåt på den sidan som farkosten inte ska svänga åt. Den andra foten 

kommer då att röra sig samma sträcka fast i motsatt riktning. Allt är 

sammankopplat enligt figuren. 

 

Figur 4.22. Konceptskiss styrning förslag 3. 

I Figur 4.22 visas förslag 3 på styrningsprincip. Principen bygger på att ett stag är 

kopplat mellan framhjulsgaffeln och en fotpedal. Fotpedalen är ledad i en fast 

punkt på grundramen och vinklas framåt och bakåt i förhållande till 

färdriktningen. 
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Figur 4.23. Konceptskiss styrning förslag 4. 

I Figur 4.23 visas förslag 4 på styrningsprincip. Principen bygger på att ett stag är 

kopplat mellan framhjulsgaffeln och en fotpedal. Fotpedalen har en fast position 

längs grundramen som den endast kan rotera kring. 

4.4 Konceptutvärdering 

Konceptutvärdering har gjorts med hjälp av olika metoder. En del beslut är 

baserade på intuition och expertutlåtande, andra har beslutats genom 

sållningsmatris. Alla beslut kring koncepten kopplas mot projektmålen och 

kundbehoven. I konceptutvärderingen presenteras även utvecklingsförslag för de 

olika koncepten.  

 Förvaring/Transport 

Förslaget från Figur 4.6 är ett bra koncept, då delarna får dubbla 

användningsområden, både som förvaring och som säte. Detta kan kopplas till 

kundbehoven. Viktigt att tänka på inför vidareutveckling är att den ska vara 

tillverkad i ett material som inte ser slitet ut efter användning då produkten 

kommer att visas upp på mässor och kundevent, där den ska kunna representera 

företaget. Det finns även en del utvecklingspotential i storleken, så att den blir mer 

kompakt och lätthanterlig. 

Materialvalet kommer även påverka hur bra produkten blir att förvara, genom att 

använda ett hårt ytterskal på väskan så blir den lätt att förvara men om den istället 

tillverkas med ett mjukt ytterskal på lockdelen kan den bli bekvämare att köra. 

 Ram 

Beslut i hjulplaceringen grundar sig i konkurrentanalys. Då majoriteten av 

landseglarna har ett hjul fram och två hjul bak, känns det som ett mer utprövat 
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koncept. Intuitionen säger även att det är lättare att balansera tyngdpunkten vid 

kraftiga sidvindar med denna utformning. 

Koncept kring grundramen, se Figur 4.9, anses fullt dugligt. En förstärkning kan 

istället göras genom att göra undre delen av transportväskan till viktigare del av 

ramutformningen. På detta sätt minskas antalet delar samt totalvikten. Användning 

av runda rör ger även fördel i vridstyvhet, då deras form är optimerad mot 

vridstyvhet medan fyrkantiga rör är mer böjstyva. 

Då mastinfästningen inte kommer behöva vara så hög som skisserna visar, så är 

koncepten kring mastinfästningen, se Figur 4.11 och Figur 4.12, svåra att bedöma. 

Konceptet från Figur 4.11 anses dock ha lite större potential i utformningen för att 

göra produkten med portabel, eftersom placeringen är av masten påverkar hur 

väskan kan bli packad. 

Mastinfästningen kommer att behöva förstärkas för att inte alla krafter ska tas upp 

av svetsen. Detta kommer att göras med principen från Figur 4.13, men med hjälp 

av plåt istället för rör. Beslutet togs efter en diskussion med handledare [12]. 

Beslut kring hur bakre hjulaxelns bredd ska kunna minimeras tog med eliminering 

av koncept från Figur 4.15, då det ansågs behövas för många delar för att få det att 

fungera bra samt att det kunde bli kostsamt. Istället så väljs en kombination 

koncept från Figur 4.16 och Figur 4.17. Hjulaxeln kommer då både vara 

teleskopisk och delbar. Tanken är då att hjulaxeln används teleskopiskt när 

produkten ska transporteras och att den blir delbar då den ska förvaras och kan då 

placeras i förvaringsväskan. Detta ska kombineras med att hitta rörämnen som 

funkar till detta koncept. I det fall det inte går att kombinera dem kommer den 

delbara lösningen vara konceptlösning. 

 Styrning 

Beslut kring utformningen av framhjulsgaffelns infästning togs via benchmarking 

och expertutlåtande från konstruktör på Semcon [13]. Då Figur 4.18 har en vinklad 

infästning så kommer det ge en mjukare styrning, som både viker och roterar 

hjulet. Under arbetet med benchmarking och patentsökning insåg skribenten att 

denna utformning var mer vanligt förekommande och väljs som konceptlösning. 

Konceptutvärderingen av styrningsprincip valdes att göras med hjälp av 

sållningsmatris enligt Ulrich & Eppinger [3], se Tabell 4.3. Kriterierna är 

framtagna ur kundbehoven. 

Tabell 4.3. Sållningsmatris 

 

Koncept 

Kriterier Förslag 1 

(Figur 4.20) 

Förslag 2 

(Figur 4.21) (Referens) 

Förslag 3 

(Figur 4.22) 

Förslag 4 

(Figur 4.23) 

Enkel manövrering - 0 - + 
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Enkel tillverkning + 0 - 0 

Enkel montering - 0 0 0 

Enkel längdjustering - 0 - - 

Billig - 0 0 + 

Summa + 1 0 0 2 

Summa 0 0 5 0 2 

Summa - 4 0 2 1 

Poäng -3 0 -3 1 

Ranking 3 2 3 1 

Vidare? Nej Nej Nej Ja 

 

Förslag 4, Figur 4.23, var det som fick bäst poäng i sållningsmatrisen och väljs 

därför som den princip som ska vidareutvecklas. 

 Koncept till vidareutveckling 

De vinnande delkoncepten presenteras tillsammans i Figur 4.24. Arbetet i 

vidareutvecklingen kommer främst bestå av att göra förvarings/transportväskan till 

en del av ramen. Det kommer behöva kompletteras med hur ryggstödet ska stanna 

i den uppfällda positionen. 

 

Figur 4.24. Vinnande koncept från konceptutvärdering. 
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4.5 Konstruktion systemnivå 

Vidareutvecklingen av konceptet utgår från samma delproblem som i 

konceptgenereringen. Det kommer även presenteras förslag till slutmontering samt 

tillverkningsmetod. 

 Förvaring/Transport 

Väskans konstruktion består nu av fyra komponenter för att dess funktion ska 

uppfyllas. Dessa komponenter används på olika sätt beroende på om produkten 

används eller om den förvaras. Väskans fyra komponenter kan beskrivas som lock, 

botten, framsida och baksida då den används som förvaring, men då den framförs 

blir dessa delar till ryggstöd, säte, styrningsjustering och låsning till ryggstöd, se 

Figur 4.25. 

 

Figur 4.25. Transport/ förvaringsväskan med alla dess komponenter i vy från sidan. 

En ändring kring placeringen av T-ramen är gjord. T-ramen kommer nu ligga på 

insidan av väskan, detta för att ge produkten ett renare utseende. Det löser även 

hur den utskjutande framdelen ska ligga stabilt i alla lägen. Baksidan av väskan 

kommer att rotera kring den delen av T-ramen som sticker ut på sidan av väskan. 

Den kommer även fästa i en skåra på ryggstödet som gör ryggstödet ledat. Väskan 

visas halvstängd i Figur 4.26. 
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Figur 4.26. Transport/ förvaringsväskan halvstängd i vy snett framifrån. 

Delarna kommer sättas ihop med mindre bultar, samt i ramen. Dessa komponenter 

är utformade mot att kunna tillverkas med hjälp av vakuumformning. 

Vakuumformningen kommer även att ge dem mjukare kanter och ett rundare 

utseende. 

 Ram 

Ramen kommer att bestå av sex delar. Dessa är T-ram, två hjulaxlar, mast- och 

gaffelinfästning och en tvådelad gaffel, se Figur 4.27. Delarna kommer vara 

tillverkade i metall och kommer behöva svetsas för att uppnå det önskade 

utseendet. 

 

Figur 4.27. Ramen med dess sex delar i en vy snett framifrån. 

T-ramen tillverkas av två rör som svetsas ihop, den kommer ha hål för att kunna 

fästa de andra delarna i den med hjälp av snäppfunktion. T-ramen sätts ihop med 

väskan med hjälp av u-bultar. 

Hjulaxlarna tillverkas av två olika rör, dessa kommer att svetsas ihop. Detta för att 

kunna fästa dem med T-ramen. De kommer även ha hål för att kunna fästa hjulen. 

Mast- och gaffelinfästningen ska fästas på samma satt som hjulaxlar i T-ramen. De 

två infästningarna svetsas fast i ett rör med samma dimensioner som rören i T-
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ramen. På sidorna av mastinfästningen svetsas plåt fast för att öka området som 

ska ta upp belastningen från seglet. 

Gaffeln kommer att delas upp i två delar för att underlätta när produkten ska 

packas ner i väskan. Den första delen kommer att bultas fast i gaffelinfästningen 

med glidlager mellan för att den ska kunna vridas. Den andra delen kommer 

snäppas ihop med den första, se Figur 4.28. 

 

Figur 4.28. Vy över gaffeln, där glidlager och hål för snäppfäste visas. [14] 

 Styrning 

Styrningen kommer vara justerbar genom att framdelen av väskan justeras efter 

förarens benlängd, sen kommer staget som sammankopplar styrpedalen med 

gaffeln vara justerbar. Den delen som sammankopplar staget med gaffeln, 

gaffelsprint, kommer rotera i dess hål, detta för att staget ska kunna tillverkas på 

ett sätt så att den blir helt stel. 

Staget kommer bestå av två rör, där det ena röret får plats i det andra. De kommer 

sedan vara gängande invändigt, för att fästkomponenter ska kunna fästas i ändarna. 

Den ena änden kommer vara snett kapad, se Figur 4.29, detta för att dess 

infästpunkter är i olika höjd. En låsning måste tillverkas så att rören kan låsas mot 

varandra. 

 

Figur 4.29. Vy över staget. 



43 

Styrpedalen kommer att tillverkas av två rördelar i T-formation, sedan ska de ha 

ett hål där staget kan fästas. Se Figur 4.30.  

 

Figur 4.30. En komplett vy över styrningen, där syns styrningens tre komponenter, 

gaffelsprint, stag och styrpedal. 

4.6 Konstruktion detaljnivå 

Detta avsnitt kommer beskriva komponenterna i detalj samt hur de kan tillverkas, 

även de komponenter som ska köpas in beskrivs. Slutmonteringen kommer även 

att presenteras i detta avsnitt. 

ISO 2768-1 medel kommer gälla som toleransbeskrivning för de detaljer som ska 

tillverkas. 

 Förvaring/Transport 

Väskan kommer att bestå av fyra delar, dessa ska vara tillverkade i samma 

material och med samma metod, vakuumformning. Då produkten tas fram som 

fåstyckstillverkning kommer inte materialval eller tjockleken på material spela så 

stor roll för kostnaden [14]. Tillverkningen kommer att behöva ett träverktyg till 

formning samt en fixtur till efterbearbetning, dessa är återanvändningsbara och 

deras kostnad kan slås ut över antalet tillverkade detaljer. Det som föreslås är en 

UV-tålig ABS-plast som är fem millimeter tjock, eftersom den har goda 

egenskaper så som låg vikt, god hållfasthet och formbeständighet samt låg 

produktionskostnad [15]. 

4.6.1.1 Överdel 

Överdelen har tre spår i konstruktionen för att öka ryggstödets stabilitet i 

körställning. Dessa spår är enkla att konstruera i vakuumformning och kommer 
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inte förändra kostnaden för detaljen, se Figur 4.31. Ett hål kommer göras i 

överdelens överkant för att ett fäste till seglet ska kunna fästas där. Detta fäste 

kommer även användas vid låsning av väskan. Spåren på sidorna används för att 

göra överdelen fällbar. 

 

Figur 4.31. Vy över överdelen. 

4.6.1.2 Underdel 

Underdelen kommer ha spår som går på tvären för att stabilisera i den riktningen. 

En halvmåne kommer skäras ut i framkanten för att öka tillgängligheten för 

kopplingar i ramen, se Figur 4.32 

 

Figur 4.32. Vy över underdelen. 

4.6.1.3 Utskjutbar framdel 

Framdelen formas för att ligga på ovansidan av T-ramen och har därför formen av 

en halvmåne vid mitten. Det kommer att behöva eftermonteras ett fäste till 

styrpedalen. Denna tillverkas av samma material och limmas sedan fast, se Figur 
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4.33. Spåren på sidan används för att justera placeringen av styrpedalen samt att 

minimera väskans längd vid transport och förvaring. 

 

Figur 4.33. Vy över framdelen. Fästet till styrpedalen är den rörbit som sitter i mitten. 

4.6.1.4 Ryggstödslåsning och baksida 

Denna del används både till att täcka baksidan vid transport samt att låsa 

ryggstödet i körställning. Den kommer fästas i överdelen med bult och rotera kring 

T-ramen med det större hålet, se Figur 4.34. 

 

Figur 4.34. Vy över baksidan. 

4.6.1.5 Kostnad 

Kostnadsoffert för tillverkning är utförd av företaget Sematron [14]. Offerten är 

baserad på tillverkning av en komplett väska. Kostnaden för att tillverka fler har 

sedan uppskattats genom att slå ut de fasta kostnaderna för verktyg och fixtur över 



46 

antalet tillverkade detaljer och sedan adderat med kostnaden för material och 

arbete per detalj, se Tabell 4.4. 

Tabell 4.4. Kostnader tillverkning av väska. 

 

Komponenter 

Kostnad SEK Överdel Underdel Framdel Bakdel Summa 

Verktyg 5500 5500 2600 2600  

Fixtur 6200 6200 3000 3000  

Material och arbete 3400 3400 1400 1400  

Styckpris vid tillverkning av 1 15100 15100 6900 6900 44000 

Styckpris vid tillverkning av 3 7300 7300 3230 3230 21060 

Styckpris vid tillverkning av 5 5740 5740 2500 2500 16480 

Styckpris vid tillverkning av 10 4570 4570 1950 1950 13040 

 

 Ram 

Ramen kommer att tillverkas i aluminium. De flesta detaljerna kommer att utgå 

ifrån färdiga rör, de kommer därefter bearbetas för att uppnå det önskade 

utseendet. Då det är en fåstycktillverkning så är det inte material som är 

kostnadsdrivande utan tiden det tar att tillverka. 

4.6.2.1 T-ram 

T-ramen består av två 45x5 rör av aluminium som svetsas ihop. På det tvärgående 

röret svetsas två bälteshållare fast, se Figur 4.35. Hål kommer sedan borras till 

snäppfästen. 

 

Figur 4.35. Vy över T-ramen, där även bältesfästen syns. 

4.6.2.2 Bältesfäste 

Bälteshållarens tillverkas i en fräs, dess form är framtagen för att passa just denna 

konstruktion och kan därför inte köpas., se Figur 4.36. 
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Figur 4.36. Vy över bältesfäste. 

4.6.2.3 Hjulaxel 

Hjulaxeln består av två rör med dimensioner 35x5 och 45x5 som svetsas ihop. Hål 

borras i ändarna till snäppfästen, se Figur 4.37. 

 

Figur 4.37. Vy över hjulaxel. 

4.6.2.4 Axel till hjul 

Axel till hjulen tillverkas i en svarv, detaljen utgår från en stång med diameter 

38mm och svarvas därför till rätt form. Den tjockare änden som ska fästa i 

hjulaxeln borras ur för att göra rum för snäppfunktionen. Den andra änden gängas 

för att passa M20 mutter för att låsa hjulet på plats, se Figur 4.38. Det tillverkas 

två varianter av denna detalj, en till framhjul och en till bakhjul. Detta för att andra 

delar ska bli billigare att tillverka. Då detaljen svarvas kommer den kosta lika 

mycket även om ett mått ändras. 
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Figur 4.38. Vy över axel till hjulen. 

4.6.2.5 Mast- och gaffelinfästning 

Mast- och gaffelinfästningen tillverkas av rör av dimensioner 45x5 och 35x5 samt 

plåt med tjockleken 3mm. Det mindre röret placeras i det större för skapa 

kopplingen till snäppfästet. På mitten fästs ett rör vinkelrätt uppåt som infästning 

till mast. Denna stabiliseras av två fastsvetsade plåtar vid sidan om röret, detta för 

att breda ut den belastningen som kommer finnas på infästningen. 

Gaffelinfästningen kommer ha en lutning bakåt mot masten, genom att ett rör 

svetsas fast i lutning mot masten, se Figur 4.39. 

 

Figur 4.39. Vy över mast- och gaffelinfästning. 

4.6.2.6 Gaffel 

Gaffeln består av två delar för att göra produkten enklare att paketera i väskan. 

Den första delen, se Figur 4.40, består av fyra delar. Två rör med dimensioner 

40x5 och 45x5, dessa svetsas ihop i en vinkelrätt mot varandra. Den delen som ska 

ha kontakt mot glidlagret kommer svarvas till form från en stång med diameter 

32mm. Den ska vara gängad i änden för att sedan kunna bultas fast i 

gaffelinfästningen. Stången borras sedan ur för att minimera vikten. Den svarvade 

detaljen svetsas sedan fast i röret med dimensionen 40x5. Den sista delen är en 

bricka, som behövs till styrningen, den svetsas fast på röret med dimensionen 

45x5. 



49 

 

Figur 4.40. Vy över första delen av gaffeln. 

Den andra delen i gaffeln består av ett rör med dimensionen 35x5 som böjs, se 

Figur 4.41. Röret har borrade hål till snäppfunktion. 

 

Figur 4.41. Vy över andra delen av gaffeln. 

Gaffeln kommer även ha en svarvad bricka till låsningen gjord från en stång med 

diametern 50mm. 

4.6.2.7 Handtag 

Handtaget består av ett aluminiumrör med dimensionen 35x2 som böjs, se Figur 

4.42. Röret används dels som handtag vid transport men även för att låsa 

överdelen med underdelen av väskan. Den snäpps fast i samma hål som 

skotinfästningen och i den främre delen av T-ramen. 
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Figur 4.42. Vy över handtag. 

4.6.2.8 Kostnad 

Kostnaderna har uppskattats genom att räkna på materialåtgång samt uppskatta 

tiden det tar att tillverka. Detta har gjort i samråd med verkstadstekniker på Lunds 

Tekniska Högskola (LTH) [16]. Kostnaden beskrivs för att tillverka varje detalj till 

det antal som behövs i konstruktionen, se Tabell 4.5. Prisuppgifter på material är 

taget från BE Groups hemsida [17]. 

Tabell 4.5. Kostnad tillverkning av ram 

 

Detalj 

Kostnader SEK T-

ram 

Bältes-

fäste 

Hjulaxel Axel till 

hjul 

Mast- och 

gaffel-

infästning 

Gaffel Handtag Summa 

Material 200 30 120 180 100 100 20 750 

Timpris 450 450 450 450 450 450 450  

Tid h 0,75 1,5 1,5 2 1,25 1,25 0,75 9 

Totalkostnad 538 705 795 1080 663 663 358 4800 

 

 Styrning 

Dessa komponenter kommer att tillverkas i aluminium för att vara i samma stil 

som ramen. 

4.6.3.1 Styrpedal 

Styrpedalen tillverkas av två rör med dimensionen 35x2 samt en plåtbit. De två 

rören svetsas ihop i form av ett T, se Figur 4.43. Plåtbiten svetsas fast på den ena 

sidan för att koppla ihop styrpedalen med staget och gaffeln. 
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Figur 4.43. Vy över styrpedal. 

4.6.3.2 Stag 

Staget består av två stänger med dimensioner 20mm och 16mm, båda stängerna 

har gängade ändar för att delar ska kunna skruvas fast i dem, se Figur 4.44. 

 

Figur 4.44. Vy över stag med kopplingar och låsning. 

Stången med diameter 20 borras sedan ur för att den mindre stången ska få plats i 

den och på så vis göra den justerbar. Låsningen består krans runt de två stänger, 

för att göra den lätt att justera väljs ett excenterlås, se Figur 4.45. 

 

Figur 4.45. Bild på excenterlås [18]. 
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4.6.3.3 Gaffelsprint 

Gaffelsprint svarvas till form från en ämnestång med diameter 16 mm och för att 

borra hålet behöver gaffelsprint fräsas, se Figur 4.46. Gaffelsprinten ska även ha 

ett hål för en hårnålsprint till att låsa den mot gaffeln. 

 

Figur 4.46. Vy över gaffelsprint. 

4.6.3.4 Kostnad 

Kostnader för detaljerna har uppskattats genom materialkostnad samt tid det tar att 

tillverka, se Tabell 4.6. Detta har gjorts i samråd med verkstadstekniker på LTH 

[16]. Prisuppgifter på material är taget från BE Groups hemsida [17]. 

Tabell 4.6. Kostnad tillverkning av styrning 

 

Detalj 

Kostnader SEK Styrpedal Stag Gaffelsprint Summa 

Material 50 50 10 110 

Timpris 450 450 450  

Tid h 1 1 0,75 2,75 

Totalkostnad 500 500 348 1348 

 Dynor 

Tre dynor, se Figur 4.47, är tillverkade av skumplast. Denna skumplast skärs ut 

efter önskade mått. Skumplasten kläs sedan i ett överdrag av konstläder. Rygg- 

och nackdyna hålls på plats med kardborre. 
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Figur 4.47. Vy över de tre dynorna. 

Kostnaden för de dynorna finns i Tabell 4.7. Materialkostnaden från skumplasten 

kommer från företaget Galant Plast AB [19] och kostnaden för materialet till 

beklädnaden är uppskattat ifrån ett meterpris på konstläder [20]. Arbetet förväntas 

utföras i egen regi, trots det finns det ett timpris och tidåtgång med i 

kostnadsberäkningen för att ge en uppskattning för vad det kostar att få dem 

tillverkade. 

Tabell 4.7. Kostnad tillverkning av dynor. 

 

Detalj  

Kostnad Sittdyna Ryggdyna Nackdyna Summa 

Material skumplast 200 160 30 390 

Material beklädnad 100 100 50 250 

Timpris 350 350 350  

Tid h 1,5 1,5 0,75 3,75 

Styckkostnad 825 785 343 1953 
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 Köpta komponenter 

De komponenter som ska inhandlas och användas som de är listade i Tabell 4.8. 

Tabell 4.8. Lista över inhandlade komponenter. 

 

Detaljinformation 

Detalj Antal Styckpris Återförsäljare Totalkostnad 

Hjul 3 787 [21] Blickle 2361 

Glidlager 2 37 [22] D E Trading  74 

Kullänk 1 27 [23] Wiberger 27 

Gaffelfäste 1 207 [23] Wiberger 207 

Excenterlås 3 99 [23] Wiberger 297 

U-bygel M10 4 9 [24] AFSA 36 

Säkerhetsbälte 1 239 [25] Mekonomen 239 

M10 bult 4 5 [26] Mattsons 20 

M10 mutter 14 5 [26] Mattsons 70 

M20 bult 3 10 [26] Mattsons 30 

Kardborre 1 99 [27] Kjell & Co 99 

Snäppfäste 5 60 [28] Blokart 300 

Snäppfäste 2 30 [23] Wiberger 60 

Hårnålsprint 1 5 [23] Wiberger 5 

Totalkostnad    3825 

 

 Slutmontering 

Slutmonteringen utförs av användaren, där det enda verktyget som behövs är en 

skiftnyckel. Det första steget är att trä in T-ramen i underdelen och bakdelen av 

väskan, se Figur 4.48. T-ramen skruvas sedan fast i underdelen med hjälp av U-

byglar. 
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Figur 4.48. Vy över första steget i slutmontaget av väskan. 

Steg två i slutmonteringen av väskan är att fästa överdelen av väskan. Detta görs 

med att en bult fästs genom underdel och överdel av väskan. En annan bult fästs 

igenom spåret i överdelen och bakdelen, se Figur 4.49. Framdelen monteras även 

den i detta steg. Ett excenterlås fäster spåret i framdelen med ett hål i underdelen, 

se Figur 4.49. Efter detta så är det bara montera bältet vilket görs med en bult och 

sen är väskan ihop monterad. 

 

Figur 4.49. Vy över steg två i slutmontaget av väskan. 

I slutmonteringen ska även gaffeln fästas med en bult i gaffelinfästningen. Två 

glidlager placeras på insidan av infästningen, där efter placeras en bricka på 

undersidan av infästningen som sedan kan dras åt av en bult, se Figur 4.50. 
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Figur 4.50. Vy över monterad gaffel i dess infästning. 

Övriga uppgifter som förväntas att utföras i slutmonteringen är att fästa alla 

snäppfästen på sina platser samt att placera ut kardborre på dynor och ryggstöd. 

Staget skruvas ihop med de delar som är inkluderade för den samt låsningen 

placeras och hålls på plats av en excenterlåsning. 
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5 Projektgenomförande 

Detta kapitel beskriver projektgenomföringsfasen, innefattande etablering, 

realisering och överlämning. Projektets resultat redovisas i avsnittet för 

överlämning. 

5.1 Etablering 

Produkten ritas om för att fungera vid tillverkning av miniatyr. Den skala som 

valdes var 1 till 10 för att det ska vara enkelt och att prototypen ska få plats i den 

printer som skolan tillhandahåller. Prototypen behövde även göras om för att 

fungera i mindre skala. Styrningen kommer därför ha en annan typ av stag och 

gaffelsprint, detta för att dessa detaljer blev för små. Principen för styrningen 

kommer dock vara densamma. Där delar har printats ut sammankopplade har det 

lämnats 0,3 mm mellanrum på varje sida för att göra dem rörliga. 

5.2 Realisering 

Prototyp tillverkas i nylon med hjälp av en SLS printer. Två versioner av prototyp 

tillverkades eftersom mellanrummet mellan de detaljerna som ska gå att ta isär 

blev för stort i första prototypen och därför gjordes en andra prototyp där 

mellanrummet korrigerats. 

5.3 Överlämning 

Enligt projektmålen ska ett konstruktionsunderlag och en prototyp finnas vid 

överlämning.  
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 Produkten 

Wheelsailseglaren färgas i en semconröd färg för att hjälpa produkten att utstråla 

Semcon, se Figur 5.1. 

 

Figur 5.1. Vy över en ihopmonterad Wheelsailseglare. 

Måtten för Wheelsail då den är i körställning finns i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1. Mått för en Wheelsail i körställning. 

Mått för en Wheelsail i körställning 

Längd Avstånd hjulaxlar Bredd Höjd Area 

2,300 m 1,490 m 1,770 m 0,970 m 2,6 m2 

 

Väskan till förvaring och säte rymmer alla de delar som ingår i produkten, se Figur 

5.2. Dynorna flyttas vid förvaring för att väskan kan kunna vara så kompakt som 

möjligt samtidigt som alla delar får plats i den. Då dynorna är fastsatta med 

kardborre så är de enkla att flytta. 
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Figur 5.2. Vy över Wheelsailseglare ihoppackad med ryggstödet i uppfällt läge. 

Produkten plockas isär genom att snäppfästen som håller hjul, hjulaxlar, gaffel- 

och mastinfästning på plats delas. Staget lossas ifrån gaffelsprinten via den sprint 

som sitter i gaffelfästet, se 

Figur 5.3. Alla delar placeras i lådan efter att excenterlåsen som låser framdelen av 

väskan har justerats för att skjuta in den i underdelen. 

 

Figur 5.3. Vy över sprint på gaffelfästet olåst. 

Demontering uppskattas ta mellan tre till fem minuter att genomföra, då det är 

exakt samma moment i monteringen så bör den ta lika lång tid. 

Väskan hålls ihop av ett handtag, se Figur 5.4. När väskan ska förvaras tar den upp 

minimalt utrymme och eftersom är relativt platt så blir den även enkel att förvara. 
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Figur 5.4. Vy över Wheelsail i förvaringsläge. 

Mått för en packad väska visas i Tabell 5.2.  

Tabell 5.2. Mått för en packad väska. 

Mått för en packad väska 

Längd Min Bredd Max Bredd Bottenarea Min Höjd Max Höjd 

1,100 m 0,430 m 0,850 m 0,935 m2 0,195 m 0,300 m 

 

När Wheelsailseglaren ska transporteras används hjulen i samma hål där normalt 

hjulaxlarna snäpps fast, se Figur 5.5. Handtaget används här för att ge användare 

något att hålla i under transporten. 

 

Figur 5.5. Vy över Wheelsailseglare i transportläge 

Bedömningen av projektmålen anses vara subjektiv och har gjort i form av en 

diskussion, se 6.4 Projektgenomförande sidan 64. 
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 Kostnad 

Sammanställning av kostnader uträknade i 4.6 Konstruktion detaljnivå visas i 

Tabell 5.3. Kostnaden för tillverkning av väskan beräknas för 10 exemplar. 

Tabell 5.3. Sammanställning av kostnader 

 

Kostnad SEK 

Detalj Material Tillverkning Inköpspris Summa 

Väska - 13040 - 13040 

Ram 750 4050 - 4800 

Styrning 110 1238 - 1348 

Dynor 390 1313 - 1953 

Köpta komponenter - - 3805 3825 

Summa    24965 
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6 Projektavslutning 

Detta kapitel beskriver projektavlutningsfasen, innefattande diskussion kring 

arbetsgången och erfarenheter från projektet. 

6.1 Metodik 

Reflektioner kring projektmodellen finns i 2.5 Reflektioner. 

Alla metoder som finns i metodikerna från Ulrich och Eppinger har inte använts, 

även om dessa finns beskrivna i kapitlet för metodik. Metoderna har används mer 

som en riktlinje än att plikttroget följa det som beskrivs i dem. Skribenten valde 

till exempel att göra en målspecifikation trots att denna inte användes för att 

utvärdera resultatet. Målspecifikationen användes istället till att skapa insikt kring 

vilka egenskaper som slutprodukten ska ha. 

Det kan anses onödigt att beskriva alla delar av produktutvecklingsmetodiken men 

endast använda de första fyra. Att alla delar ändå finns med är för att ge läsare en 

helhetsuppfattning och detta ansåg skribenten var viktigt. 

Strukturen på arbetsmodellen ändrades under arbetets gång efter att kunskaper 

kring projektmodell ökade. När väl kunskapen fanns tog det inte lång tid innan 

arbetsmodellen var färdig. 

6.2 Projektanalys 

Tidsplanen, se Bilaga A, som sattes upp i projektets start stämmer inte så bra 

överens med det verkliga utfallet, främst därför att planen var uppsatt så att alla 

arbetsuppgifter skulle ha en slut-start relation. I det verkliga utfallet så har 

uppgifterna påbörjats innan föregående uppgift varit klar. 

Tillverkning av prototyp fanns inte med i en ursprungliga tidsplanen, det är därför 

denna har blivit inplanerad efter att rapporten har lämnats in. 

Fler kommentarer kring tidsplanen finns samlat i Bilaga A. 



63 

Innehållet i uppdragsbeskrivningen bygger mycket på det projekt som Semcon 

startade, det har skrivits om för att passa in i den arbetsmodell skribenten valt, 

samt innehålla det som är viktigt för examensarbetet. 

Projektmålen lades till för att följa den struktur som XLPM har. 

6.3 Projektplanering 

Arbetet med konceptframtagningen utgick från den metodik skribenten känner 

igen från sin tid på LTH. Vissa delar av den har dock känts överflödiga. Ett 

exempel på detta är målspecifikationen, där det nästintill behövs en färdig prototyp 

för att egenskaperna skulle kunna utvärderas. Detta eftersom det var många 

egenskaper som endast kunde bedömas subjektivt. 

I arbetet med kundbehoven gjordes ingen egen kundundersökning då detta kändes 

som att göra dubbelarbete. Det som gjordes i form av egen undersökning var att 

montera ihop blokartlandseglare, detta gav insikter kring deras svagheter och 

styrkor vid montering som sedan kunde användas i konstruktionen. 

Konceptgenereringen blev en arbetsuppgift som pågick under en längre tid, där 

idéer antecknades för att sedan bli realiserade i datorn. Rapporten återspeglar inte 

allt arbete som gjordes i denna fas, eftersom det var många idéer som inte blev 

realiserade i datorn, så på sätt pågick konceptutvärderingen samtidigt som 

konceptgenereringen. 

På grund av att konceptutvärdering pågick under arbetets gång var det ett koncept 

som blev mer genomarbetat redan i genereringen. Anledningen till att det finns en 

sållningsmatris för styrningsprincipen i rapporten är för att tydliggöra argumenten 

för en läsare. Dock så bör det poängteras att även om det inte finns en skriftlig 

sållningsmatris för alla detaljer så har det pågått en sållning via erfarenheter 

istället för en lista med kriterier. I efterhand har insikten att denna typ av 

utvärdering som pågår kontinuerligt är kopplat till att projektet har genomförts av 

en person och inte i grupp. I fall en grupp ska ta liknande konceptbeslut så behövs 

det en tydlig metodik för hur det ska genomföras. Det har kringgåtts på grund av 

att det endast varit en projektmedlem, som muntligt kunnat stå till svars för sina 

konceptval. Det går argumentera för att den tid som sparas in på rapportskrivning 

är kortare än den det tar att förklara sina koncept. Då det är många subjektiva 

bedömningar kring koncepten, så har skribenten ansett att det har varit bättre att 

följa sin intuition, samtidigt som det var mer stimulerade att arbeta med koncept 

som hade potential än de som inte hade det. Däremot har alla möten med 

handledare protokollförts så att skribenten själv kunde se vad som diskuterades 

och vilka slutsatser som kunnat dras av det. 

Om projektet skulle haft fler medlemmar så hade en teknisk designer varit att 

föredra. Då skribenten själv inte lagt så stort fokus på design utan mer på den 



64 

mekaniska konstruktionen. En teknisk designer hade därför varit ett bra 

komplement. 

Vidarearbetet med konstruktion på systemnivå kan ses som konceptgenerering där 

olika lösningar konstruerades virtuellt i en dator, för att sedan dömas och 

förbättras. Grunden till detta var att skribenten arbetade i ett nytt cad program och 

ansåg att det var ett sätt att lära sig programmet. Konstruktionen har därför haft 

många utformningar som inte finns presenterade i rapporten eftersom de inte 

ansågs vara bra lösningar. 

Konstruktionen på detaljnivå bestod av en större arbetsinsats än vad skribenten 

insett. Det uppstod även ett problem i att få offerter för tillverkning av detaljer. 

Därför valdes till slut lösningen att räkna på kostnader själv, i samråd med 

verkstadstekniker, genom att tiden som skribenten själv skulle behöva för att 

tillverka detaljerna i en verkstad med de verktyg som behövs. 

Den ISO-standard som valdes för toleranser, ISO 2768-1 medel, är utformad för 

tillverkning i metall, men att använda samma för plastdetaljerna spelar mindre roll 

eftersom det är fåstycktillverkning. Om det varit en serietillverkning borde det 

valts en annan tolerans för att inte få onödiga kostnader i produktionen. 

Det blev tydligt i arbetet att vid fåstyckstillverkning är det inte materialet som blir 

kostnadsdrivande utan det är kostnad för tiden det tar att tillverka. I rapporten visar 

det sig att kostnaden för material står för omkring 10 % av totalkostnaden. Därför 

bör fokus ligga på konstruktion, som är enkel att tillverka. 

Valet att låta slutmontering ske utanför verkstaden är ett försök till att hålla ner 

kostnader som uppstår vid monteringen, men eftersom det enda verktyget som 

behövs är en skiftnyckel så är den simpelt att montera ihop den. 

6.4 Projektgenomförande 

Skribenten anser att produkten uppfyller de mål som sattes för projektet. 

Kostnaden för produkten blev dock lite högre än vad som var önskat, såvida det 

inte tillverkas fler än 10 stycken. Detta beror främst på kostnaden för att 

vakuumforma väskan med dess dyra verktyg och fixturer. Om målet är att endast 

tillverka en produkt så är inte detta en hållbar lösning, men det är även detta som 

är problemet med fåstycktillverkning. 

Målet om att göra produkten mer portabel och enklare att montera än befintliga 

landseglare är även det uppnått. Portabilitet är dock lite av en bedömning men 

skribenten anser att genom att produkten kan förvaras tillsammans med alla 

komponenter kombinerat med att den enkelt ryms i bagageutrymmet på en bil så är 

det uppnått och eftersom montaget av Wheelsail inte innehåller några skruvar som 

fästelement utan endast snäppfästen bör den även anses vara enklare att montera. 
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Samt att det moment vid demontering som var besvärligt hos blokarts landseglare 

är borttaget, vilket var ett snäppfäste som håller fast styret i gaffeln. 

Utvärdering av hur väl produkten utstrålar Semcon är svårare att göra, då det är en 

tolkning av värdeord, vision och mål som skribenten gjort. Dessutom har 

Wheelsail utvecklats mot fåstyckstillverkning och till låg kostnad, vilket gör att 

produkten även måste bedömas utifrån de kriterierna. En möjlig utvärdering är att 

låta Semconanställda svara på en enkät efter att skribentens förslag på Wheelsail 

presenterats. 

Valet att lägga bilder på den ihoppackade väskan i avsnittet för genomförande 

bygger på, att det enligt skribenten skulle omfattas av nästa fas i 

produktutvecklingen, test och förfining, och inte av detaljkonstruktion. 

Då produkten består av så många detaljer så finns det möjligheter till förbättringar, 

då projektet har haft ett fokus på att hålla ner kostnaden, genom att minska 

tillverkningstiden av produkten, så har det t ex valts rör till ramen som kan 

matchas ihop utan att behöva bearbetas. Detta leder till att vikten inte har 

optimerats. 

Om ett proof of concept ska göras rekommenderas att tillverka väskan på ett 

billigare sätt. En lösning skulle kunna vara att material skärs ut med hjälp av en 

vattenskärare för att sedan limmas eller svetsas ihop. På detta sätt skulle kostnaden 

främst bestå av materialet. Konstruktionen är även anpassad till att använda delar 

från de blokarts som Semcon redan äger. Detta sparar in kostnaden för att köpa 

nya däck och att tillverka hjulaxlar. Då ramen är en så stor del i konstruktionen så 

behöver denna tillverkas för att produkten ska kunna utvärderas. 

Vid ett proof of concept skulle även en utvärdering kring körglädje kunnat göras i 

form av intervju med förare. Detta affärsmål är svårt att utvärdera på något annat 

sätt än att testa produkten. De övriga affärsmålen är mer subjektiva kriterier kring 

utformning och kan därför bedömas efter bilder och presentation av deras 

funktion. 
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Bilaga A Tidsplan 

Tidsplanen för projektet, se Figur A 1, bygger på att alla uppgifter ska ske i följd 

det gör att skillnaden till det verkliga utfallet, se Figur A 2, ser mer ut än vad det 

är. Det verkliga utfallet av projektet är presenterat efter hur det till slut blev. 

Planen av projektet är satt så att det skulle finnas en buffert på två veckor i slutet 

av projektet. 

Det skiljer lite på när arbetet påbörjades Det tog drygt två veckor att läsa in sig på 

material och planera projektet, det som enligt planen endast skulle ta en vecka. Det 

är därför det finns en uppgift som heter ”möte med handledare”, detta kan ses som 

starten, se Figur A 2. 

Enligt planen skulle konceptet bestämmas efter endast handritade skisser. I det 

verkliga utfallet så gjordes de bästa koncepten även i datorn. För att det skulle ge 

en tydligare bild för läsare samt till viss mån bekräfta koncepten.  

Valet att lägga till konstruktion på system-och detaljnivå gör även att tidplanen 

blev lite förskjuten. Hålet i verkliga utfallet som kommer efter ”utvärdera 

koncept”, består av påskhelg och sjukdom, där blev inte något jobb gjort. 

Att uppgiften kostnadsberäkning i verkliga utfallet blev lite längre var att det tog 

lång tid innan offer kom, om de kom överhuvudtaget. Då rapporten ändå inte var 

klar så spela det ingen roll om de drog ut på tiden. 

Ett tillägg av tillverkning av prototyp finns i det verkliga utfallet. Detta görs efter 

att rapporten är klar. 
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Bilaga B Kundbehov 

Ett stort utbud av kundbehov fanns, dessa har sorterats in i 15 övergripande 

kundbehov, dessa är markerade med fet stil i Tabell B 1. I tabellen visas de 

primära med fetstil och de sekundära är viktade med relativ viktning där en stjärna 

är viktigast. 

Tabell B 1. Fullständig lista över alla kundbehov. 

Kundbehov Relativ viktning 

Ws är säker  

 Ws har broms ** 

 Ws har säkerhetsbälte * 

Ws har en hållfast konstruktion  

 Ws har en enkel konstruktion för att ha låg vikt * 

 Ws är byggd av material som är vridstyvt * 

 Ws är tillverkat av ett lätt och slagsegt material * 

 Ws har bra glidlager ** 

 Ws har litet servicebehov ** 

Ws har en komfortabel förarplats  

 Ws ger stöd för nacken * 

 Ws har mjukt ryggstöd * 

 Ws har bra stöd i ryggen * 

 Ws ger fri rörelse av överkroppen * 

 Ws har stöd på sidorna av sittplatsen * 

 Ws har ett dränerbart säte ** 

 Ws har ett justerbart ryggstöd och sitts ** 

 Ws har justerbart fotstöd ** 

 Ws har ett elastiskt säte *** 

 Ws möjliggör utbytbara säten *** 
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 Ws har ett snurrbart säte *** 

 Ws möjliggör liggande körning *** 

Ws är behaglig att köra  

 Ws går att köra på flera underlag * 

 Ws har fjädring ** 

 Ws är behaglig att köra även under vintern ** 

Ws är enkel att transportera  

 Ws får plats i en bilkoffert * 

 Ws nyttjar hjulen för att underlätta transport * 

 Ws är lätt att transportera i trappor * 

 Ws förflyttas som ett sammankopplat paket * 

 Ws kan fästas på ett biltak ** 

 Ws kan dras efter ett fordon (cykel, moped) ** 

 Ws skiljer på smutsiga och rena delar vid förflyttning *** 

 Ws transporteras så att extra kläder får plats *** 

Ws är enkel att montera ihop  

 Ws kan monteras av en person * 

 Ws har verktygslös montering * 

 Ws har kopplingar som är logiska * 

 Ws har fästelement som inte försvinner * 

 Ws har delar som bara går att sätta ihop på ett sätt ** 

Ws har en smart konstruktion  

 Ws utstrålar Semcon * 

 Ws har få delar för att göra montering enklare * 

 Ws nyttjar tidigare framtagna moduler * 

 Ws nyttjar förvaringen i konstruktionen * 

 Ws har en fällbar konstruktion ** 

 Ws nyttjar hjulaxeln för att hålla ihop konstruktionen *** 

Ws har bra styrning  

 Ws kan styras utan händer * 

 Ws har en styrning utan utstickande detaljer * 
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 Ws har justerbart styre * 

Ws förvaras med alla delar  

 Ws torkar när den förvaras * 

 Ws förvaras staplingsbart ** 

 Ws alla delar har sin egen plats vid förvaring *** 

Ws är prisvärd  

Ws påverkas inte av smuts  

 Ws gör klädvalet vid körning fritt ** 

 Ws har stänkskärmar som är avtagbara *** 

Ws är enkel att lyfta  

 Ws har många lyfthandtag * 

 Ws har viktfördelning som underlättar om den ska lyftas ** 

 Ws har handtag som är ergonomiskt placerade ** 

 Ws handtag kan lyftas ur olika vinklar *** 

 Ws kan lyftas med OK-principen *** 

Ws tas fram till fåstyckstillverkning  

 Ws har få delar som behöver eftermonteras ** 

 Ws går in under en populär kategori bland landseglare ** 

Ws har förvaringsutrymmen  

 Ws har plats för hjälm, kaffe, vattenflaska som kan nyttjas 

under färd 

** 

Ws har extra utrustning  

 Ws säljs med en hjälm i lättvikt *** 

 Ws har utbytbara hjul *** 

 Ws möjliggör montering av dubbelhjul *** 
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Bilaga C Målspecifikationer 

Då ingen återkoppling till målspecifikationerna gjordes i projektet, så lades endast 

ett utdrag av målspecifikationerna i rapporten. Den fullständiga listan finns i 

Tabell C 1. 

Tabell C 1. Fullständig lista över målspecifikationer. 

Nr Behov nr Mätbar egenskap Prio. Enhet Blokart X-sail 

Marginal

värde 

Ideal 

värde 

1 3 

Vinkel att röra 

överkroppen i 5 Grader 120 N/A >90 >120 

2 1, 3 

Bra stöd vid 

körställning 5 Subj. N/A N/A N/A N/A 

3 1 

Bromssträcka 

50km/h 5 m N/A N/A 15 10 

4 2, 4 Max vikt på förare 5 kg 130 N/A >100 >130 

5 2, 5, 12 Vikt av Ws 5 kg 27 29 <30 <23 

6 2 

Ramens 

elastisitetsmodul 5 GPa 196 196 170 200 

7 2 Ramens slagseghet 5 MN/m 2,0 2,0 1,8 2,0 

8 4 Storlek på hjul 4 inch 6/8 6/8 >6 >8 

9 4 Fjäderstyvhet 4 N/m N/A N/A N/A N/A 

10 2, 4 

Max hastighet för 

Ws 4 km/h 96 N/A >40 >60 

11 5, 12 Storlek vid transport 4 m 

0,78x1,

2x0,43 

0,8x1,2x

0,25 

0,78x1,2

x0,43 

0,8x1,2x

0,25 

12 6 Tid att montera Ws 4 min 5-10 5-10 10 5 

13 6 

Antal personer vid 

montering 4 Styck 1 1 1 1 

14 6 

Antal verktyg vid 

montering 4 Styck 0 0 1 0 

15 6 Tydlig montering 4 Subj. N/A N/A N/A N/A 

16 7 

Antalet delar i 

konstruktionen 4 Styck 9 N/A 15 9 

17 7 Utstrålar Semcon 5 Subj. N/A N/A N/A N/A 

18 8 Styrvinkel 3 Grader 30 N/A 30 45 

19 9 Tid för torkning 3 

Timm

ar N/A N/A 12 6 

20 10, 13 Pris 3 SEK 34500* 26000* <33000 <30000 
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21 11 Är smutsavvisande 3 Subj. N/A N/A N/A N/A 

22 12 Antal lyfthandtag 3 Styck 5 3 4 6 

23 14 

Antal 

förvaringsutrymmen 1 Styck 0 0 0 1 

24 15 

Existerar extra 

utrustning 1 Ja/Nej Ja Ja Nej Ja 

*Pris vid köp av dyraste modell 

 


