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Förord	  
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Sammanfattning	  

Skyttesporten är en av världens mest utbredda sporter och utövas i de flesta 
länder. Baserat på egna erfarenheter, inom tävlings - och hobbyskytte, har 
uppdragsgivaren M4Solutions funnit en efterfrågan och ett behov av skyttemål 
som tillverkas i Sverige. 

Syftet med projektet var att ta fram, med hjälp av Marcus Walldén, två skyttemål 
från idé till färdig produkt. Dessa två skyttemål, Plate Rack Target och Dueling 
Tree, skulle utrustas med ett varsitt mekaniskt återställningssystem men ha 
möjligheten, vid ett senare tillfälle, att förses med ett elektroniskt 
återställningssystem. 

Projektet från uppdragsgivaren delades upp i två examensarbeten. Det ena arbetet, 
skrivet av Marcus Walldén, inriktade sig på stativdelarna och övergripligt 
designarbete för både Plate Rack Target och Dueling Tree. Examensarbetet som 
presenteras i den här rapporten har fokuserat på återställningssystemen, 
konstruktionen av skyddsplåtarna och annan kringutrustning för de båda 
skyttemålen. 

Arbetet har framför allt skett i CAD-miljö där design-, konstruktion- och 
utvecklingsarbete har fått fritt spelrum. Det har även genomförts beräkningar, 
provskjutningar och materialval för att komma fram till bästa tänkbara lösningar. 
Examensarbetet resulterade i två kompletta 3D-modeller samt två fullskaliga 
prototyper i stål.  

	   	  



	  
	  

Abstract	  

The shooting sport is one of the most widespread sports in the world and it is 
being practice in most countries. Based on their own experiences, in competition - 
and hobby shooting, the client M4Solutions found a demand and need for a 
shooting target that is manufactured in Sweden. 

The purpose of the project has been to develop, with the help of Marcus Walldén, 
two shooting targets from idea to finished product. These two shooting targets, 
Plate Rack Target and Dueling Tree, would each be equipped with a mechanical 
resetting system but will in the future have the ability to be provided with an 
electronic resetting system. 

The project from the client was divided into two theses. One of these two, written 
by Marcus Walldén, focused on the tripod parts and the overall design work for 
both Plate Rack Target and Dueling Tree. The thesis that is presented in this 
report have focused on resetting systems, the design of protective plates and other 
peripherals for both shooting targets. 

This work has primarily been in CAD environment where design, construction 
and development has been given free rein. Calculations, test shootings and choice 
of materials has been made in order to reach the best possible solutions. The thesis 
resulted in two complete 3D models and two full-scale prototypes of steel.	   	  
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1.	  Introduktion	  

1.1	  Bakgrund	  och	  problemdefinition	  	  
Skyttesporten är en av världens mest utbredda sporter och utövas i de flesta 
länder. De organiserade skytteförbunden ingår i ISSF(International Shooting 
Sport Federation) och SVSF (Svenska Skyttesportförbundet) och i dessa förbund 
finns det cirka 75 000 medlemmar i 1150 föreningar(Warg, 2014). Baserat på 
egna erfarenheter, inom tävlings - och hobbyskytte, har uppdragsgivaren 
M4Solutions funnit en efterfrågan och ett behov av skyttemål som tillverkas i 
Sverige. Marknaden domineras idag av USA och många av de skyttemål som 
finns i Sverige har köpts in och importerats därifrån. Det tillverkas även mycket 
amatörmässiga konstruktioner för skyttemål för personligt bruk. M4Solutions 
hoppas själva på att kunna tillverka skyttemål som skall täcka både importen ifrån 
USA och den lilla tillverkning som finns i Sverige. 

Begränsningar har gjorts att fokusera på två olika skyttemål, Dueling Tree och 
Plate Rack Target. Dessa skyttemål skall även konstrueras med varsitt 
återställningssystem för att enkelt kunna återställa målplattorna till ursprungsläge 
efter genomförd skjutning. Önskemål från uppdragsgivaren är att skyttemålen ska 
konstrueras på ett sätt som gör det enkelt för användaren att utnyttja och bruka 
dem. 

Idag är de flesta skyttemål tunga, stora och saknar återställningssystem. Målet 
med arbetet är att konstruera och tillverka två skyttemål som väger mindre än 
konkurrenternas och som även är utrustade med ett varsitt fungerande 
återställningssystem. Produkterna ska följa de lagar och regler som har tagits fram 
av myndigheter i Sverige vid skjutning mot stålmål. Dels vad det gäller 
materialfrågor, skjutavstånd men också utformning. 

1.2	  Företagspresentation	  	  
M4Solutions är ett prisbelönt teknikkonsultföretag som har sitt säte i Halmstad. 
De erbjuder kvalificerade tjänster inom produktutvecklingsprocessen, främst i 
regionerna runt södra och mellersta Sverige. Företaget grundades 2007 av två 
maskiningenjörer med lång erfarenhet och som idag har uppåt 30 anställda.  
M4Solutions ser sig själv som det lite mindre men mer engagerade alternativet till 
deras större konkurrenter. De erbjuder bland annat tjänster inom 
fixturframtagning, DMU/geometrisäkring, CAD-arbete, projektledning, 
kvalitetsarbete och ergonomitjänster. 
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1.3	  Syfte	  och	  mål	  
Syftet med projektet är att ta fram, med hjälp av Marcus Walldén, två skyttemål 
från idé till färdig produkt. Dessa två skyttemål skall utrustas med ett mekaniskt 
återställningssystem men ha möjligheten, vid ett senare tillfälle, att förses med ett 
elektroniskt återställningssystem. Under projektets gång skall prototyper tas fram 
för att kunna göra tester av funktion samt att kunna skapa erfarenheter kring 
montering och teknisk översyn. I den slutliga metodbeskrivningen kommer 
konstruktionsprocessen att beskrivas till större del. 

Målet med detta projekt är att få en bättre förståelse för hur en konstruktör jobbar. 
Arbetet kommer att utföras på samma vis som på företag, där designer och 
konstruktörer jobbat sida vid sida. Detta kommer att vara till en fördel och även 
väldigt lärorik. 

1.4	  Avgränsning	  
Avgränsningarna för detta projekt är endast att det kommer tittas på 
uppbyggnaden samt ett mekaniskt återställningssystem för de två skyttemålen, 
Plate Rack Target och Dueling Tree. M4Solutions har som framtidsvision att ta 
fram ett elektroniskt återställningssystem, detta är någonting som inte kommer att 
göras under detta projekt. Det kommer finnas möjligt att ett elektroniskt 
återställningssystem ska kunna tillämpas inför framtiden. Detta beslut har tagits 
fram av samarbetspartnern och projektgruppen själva för vad som anses vara 
relevant storlek för kursen.  
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2.	  Metod	  

2.1	  Metoddiskussion	  
I denna rapport har främst Fredy Olssons metod princip- och primärkonstruktion 
tagits till hjälp för att nå ett optimalt resultat. För att få en bredare litteraturvidd 
och även nå ett mer korrekt resultat, har boken The Mechanical Design Process 
använts under projektets gång. 

Både Catia V5 och SolidWorks kommer att tillämpas under projektets gång. 
Anledningen till detta är att M4Solutions använder sig av SolidWorks och vill 
därmed även att detta program skall användas under examensarbetet. Catia V5 
kommer mer användas som ett stöd då Högskolan i Halmstad har utbildningar i 
detta program och därmed finns det mer kunskap inom detta program. 

Delar av metoden i detta projekt har på ett fördelaktigt sätt gjorts i samarbete och i 
samråd med examensarbetet Shooting Target – Design(Walldén, 2014). 

2.1.1	  Analys	  
Arbetet inleddes med att göra en analys över hur tidigare konstruktioner hade 
konstruerats både genom att titta på videoklipp och bilder. Anledningen till detta 
var att få en bredare förståelse hur dessa fungerade och även för att se vad som 
redan fanns på marknaden. Under denna sökning hittades ett flertal exempel på 
hur skyttemålen kunde konstrueras och även hur återställningsfunktionen skulle 
kunna se ut. 

Vid ett tidigt stadium fanns chansen att komma ut på en skyttebana. Här fanns 
möjligheten att ta del av hur miljön kunde se ut, för att sedan kunna tillämpa detta 
vid konstruktionen av de två skyttemålen. 

2.1.2	  Gantt-‐schema	  
Efter inspirationssökningen på hur de två skyttemålen skulle kunna se ut, ställdes 
ett Gantt-schema upp för att få en bättre förståelse om hur omfattande hela arbetet 
skulle bli. Här planerades de olika faserna som skulle komma upp under 
projektets gång. Med hjälp av detta schema var det lätt att ha koll på hur 
planeringen av projektet låg till under arbetets gång. Se bilaga 16. 

2.1.3	  Möte	  
Till större delen av hela projektet var det inplanerat ett möte i veckan med 
företaget. Syftet med detta var att få en jämn dialog med företaget och att kunna 
diskutera eventuella frågor samt minska risken till några som helst missförstånd 
sinsemellan. 
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2.1.4	  Kriterieviktning	  
Det gjordes en kriterieviktning med hjälp av (Olsson, 1995). Här ställdes de krav 
och önskemål upp som fanns för skyttemålen.  

2.1.5	  Konceptval	  
De krav och önskemål som hade ställts upp i kriterieviktning användes till att ta 
fram konceptval. Med hjälp av detta kunde det enkelt tas fram och visa vilket av 
koncepten som var mest passande att använda i de nya konstruktionerna. 

2.1.6	  Benchmarking	   	  
För att nå ett sådant optimalt resultat som möjligt, för de skyttemål som skulle 
konstrueras, användes benchmarking. Detta innebar att de lösningar som redan 
fanns på marknaden och ansågs vara lösta, användes på liknande sätt i detta 
arbete. Anledningen var att det inte skulle överarbetas någonting i onödan och där 
fokusen kunde läggas på det som ansågs vara nödvändigt att förändra. 

2.1.7	  CAD	  
I detta examensarbete har CAD varit ett måste. Verktyg har används för att ta 
fram modeller av skyttemålen för att få en bra bild av resultat redan innan 
prototyp och färdig produkt var framtagen. Under examensarbetets gång användes 
både SolidWorks oh Catia V5. Det förstnämnda var det program som användes 
till större delen av hela projekten. Anledningen till att båda CAD-programmen 
tillämpades för detta examensarbete var att vår samarbetspartner använde 
SolidWorks och utblandningen för maskiningenjörsprogrammet på Högskolan i 
Halmstad innefattar endast Catia-kurser. 

2.1.8	  Kravspecifikation	  
Gemensamt med samarbetspartnern togs det fram en kravspecifikation. Här 
ställdes krav och önskemål upp på de båda skyttemålen. Det gjordes även en 
viktning av dessa krav och önskemål för att kunna se i vilken ordning som dessa 
ansågs vara viktigast. 

2.1.9	  Brainstorming	  
Först efter att en väl genomförd förstudie hade gjorts samt en kravspecifikation 
framtagits kunde verktyget brainstorming tillämpas för projektet. Till en början 
satte sig var och en ner och skissade upp sina idéer på lösningar för det problem 
som ställts. För att sedan kunna sammanställa de bästa lösningarna visades 
samtliga idéer upp för varandra. 
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2.1.10	  QFD	  
För att utvärdera produkterna utifrån kundönskemålen och produktegenskaperna 
ställdes en QFD-matris upp. Denna används för att vikta konkurrenters 
egenskaper med sina egna. I den här matrisen användes de viktigaste 
egenskaperna hos produkten som kunde vara avgörande när den sedan skulle 
tillverkas och säljas. Se bilaga 13.  

2.1.11	  Materialval	  
Tidigt i processen var det beslutat att produkterna skulle tillverkas i en plåt som 
var slitstark, hade hög hållfasthet och skulle kunna stå emot pistol- och 
gevärskulor. Konkurrensanalysen visade att den typ av stål som används på 
marknaden var AR500 stål eller motsvarande HARDOX 500(SSAB, 2014). Efter 
samtal med ballistiska experter kom det fram ytterligare två ståltyper som 
behövde ses över, Armox 500 och Domex Protect 500. Beteckningen 500 
beskriver stålets Brinell-hårdhet(HBW). Enligt IPSC(2012) bör skyttemål i metall 
vara tillverkade av material med en Brinell-hårdhet om minst 480. Informationen 
kom ifrån SSAB som även tillhandahöll dessa ståltyper(SSAB, 2014).  

2.1.12	  FEM-‐beräkningar	  
För att illustrera plåtens förmåga att stå emot en kula gjordes beräkningar i Catia 
V5:s arbetsbänk Generative Structural Analysis. Dessa jämfördes sedan med 
handberäkningar och provskjutningar för att få en klar bild av vilken tjocklek på 
plåt som skulle användas. Tyvärr tillhandahöll inte programmet exakt de 
egenskaper som provbitarna hade, men det gav en bra översikt hur inverkan skulle 
bli. Resultatet av beräkningarna presenteras i bilaga 1. 

För att få fram ett resultat som visade att plåten skulle klara av alla de olika 
kalibertyper som skulle användas på produkten, valdes det högsta värdet på 
anslagsenergi som plåten skulle utsättas för. Uträkningarna i Catia V5 visade att 
spänningarna i plåten ökade dramatiskt från 8mm till 4mm. Även förskjutningen 
ökade vilket tydligt visade att tjockleken spelade en stor roll. Efter genomförda 
provskjutningar och beräkningar har det resulterat i att valet av tjocklek på 
skyddsplåt skulle vara 6mm. I projektet har vikten på produkten varit en viktig 
faktor som kommer kunna reduceras vid val av en tunnare plåt. Tillverkningen 
och hanteringen av en lättare plåt är även smidigare. Att välja en plåt av 6mm 
Domex Protect 500 istället för 8mm gör att vikten reduceras med 25 %.  

Enligt LEAF Supply & Services(2012) är det följande faktorer som påverkar 
fragment och splitterbild vid skjutning mot stålmål:  
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• Stålmålets hårdhet och tjocklek 
• Stålmålets form och yta  
• Stålmålets upphängning/ställning  
• Projektilens utformning och material  
• Projektilens hastighet/anslagsenergi/moment 
• Projektilens angreppsvinkel 

 

Tjocklek(mm)	   Spänning(MPa)	   Förskjutning(mm)	  	  

8	   57,9	   0,168	  

7	   76,5	   0,249	  

6	   102	   0,395	  

5	   151	   0,681	  

4	   235	   1,33	  

Tabell 1: FEM-resultat 

6mm	  
Den största spänningen i plåten blir där kulan träffar(mitten). 

Figur 1: Utdrag ur Catia 



2.	  Metod	  

7	  
	  

Om Plåten skulle varit fast inspänd och utsättas för ett tryck på 1700 N (i mitten) 
skulle förskjutningen bli 0,394mm. Detta är inom ramen för största tillåtna 
förskjutning, mindre än 1mm. 

 Figur 2: Utdrag ur Catia 

Provskjutning	  	  
Provskjutningen som genomfördes med Mikael Karlsson på M4Solution 
innefattade dessa kalibertyper och provplåtar. 

Kaliber	  	   Vikt(g)	   Utgångshastighet(m/s)	   Avstånd(m)	   Anslagsenergi(Joule)	  

9x19	   8	   320	   15	   384	  

45A	   14,9	   262	   15	   500	  

223	   3,6	   988	   15	   1674	  

	   Tabell 2: Ballistiska värden 

Material Tjocklek (mm) Dimension 𝒎𝒎𝟐 Vikt (kg) 

Domex Protect 500 8 0,16 (400x400) 10 

Domex Protect 500 7 0,16 (400x400) 8,8 

Domex Protect 500 6 0,16 (400x400) 7,5 

Domex Protect 500 5 0,16 (400x400) 6,3 

Domex Protect 500 4 0,16 (400x400) 5 

	   Tabell 3: Material 
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Innan	  skjutningen	  	  
	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	   Bild 1: Provskjutning 

Skjutning	  med	  9mm	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 Bild 2: Provskjutning 

Kommentar: Ingen inverkan på  
plåten, endast slagg från  
blykulan.  
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Skjutning	  med	  45A	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 Bild 3: Provskjutning 

Kommentar: Ingen inverkan på plåten. 
Plåten reagerade inte på kantträff. 

	  

Skjutning	  med	  223	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild 4: Provskjutning   

Kommentar: Mindre inbuckling. Klarar kraven 
med god marginal om att inte göra större  
inbuckling än 1mm.   
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Kommentar	  till	  skjutning	  	  
Skjutningen genomfördes med stor framgång för projektet. Enligt 
rekommendationerna från SSAB stämde det att vid denna användning går det att 
gå ner till 6mm plåt av Domex Protect 500. Att produkten kunde tillverkas i 6mm 
underlättade för tillverkningen(bockning) och skärningen. 

2.1.12	  DFA	  
Under hela projektets gång har DFA funnits med i arbetet. Redan vid start var 
DFA till stor hjälp för att kunna spåna på idéer för att ta fram två produkter som 
hade fåtal komponenter men som uppfyllde samma kvalitet som konkurrenternas 
skyttemål. Tanken att bygga produkter där monteringsprocessen skulle vara 
simpel, fanns hela tiden med ändå från start. 

Det som gjorde att DFA kunde tillämpas redan ifrån början av examensprojektet 
var att de skyttemål som skulle tas fram skulle bli helt nya och därmed fanns inte 
några färdiga delar som kunde användas. 

2.1.13	  KeyShot	  
För att kunna få en bra bild på hur de slutliga prototyperna skulle se ut innan de 
tillverkades, användes programmet KeyShot. Med hjälp av detta program gick det 
bland annat lätt och smidigt att byta färg på delarna för att kunna undvika 
eventuella fel vid lackering. Se bilaga 8,11 och 12. 

2.1.14	  Litteraturstudie	  
Litteraturstudien har som syfte för användaren att hitta och ta hjälp av information 
som tidigare tagits fram. För att hitta relevant littera för det område som behövdes 
för att kunna utföra examensarbetet studerades böcker men till största delen 
artiklar som hade en vetenskaplig bakgrund. Då litteraturen inte har uppfyllt de 
önskemål som sökts, har fakta som uppkommit vid sökning på internet används 
samt diva-portal för att söka efter gamla examensarbeten. 

2.2	  Produktdefinition	  	  
2.2.1	  Produkt	  
2.2.1.1	  Plate	  Rack	  Target	  	  
Produktens egenskaper är att illustrera när en skytt har träffat sitt mål eller inte. 
Detta illustreras genom att målplattorna faller vid träff. Produkten används för att 
öva sina personliga färdigheter inom pistol- och gevärsskytte. När skjutningen är 
slutförd ska skytten mekaniskt eller elektroniskt kunna återställa målplattorna för 
att sedan påbörja en ny skjutning. Produkten består av skyddsplåt, målplattor, 
återställningssystem, ben och andra mindre delar som är av relevans för 
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funktionen. Produkten har konstrueras i lämpligt stål som kan stå emot pistol- och 
gevärskulor utan att få betydande skador. 

2.2.1.2	  Dueling	  Tree	  
Precis som för Plate Rack Target illustrera denna produkt när en skytt har träffat 
målplattan. Skillnaden mellan denna och Plate Rack Target är att plattan flyttar 
sig till motsatt sida av trädet. På detta vis kommer den här produkten vara perfekt 
för att duellera mot en annan skytt. Vinnaren är den som inte längre har någon 
platta på sin sida av trädet. Dueling Tree består av skyddsplåt, målplattor, 
återställningssystem, ben och övriga delar för att fungera enligt krav och 
önskemål. Även på denna produkt har konstrueras i lämpligt stål som kan stå emot 
pistol- och gevärskulor utan att få betydande skador. 

Tabell 4: Exempel på produkt, enheter, delar och 
användningsområden 

2.2.2	  Process	  
Huvuduppgiften för de båda produkterna är att vara ett hjälpmedel för personer 
som utövar skjutning med handeldvapen. Produkten ska vara smart uppbyggd 
med lösningar som gör det enkelt för användaren att bruka den. Förhoppningen 
och målet med projektet är få fram en produkt som kan konkurrera på marknaden 
för den här typen av produkt.  

2.2.3	  Omgivning	  	  
Skyttesporten är utbredd över hela världen och används i många olika sorters 
väder. Det ställer krav på att produkterna står emot detta och inte går sönder. I ett 
land som Sverige, med fyra väldigt olika årstider, ställs det krav på att produkten 
inte ska rosta och faller sönder. Det innebär att skyttemålen kan komma att 
behöva ytbehandlas för att skyddas mot rostangrepp. Under projektets gång har 
det genomförts besök på platser där dessa typer av produkter används för att få en 
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förståelse om vilken omgivning de kommer vistas i. Det är platser ofta utåt 
landsbygden i skogsmiljö där det ibland inte finns plats under tak för förvaring.  

2.2.4	  Människan	  
Både Plate Rack Target och Dueling Tree kommer användas av människor som är 
intresserade av skytte. Det kan vara allt ifrån hobbyskyttar till professionella 
skyttar. Användningen skall vara ett nyttigt nöje där det dels är roligt men också 
lärorikt för att öva sitt skytte. Produkterna kommer att konstrueras på det vis att de 
följer lagar och regler som ställs av dels rikspolisstyrelsen, I.P.S.C. Sverige och 
Svenska Pistolskytteförbundet. 

2.2.5	  Ekonomi	  
I bilaga 15 presenteras en kostnadskalkyl på alla de komponenter som produkten 
innefattar. De är uppställda som materialkostnad, tillverkningskostnad och 
ingenjörskostnad för projektet. Detta för att skapa sig en bild av vad produkterna 
kommer att kosta och för att se en fiktiv kostnadsbild för det arbete som 
projektdeltagarna har utfört.  

2.2.6	  Produktundersökning	  
En produktundersökning har gjorts(se bilaga 9) i syfte att se produkternas 
bakgrund, nuläge och framtida situation(Olsson, 1995). Efter genomförd 
benchmarking valdes produkter för undersökning ifrån konkurrenten Action 
Targets(Action Target, 2014). 

2.2.7	  Kravspecifikation	  och	  kriterieviktning	  
Med hjälp av uppdragsgivaren och projektgruppen har en kravspecifikation samt 
en viktning av dessa krav tagits fram. Även åsikter, grundat på erfarenheter och 
tycke, från uppdragsgivaren har vägts in i kravspecifikationen. Detta avsnitt 
presenteras i bilaga 3. 

2.2.8	  Framtagning	  av	  produktförslag	  och	  detaljkonstruktion	  
Vid detta avsnitt har idéer till hur både Plate Rack Target och Dueling Tree tagits 
fram. Se bilaga 4. 

2.2.9	  Utvärdering	  av	  produktförslag	  och	  detaljkonstruktion	  
Här används en matris som visar de förslag som lämpar sig bäst utifrån de 
kriterier som ställts upp för produkterna. Det är viktigt att slutprodukterna 
stämmer överens med de kriterier som anses vara viktigast utifrån 
viktningsdiagrammet(bilaga 3). Ett förslag går vidare först då det har blivit 
godkänd av alla de krav och önskemål som ställts på produkten. Matrisen för detta 
är uppställd i bilaga 5. 
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Efter att förslagen viktats mot kriterierna hade två förslag för Dueling Tree och tre 
förslag för Plate Rak Target godkänts. Dessa viktades i sin tur mot de önskemål 
som var uppställda för vardera av produkterna, se bilaga 6.  

2.2.10	  Presentation	  av	  valt	  produktförslag	  och	  detaljkonstruktion	  
Det förslag som gick vidare för respektive skyttemål, både vid viktningen av de 
krav och önskemål som var framtagna, har nu valts till det produktförslag som 
skall gå vidare till primärkonstruktion och tillslut tillverkas. Se i bilaga 7.  

2.2.11	  Produktutkast	  och	  komponentval	  
Detta projekt som syftar till att ta fram två nya produkter till uppdragsgivaren har 
resulterat i många nya delar som har tagits fram. Vissa komponenter har valts ut 
från olika tillverkares standardsortiment för att komplettera produkterna, till 
exempel är alla rör av standarddimensioner från Heléns Rör i Halmstad. Se bilaga 
8. 

2.2.12	  Produktsammanställning	  
Slutresultatet för både Dueling Tree och Plate Rack Target erhålls i ritningar i 
bilaga 10. 

Med hjälp av Keyshot har det funnits möjlighet att rendera och ta fram bilder på 
slutresultatet av de två skyttemålen. Se bilaga 11.  

I samarbete med examensarbetet Shooting Target – Design, som har utvecklat och 
tagit fram stativen till de två skyttemålen, har det tagits fram en komplett prototyp 
av både Dueling Tree och Plate Rack Target. Se bilaga 12. 

2.3	  Metodologi	  
2.3.1	  Principkonstruktion	  
Det inledande konstruktionsarbetet, enligt Fredy Olsson (1995), är 
principkonstruktionen. Här tas det fram en produktlösning utifrån en produkt eller 
ett behov. Till hjälp av en rad lösningsförslag, är målet med detta att kunna ta 
fram en funktionell principlösning som står sig starkt gentemot konkurrenterna. 
Resultatet av detta ska introduceras i en typ av produktmodell. En tidsplanering, i 
form av ett ganttschema, samt en uppdragsformulering, skall innehålla det mål 
som ställts upp för arbetet, skall sättas upp vid start av arbetet. 

Enligt Fredy Olsson (1995) består principkonstruktionen av nedanstående steg: 

2.3.1.1	  Produktdefinition	  
Produkten och processen är de huvuduppgifter som produktdefinitionen är 
uppbyggd av.  
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2.3.1.2	  Produkten	  
Vid detta steg skall produkten, vid varje tillfälle, ses på som objektet för det 
aktuella principkonstruktionsarbetet. Då i större delen av alla produkter består av 
ett flertal skilda enheter, kan dessa föras ihop till en produktenhet som i sin tur 
kombineras ihop till den riktiga produkten. 

2.3.1.3	  Processen	  
När principkonstruktionen används i ett arbete bör produktens 
användningsprocess, huvudprocess eller huvuduppgift bestämmas. Här sätts punkt 
för vad produkten skall genomföra, samverka i eller tillåta. 

2.3.1.4	  Produktundersökning	  
Fredy Olsson menar på att det är bra att granska av hur dagsläget för marknaden 
ser ut för den tänkta produkten. Här är budskapet att det kan gå att ta lärdom och 
kunskap ifrån eventuella konkurrenter.  

2.3.1.5	  Kriterieuppställning	  
De generella mål och önskemål, som innefattar konstruktionsarbetet, bör i de 
flesta fall formuleras om till kriterier. Dessa kriterier används i sin tur inom 
framtagningen samt granskningen av produktförslaget. 

Det är lätt att göra misstolkningar, detta bör finnas i åtanke vid uppställningen av 
kriterierna. Kriterierna ska vara entydiga, men får på samma gång inte begränsa 
de lösningar som finns för arbetet, samt uppfyllelsen vara kontrollerbar på ett 
sådant sätt att misstolkningen aldrig uppstår. 

2.3.1.6	  Framtagning	  av	  produktförslag	  
Produktens verkning -och uppbyggnadssätt samt totalutformning ska vara det som 
definierar det kompletta principiella produktförslaget. Mestadels vidareutvecklas 
förslaget i omgångar. De primära förslagen är vanligtvis enkla och kortfattade 
samt förekommer ofta som inte fullständiga. Förslagen som är lämpligast och 
även mest intressanta redogörs mer ingående och vidareutvecklas. 

2.3.1.7	  Utvärdering	  av	  produktförslag	  
Det är viktigt att utvärderingen sker i ett flertal omgångar där de sämre förslagen 
stegvis gallras bort tills endast de bästa produktförslaget återstår. Det är viktigt att 
sållningen görs noggrant då förslag inte får gallras bort felaktigt på ett sådant sätt 
att ett bra förslag tas bort respektive att ett sämre förslag förs vidare och orsakar 
ett onödigt arbete. 

2.3.1.8	  Presentation	  av	  valt	  produktförslag	  
Produktförslaget som har utsetts skall färdigställas till det skick som erfordras i 
samband med uppvisandet av förlaget. 
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2.3.2	  Primärkonstruktion	  
Målet med primärkonstruktionen är att skapa en primär samt preliminär 
användningsriktig produkt. 

I detta skede är produkten redan fastlagd, i alla fall vad som berör dess 
verkningssätt och viktiga delar samt utformning.  

Detta avsnitt inleder med att färdigställa det valda produktutkastet på ett sådant 
sätt att helheten för produkten tillfälligt kan fastställas. 

Enligt Fredy Olsson (1995) består primärkonstruktionen av nedanstående steg: 

2.3.2.1Produktutkast	  
Under denna del av arbetet skall det göras en presentation av de delar/enheter som 
ingår i produkten samt hur dessa är arrangerade inbördes. 

2.3.2.2	  Komponentval	  
Här redovisas de komponenter som redan finns och som skall utnyttjas i 
konstruktionen. De flesta delar som ingår i produkten, är tidigare standardiserade 
och gör det lätt att tillämpa i sammansättningen. 

2.3.2.3	  Detaljkonstruktion	  
Huvudkriteriet för detaljkonstruktion är att fastställa en detaljs uppbyggnad, 
utformning och material. Här menar Fredy Olsson på att den primära 
detaljkonstruktionen omfattar 

• Bestämning, uppdelning, analys och kriterieuppställning. De krav och 
önskemål som berör miljö och personsäkerhet är det som anges under 
denna punkt. 

• Lösningssökning. Vid denna punkt skall skisser av alternativ på hur 
detaljens uppbyggnad, utformningen samt materialet tas fram. 

• Lösningsbedömning och lösningsutarbetning. Här ställs alternativen mot 
uppställda kriterier för att slutligen välja en lösning som skall i sin tur ritas 
upp och göras slutberäkningar på. 

2.3.2.4	  Produktsammanställning	  
Detta steg påbörjas vid det stadium som alla komponentval gjorts och samtliga 
unika detaljer har konstruerats. Här sammanställs dessa för att i sin tur se om de 
kriterier som ställts är uppfyllda.  

2.3.2.5	  Primärproduktens	  tillverkning	  och	  utprovning	  
De detaljer som har konstruerats ska här tillverkas och därefter sättas ihop till en 
komplett och fullständig produkt. I samband med detta skall eventuella brister, 
som upptäckts på konstruktionen, rättas till. Här skall nu finnas en produkt som är 
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konstruerad i ett temporärt tillverkningsbart exemplar och är en, med mindre 
korrigeringar, en full bruksriktig produkt. 

2.3.4	  The	  Mechanical	  Design	  Process	  
Metoden i denna bok beskriver Ullman (2003) som att den mekaniska 
designprocessen är en problemlösningsprocess som omvandlar ett problem som är 
dåligt definierat till en slutprodukt. 

Metoden inleds av planering och en definition av produkten. Denna fas genomgås 
av att det tas fram uppgifter, ett team, granskning av hur marknaden ser ut samt 
uppskattning av schema och de kommande kostnaderna. 

Idén för den produkt som skall tas fram eller utvecklas, fastställs i den fas som 
produkten definieras i. Här tas det hänsyn till vad produkten har för påverkan samt 
skulle passa in på företaget. 

Det steg som tas förs i den fas som berör planeringen, är att urskilj de uppgifter 
som krävs för projektet. Nästkommande steg är att ge var och en av uppgifterna 
ett mål. Vem gör vad samt inom loppet av vilken tid är vad som uppskattas utifrån 
de resurser som erfordrats i steget därpå. I de två sista stegen tas det fram ett 
tidsschema samt en uppskattning görs av vad kostnaden kommer att landa på för 
utvecklingen av produkten. 

Ett QFD-hus tas fram för att specificera upp mål, de krav som kunden har, 
eventuell kund identifieras, konkurrenterna granskas samt specifikationen för 
konstruktionen. 

Först då specifikationen har godkänts, tas projektet vidare med en design som är 
konceptuell. Här börjas det med att framställa en rad koncept som är olika 
varandra. Dessa koncept kan tas fram med hjälp av grundmetoder som bland 
annat brainstorming och liknelsebedömning (om den önskade funktionen finns i 
en tidigare produkt). Den sistnämnda metoden börs göra i försiktighet då denna 
lätt får personer till att fastna vid liknelsen och därmed medför att inte några nya 
idéer framkommer. 

Projektet går vidare till nästa steg, produktutveckling, först då koncepten har blivit 
godkända. Detta steg inleds med att de koncept som står sig bäst mot krav och 
önskemål, utvecklas och utvärderas. Därefter görs val av eventuella förändringar 
och om förändringar sker, testas produkten om på nytt. Detalj, -layout och – 
konstruktionsritningar samt en modell, med hjälp av ett CAD-system, framställs. 
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Om en ändring skall göras eller om projektet skall gå vidare till produktion 
bestäms genom att göra en rad olika kontroller ur produktions-, kostnads- samt 
prestationssynpunkt. 

Produktsupport är det steg som kommer sist. Produktutvecklaren rättar till 
eventuella fel/ändringar som tillkommit efter produktionen satts i bruk samt ger 
support till montören, försäljaren och även tillverkaren. 
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3	  Teoretisk	  referensram	  
De verktyg och lösningsmetoder som valts ut och tillämpats för att lösa den 
tilldelade uppgiften för detta examensarbete finns beskrivna i kommande avsnitt. 
Ämnen som berörs i den teoretiska referensramen är användbara både för 
konstruktörer och designers och har därför gjorts i samarbete med examensarbetet 
Shooting Target – Design(Walldén, 2014).  

3.1	  Gantt-‐schema	  
Verktyget Gantt används flitigt inom planeringsfasen för att utnyttja och dela upp 
tiden på ett maximalt sätt under projektet. Var och en av aktiviteterna listas upp 
med vederbörlig tidslinje där den planerade och verkliga tiden redovisas. Här går 
det att se hur många timmar/dagar/veckor, beroende av noggrannhet, som är tänkt 
att läggas på varje enskild aktivitet i processen. Då det oftast är flera personer som 
är involverade i en process, delas aktiviteterna upp och var och en får ta eget 
ansvar för sitt område (Ullman, 2010).  

Ett Gantt-schema går lätt att lämpa efter varje enskilt projekt samt att alla i 
gruppen får en enkel och god uppfattning. En analys av resultatet kan göras i 
efterhand för att göra det lättare att göra en planering bättre inför nästkommande 
projekt.  

• Fördelarna vid användningen av ett Gantt-schema är bland annat att kunna 
få en tydlig översikt över projektet med hjälp av grafer, vem ansvarar för 
vad samt att kunna uppskatta vad projektet kommer att kosta. 

• En nackdel som kan uppstå, då verktyget används av ett större företag och 
där med i ett stort projekt, är att personer kan lägga för stor fokus på just 
sin uppgift och glömmer bort helhetsbilden för projektet. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Exempel på Gant-schema (Ullman, 2010)	  
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3.2	  Benchmarking	  
Genom benchmarking sätts sin verksamhet eller produkt i relation till andra och 
därefter tillämpas de metoder som anses vara bäst till sin egen verksamhet. Målet 
med benchmarking är att lära sig av varandra (Berggren, 1992).  Genom denna 
metod skapas ett idérikt tänkande och ger en uppfattning för sin egen verksamhet. 
Personer som känner till och är vana vid benchmarking härmar inte rätt av andras 
processer utan bearbetar även dem på ett sådant sätt att ändamålet kan uppnås på 
ett effektivt sätt. 

3.3	  CAD	  
Computer-aided-design är det korrekta namnet för CAD. Modellering i CAD 
betyder att modellera, till största del 3d-miljö, i ett CAD-program i datorn. 
Effektiviteten hos detta program är framställningen av komplicerade former och 
modeller på ett väldigt exakt sätt. Detta verktyg kan användas för att visualisera 
ett koncept, en idé eller detaljer.  

Med hjälp av CAD går det att sammanföra flera komponenter för att kunna få en 
bild av hur dessa samverkar med varandra. Styrkan och fördelen med detta är att 
kunna, redan innan framtagen prototyp, visualisera hur resultatet kommer 
bli(Sellgren, 1999). Utvecklingen som hela tiden går framåt leder till mer 
avancerade simuleringsverktyg som möjliggör att ledtiderna på företag kortas ned, 
minskade kostnader och även högre kvalitet på produkterna(Kuhn, Liesel & 
Stjepandic, 2008). Detta leder även till att färre fysiska prototyper behöver 
tillverkas som för med sig att kostnaderna minskar (Aberdeen Group, 2006). 

3.4	  Brainstorm	  
Huvudsyftet vid tillämpning av brainstorming är att ta fram massor av idéer och 
lösningsförslag till ett problem. Metoden kan variera en aning men målet är alltid 
detsamma och det kan både ske enskilt och i grupp. Formuleringen av problemet 
är viktigt då missuppfattningar lätt uppstår. Då det är mängden av idéer som 
räknas kommer kvalitet efter kvantitet. När alla förslag har lagts på bordet, 
diskuteras varje idé igenom för att tillslut kunna utse de förslag som är mest 
väsentlig för ändamålet. Därefter arbetas dessa idéer vidare. Då idén bakom 
förslaget kan vara svåra att förklara i text, underlättas arbetet med att göra skisser. 
Brainstorming bör följas utifrån fyra regler (Ullman, 2010):  

1. Alla idéer som tas fram skrivs ner 
2. Desto mer idéer desto bättre 
3. Var öppensinnad vid idétänkandet, idéer som kan ses som omöjliga kan 

ibland vara användbara idéer. 
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4. Värdet av en idé bör inte utvärderas eller bedömas, bara genereringen av 
dem.  

3.5	  Kravspecifikation	  
De krav och önskemål som ställs på en tjänst eller produkt kan lätt struktureras 
upp och dokumenteras med hjälp av en kravspecifikation. Prestanda- och 
funktionstermer bestämmer de krav som varan skall ha. Denna upprättas mellan 
leverantören och uppdragsgivaren och är i form av ett kontrakt.  

Kravspecifikationen kan tas fram av båda parterna eller endast uppdragsgivaren. 
Med kravspecifikationen går det att sänka tidsåtgången, och där med kostnaderna, 
genom att se utvecklingsarbetet mer enhetligt. Det gäller att kraven ställs på ett 
sådant sätt att det går att göra en bedömning, på ett lätt sätt, om de har uppfyllts 
eller inte. Kravspecifikationen har ett flertal mål (Loucopoulos & Karakostas, 
1995): 

• Mellan användare och utvecklare, skall denna brukas i form av ett kontrakt 
(för problemet som skall utredas). 

• Vid systemutvecklingen, går denna att användas i form av en ritning. 
• Fokusen vid kravspecifikationen skall fungera som en del vid processen 

för kommunikation, där åsikter tas upp angående det system, verksamhet 
och problem. 

• Skall kunna användas som ett resultat 
• Då den färdiga produkten skall analyseras, kan kravspecifikationen 

användas som en sorts hjälp och även referens. 

3.6	  QFD	  
QFD är förkortningen för Quality Function Deployment och har som syfte att på 
ett metodiskt sätt visa de kund-och marknadskrav som är viktigaste för produkten. 
Den grundläggande punkten hos QFD är att avgöra om en produkt når fram till ett 
godtagbart resultat eller inte, utifrån produktens användare och köpare. 
Tillämpningen av denna metod kan både vara för en hel respektive en del av en 
produkt. Här planeras de egenskaper som produkten eller tjänsten behöver får att 
kunna komma ut och stå sig på marknaden. Användningen av QFD har visat sig 
vara tidskrävande men ändå väldigt användbar. Ullman (2010) skriver att 
processen för QFD har delats in i åtta steg: 

1. Det första steget är att ta reda på vem som är kunden.  
2. Därefter ta reda på vad de vill, vilka krav samt önskemål de ställer.  
3. Här efter granskas krav- och målen för att få fram hur viktiga de är i 

relation till varandra.  
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4. I följd av detta genomförs benchmarking där produkten, som utvecklas 
utifrån QFD, ställs emot likartade fabrikat hos konkurrenterna.  

5. Vid det femte steget gäller det att ta fram teknisk specifikation för hur 
önskemålen, som kunden har, skall kunna genomföras.  

6. Därefter genomförs en relevansbedömning av dessa specifikationer 
gentemot önskemålen.  

7. Det näst sista steget är att ställa toleransmått och mål för vilken mängd 
som är lämplig för den tekniska specifikationen.  

8. Vid åttonde och sista steget gäller det att urskilja storleken av effekt som 
de tekniska specifikationerna har på varandra. 

Figur 4: QFD-diagram (Ullman, 2010). 

3.8	  FEM	   	  
FEM är en förkortningen för Finita ElementMetoden och är en numerisk- och 
matematisk metod. Med hjälp av denna metod går det att ta fram approximativa 
lösningar till problem som med en klassisk metod inte går att ta fram lösningen 
för. FEM är enkel att tillämpa både på simpla samt invecklade strukturer, detta är 
vad som gör denna metod väldigt användbar. Arbetet för att komma fram till en 
lösning för ekvationerna blir tvungen att överlämnas till datorerna då ekvationerna 
sker numeriskt och är väldigt tidskrävande. Namnet Finita Element kommer ifrån 
lösningen för metoden där hela geometrin delas in i små segment med en mer 
simpel geometri. Elementen är ihopkopplade sinsemellan i noder som är fästa 
antingen på sidorna eller i hörnen av elementen (Sunnersjö, 1999).   
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3.9	  DFA	  
Den grundläggande idén för Design For Assembly är att designa en mer enkel och 
effektiv montering, vid ett tidigt stadie under utvecklingsprocessen. DFA har sin 
fokus på att reducera antalet delar, följden av detta blir en förkortad monteringstid 
och därmed sparas det pengar (Eskilander, 2001). Då antalet delar minskar, 
förkortas monteringsproessen och därmed får både produktionsprocessen och 
personalen en positiv effekt. För att kunna underhålla, serva och återvinna 
produkten på ett smidigare sätt skall även demonteringen vara lättare att utföra 
(Wakil, 1998). Tack vara DFA blir lagret av delar mindre samt mängden av 
tillverkningsutrustning blir färre.  

De fördelar som uppkommer på kort sikt, bland annat kortare monteringstid, färre 
komponenter samt minskad tillverknings- och monteringskostnader är oftast 
relativt lätta att uppnå då antalet delar går oftast att förminska för alla produkter. 
Däremot är de långsiktiga fördelarna, bland annat att förbättra produktens kvalitet, 
inte lika enkla att uppnå. För att öppna en produktkvalitet som är bättre än tidigare 
gäller det att lägga fokusen för DFA på samtliga produkter, både för de som är i 
utvecklingsstadiet och de existerande produkter som har omkonstruerats 
(Eskilander, 2001). 

Bild 5: Gammal ram/Omgjord ram (Ullman 2010). 

3.10	  Laserskärning	  
De traditionella termiska metoder för skärning, flams- och plasmaskärning, har 
varit grunden och vad laserskärningen har framtagits ifrån. Själva skärningen vid 
denna metod genomförs av att värmeenergi tillförs genom en stråle av laser. 
Denna laserstråle, vanligtvis osynlig för ögat, är nästan parallell och framkallas av 
laserkällan. Via fiberoptik eller en spegel, riktas strålen därefter emot skärhuvudet 
(Andréasson & Lindén, 1998). Temperaturen höjs, vid den punkt där effekt 
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tillförs, då materialets effekttillförsel är högre än den effekt som kan avges från 
materialet. Lasersärning kan användas på flera sätt för att åstadkomma snitt. 
Smältning, förångning, termisk krackning och ristning är de huvudprinciper som 
används för att skapa dessa snitt (Caristan, 2004). 

Figur 5: Svetskommissionen (AFS, 1994) 

3.11	  Bockning	  
Bockning är en metod för plastisk bearbetning där plåten formas via böjning. På 
det undre verktyget, som består till största delen av två krön, placeras den plåt 
som ska pressas. Bockningen uppkommer då det övre verktyget pressas rakt ner i 
det undre verktyget. Det övre verktygets form är vad som bestämmer hur 
bockningen ska bli, ju skarpare verktyget är desto skarpare blir även bockningen 
(Gasparini, 2013). 
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Figur 6. Bockning tvärs plåtens valsningsriktning (SSAB 2014). 

3.12	  Svetsning	  
Dess förklaring är att genom tillförsel av energi, för att hetta upp materialet till 
dess smältpunkt, foga samman olika material. Huvuduppgiften vid svetsning är att 
sammanfoga metaller, men denna metod används även för att kunna återställa och 
laga skadade element.	   

Det finns två metoder som svetsningen brukar delas upp i, tryck- och 
smältsvetsning. Vid den förstnämnda, tillsätts högt tryck där både med eller utan 
värme nyttjads för att kunna föra samman de valda materialen. Användningen av 
smältsvetsning genomförs på det sätt att metallstyckena värms upp till den 
temperatur då metallen smälter. Därefter fogas delarna samman, med eller utan 
materialtillförsel (Weman, 2010). 
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Industrin använder sig till största delen av gasmetallbågsvetsning som är uppdelad 
i MAG(Metal Active Gas) och MIG (Metal Inert Gas). Vid bågsvetsning, smälter 
grund- och tillsatsmaterialet i en sorts skyddsgas tills det bildas en färdig svets 
med hjälp av en kallad elektrisk ljusbåge (Weman, 2010). 

Figur 7: Principen för MIG/MAG- svetsning (ESAB, 2014) 

3.13	  Keyshot	  
KeyShot är ett processbaserat och fristående program för 3D-rendering. Med hjälp 
av detta program går det att skapa komplexa och realistiska bilder. KeyShot 
används världen över för att på ett snabbt och enkelt sätt skapa realistiska bilder 
och animationer av 3D-modeller (KeyShot, 2014). 

3.14	  Lagar	  och	  regler	  för	  skjutning	  mot	  Stålmål	  	  
3.14.1	  Svenska	  pistolskytteförbundet	  
Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF) är en riksorganisation för alla Sveriges 
skytteföreningar. De har till uppgift att främja och utveckla skyttet och verka för 
ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av tävlingsvapen(SPSF, 2014).  
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Arbetet som SPSF gör har lett fram till skjuthandboken som innehåller regler och 
föreskrifter som förbundets medlemmar är skyldiga att följa. Innehållet i denna 
bok gäller endast i två år och därefter skall den uppdateras, den senaste upplagan 
som är den 15:e, släpptes den första januari 2014. Skjuthandboken behandlar 
områden sådana som allmänna bestämmelser, säkerhet, tävlingsformer, 
utrustning, vapenklasser m.m.(SPSF, 2014). 

Vid skjutning mot målgrupper skall mellanrummet mellan målen inte understiga 
halva bredden av den största figuren, dock inte mindre än 10cm. Ett och samma 
skott ska inte kunna träffa mer än ett mål, även efter studs. Mål i metall skall falla 
vid träff och riskvinkeln är 1000mils. (SPSF, 2014) 

3.14.2	  Svenska	  Skyttesportförbundet	  
Svenska sportskytteförbundet, som beskrivs i introduktionen i denna rapport, har 
tillsammans med SPSF tagit fram säkerhetsbestämmelser för civilt skytte(SäkB). 
Remissinstanser till detta har varit Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Svenska 
Jägarförbundet, Jägarnas Riksförbund, Svenska Mångkampsförbundet, Svenska 
skidskytteförbundet, Svenska Svartkrutsskyttefederationen och IPSC 
Sverige(SvSF, 2010). Dessa bestämmelser gäller all skytte på civila skjutbanor 
och fältskytteterräng.   

För skjutning mot metall medför det stora risker för rikoschetter och därför har 
SvSF i SäkB(kap 3) tagit upp viktiga punkter att följa.  

• Minsta tillåtna avstånd med .22 long rifle är 15m 
• Minsta tillåtna avstånd med pistol och revolver är 15m 
• Riskvinkeln för studs är beräknad till 1000 mils eller 62,5 grader  
• Stålmål bör vara inklädda med träram om 45mm trävirke.  

3.14.3	  Rikspolisstyrelsen	  
Svensk polis och militär har under sex års tid genomfört och deltagit i en 
utredning som har haft som målsättning att utarbeta säkerhetsföreskrifter som 
riktar sig till användandet av stålmål vid skjutning. De har i utredningen tagit 
hjälp av före detta FBI-agenten Bill Rogers med 30 års erfarenhet av skjutning 
mot stålmål. Skjutningarna utfördes på en särskilt uppbyggd konstruktion vid 
Försvarets Materielverks anläggning (FMV) för att kunna dokumentera och 
analysera riskerna vid skjutning mot stålmål(Rikspolisstyrelsen, 2006) 

3.14.4	  Ballistisk	  
Ballistik är läran om dynamiska projektilers rörelse i luften(Cork D., Rolph J., 
Meieran E. & Petrie C., 2008). Ballistik används inom skyttesporten för att 
illustrera perioden mellan avfyrningen och träffen i målet. Detta med hänsyn till 
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kulans utformning och krutladdning. Utformningen och vikten är avgörande för 
faktorerna på kulbanan. Inom läran av ballistik är det intressant att titta på fyra 
faktorer:  

• Innerballistik – hänvisar till krafterna, tryck, tändning osv som verkar inne 
i pipan.  

• Ytterballistik – är närmast definitionen av ballistik som beskriver kulans 
resa mellan pipan och träff. 

• Terminalballistik eller Målballistik – beskriver hur påverkan på både kulan 
och målet samverkar. 

• Ballistisk koefficient – är flyktvärdet för projektilen som visar dess 
förmåga att forcera luftmotståndet. Desto högre värde en kula har desto 
snabbare tar sig kulan fram till målet. 

3.15	  Material	  
3.15.1	  Armox	  500T	  
Armox skyddsplåt som främst har utnyttjats av militären har utmärkta ballistiska 
egenskaper och en hög hårdhet. Användningen av denna plåt har ökat i civila 
sammanhang och används bland annat i bankdiskar, värdetransporter, 
diplomatfordon och inbrottsskyddade förråd. Precis som Domex Protect är det 
speciellt framtaget för att utgöra ett personskydd mot explosioner och skjutning.  

3.15.2	  Hardox	  500	  
Hardox 500 som är ett extremt slitstarkt stål som används i grävskopor, containrar 
och tippflak har en unik kombination av hårdhet och seghet. Det som skiljer 
Hardox mot andra stål är dess seghet. Det kan böjas, formas och svetsas i utan att 
det förlorar sina unika egenskaper. Denna egenskap gör det möjligt att få lokala 
sprickor utan att de sprider sig. 

3.15.3	  Domex	  Protect	  500	  
Domex Protect 500 är ett varmvalsat ballistiskt beständigt stål som med god 
kombination av hårdhet, hög hållfasthet och formbarhet gör det unikt för 
personskyddsändamål. Med låga halter kol och mangan i kombination med 
kontrollerad värmning, valsning och kylning får den sina egenskaper. Domex 
används både civilt och militärt först och främst för personskydd, till exempel i 
fordon. Ytan blästras och målas med korrosionsskydd som är rik på zink. Domex 
Protect 500 lämpar sig för laserskärning.  
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3.15.4	  AR500F	  
AR500 är ett mycket slitstarkt stål som är motsvarigheten för Hardox 500 på den 
nordamerikanska marknaden. Det slitstarka och härdade stålet gör sig perfekt för 
tillämpningar där det ställs stora krav på slipande nötningar. Den är vanligt 
förekommande i gruv- och råvaruhantering, återvinning och anläggningsmaskiner. 
Precis som Hardox 500 har den en bra kombination av slitstyrka, formbarhet och 
svetsbarhet utan att inverka på dess egenskaper. Den tillverkas genom 
autentisering, vattenkylning och anlöpning. Detta är ett av det vanligaste 
förekommande materialen i nordamerikanska skyttemål(Action Target, 2014).  

	   Tabell 5: Materialjämförelse 
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4	  Resultat	  
I det här avsnittet presenteras det resultat som det här examensarbetet har lett fram 
till. Resultatet omfattas av CAD-modeller, beräkningar och 
tillverkningskostnader. Det har tagits fram i samarbete med examensarbetet 
Shooting Target – Design(Walldén, 2014). 

4.1	  Cad-‐modeller	  	  
Projektet som har varit fokuserat på konstruktionen av återställningstekniken till 
Plate Rack Target och Dueling Tree har resulterat i två kompletta CAD-modeller. 
Genom konceptgenerering, utprovning och prototypbygge har beslut tagits om 
utformningen av återställningssystemen. Uppgiften har även varit att utforma 
kroppen som återställningssystemet skyddas av och viss kringutrustning, se bilaga 
11. Modellerna i bilaga 11 är konstruerade i CAD-programmet SolidWorks och 
har renderats i programmet KeyShot. 

 Bild 6:Dueling Tree och Plate Rack Target 
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4.2	  Beräkningar	  
För att illustrera hur plåten påverkas vid beskjutning av pistol- och gevärskulor 
gjordes handberäkningar samt FEM-beräkningar i Catia V5. I tabell 6 presenteras 
resultatet av de beräkningar som gjorts. För att se en mer detaljerad 
handberäkning se bilaga 2. I metoden presenters de FEM-beräkningarna som har 
gjorts.  

Provplåt	  	  
Typ	   Catia	   Handberäkning	  	  
Spänning	  (MPa)	   104	   108	  
Utböjning	  (mm)	   0,394	   0,35	  

 Tabell 6: Resultat av spänning och utböjning 

4.3	  Tillverkningskostnad	  	  
För att få en uppfattning av hur mycket produkterna kommer kosta att tillverka 
har det tagits fram en kostnadskalkyl som innehåller alla de kostnader som 
uppkommer vid framtagningen. I bilaga 15 presenteras en komplett lista av 
kostnaderna. I kostnadskalkylen har bearbetningskostnaderna uppskattats av 
leverantörerna som i det här examensarbetet har sponsrat med material och 
bearbetning. Lackering är ett moment som inte gjordes i det här examensarbetet 
men kostnaden för det tas med i beräkningen för framtida tillverkningskostnader. 
Vid tillverkning av enstaka produkter som det har gjorts i det här arbetet är 
kostnaderna för en eventuell serietillverkning missvisande då det kommer att bli 
mycket billigare vid större upplagor.  

Materialkostnaderna baseras på prisuppgifter från SSAB där hänsyn har tagits till 
kilopriset för respektive stål, stålet som valts ut för kostnadsberäkningen är 
Domex Protect 500 (20kr/kg) och konstruktionsstål S355JR (12kr/kg). 

Bilaga 15- Tabell 5 visar vad den totala ingenjörskostnaden för projektet. I 
kalkylen har även Marcus Walldéns kostnad tagits med i beräkningen för att göra 
en samlad kalkyl. Tabellen visar även de olika delmomentens uppskattade 
kostnad.  

 

 

 

 

Tabell 7: Tillverkningskostnad 
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Kommentar: Tabell 7 visar tydligt att det som kostar, vid framtagningen av en ny 
produkt, är personalkostnaden. Examensarbetet, som har gjorts i samarbete med 
projektet Shooting Target – Design(Marcus Walldén), har därmed haft totalt tre 
ingenjörer som arbetet 20 timmar i veckan under vårterminen. Priserna som 
presenteras i tabell 7 är för framtagningen av prototypen. Produkterna skulle bli 
betydligt billigare och mer prisvärda vid en större serietillverkning. Det som 
kostar mycket pengar vid framtagning av dessa produkter är ställtider för 
maskiner, arbetsverktyg och runtomkring arbete. Tillverkas det då fler produkter 
sjunker styckpriset för produkterna. Projektdeltagarna har försökt att ta reda på 
prisuppgifter vid större upplagor men utan större lycka. Vid bifrågan av vad det är 
som spelar in vid större tillverkningar, svarade leverantörerna: hur mycket delar 
som kan utvinna ur en och samma plåt? Hur mycket rördelar kan skäras ur en och 
samma rörlängd? Behöver nya verktyg plockas fram för produkterna?  
Nu när dimensionerna och storleken för alla delar har tagits fram skulle ett 
kostnadsförslag för större upplagor kunna eftersökas hos olika leverantörer för att 
hitta bästa pris. För att se en mer detaljerad lista på kostnaderna se bilaga 2. 

4.4	  Utformning	  
Bortsett från det faktum att utformningen på produkterna är tillämpade för 
ändamålet har det tagits stor hänsyn till de lagar och regler som finns uppställda. 
Genom att undersöka marknaden och de instanser som jobbar med pistol- och 
gevärskytte har vissa tillämpningar gjorts. Produkterna ska tillverkas i ett material 
som inte understiger en Brinell hårdet på 480 HBW. Detta motsvarar SSAB:s 
Hardox 500 eller liknande material. Anledningen till att ett material av denna 
hårdhet tillämpats är för att det under inga omständigheter får bli bucklor i plåten 
som överstiger 1mm, ty då måste plåten bytas ut. För att minimera rikoschetter i 
största möjliga mån har både Dueling tree och Plate Rack Target försetts med en 
skyddsplåt. Skyddsplåten fungerar dels som en kropp för hela konstruktionen, ett 
skydd för återställningssystemet och även som en rikoschett riktare. Skyddsplåten 
är vinklad på ett sådant sätt att kulorna vid träff ska studsa ner mot marken. Även 
målplattorna på produkterna lutar framåt för att rikta rikoschetterna mot marken. 
Vinkeln fungerar också som ett extra hjälpmedel för att hålla plattorna på plats 
och för att inte studsa tillbaka vid pågående skjutning, med hjälp av gravitationen. 
Ytterligare säkerhets aspekter är upp till skytten att ta reda på innan påbörjad 
skjutning. Det som står i regelboken är att en skytt som skjuter mot stålmål bör 
inte stå närmare än 10-15 meter vid skjutning med kaliber 22 och 9mm. Skytten 
bör även ha skyddskläder i form av hörselkåpor, heltäckande klädsel, glasögon 
samt huvudbonad.  
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4.5	  Prototyp	  
I det här avsnittet presenteras de prototyper som byggdes under examensarbetet. 
Bild 7-9 visar de kompletta produkterna som byggdes i skolans verkstad. Rören är 
sponsrade av Helens Rör och bearbetade av Olssons Mekaniska i Halmstad. 
Plåtarna är bearbetad av Plåtcenter i Halmstad. Sprintar och fjädrar kommer från 
Wiberger. De flesta delar av produkterna är hopsvetsades för att få starka och 
hållbara produkter. Plåtarna är utskuren med laser, rören är tänkt att skäras i laser 
men gjordes manuellt av Olssons mekaniska. Svetsarbetet och monteringen 
gjordes av projektgruppen. 
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Bild 7: Prototyper – Framifrån 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 8: Plate Rack Target - Närbild 
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 Bild 9: Dueling Tree - Bakifrån 

5	  Diskussion	  

5.1	  Resultatet	  	  
I Cad-miljö går det att åstadkomma mycket komplicerade produkter och 
lösningar. Det är tyvärr inte förens produkterna har byggts upp som det verkligen 
visar sig om det fungerar eller inte. Denna rapport har resulterat i två fullskaliga 
prototyper som har provats ut i verkstadsmiljö. De har tyvärr inte testats i skarp 
miljö då tiden var knapp. Allt tyder på att produkternas återställningssystem 
fungerade med lite modifikationer. Det har varit en styrka för projektet och 
resultatet att bygga ihop det som först konstruerades i ett CAD-program. Allt som 
modelleras upp i datorn får perfekta mått med exempelvis exakta, radier, vinklar 
och tjocklekar. Dock när det skärs ut och monteras upp skiljer sig resultatet ifrån 
CAD-progamet. 

Konkurrenternas Dueling tree har inte något återställningssystem, men tack vare 
detta examensarbete finns det nu ett fullt fungerade återställningssystem på 
marknaden för Dueling Tree. I jämförelse med konkurrenternas Plate Rack Target 
som väger runt 100kg, har Plate Racket i det här examensarbetet halva denna vikt 
tack vare den utvecklade designen och nya återställningssystem.   
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Produkterna har båda utvecklingspotential för att nå perfektion, eftersom detta är 
en första prototyp finns det stora möjligheter för att optimera produkterna innan 
eventuell serietillverkning.  

Materialet som användes för prototypbygget är ett konstruktionsstål. Om 
skyttemålen istället skulle tillverkas i pansarstål kommer det krävas mer bockkraft 
för de olika bockningarna. Konstruktionsstål har dock varit ett bra alternativ för 
prototypbygget då det är lättbearbetat och billigt i förhållande till pansarstål.  

För att på ett enkelt sätt presentera de förbättringar som kan göras, visas en lista i 
tabell 8 som beskriver de åtgärder som bör göras för att optimera produkterna 
ytterligare.  

 Tabell 8: Förbättringsarbete 

När det kommer till återställningsfunktionen för Plate Rack Target behöver den 
ses över då det är för stort glapp mellan innerröret och återställningsröret. Det 
skulle med hjälp av bussningar av något slag kunna åtgärdas för att få en distans. 
Det främre stödet på Plate Rack Target behöver flyttas fram för att öka vinkeln för 
att undvika att eventuella mål faller tillbaka ofrivilligt. Det finns flera punkter som 
produkterna kan förbättras på, men i det stora hela har projektet resulterat i två 
fullt fungerade prototyper.  

5.2	  Metod	  
Metoden som har används i det här projektet är en välarbetad och beprövad metod 
för princip- och primärkonstruktion(Olsson, 1995). Den har bidragit med stort 
stöd i framtagningen av Plate Rack Target och Dueling Tree. För att bredda sig i 
metodarbetet tillämpades även Ullmans metod, The Mechanical Design Process. 
Ullman tar upp att brainstorming är ett bra sätt att komma på nya idéer och att 
inga idéer är dumma. Denna metod användes i början av arbetet för att tidigt 
komma igång med olika koncept. Tillsammans med Marcus Walldén och 
uppdragsgivaren togs det fram många förslag på utformningen av produkterna för 
att sedan kunna vikta dessa mot varandra. Idéer har också flödat under projektets 
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gång och många ändringar har gjorts för att göra produkterna optimalt förberedda 
innan prototypframtagningen. 

Produkterna, vars syfte är att kunna användas vid övningsskytte, både med pistol 
och gevär, kommer behöva följa de lagar, regler och rekommendationer som finns 
för skjutning mot stålmål(SvSF, 2014). En undersökning av detta gjordes för att 
göra produkterna säkrare.  

Vid framtagningen av nya produkter är det många parter som är med och 
samarbetar. I det här projektet handlar det om att kombinera design med 
konstruktion samtidigt som uppdragsgivaren ställer krav och önskemål. För att 
uppnå önskat resultat kontaktades flera ledande leverantörer av 
industriellbearbetning och materialtillverkare. Dessa företag har hjälpt till att 
fullfölja metoderna princip- primär- och tillverkningskonstruktion. Genom att 
använda sig av deras expertis har projektet nått högre höjder i form av tips och 
förslag. De har även hjälpt till genom att sponsra med material och tillverkning. 

I projektet är materialvalet av stor betydelse för att konstruktionerna ska klara av 
de påfrestningar som de kommer att utsättas för. Det var viktigt att få fram 
beräkningar på stålmaterialet men den största insikten vid val av material och 
tjocklek var vid utprovningen. Den gjordes genom att de olika tjocklekarna på 
stålet besköts med olika kalibertyper för att se hur stålet påverkas. Beräkningarna 
har gjorts både för hand och i Catia V5:s arbetsbänk för FEM-analyser.   
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6	  Kritisk	  granskning	  
Examensarbetet har resulterat i två produkter, ett Plate Rack Target och ett 
Dueling Tree. Detta har varit möjligt då projektet har genomförts i samarbete med 
Marcus Walldén som har fokuserat på designen för bland annat stativen, medan 
detta examensarbete har haft återställningssystemet, utforma kroppen som 
återställningssystemet skyddas av och viss kringutrustning i fokus. Det här 
parallella arbetet mellan designern och konstruktörer är vanligt förekommande i 
arbetslivet och har varit mycket lärorikt.  

Produkterna är tänkta att, samtidigt som det är underhållande, bidra som ett 
alternativ för pistol- och gevärsintresserade personer att öva sitt skytte på. Dessa 
typer av produkter är visuellt väldigt bra då skytten ser att målet rör på sig vid en 
träff. 

Något som är viktigt att tänka på, som användare av produkterna, är att följa de 
anvisningar som bland annat finns att läsa om i Skjuthandboken som är framtagen 
av Svenska Pistolskytteförbundet. Där står det regler om vapenhantering och 
skjutavstånd för olika kalibrar. Det är förenat med livsfara om personen inte följa 
dessa anvisningar. Produkterna har utformats på ett sådant sätt att minimera 
riskerna för rikoschetter vid skjutning. Detta är oerhört viktigt ur 
säkerhetssynpunkt för att skytten inte skall träffas av rikoschetter. Skytten ska 
kunna känna sig trygg när denne står och skjuter mot stålmål. Produkter som säljs 
på marknaden granskas av tillsynsmän som kontrollerar att produkterna följer de 
uppsatta regler som finns. Det är inget som har gjorts i detta examensarbete men 
det kan komma att bli aktuellt vid serietillverkning.  

I programmet Datorstödd produktframtagning på högskolan i Halmstad har 
lärandet av Design For Assembly, som bygger på att konstruktörer och designers 
skall tänka smart och enkelt vid skapandet och utvecklandet av en produkt, varit 
till stor hjälp för resultatet i denna rapport. 

Produkterna, som är tillverkade i höghållfast stål, kommer med all sannolikhet att 
vid rätt typ av användning hålla under en lång tid. När produkterna inte längre går 
att använda, finns möjligheten att återvinna hela produkten på en lämplig 
återvinningsstation. Det här är något som inte har belysts i projektet och som kan 
vara en vidareutveckling, att titta mer specifikt på miljöaspekter och 
livscykelanalys. Vid fortsatt arbete kan det vara ett lämpligt förslag att titta på hur 
stor inverkan produkterna har på miljön. Här går det till exempel att titta på 
materialval och tillverkningsprocessen av produkterna.  
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I arbetet med att ta fram dessa produkter har, som tidigare nämnts, leverantörer 
kontaktas för att få material och hjälp med bearbetningen. För att optimera 
produkten ytterligare kan en bearbetnings- och tillverkningsjämförelse vara 
nödvändig för att få ner kostnaderna för produkterna. 
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6.1	  Rekommendationer	  till	  fortsatt	  arbete	  	  
ABAQUS är ett bra verktyg som kan användas för att göra ballistiska tester på 
plåt. Detta är en analysmodul som är integrerad i Catia V5 och har kraften att göra 
de termiska beräkningar som krävs för att se hur plåten uppför sig när den träffas 
av en pistol- eller gevärskula. Utformningen av produkten, som har tagit höjd för 
att ett elektroniskt återställningssystem skall kunna kopplas på, kan 
vidareutvecklas med den motor som har tagits fram som förslag, se bilaga 14. I 
detta projekt har rekommendationerna följts som tagits fram av SSAB angående 
bockningsradien. Om denna radie kan reduceras finns det goda chanser att göra 
hela kroppen i ett stycke. 

För att röret, på både Dueling Tree och Plate Rack Target, skulle kunna återställas 
till sin ursprungliga position valdes det att utnyttja fjäderkraft. Denna metod är 
någonting som kan behövas titta mer på och utvecklas ytterligare. Tidigt i 
projektet, med hjälp av första stadiets prototyp(se bilaga 17), gick det att 
konstatera att principen med fjädrar och återställningsröret skulle fungera. Vid en 
vidareutveckling av produkterna skulle fjädrarna behövas ersättas med någonting 
annat på grund av dess livslängd och utmattning. 

Produkter som dessa, behöver nödvändigtvis provskjutas ett antal gånger och även 
användas under en längre tid för att se hur de påverkas av kontinuerlig 
beskjutning, väder och vind. På grund av tidsbristen kunde inte några sådana 
tester utförts på prototyperna. 

Säkerhetsfrågor som berör ämnet kring skjutning mot stålmål uppmanar till att i 
största möjliga mån optimera produkterna med rikoschettskydd. Detta kan göras 
exempelvis genom att klä in produkterna med en träram som då skall fungera som 
ytterligare ett skydd, där träramen fångar upp rikoschetter åt sidan men också 
framifrån. Svenska skyttesportförbundet uppmanar alla som skjuter mot stålmål 
utanför skyttebanor att tillämpa denna typ av lösning för att vara på den säkra 
sidan och undvika onödiga rikoschetter. Det utesluter inte de som är på skjutbanor 
och skjuter, utan går det tillämpa en träram bör det göras.  
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Bilaga	  1	  -‐	  Beräkningar	  
För att se hur mycket kraft det behövdes för att fälla skyttemålet på Plate Rack 
Target har det utförts beräkningar på detta. Metoden för detta tog från mekaniken. 

Kända värden:  

𝑚   =   2.2𝑘𝑔  
𝑔   =   9.82  
𝑑! = 30𝑚𝑚  
𝑑! = 270𝑚𝑚 

→ 𝐹! = 𝐹 − 𝑁! 

↑   𝐹! = 𝑁! − 2,2 ∗ 𝑔 ↔ 𝑁! = 21,6  𝑁 

𝑀! = 2,2 ∗ 𝑔 ∗ 0,030− 𝑁! ∗ 0,270 = 0 

2,2 ∗ 9,82− 0,030 = 0,270 ∗ 𝑁! 

𝑁! = 2,4  𝑁 

Kraften som krävs för att välta skyttemålet på Plate Rack Target måste vara större 
än 2,4 N. 

För att även få en känsla av hur mycket kraft det krävdes för att skjuta över målet 
på Dueling Tree till andra sidan gjordes en beräkning för detta också. Hänsyn har 
tagits till att trädet lutar 10 grader framåt och friktionskoefficienten sattes till 0,18 
som är friktionstalet för stål mot stål enligt Karl Björks Formler och Tabeller för 
mekanisk konstruktion.  

𝑇 − 0,18− 1,5𝑔 sin 10 = 0 

𝑁 − 0,18− 1,5𝑔 sin 10 =   0 

𝑁 = 1,5𝑔 ∗ cos 10 

𝑁 = 14,51𝑁 

𝑇 = 0,18 ∗ 14,51+ 1,5 ∗ sin 10 

𝑇 = 5,17𝑁 

Det krävs alltså en kraft om minst 5,17N för att plattan skall röra sig.  



Bilaga	  2	  –	  Beräkningar	  av	  energi,	  spänning	  och	  nedböjning	  

2	  
	  

Bilaga	  2	  –	  Beräkningar	  av	  energi,	  spänning	  och	  nedböjning	  

Anslagsenergi	  
Enligt I.P.S.C.(2012) måste metallmålens träffyta vara helt plan med en avvikelse 
om max 1,0 mm. Om gropen efter ett skott är djupare än 1,0 mm får målet inte 
användas på närmare än 40 meter från skytten. En rekommendation från I.P.S.C. 
säger också att metallmål som skall användas för handelsvapen bör vara gjorda av 
minst 8 mm plåt med en hårdhet om minst 480 Brinell. Plåten som används i 
uträkningarna är enligt Domex 500 och Hardox 500 plåt från SSAB som uppfyller 
kraven. 

Eftersom konstruktionen måste klara av att stå emot kulor från olika typer av 
handelsvapen, gjordes en tabell för att få fram anslagsenergin och 
utgångshastighet hos de olika kalibertyperna (Federal Premium Ammunition, 
2014). Vid handberäkningarna och FEM-beräkningarna användes de värden som 
är upplysta i tabell 1, detta för att jämföra med genomförd provskjutning.  

Tabell 1: Ballistiska värden 
 
	   	  



Bilaga	  2	  –	  Beräkningar	  av	  energi,	  spänning	  och	  nedböjning	  

3	  
	  

Handberäkningar	  –	  Anslagsenergi	  	  

𝐸 =
𝑚 ∗ 𝑣!

2000   

E = Rörelseenergi 
m = Kulans vikt  
v = Kulans hastighet  

Ex. Kaliber 45 A FMJ 
Utgångshastighet 262 m/s 
Vikt 14.9 g 

𝐸 =
14.9 ∗ 262!

2000  

𝐸 = 512  𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 

Kommentar: Uträkningen stämmer överens med de data som tagits fram av 
Federal Premium Ammunition(2014). 

Spänning,	  𝝈	  

𝜎 = 1.95 0.25
𝑏
𝑎

!

+ 𝑙𝑛
𝑎
𝑏 ∗

𝑝 ∗ 𝑏!

ℎ!  

b=punktlastens radie 
a=plattans radie  
p=trycket per ytenhet (Pa) 
h=plattans tjocklek 

𝜎 = 1.95 0.25
5
200

!

+ ln
200
5 ∗

(170025𝜋 ) ∗ 5
!

6!  

𝜎 = 108  𝑀𝑃𝑎 
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Nedböjning	  	  	  

𝑓 = 0.682 1−
𝑏
𝑎

!

∗ (0,75+ ln
𝑎
𝑏) ∗

𝑝 ∗ 𝑎! ∗ 𝑏!

𝐸 ∗ ℎ!  

b=lastens radie 
a=plattans dimension 
h=plattans tjocklek 

𝑓 = 0.682 1−
5
200

!

∗ (0,75+ ln
200
5 ) ∗

1700
25𝜋 ∗ 200! ∗ 5!

210000 ∗ 6!  

𝑓 = 0,34  𝑚𝑚 

Kommentar: Kontrollberäkningen stämmer bra överens med räkningarna som 
gjordes i Catia V5. 
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Bilaga	  3	  -‐	  Kravspecifikation	  och	  kriterieviktning	  
Dueling	  Tree	  

Tabell 2: Kravspecifikation och kriterieviktning - Dueling Tree 
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K1: Mekaniskt återställbara mål. 

K2: Varje större del ska inte väga mer än 15-20 kg. 

K3: Justerbar ställning för varierande terräng. 

K4: Strävan efter enkla monteringslösningar vid personanvändning. 

K5: Designarbete för konstruktion som innefattar DFA. 

K6: Produkterna måste följa lagar och föreskrifter för sportskytte och 
       hobbyanvändning. 

K7: Möjliggöra funktion för handgriplig transport av produkten. 

K8: Målen får inte haka upp sig under pågående skjutning. 

K9: Målen skall kunna bytas ut enkelt efter utmattning. 

K10: Diametern på måltavlorna skall enligt direktiv och efter produkt och  
         konkurrensanalys vara 15cm. 

K11: Beroende av hållfasthetsegenskaperna hos vald plåt bör tjockleken vara 
         mellan 6-10 mm tjocka. 

K12: Direktiv från pistolskytteförbindet säger att minimala avståndet mellan 
         måltavlorna skall vara halva diametern av måltavlan, det vill säga i detta fall 
         7.5 cm.  

K13: Efter undersökning av maximala anslagsenergin hos en Magnum 44, skall 
         måltavlorna klara anslagskrafter upp till 1700 Joule. 

Ö1: Elektroniskt återställbara mål. 

Ö2: Det elektroniska återställningssystemet skall både kunna användas och 
       monteras bort. 

Ö3: Efter att ha tagit hänsyn till lagar och föreskrifter samt även samlade intryck 
       av miljöer, hitta ett formspråk och ett estetiskt uttryck som tilltalar den 
       potentiella marknaden 

Ö4: Utnyttja en gemensam axel för återställning och målupphängning. 

Ö5: Minimalt antal tillverkningsmetoder. 

Ö6: Återställningssystemet bör ”fjädras” tillbaka till ursprungsläget när det inte 
       används. 
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Ö7: Vid tillverkning ökar kostnaden vid flera bokningstillfällen och vid speciella 
       materialegenskaper kan materialet försämras vid bockning.	  

Ö8: För att uppnå bästa förutsättningar för målens pendel från sida till sida bör 
       trädet uppskattningsvis ha 10 graders framåtlutning.  

Ö9: För att konstruera en produkt som tål det slitage som den utsätts för har 
       efterforskningar lett fram till att det bästa vore att de utsatta komponenterna 
       tillverkades i Hardox eller Domex. Utgångspunkter här är hållfasthet och 
       ekonomi. 

Viktning	  för	  krav	  och	  önskemål	  	  
Undersökning av kriterier och önskemål krävs för få fram vilken relevans de har 
för produkten och sedan utgå ifrån dessa när produkten ska bearbetas. I krav- och 
önskemålsviktningen är det de krav och önskemål med högst poäng som är 
viktigast för produkten. Detta följer av de matriser som finns nedan. 

Viktning	  -‐	  Krav	  
	   

 	  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

	   	  

Tabell 3: Viktning - Krav – Dueling Tree	   	  



Bilaga	  3	  -‐	  Kravspecifikation	  och	  kriterieviktning	  

8	  
	  

Viktning	  –	  Önskemål	  
	  

	  	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Tabell 4: Viktning – Önskemål – Dueling Tree 
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Plate	  Rack	  Target	  
 

Tabell 5: Kravspecifikation och kriterieviktning - Plate Rack Target 

 

  

Specifikation  Gradering  Kod 

Mekaniskt återställbara mål. Krav K1 

Elektroniskt återställbara mål. Önskemål Ö1 

Vikt <70kg Krav K2 

Justerbar ställning Krav K3 

Monterbart elektroniskt återställningssystem. Önskemål Ö2 

Enkel monteringslösning.  Krav K4 

DFA. Krav K5 

Följa lagar och föreskrifter. Krav K6 

Estetiskt utformad. Önskemål Ö3 

Enkel att transportera. Krav K7 

Ej haka upp sig. Krav  K8 

Gemensam Axel Önskemål Ö4 

Minimalt antal tillverkningsmetoder.  Önskemål Ö5 

Fjädring vid återställning Önskemål Ö6 

Undvik onödig bockning Önskemål Ö7 

Hardox eller Domex Önskemål Ö8 

Utbytbara mål Krav K9 
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K1: Mekaniskt återställbara mål 

K2: Fullständig produkt ska inte överstiga 70 kg 

K3: Justerbara ben samt ställning 

K4: Strävan efter enkla monteringslösningar vid personanvändning 

K5: Designarbete för konstruktion som innefattar DFA 

K6: Produkterna måste följa lagar och föreskrifter för sportskytte och 
       hobbyanvändning 

K7: Möjliggöra funktion för handgriplig transport av produkten´ 

K8: Målen får inte haka upp sig under pågående skjutning 

Ö1: Elektroniskt återställbara mål 

Ö2: Det elektroniska återställningssystemet skall både kunna användas och 
       monteras bort 

Ö3: Efter att ha tagit hänsyn till lagar och föreskrifter samt även samlade intryck 
       av miljöer, hitta ett formspråk och ett estetiskt uttryck som tilltalar den 
       potentiella marknaden. 

Ö4: Utnyttja en gemensam axel för återställning och målupphängning 

Ö5: Minimalt antal tillverkningsmetoder 

Ö6: Återställningssystemet bör ”fjädras” tillbaka till ursprungsläget när det inte 
       används 

Ö7: Vid tillverkning ökar kostnaden vid flera bokningstillfällen och vid speciella 
        materialegenskaper kan materialet försämras vid bockning. 

Ö8: För att konstruera en produkt som tål det slitage som den utsätts för har 
       efterforskningar lett fram till att det bästa vore att de utsatta komponenterna 
       tillverkades i Hardox eller Domex. Utgångspunkter här är hållfasthet och 
       ekonomi. 
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Viktning	  -‐	  Krav	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

Tabell 6: Viktning - Krav – Plate Rack Target	  

	  
Viktning	  –	  Önskemål	  
Önskemålen för Plate Rack Target är detsamma som för Dueling Tree. Därav 
hänvisas detta till Viktning – Önskemål för Dueling Tree. 
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Bilaga	  4	  -‐	  Koncept	  

Plate	  Rack	  Target	  
Koncept	  1	  Här har en motvikt satts i det  
bakre läget för att fälla tillbaka  
återställningen efter skjutning. Armen är  
rakt upp och fälls ner när det dras i snöret.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 1: Koncept 1 – Plate Rack Target 

Koncept	  2	  Dragpunkten sätts på benet för att  
motverka att den skulle välta när målen återställs. 
Plattorna ramlar ner på en stång och fälls  
sedan upp samtidigt.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Figur 2: Koncept 2 – Plate Rack Target	  
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Koncept	  3	  Med hjälp av rotation skall den här  
se till att målen fälls upp. Återigen är det en stav  
baktill som fäller upp målen.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 3: Koncept 3 – Plate Rack Target	  

Koncept	  4	  Plattorna återställs med hjälp av ett rör som 
 omsluter dem. Inspiration från koncept 2 med låg 
dragpunkt har implementerats.	  	  

	  

	  

	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 4: Koncept 4 – Plate Rack Target	  
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Koncept	  5	  Rotation får målen att återställas.  
Målplattorna sitter på röret likt den lilla bilden  
till höger.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 5: Koncept 5 – Plate Rack Target	  

Dueling	  Tree	  
Koncept	  1	  Återställningen och plattorna 
sitter inte på samma axel. Genom att vrida 
åt ena hållet först och sedan åt motsatt håll 
kommer tillslut plattorna hamna på rätt sida.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 6: Koncept 1 – Dueling Tree 
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Koncept	  2	  Genom att utnyttja y-ledet och få 
återställningsröret att lyfta upp målplattorna faller  
de över till ursprungsläget.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	   Figur 7: Koncept 2 – Dueling Tree	  

Koncept	  3	  Här utnyttjas också lyfttekniken.  
Två separata axlar, där återställningsaxeln lyfter 
upp plattorna med sina klackar och av vinkeln 
faller de över till ursprungsposition.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 7: Koncept 3 – Dueling Tree	  

x
	  

y
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Koncept	  4	  Genom att dra i snöret, spänns 
en arm som sedan slår över plattorna till 
ursprungsläget.  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 8: Koncept 4 – Dueling Tree	  

	  

Koncept	  5 Målplattorna omsluts av ett yttre 
rör som vrids för att återställa till ursprung.  
Rörets speciella utformning gör att bara  
hälften av plattorna rör sig om de är på  
fel position.	  	  	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 9: Koncept 5 – Dueling Tree	  
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Bilaga	  5	  –	  Viktning	  av	  krav	  
Godkänd: Grön 
Underkänd: Röd 

Tabell 1: Matris- krav – Dueling Tree 

Tabell 2: Matris - krav – Plate Rack Target 
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Bilaga	  6	  –	  Viktning	  av	  önskemål	  
Godkänd: Grön 

Underkänd: Röd 

	   Tabell 1: Matris- önskemål – Dueling Tree	  
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Godkänd: Grön 
Underkänd: Röd	  	  

Tabell 2: Matris - önskemål – Plate Rack Target 
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Bilaga	  7	  -‐	  Presentation	  av	  valt	  produktförslag	  

Plate	  Rack	  Target	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 1: Produktförslag – Plate Rack Target 

Dueling	  Tree	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Figur 2: Produktförslag – Dueling Tree	  
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Bilaga	  8	  -‐	  Komponentval	  
	  

	   Tabell 1: Produktutkast och komponentval – Plate Rack Target 

	   Tabell 2: Produktutkast och komponentval – Dueling Tree 
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Komponenter	  
Plate	  Rack	  Target	  	  
	  

	  

Skyddsplåten tillverkas i 
höghållfast stål. Till exempel 
Domex Protect 500 eller 
motsvarande med en Brinell-
hårdhet om 500 HBW. Den 
bockas och laserskärs för att få sin 
form. 

	  

Det bakre stödet skall endast ta 
emot målplattorna. Tillverkas i 
plåt. Inget krav för höghållfast 
stål. Dess form skärs ut i laser. 
Utskärningar har gjorts för att 
reducera vikten. 

	  

Det främre stödet är till för att 
stötta upp måltavlorna. Tillverkas 
på samma sätt som bakre stödet 
och inget krav på höghållfast stål. 
Utskärningar har gjorts för att 
reducera vikten. 

	  

Innerstaven är en standard profil 
med en bockning i ena ändan. 
Kapning och bockning. 

Dimension: 16x2mm   

	  

Återställningsröret är en 
standardprofil. Utskärningarna 
görs i laser. 

Dimension: 30x2mm 
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Förslag ett på återställningsarm. 
Kan med fördel tillverkas i 
höghållfast stål för att den 
exponeras för beskjutning.  

	  

Förslag två på återställningsarm. 
Kan med fördel tillverkas i 
höghållfast stål för att den 
exponeras för beskjutning.  

	  

Kopplingsröret är den 
standardprofil. Borrhålen är 
gjorda för att vid prototypbygget 
avgöra vilket hål som blir det 
verkliga.  

Dimension: 34x2mm 

	  

Rörhållarna är tillverkade i 
motsvarande konstruktionsstål. 
Det ställs inga krav på höghållfast 
stål. Dess utformning gör den 
optimal för positionspassning.  

	  

Sprinten för kopplingsröret är en 
standardartikel ur Lesjöfors 
sortiment. Sprinten är förzinkad 
och gulkromaterad.   



Bilaga	  8	  -‐	  Komponentval	  

24	  
	  

	  

Vridfjädern för återfjädrande av 
återställningsrör är en 
standardartikel ur Lesjöfors 
sortiment. Tillverkad i rostfritt 
stål. Vridmoment 10 N. 

	  

Målplattorna är tillverkade av 
höghållfast stål för att klara av 
pistol- och gevärskulor. Svetsade 
på en standardprofil med 
dimension 22x2mm. 
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Dueling	  Tree	  

	  

Skyddsplåten tillverkas i 
höghållfast stål. Till exempel 
Domex Protect 500 eller 
motsvarande med en Brinell-
hårdhet om 500 HBW. Den bockas 
och laserskärs för att få sin form. 

	  

Återställningsröret är en 
standardprofil. Utskärningarna 
görs i laser. Den speciella 
utskärningen gör att målplattorna 
kan återställas till 
ursprungsposition. 

Dimension: 30x2mm 

	  

Innerröret är en kapad 
standardprofil med dimensionen 
16x2mm. 

	  

Målplattorna är tillverkade av 
höghållfast stål för att klara av 
pistol- och gevärskulor. Svetsade 
på en standardprofil med 
dimensionen 22x2mm.  

	  

Återställningsarmen tillverkas i 
stål, inget krav på höghållfast stål. 
Dess speciella utformning 
laserskärs.  
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Märke på innerstaven fungerar 
även som ett handtag för att dra ut 
innerröret. Tillverkas i 
konstruktionsstål.  

	  

Nedre hållaren som är tillverkad i 
stål fungerar som stöd för 
återställningsröret. Hålet är en 
förberedelse för den eventuella 
motorn.  

	  

Hållarna behöver inte tillverkas i 
höghållfast stål. De fungerar som 
ribba för måltavlorna samt stöd för 
återställningsröret.  

	  

Hållaren i botten är en hylla 
skapad för att en eventuell motor 
skall monteras.  

	  

Hållaren upptill är designat som ett 
handtag tillika stöd för 
återställningsröret. Inget krav på 
höghållfast stål.  
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Standardprofil. Utformad för att 
agera passning för 
återställningsröret på den nedre 
hållaren. 

	  

Standardprofil. Utformad för att 
agera passning för 
återställningsröret på den nedre 
hållaren. Dimension 34x2mm. 

	  

Dragfjäder som är en 
standardartikel ur Lesjöfors 
sortiment. Tillverkad av standard 
fjädertråd. Dragkraft 6-11 N. 
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Bilaga	  9	  -‐	  Produktundersökning	  

Konstruktionsbakgrund	  
Uppdragsgivaren till detta examensarbete har sedan tidigare inte några befintliga 
produkter för Dueling Tree eller Plate Rack Target. För att kunna få information 
om produkternas bakgrund, hur nuläget ser ut samt dess framtid undersöktes 
konkurrenternas produkter. Det företag som valdes ut och som hade den 
information som söktes för både Dueling Tree och Plate Rack Target var den 
amerikanska skyttemålstillverkaren Action Target (Action Target, 2014). 

Dueling	  Tree	  
Historik	  
Bild 1 representerar Action Targets Dueling Tree i helhet. Detta är deras standard 
Dueling Tree som valts ut för att analyseras. Fokus är att titta på deras lösningar 
och utformning utifrån ett konstruktion- och designperspektiv. I denna analys är 
produkten uppdelad i tre olika enheter, skyddsplåt, stativ och målkonstruktion.  

Produkten, som bild 1 illustrerar, har sex mål som kan skjutas över till 
slumpmässig sida utan inbördes ordning. Dessa mål är upphängda i klackar som 
är monterade på skyddsplåten. När en skjutning är klar skall resultatet vara att alla 
mål skall befinna sig på antingen vänster eller höger sida. Skytten som fått över 
alla plattor till motståndarens sida har vunnit tävlingen. För att återställa målen till 
dess ursprungsposition blir skytten tvungen att gå fram och föra över målen för 
hand.  

 

Bild 1: Dueling Tree (Action Target, 2014) 
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För att kunna få en mer naturlig vinkel vid skjutningen är målserien monterad en 
bit upp ifrån marken. 

Dimensionerna för skyddsplåten är anpassad efter målkonstruktionens egna 
dimensioner och krav på utrymme. Action Target har vinklat plåten för att 
förebygga rikoschetter. 

Stativet enligt bild 2 visar att deras Dueling Tree har fem ben. Då produkten 
kommer att luta framåt är det femte benet ditmonterat för att ge extra stabilitet i 
den ledden. 

Erfarenheter	  och	  brister	  

Skyddsplåt:	  
Skyddsplåten har en enkel konstruktion i form av en vinklad stålplåt. Tanken är 
att vinkeln på plåten skall förebygga rikoschetter och att plåten ska skydda 
upphängningen, i denna analys även kallad ”målkonstruktionen”. Skyddsplåten är 
gjord av stålmaterialet AR500 med en tjocklek på 9.5 mm. Dimensionen är 
avsedd för kalibrar upp till 44 Magnum.  

Stativ:	  
Stativet är konstruerat med fem ben vilket förhindrar produkten att välta i alla 
riktningar. Dock för att produkten skall bli mindre känslig för höjdskillnader och 
ojämnheter i underlaget ska produkten helst ha tre ben. Utifrån benens 
konstruktion står produkten nära underlaget vilket kan bidra med instabilitet vid 
ojämn terräng. För att frigöra stativet måste verktyg användas för att lossa bultar 
som använts vid montering. Detta är något som bör undvikas enligt DFA då 
huvudsyftet med denna metod är att minimera antalet monteringsmoment och 
delar (Wakil, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2: Dueling Tree (Action Target, 2014) 



Bilaga	  9	  -‐	  Produktundersökning	  

30	  
	  

Målupphängning:	  	  
Måltavlorna vilar på två hyllor som håller målen på plats och där de kan rotera 
enligt bild 3. Bristerna med konstruktionen är att den inte är utrustad med något 
återställningssystem som för över målen till ursprunglig position efter skjutning. 
För att återställa målen till dess ursprungsposition blir skytten tvungen att gå fram 
och föra över målen för hand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3: Dueling Tree (Action Target, 2014) 

Produktdata:	  
• Höjd:	  1523mm	  
• Vikt:	  49kg	  
• Diameter	  på	  målen	  152	  mm	  
• Stål	  typ:	  9mm	  AR500	  
• Distans	  för	  beskjutning	  av	  produkt:	  10	  m	  (Produkten	  är	  inte	  gjord	  för	  

gevärsskytte)	  
• Pris:	  3000	  kr/449	  dollar	  
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Plate	  Rack	  Target	  
Historik	  	  
Bild 4 representerar Action Targets Plate Rack Target i helhet. Detta är deras 
standard Plate Rack Target som valts till denna undersökning. Fokus är att titta på 
deras lösningar och utformning utifrån ett konstruktion- och designperspektiv. I 
undersökningen är produkten uppdelad i tre olika enheter: skyddsplåt, stativ och 
målkonstruktion. 

Produkten i bild 4 har sex mål som kan skjutas ner. Dessa mål är upphängda i 
klackar som är monterade på skyddsplåten. När en skjutning är klar är resultatet 
att samtliga mål är nere och därmed inte är synliga. För att återställa målen till 
ursprungsposition dras det i en vajer som avlöser en mekanism som får målen att 
räta upp sig. Målen och skyddsplåten är gjorda av 9 mm AR500 stål(Action 
Target, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 4: Plate Rack Target (Action Target, 2014) 
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Erfarenheter	  och	  brister	  

Skyddsplåt:	  
Skyddsplåten för Plate Rack Target har samma funktion och egenskaper som för 
Dueling Tree, därmed refererar detta till avsnitt Dueling Tree – skyddsplåt. 

Stativ:	  
Stativet för Plate Rack Target består av två ben som är fästa i skyddsplåten. Varje 
ben har fyra fötter som stabiliserar stativet i alla led, se bild 5. Även stativet för 
Plate Rack Target är anpassat för plana underlag, vilket gör konstruktionen 
instabil vid kuperad terräng. En annan nackdel med denna konstruktion är att 
benen inte går att justera i längd. Fötterna är utformade på samma sätt som stativet 
för Dueling Tree, se avsnittet Dueling Tree – Stativ.  

  

 

Bild 5: Plate Rack Target (Action Target, 2014) 
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Målupphängning:	  	  
Varje måltavla är upphängd i två klackar, se bild 6. Plate rack Target har likt 
Dueling Tree sex måltavlor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	    

Bild 6: Plate Rack Target (Action Target, 2014) 

Produktdata:	  
• Höjd: 1371 mm	  
• Vikt: 113 kg.	  
• Målplattor: diameter 200mm	  
• Dimensioner: 1371mm x 2743mm x 600mm	  
• Stål typ: 9.5mm AR500	  
• Distans för beskjutning av produkt: 10 m (Produkten är inte gjord för 

gevärsskytte)	  
• Pris: 8500/ 1299 dollar	  
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Bilaga	  10	  -‐	  Ritningar	  

Dueling	  Tree	  
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Plate	  Rack	  Target	  
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Bilaga	  11	  -‐	  Produktsammanställning	  

Dueling	  Tree	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Bild 1: Produktsammanställning – Dueling Tree 
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	   Bild 2: Produktsammanställning – Dueling Tree	  
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Plate	  Rack	  Target	  

	   Bild 3: Produktsammanställning – Plate Rack Target	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   Bild 4: Produktsammanställning – Plate Rack Target	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild 5: Produktsammanställning – Plate Rack Target	  
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	   Bild 6: Produktsammanställning – Plate Rack Target	  

	   Bild 7: Produktsammanställning – Plate Rack Target	  
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Bilaga	  12	  –	  Komplett	  prototyp	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Bild 1: Produktsammanställning – Plate Rack Target och Dueling 
Tree	  
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Bilaga	  13	  -‐	  QFD	  
	  

	  

	   Tabell 1 - QFD 
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QFD-‐	  Sammanställning	  	  
Vridmoment(min) 396p  
Slitstark(hållfast) 388p 
Livslängd(min) 350p 
Pris(max) 242p 
Totalvikt(max) 192p 
Höjd/längd(max) 150p 
Tillverkningskostnad(max) 113p 

Kommentar: Produkterna som skall konkurrera med redan etablerade tillverkare 
som Action Target, MGM Target och Blue Rhino Target måste vara bättre än 
konkurrenternas för att vinna andelar på marknaden. Produkterna som i det här 
examensarbetet är speciella i sitt slag, med deras nya återställningssystem, 
kommer vid lyckade utprovningar och tester att ha goda chanser att konkurrera på 
skyttemarknaden.  

QFD-matrisen visar att produkterna i det här examensarbetet redan är bättre än 
några av konkurrenterna på vissa punkter. Det har att göra med att många 
konkurrenter inte ens har ett återställningssystem utan skytten får själv gå fram 
och flytta över skyttemålen. Även konkurrenternas priser varierar och för att vinna 
andelar krävs det att produkterna visar att kvalitén står sig lika högt som priset. 
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Bilaga	  14	  -‐	  Motor	  
Med hjälp av företaget KG Knutsson, som är generalagent till världsledande 
tillverkare av tekniskt högkvalitativa produkter, togs rekommendationer emot om 
att motorn i bild 1 skulle kunna användas till det sökta ändamålet, att återställa 
målen elektroniskt. Motorn har en spänning på 24 V och är tillämpad för att kunna 
rotera i båda riktningarna. Denna ska med hjälp av mikroswitchar och en 
transformator kunna återställa målen enligt önskemål. 

	  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Industrimotor KGK, 2014. 
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Bilaga	  15	  -‐	  Kostnadskalkyl	  

Tabell 1: Materialkostnad – Plate Rack Target 
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	   Tabell 2: Materialkostnad – Dueling Tree	  
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Tabell 3: tillverkningskostnad – Plate Rack Target 

Tabell 4: tillverkningskostnad – Dueling Tree	  

Tabell 5: Ingenjörskostnad 
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Bilaga	  16	  –	  Gantt-‐schema	   	  
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Bilaga	  17:	  Första	  stadiets	  prototyp	  

	   Bild 1: Dueling Tree - Framsida 

 Bild 2: Dueling Tree - Baksida 
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	   Bild 3: Plate Rack Target - Framsida 

	   Bild 4: Plate Rack Target - Baksida 
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