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Sammanfattning 

Rapporten ”Vidareutveckling av eventtältet Nimbus” skriven av studenten Ludwig 

Haraldsson beskriver ett produktutvecklingsprojekt i kursen Examensarbete för 

högskoleingenjörsprogrammet innovationsteknik och design, MSGC12, vid fakulteten 

för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet våren 2019. Handledare 

för projektet har varit universitetsadjunkt Lennart Wihk och examinator för projektet 

har varit professor Leo de Vin.  

Uppdragsgivare för projektet var Tentipi AB. Deras verksamhet är framför allt inriktad 

på tält både för friluftsliv och större event. Eventtälten används inom allt från 

marknader till bröllop och tar inspiration från den samiska tältkåtans form och 

konstruktion. Projektet syftar till att förbättra monteringsprocessen och 

konstruktionen av deras minsta eventtält kallat Nimbus. Produkten har problem med 

spänningen av tyget eftersom tygets material är styvt vilket kan leda till att produkten 

inte blir monterbar om någon av delarna skiljer för mycket i mått eller tyget sys fel. 

Därmed vill företaget ha en ställning som passar tyget bättre eller är justerbar. 

Uppdraget kom med diverse krav till exempel gällande produktionskostnad och att 

tyget skulle förbli detsamma för det nya konceptet.  

Genom produktutvecklingsprocessen skapades ett antal koncept dessa sållades för att 

sedan presenteras inför Tentipi AB och därefter utföra ett konceptval baserade på 

dessa kandidater. Ett slutgiltigt val diskuterades fram i form av en vidareutveckling av 

två kombinerade koncept. Konceptet delar funktionen med ett paraply i hur den 

spänner upp tyget. Detta gör att justering av tygets spänning kan ske under så väl som 

efter monteringsprocessen.  Utöver detta följer konceptet annars företagets krav och 

bevarar dess ikoniska form. En 3D modell skapades i programmet Creo för att 

visualisera konceptet samt undersöka om montering är möjlig. Slutligen gjordes en 

nerskalad modell av diverse hobbymaterial för att bevisa uppspänningsmekanismens 

funktionalitet. Vidare arbete behövs utföras i form av konstruktionsritningar samt 

utförlig testning av en fullskalig prototyp. 

  



 
 

 

  



 
 

Abstract 

The report "Further development of the event tent Nimbus" written by the student 

Ludwig Haraldsson describes a product development project in the course Degree 

project for the Bachelor of Engineering program innovation technology and design, 

MSGC12, at the Faculty of Health, Natural and Engineering Sciences at Karlstad 

University in spring 2019. Advisor for the project has been university lecturer Lennart 

Wihk and examiner for the project has been Professor Leo de Vin. 

The client for the project was Tentipi AB. Their buisness is focused on tents both for 

hiking and major events. The event tents are used in different settings such as markets 

and weddings. The tents take inspiration from the shape and construction of the Sami 

tent. The project aims to improve the assembly process and the construction of their 

smallest event tent called Nimbus. The product has problems with the tension of the 

fabric as the material of the fabric is stiff which can lead to the product not being 

mountable if one of the parts differs too much in dimensions or the fabric is sewn 

wrong. This means that the company wants a base construction that fits the fabric 

better or is adjustable. The assignment came with various requirements, for example 

regarding production cost and that the fabric would remain the same. 

Through the product development process several concepts were created. The concepts 

were presented to Tentipi AB and then carry out a concept selection based on these 

candidates. A final choice was discussed in the form of a further development of two 

combined concepts. The concept shares the function with an umbrella in how it spans 

the fabric. This means that adjustment of the tension of the fabric can occur during as 

well as after the assembly process. In addition, the concept otherwise follows the 

company's requirements and preserves its iconic form. A 3D model was created in the 

computer program Creo to visualize the concept and examine whether mounting is 

possible. Finally, a downscaled model of various hobby materials was made to prove 

the functionality of the clamping mechanism. Further work is needed in the form of 

design drawings and thorough testing on a full-scale prototype.  
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1 Inledning 

Denna rapport skriven av Ludwig Haraldsson visar tillvägagångssätt och resultat för 

examensarbetet ”Tentipi Nimbus 2019”. Projektet har utförts inom kursen 

Examensarbete, Högskoleingenjör Innovationsteknik och Design för 22.5 

högskolepoäng vid Karlstads universitet. Uppdraget tilldelades av företaget Tentipi AB 

från Sunne och utfördes av uppdragstagaren med kommunikation och stöd från 

företaget och tilldelad handledare. Arbetet utfördes till stor del på Karlstads 

universitet. Lennart Wihk har varit handledare för projektet och Leo De Vin 

examinator. Strukturen för arbetet och rapporten är baserad på produktutvecklings-

processen utlärd under kursen intrigerad-produktutveckling.  I rapporten redovisas 

både metod och resultat enligt strukturen för denna produktutvecklingsprocess. 

1.1 Bakgrund 

Tentipi AB tillverkar tältkåtor och tillbehör för camping och event. Produkterna säljs 

över hela världen. Huvudkontor finns i Sunne och där sker produktutveckling. 

Tillverkningen sker i egenägda fabriker dess fabriker finns i Moskosel, Lappland och 

Qingdao Kina.  

Tältkåtor från Tentipi bygger på lappkåtans traditionella konstruktionsprinciper men 

är gjorda av moderna material och med moderna konstruktionsmetoder. 

Eventtältkåtorna används för en mängd olika former av arrangemang som bröllop, 

företagsfester, restauranger, barer, festivaler och mässor.  Nimbus är den minsta 

tältkåtan i Tentipis segment Eventtält. Den har en mängd olika användningsområden 

som till exempel uterum i trädgården, monter för marknader och mässor, sol- och 

regnskydd i parker, uteklassrum på skolgården och bar på bröllop. Företaget har märkt 

brister med dess konstruktion och monteringen av produkten. En vidareutveckling av 

produkten skulle öka marknadspotentialen avsevärt. Därmed har ett projekt delats ut 

till en student för att optimera tältkåtan nimbus. 

1.2 Problemformulering 

Problemformuleringen för projektet blir följande: Hur kan man på bästa och mest 

kostnadseffektiva sätt förenkla montering samt förbättra konstruktionen för 

eventtältet nimbus? 
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1.3 Syfte 

Projektet har startats eftersom företaget Tentipi har upptäckt brister hos deras 

produkt Nimbus. Tentipi har därmed gett projektet till en student som ska 

vidareutveckla produkten i form av optimering av monteringsprocessen och 

produktens konstruktion. Projektet ska även ge studenten en inblick i blivande 

arbetsliv som ingenjör och ge erfarenhet av arbete i projekt. Syftet är även att 

studenten ska tillämpa ett ingenjörs och industridesignmässigt arbetssätt i ett 

produktutvecklingsprojekt, eller ett produkt och tjänsteutvecklingsprojekt. Studenten 

ska utföra ett självständigt arbete och presentera detta skriftligt och muntligt samt 

genomföra en kritisk bedömning av andras arbeten. 

1.4 Mål 

Målet med projektet är att optimera Nimbus genom produktutvecklingsmetodik. Mer 

specifikt ska ställningens konstruktion vara mer anpassad till duken och monteringen 

förenklas. När ett nytt koncept framtagits presenteras detta sedan med hjälp av en 

digital 3D modell samt en fysisk modell.  Målet blir även att studenten ska uppfylla 

kriterierna för att bli godkänd på kursen MSGC12. Dessa krav består av aktivt 

deltagande på delredovisning, utställning och slutredovisning av arbetet samt en 

utförlig rapport som beskriver processen och resultatet för projektet. 

1.5 Avgränsning 

Detta arbete kommer leda till ett slutgiltigt koncept som rekommenderar diverse 

förändringar på den ursprungliga produkten. Som stöd till detta koncept kommer det 

göras visualiseringar för att visa tänkt formspråk och nya funktioner. Detta kombineras 

med en beskrivning av konstruktionen och lämnas över till företaget för att gå vidare 

med projektet. Materialval på konceptets nya delar utförs ej men beräkningar för att 

undersöka delarnas hållfasthet med parametrar för material som företaget tenderar att 

använda sig av utförs som stöd för framtida val av material. 
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2 Metod 

Strukturen av projektet följer den produktutvecklingsprocess som nämns i 

Johannesson et al. 2013. Denna struktur innefattar förarbete, förstudie, 

kravspecifikation, konceptutveckling och layoutdetaljkonstruktion. Rapporten har 

också strukturerats på detta sätt.  

2.1 Förarbete 

2.1.1 Projektplan 

Vid starten av projektet påbörjades en projektplan. Syftet med dokumentet var att 

klargöra vilka resurser och begränsningar som fanns inom projektet. En tidsplan 

användes för att visa vid vilken tidsintervall de olika momenten måste vara klara för 

att kunna gå vidare inom projektet (Johannesson et al. 2013). Dokument innefattar 

även hur all dokumentation skulle ske och bakgrunden för projektet. 

2.1.2 Gantt-schema 

För att visualisera tidsplanen och när de olika momenten måste vara klara fördes de 

olika momenten in i ett Excel dokument. Sedan begränsades momenten med 

intervaller som baserades på datum för inlämningar och presentationer. I detta schema 

placerades en kritisk linje in som visar när varje delmoment måste vara klart 

(Johannesson et al. 2013). 

2.1.3 WBS – Work Breakdown Structure 

Det gjordes även ett WBS schema för att visualisera ordningen och strukturen av 

projektet. I schemat infogades alla delar av projektet in i korrekt ordning som de olika 

delarna ska utföras. Större delar av projektet bryts upp i mindre delar och sätts under 

det större huvudmomentet (Eriksson och Lillesköld 2005). Till exempel bryts 

intervjuer och informationssökning ut från förstudien. 

2.1.4 Riskanalys 

Riskanalys är ett viktigt verktyg för projektarbeten eftersom det ställer upp riskerna 

som finns inom projektet och relevanta åtgärder för dessa. Denna analys gjordes enligt 

miniriskmetoden. I riskanalysen dokumenterades en bedömning av allvarligheten för 

dessa risker, svårighetsgraden på åtgärder och vilka konsekvensers som kan uppstå på 

grund av risken. Dessa parametrar kombineras för att läsa av ett risktal (Eriksson och 

Lillesköld 2005). Högre risktal innebär mer allvarlig risk för projektet. 
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2.2 Förstudie 

2.2.1 Besök hos Tentipi  

Under detta besök kunde frågor kring projektet och produkten tas upp från båda 

parter. Det var även en möjlighet för uppdragsgivare och uppdragstagare att bekanta 

sig. Den viktigaste delen av besöket visade sig vara monteringen av deras eventtält 

nimbus. Denna montering gjordes i Tentipis lagerlokal, en väldigt begränsad och 

kompakt miljö. Miljön och faktumet att uppdragstagaren inte haft någon tidigare 

interaktion med produkten gjorde att en mängd problematiska moment upptäcktes 

under monteringen. Montering gjordes av uppdragstagaren och en av Tentipis 

nyanställda. Processen visade sig vara så pass problematisk att två till av Tentipis 

anställda fick hjälpa till med monteringen. 

2.2.2 Fältstudie 

En fältstudie utfördes i samband med svenska rallyt i Torsby. Tentipi fick en order för 

två av deras tält till evenemanget därmed uppkom möjligheten att följa med och se hur 

montering och användning gick till i ett verkligt scenario. Möjligheten att montera 

eventtältet ännu en gång belyste brister i konstruktionen och ett antal risker med den 

nuvarande monteringsprocessen. Det gav även en inblick i hur produkten används i ett 

verkligt scenario och i vilka sammanhang.  

2.2.3 Intervjuer 

Under de olika besöken utfördes ett antal intervjuer med anställda på Tentipi. Bland 

annat fördes en mer utförlig diskussion med Tentipis ägare med syfte att klargöra 

frågor kring projektet och det tidigare tilldelade brief dokumentet. Andra intervjuer 

gjordes med anställda på Tentipi bland annat med personer som har mycket erfarenhet 

kring montering av deras eventtält. Dessa intervjuer gav en möjlighet att få höra deras 

problem kring montering och allmänna upplevelse av produkten. Använda sig av 

intervjuer för detta projekt var nästtill ett måste av den orsaken att inte alltför stor del 

av befolkningen har mycket erfarenhet kring montering av denna sorts eventtält. Detta 

gör att enkäter eller dylik informationssökande inte passade för detta projekt. En 

styrka med att använda sig av intervjuer är även att följdfrågor och diskussion kan 

uppstå under intervjun till skillnad från andra verktyg som enkäter (Bryman 2008). 
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2.2.4 Litteratursökning/Information hämtande 

Information om ämnet har hämtats från Googlescholar och onesearch. Det har gjorts 

sökningar i dessa databaser om eventtält, metoder och annat som visade sig vara 

relevant för projektet. Inhämtad information användes sedan som referenser eller 

inspiration under konceptgenerering. Litteraturen har hämtats från tidigare projekt 

och kurser. Ny litteratur har sökts i Karlstads universitetsbibliotek. 

2.2.5 Företagsbild 

För att få en bild av vad som är unikt för företaget i områden som lösningsformer och 

estetik gjordes en undersökning av företaget. Deras sortiment och webbsida 

studerades utförligt för information inom dessa områden. 

2.2.6 Moodboard 

Moodboard används som ett visuellt hjälpmedel för att beskriva en produkts uttryck, 

hur användning av produkten skulle upplevas och vilka situationer denna produkt kan 

brukas. Verktyget kan även inspirera innovativa idéer i konceptgenereringsfasen 

(Garner & McDonagh 2001). En moodboard kan även vara väldigt effektivt som 

säljande bild i slutet av processen.  

2.3 Kravspecifikation 

2.3.1 Kriteriematris 

Krav och önskemål är tagna ifrån uppdragsgivaren för att utforma en mängd kriterier. 

Kriterierna rankas sedan för att se vart fokus lämpligast placeras under 

konceptutvecklingen (Johannesson et al. 2013). 

2.3.2 QFD - Quality Function Deployment 

I detta projekt användes QFD till framför allt för att se vilka områden störst fokus bör 

placeras vid produktutvecklingsfasen. Denna information hämtades genom att ta 

uppdragsgivarens krav, hur viktiga dessa krav var på en skala från 1–9 samt hur bra 

teoretiska funktioner som uppfyller dessa krav. Parametrarna kulminerar sedan till ett 

tekniskt betyg som indikerar var fokus bör hamna (Andersson 1991). Dokumentet 

innefattar även en konkurrensanalys där man jämför en konkurrent inom området och 

den teoretiska optimerade produkten. 
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2.3.3 Konkurrensanalys 

En konkurrensanalys visar hur marknaden ser ut, vilka möjliga brister företagets 

produkt har jämfört med konkurrenterna. Den visar även produktens styrkor och vad 

som gör produkten unik mot andra produkter på marknaden (Ulrich & Eppinger 

2000). Metoden kan vara väldigt givande både för utveckling av nya produkter och för 

detta fall där det sker optimering av en befintlig produkt. Informationen om 

konkurrenterna har tagits från sökningar om eventtält på internet och databasen 

Googlescholar. Informationen består mestadels av observationer från andras 

produkter och användarrecensioner. 

2.4 Konceptutveckling: Från ide till slutgiltigt koncept 

2.4.1 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen bestod av ett antal verktyg för att få igång kreativiteten och 

generera förslag. Dessa verktyg var Brainstorming och morfologisk matris. Idéerna och 

koncepten som framtagits under processen visualiseras och förklaras i form av skisser. 

2.4.2 Brainstorming 

Konceptgenereringen gjordes till stor del i form av brainstorming. Alla idéer som 

kommer upp skissas ner snabbt för att visa ny funktion eller formspråk. Verktygets 

styrka är att släppa lös alla tankar ”inga idéer är dåliga idéer” (Nielsen 2003). Halva 

tiden gjordes utan några restriktioner, den andra halvan gjordes med uppsyn för 

uppdragsgivarens krav och önskemål.  

2.4.3 Morfologisk matris 

För ett projekt med mycket krav eller ett område med en uppenbar lösning kan det 

vara en bra ide att använda sig av en morfologisk matris. Till exempel om uppdraget 

blir att utveckla en produkt som kan frysa mat blir tankegångarna rätt låsta till 

lösningen en konventionell frys. Istället bryts alla funktioner upp vilket leder till att 

separata lösningar, även kallat dellösningar, för olika problem uppkommer 

(Johannesson et al. 2013). Dessa dellösningar kan sedan kombineras för att få en 

mängd olika koncept med stor variation. Verktyget kan även vara ett effektivt sätt att 

sortera alla dellösningar för att sedan tillämpa dellösningarna till diverse framtagna 

koncept. 



17 
 

2.4.4 Konceptval 

Efter konceptgenereringen finns många möjligheter för ett slutgiltigt val, därför görs 

ett konceptval. För detta projektet som är väldigt kostnads och funktionsberoende är 

det mest lämpat att göra ett systematiskt konceptval. Detta utförs ofta med prövade 

metoder till exempel en viktingsmatris. Den vanligaste formen av konceptval är dock i 

form av en presentation av koncepten till arbetsgivaren som sedan utför valet baserat 

på informationen som presenterats. De systematiska verktygen kan användas som stöd 

under eller efter presentationen. 

2.4.5 Viktningsmatris 

Till detta projekt användes viktningsmatris eftersom produkten har många krav samt 

är väldigt kostnads och funktionsberoende. Denna metod tar hänsyn till dessa kriterier 

och är därmed mest lämpat för att göra ett snabbt och effektivt val. Valet görs genom 

att koncepten rangordnas efter hur effektivt de teoretiska koncepten skulle uppfylla 

kraven från uppdragsgivaren (Johannesson et al. 2013). En viktningsmatris kan även 

användas som ett stöd för att visa kvalitén på valet som gjorts. 

2.4.6 FMEA Failure Mode and Effect Analysis 

FMEA görs när ett teoretiskt koncept valts ut genom konceptvalsprocessen. FMEA är 

en sorts riskanalys som visar områden den teoretiska produkten kan brista inom. 

Dessa risker kan till exempel vara bristande i diverse väderförhållanden eller 

användarfel. De upptäckta riskerna blir tilldelade ett risktal som visar 

allvarlighetsgraden. Åtgärder för riskerna beskrivs samt effektiviteten för dessa 

åtgärder. Det tidigare nämnda risktalet sänks beroende på åtgärdens effektivitet 

(Eriksson och Lillesköld 2005). 

2.4.7 Modell 

En prototyp för ett projekt i denna skala visade sig alltför ambitiöst eftersom det 

saknades resurser och kunskap för den sorts arbete. Istället lämpar det sig att skapa en 

modell. Denna modell visar produktens tänkta funktion, utseende, känsla eller en 

kombination av dessa. Det kan vara ett betydelsefullt hjälpmedel för att visualisera och 

förklara funktion eller formspråk för uppdragsgivaren (Hallgrimsson 2012). Modellen 

görs i mindre skala ofta i så kallade snabba material. Detta för att snabbt kunna testa 

sig fram mellan olika material och koncept till rätt resultat. 
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2.4.8 Layout detaljkonstruktion 

I detta moment beskrivs produkten på ett mer detaljerat vis. Det beskriver utförligt alla 

funktioner och delar av produkten. Det innefattar även en monteringsbeskrivning för 

produkten om det är relevant, det vill säga om produkten kräver montering. 

2.5 Presentation av projektet 

2.5.1 Form av presentation 

Projektet presenteras i form av en utställning och två muntliga presentationer en 

delredovisning och en slutredovisning. 

2.5.2 Redovisning 

Först sker en delredovisning den 21:e mars där uppdragstagarna presenterar deras 

arbeten hittills och hur planen framåt ser ut. Sedan sker en slutredovisning den 28:e 

maj där hela projektet presenteras med slutgiltigt resultat och tillvägagångssätt. Dessa 

presentationer sker framför handledare, andra uppdragstagare och examinator. På 

slutpresentationen finns även inbjudna företag och uppdragsgivare för alla studenter 

med i publiken. Dessa redovisningar sker på Karlstads universitet och utförs med 

digitalt stöd. 

2.5.3 Utställning 

Den 27:e maj sker en utställning av studenternas examensarbeten. Här finns möjlighet 

att presentera sitt projekt och diskutera kring det med besökare. Visualiseringar i form 

av moodboards eller posters är ett bra stöd att sätta upp i montern för att väcka 

intresse, visa processen samt resultat. Det är även en bra situation att visa upp möjliga 

modeller eller protyper för besökare. Det skickades även ut en kort text om projektet 

med intresseväckande bilder för att locka folk till utställning. Texten kan ses i bilaga 2. 
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3 Resultat 

3.1 Förarbete 

En projektplan togs fram vilken sedan användes löpande under projektets gång. 

Projektplanen innefattade både gantt-schema och WBS vilket hjälpte att hålla bestämd 

planering och struktur (se bilaga 1). Det gjordes även en riskanalys för projektet där de 

största riskerna med projektet togs upp samt åtgärder för att minska uppkomsten eller 

konsekvenserna av dessa. Riskanalysen kan ses i bilaga 1. 

3.2 Förstudie 

3.2.1 Besök hos Tentipi 

Monteringen som utfördes vid första besöket visade ett antal problem. Monteringen 

gjordes i en begränsad miljö vilket var Tentipis lagerlokal (se figur 1) och gjordes av 

personer utan tidigare erfarenhet kring produkten. Dessa faktorer kan ha påverkat 

upplevelsen av monteringen samt belyst problem som vana montörer inte skulle 

påverkas av. 

Tyngden på delarna som framför allt är stockar av trä gör att personerna som monterar 

måste anstränga sig mycket och utgör även en skaderisk. Styvheten på tyget gjorde att 

stängerna som spänner upp tyget behöver ha en liten feltolerans. Stängerna varierar 

ofta i storlek större än den möjliga toleransen likaså blir tyget ibland sytt på så sätt att 

små skillnader finns i mått. Detta är ett vanligt förekommande problem som uppstod 

även under denna montering. Det blev stunder där montör behövde lägga hela sin 

kroppsvikt för att få stängerna på plats. Problemet utgör en stor skaderisk både för 

produkt och montör (Hanizzam et al. 2016). 
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Figur 1, Besök Sunne, den begränsade miljön under monteringen 

3.2.2 Fältstudie 

Vid detta besök fanns möjligheten igen att studera monteringen av produkten fast 

denna gång för riktigt bruk. Monteringen var mycket mindre problematisk troligtvis 

för den öppna miljön och montörernas större erfarenhet med produkten. Trots detta 

uppkom diverse problem även vid detta monteringstillfälle. Mest noterbart var att en 

av stängerna för uppspänning var fel då fyra av de sex stängerna har ett hål i sig och är 

lite längre än de resterande. Stängerna är snarlika och lätt att förväxla. Det visade i 

detta fall nästtill omöjligt att få fast den lite längre stången i denna position då duken 

var för styv för att få den felaktiga delen på plats (se figur 2). Det var även minus grader 

ute och marken var frusen. Detta visade sig problematiskt då tältet hålls fast med hjälp 

av att spika fast tältet i marken (se figur 3). Troligtvis var detta problem relativt vanligt 

förekommande då montörerna var förberedda med borr för att underlätta detta steg.  
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Figur 2, Fältstudie i Torsby, ej monterbar produkt eftersom fel delar packats  



22 
 

 

Figur 3, Fältstudie i Torsby, produktens förankring i den frusna marken 

3.2.3 Intervjuer 

Under första besöket skedde en diskussion mellan uppdragstagare och Tentipis ägare 

där båda parter kunde klargöra frågor kring projektet.  

Under de olika monteringarna besvarades monterarnas problem med produkten. Ett 

stort problem uppstod när marken var frusen och tälten skulle förankras i den med 

spik. Ett relativt tungt moment som blev tyngre i det kalla vädret. Det var även vanligt 

förekommande att monterare var missnöjda med momentet där första 

uppspänningspinnen ska fästas i duken. Denna pinne går längs hela tygets diameter 

och har fästpunkter för de resterande sex pinnarna (se figur 4). Eftersom pinnen går 

hela diametern är den lång och tung. Tyget ligger helt slappt längs baspelarna vid det 

här laget vilket gör processen ännu svårare. Det påpekades även att spänningen av 
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tyget var ett stort irritationsmoment speciellt när momentet ledde till en ej monterbar 

produkt. 

 

Figur 4, Bild på den ursprungliga produktens uppspänningskonstruktion  

3.2.4 Information och litteratursökning 

Informationssökningen mynnade ut i ett antal artiklar och diverse litteratur dessa 

användes som referenser i rapporten och för information kring produktutveckling 

samt konstruktion.  

3.2.5 Företagsbild 

Tentipi är ett jordnära företag med stor koppling till natur och kultur. De använder sig 

ofta av enkla men effektiva lösningar både från funktions och kostnadsperspektiv. 

Dessa egenskaper har funnits i tankarna under projektets gång för att skapa en produkt 

som passar in i deras företagsbild. Företaget använder sig till mestadels av ekologiskt 

hållbara material vilket är mer och mer relevant inom konstruktionsarbete i dagens 

samhälle (Doyle 2011). Det blev alltså viktigt att bevara deras miljötänk i en ny lösning 

viket kan vara motsägande när kravs finns på enkelhet och produktionskostnad. 
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3.2.6 Moodboard 

Syftet med att använda en moodboard i detta projekt var att fånga uttrycket av Tentipis 

produkter. En aspekt som var viktig för denna produktutveckling för att inte gå för 

långt från företagets ursprungliga sortiment. En studie i vad som gör deras produkter 

unika och en sammanställning av dessa egenskaper i en bild utfördes. Bilden ska 

förmedla det gemytliga intrycket som Tentipis produkter tenderar att utstråla samt 

företagets koppling till natur och nordisk kultur. Moodboarden kan ses i figur 5. När 

bilden skapats användes den sedan som hjälpmedel under projektet.  

 

Figur 5, Moodboard 
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3.3 Kravspecifikation 

3.3.1 Kriteriematris 

Åtta kriterier samlades ihop från briefen och skickades till Tentipi. I en skala från ett 

till nio rankades dessa kriterier där nio var mest viktigt och ett var minst viktigt. När 

matrisen var ifylld visade sig majoriteten av kraven vara högt rankade. Fem av kraven 

var rankade nio. Dessa krav var därmed väldigt viktigt att följa under 

produktutvecklingen. Kraven och deras viktning ses i tabell 1. 

Tabell 1. Kriteriematris  

Krav Funktion Viktning 

Täthet för väggarna 7 

Enkelhet i upp och nedmontering 9 

Upp och nedmontering utan stege 9 

Låg produktionskostnad 9 

Möjlighet för justering efter montering 9 

Möjlighet till prydnadsstänger i toppen 3  

Göra höjden justerbar 3 

Duklåsnings brickan kan inte åka av 9 
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3.3.2 QFD - Quality Function Deployment 

De olika kraven i QFD:n, figur 6, baserades på kriteriematrisen som grundades på 

uppdragsgivarens krav. Det visas hur generella eventtält gjorda för marknadsföring 

och Nimbus uppfyller kraven från uppdragsgivaren. Tekniskt betyg går också att läsas 

av från verktyget. Tekniska betyget användes för att se de mest väsentliga delarna att 

tänka på under konceptutvecklingen. Högst tekniskt betyg fick bra fästnings/ låsnings 

möjligheter. Denna parameter fick högt tekniskt betyg vilket var logiskt eftersom den 

har starka kopplingar till många av kraven. Dock har produkten inte haft tidigare 

problem inom detta område. Andra mer väsentliga parametrar med högt tekniskt betyg 

är möjlighet för justering av spänning på tyget och tillverkningskostnad vilket passar 

bättre att lägga större vikt på under konceptutvecklingen.  
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Figur 6, QFD 
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3.3.3 Konkurrensanalys 

Marknaden visade många konkurrenter inom branschen. Konkurrenterna lade ofta 

större fokus på marknadsföring av sitt egna företag eller sponsorer på själva tälten 

tillskillnad från Tentipis tält som är mer riktade för privat bruk och har lagt fokus på 

ett mer gemytligt utseende. Konkurrenterna använder sig ofta av billigare lättare och 

mer bearbetbara material vilket kulminerar till en snabbare och generellt enklare 

montering. Konkurrenterna använde sig oftast av material som aluminium och plast 

vilket är stort kontrast från Tentipis produkter som framför allt består av canvastyg 

och trä. Undersökningen visade inte någon konkurrent som tagit inspiration av den 

samiska tältkåtan som är ikoniskt för Tentipis eventtält. Detta blev därmed en viktig 

punkt att bevara under vidareutvecklingen av produkten då formen är starkt kopplad 

till företagsbilden och kan ses som en säljande punkt.  

3.4 Konceptutveckling: Från ide till slutgiltigt koncept 

3.4.1 Konceptgenerering 

Konceptgenereringen utfördes i form av brainstorming och endast av 

uppdragstagaren. Brainstormingen gjordes även i två faser med olika förutsättningar. 

Under den första fasen av konceptgenereringen lades större fokus på förstudien och 

personliga erfarenheter kring produkten. Inga begränsningar på vad som ansågs vara 

lämpliga lösningar fanns under denna fas istället prioriterades kreativitet och 

innovation. Se figur 7 för koncepteten som framtogs under denna fas. 
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Figur 7, Resultat från första fasen av konceptgenereringen 

Den andra fasen av konceptgenereringen baserades på den tilldelade briefen där 

diverse krav och idéer presenterats kring utvecklingen av produkten. Anledningen till 

uppdelningen av denna process var att denna information gjorde att stora 

begränsningar för utformning av koncept uppstod. Därmed blev dessa lösningar 

ganska lika de befintliga produkterna inom Tentipis sortiment. Se figur 8 för 

koncepteten som framtogs under denna fas. 
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Figur 8, Resultat från andra fasen av konceptgenerering  

3.4.2 Morfologisk matris 

Den morfologiska matrisen användes för att se alla möjliga dellösningar på alla 

funktioner som den nya produkten förväntas uppfylla (se tabell 2). Med hjälp av att 

bryta upp alla lösningar var det lättare att tillämpa dessa på diverse framtagna koncept. 

Bland annat diskuterades möjligheten att ha fyra baspelare på ett koncept som 

presenterades med endast en baspelare under konceptvalet. Matrisen gav en möjlighet 

att hålla ordning på alla olika lösningar.  
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Tabell 2. Morfologisk matris 

Morfologisk matris     

Funktioner 
1. 

Spänna upp tyget 

 
Cirkel likt 

tältpinnar 
Paraply Uppblåsbar Klassisk form 

2. 

Hålla upp 

konstruktionen 

Endast en pinne i 

mitten 
4 baspelare 

Vinklade 

baspelare 
Pinne på utsidan 

form likt en lampa  

3. 

Monteras av oerfarna 
Bra instruktioner        Unika delar Få steg  

4. 

Fästningar och låsningar 

mellan delar 
Gängor Remmar Dragsko Krokar och öglor 

5. 

Justera spänningen av 

tyget 
Vev likt parasoll 

Pinne i mitten med 

hål i olika höjder 
Teleskop 

pinnar 
 

 

  
    

 

3.4.3 Urval 

Från konceptgenereringen kom en mängd olika koncept en hel del av koncepten var 

för lika varandra, inte realiserbara eller passade inte enligt företagets krav på 

produkten. Dessa koncept sållades bort och ett antal koncept förberedes för 

presentation till uppdragsgivaren.   

3.4.4 Presentation av koncept 

När urvalet utförts gjordes nya mer detaljerade skisser av de kvarvarande koncepten. 

Koncepten som presenterades var följande: 

3.4.4.1 Paraply 

Har endast en baspelare och en separat uppspänningskonstruktion som förs upp längs 

baspelaren och spänner därmed upp tältet likt ett paraply. Konceptet inkorporerade 

även en lösning för att justera spänningen av tyget genom att höja och sänka tyget i 

toppen med gängade duklåsningsbrickor. Konstruktionen har endast en baspelare 

därför diskuterades olika lösningar för att öka dess stabilitet bland annat nämndes en 

fylld bas och förankring med linor från tygets kant till marken. Se figur 9 för en skiss 

av konceptet. 
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Figur 9, Konceptet Paraply 

3.4.4.2 Svamp 

Även detta koncept har endast en baspelare dock spänns tyget upp med hjälp av en 

elastisk pinne som förs in i en list på tyget längst ner likt ett vanligt frilufts tält. 

Konstruktionens stabilitet kommer från förankringar i marken till tygets kant. Det 

positiva med denna lösningen är enkelheten och dess teoretiskt låga kostnad. 

Konceptet kräver en väldigt liten feltolerans på måtten för tyget och den elastiska 

pinnen då efterjusteringar inte är möjligt och tyget är styvt. Se figur 10 för en skiss av 

konceptet. 
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Figur 10, Konceptet: Svamp 

3.4.4.3 Vinkelräta baspelare 

Konceptet liknar den konventionella formen av eventtält både i form och 

konstruktionslösningar. Idén är att det ska gå att vika pelaren och låsa den i korrekt 

vinkel med hjälp av någon form av hasp. Det ska även sitta stödpinnar emellan de fyra 

baspelarna längs tygkanten för att göra konstruktionen stabil. Se figur 11 för en skiss 

av konceptet. 
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Figur 11, Konceptet: Vinkelräta baspelare 

3.4.4.4Centralfästpunkt i toppen 

Detta koncept lånar inspiration från Tentipis större modeller på grund av att många 

använder sig av en liknande cylindrisk del i toppen där de andra delarna fästs. 

Konstruktionen saknar en dedikerad lösning för att justera spänningen på tyget dock 

förseddes fästningen mellan uppspänningspinnarna och tyget med en dragsko för att 

tillåta en större feltolerans på delarna. Se figur 12 för en skiss av konceptet. 
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Figur 12, Konceptet: Centralfästpunkt i toppen 

 

3.4.4.5 Lampan 

Tanken bakom detta koncept var att frige så mycket yta som möjligt under själva tältet 

därmed placerades baspelaren utanför tältet. Baspelaren har försetts med en led och 

låsning likt det tidigare presenterade konceptet vinkelräta baspelare. Utöver detta 

funkar konceptet likt en parasoll för uppspänningen av tältet med en vev för att justera 

spänningen av tyget. Se figur 13 för en skiss av konceptet. 
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Figur 13, Konceptet Lampan 

3.4.4.6 Parasoll 

Lösningen har endast en baspelare och uppspänningen av tyget sker likt en parasoll 

genom att veva. Denna sorts konstruktion skiljer sig ganska markant från resten av 

Tentipis sortiment både i sortens lösningar och komplexiteten av konstruktionen. Se 

figur 14 för en skiss av konceptet. 
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Figur 14, Konceptet: Parasoll 

3.4.5 Konceptval 

Val av koncept utfördes på plats i Sunne, diverse koncept presenterades och 

diskuterades. De koncept som ansågs ha mest potential för framtida produkt var det 

konceptet som namngetts svamp och konceptet paraply. Uppdragsgivaren såg någon 

form av kombination av dessa som möjlighet för vidareutveckling. Ett alternativ som 

nämndes var att konstruktionen skulle vara modulär på så sätt att kunden hade 

möjlighet att välja mellan den klassiska basen med fyra grundpelare eller med endast 

en baspelare i mitten. Om möjligheten för en modulär konstruktion inte verkade 

realiserbart efter ytterligare undersökning föredrogs en variant av paraplykonceptet 

som bevarade det klassiska formspråket för Tentipi med fyra baspelare som tidigare 

diskuterades fram under mötet. Konceptet var i princip detsamma som det 

presenterade paraply konceptet fast med fyra baspelare istället för en. En kort tid efter 

mötet avgränsades vidareutvecklingen till endast konstruktionen med fyra baspelare 

och därmed även möjligheten för en modulär konstruktion. Vidareutveckling och 
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konkretisering av det valda paraply konceptet utfördes sedan i samband med layout 

och detaljkonstruktionens moment. 

3.4.6 Viktningsmatris 

Viktningsmatrisen gjordes till största del av intresse eftersom konceptvalet tekniskt 

sätt redan gjorts. Koncepten som var mest intressanta och diskuterades mest under 

konceptvalet fördes in i viktningsmatrisen. Den ursprungliga versionen av nimbus 

fördes även in för att se hur den höll upp jämfört med de framtagna koncepten. 

Koncepten viktades sedan mot kraven från kriteriematrisen i en skala från ett till fem 

där fem presterade bäst och ett uppfyllde kraven sämst. Viktningen resulterade i att 

det tidigare valda konceptet hade högst totalpoäng vilket stärkte att valet som gjorts 

var lämpligt (se tabell 3). 

Tabell 3. Viktningsmatris 

 

3.5 Slutgiltiga valet 

3.5.1 Presentation av slutgiltigt koncept 

Det slutgiltiga konceptet har alltså fyra baspelare likt originalprodukten (se figur 15). 

Produkten har en till pelare som går ner endast en bit från toppen av baspelarna för att 

hänga upp den nya uppspänningskonstruktionen. Uppspänningskonstruktionen 

består av en cylinder med åtta kanter med tio hål varav åtta hål är på cylinderns olika 
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sidor. De resterande två är positionerade på cylinderns bott och topp. Konstruktionen 

innefattar även åtta pinnar för att föra in och skruvas fast i cylindern. Pinnarna är 

snarlika de från den ursprungliga konstruktionen och kopplas med krok till öglor på 

canvas tyget. 

Konceptet har möjligheten att justera tygets spänning genom att föra den nya 

uppspänningsmekanismen upp och ner. Eftersom produkten tidigare haft problem 

med monteringsprocessen speciellt vid uppspänningen av tyget är denna funktion ett 

stort steg framåt. Skulle för stor skillnad i mått på tyget och uppspänningspinnar 

förekomma för det nya konceptet placeras bara uppspänningsmekanismen på en 

annan position och produkten kan fortfarande monteras. Mindre kraft krävs under 

uppspänningen av tyget eftersom tyget är slappt i första stadiet av processen för att 

sedan spänna upp alla pinnar samtidigt och därmed fördela kraften på ett fördelaktigt 

vis. Den tidigare uppspänningskonstruktionen som bestod av tre olika sorters pinnar 

hade problem eftersom delarna hade viss skillnad i mått men var snarlika och lätt att 

förväxla med varandra. Det nya konceptets uppspännings mekanism har endast en 

sorts pinne och alla fästs likadant i cylindern för att förhindra förvirring (se figur 16). 

En enkel skiss av det färdigmonterade konceptet kan ses i figur 17.  
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Figur 15, Skiss av baspelarna och toppfästningen 
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Figur 16, Skiss av uppspänningsmekanismen 
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Figur 17, Skiss av det slutgiltiga konceptet 

3.5.2 FMEA - Failure Mode and Effect Analysis 

Riskanalysen gjordes för tre risker hos den nya produkten (se tabell 4). Konceptet 

saknar tekniska delar vilket gör att den inte kan förvarna om till exempel felmontering 

eller felanvändning. Risken med näst högst risktal visades sig vara felmontering denna 

risk minimeras med tydliga instruktioner. Det nya konceptet är mycket enklare att 

montera och mer användarvänlig än det ursprungliga då delarna skiljer starkt i 

utseende och justering av tygets spänning kan ske under och efter monteringen. Risken 

att produkten skulle var icke monterbar eller att tyget inte skulle vara spänt nog är 

också minskad därför att detta koncept låter montören ändra tygets spänning under 

och efter montering. För att minska denna risk ytterligare rekommenderades att sätta 

hårdare toleranser på tyget och pinnarna. Högst risktal var möjligheten att 

fästningspinnen skulle brista av uppspänningskonstruktionens tyngd. För att minska 

denna risk planerades att göra beräkningar för minsta möjliga diameter på pinnen med 

en säkerhetsfaktor.  
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Tabell 4.  FMEA Failure Mode and Effect Analysis 

 

3.5.3 Uträkning minsta möjliga diameter fästningspinne 

För att försäkra den nya detaljens hållbarhet vid användning gjordes en beräkning av 

minsta möjliga diameter under dragspänningen som uppstår från 

uppspänningskonstruktionens tyngd se bilaga 3. Beräkningen säkerställde att 

måttsättningen som tidigare gjorts på fästningspinnen inte utsatte produkten för 

någon risk att haverera. Data för materialegenskaper hämtades från databasen CES 

EduPack 2018. Formler för beräkningen hämtades från Björk 2017. 

3.5.4 Modell 

Det valda konceptet avviker ganska markant från originallösningen därmed var det 

viktigt att visa den nya konstruktionens funktionalitet. Detta visade sig svårt att utföra 

med hjälp av digitala 3D modeller eftersom visualisering av tygets styvhet och att 

animera ställningen samtidigt var för komplext. Mer lämpat var istället modellbygge 

detta för att visa produktens nya funktionalitet (se figur 18). Bygget började med 

uppspänningsmekanismen som består av wellpapp, åtta grillspett och silvertejp denna 

del har som syfte att spänna upp tältduken. Nästa steg blev att limma ihop fyra 

blompinnar för att symbolisera baspelarna samt att föra in en till grillpinne i mitten av 

dessa blompinnar för att hänga uppspänningsmekanismen på. Sen klipptes en cirkel 

ut ur ett beigt tyg för att representera canvastyget. Upphängningsmekanismen fästes 

mellan två punkter på mittersta pinnen med tillräckligt stort mellanrum emellan för 

att kunna föra mekanismen upp och ner (se figur 19). Tyget fördes över blompinnarna 

och åtta hål gjordes för att föra in uppspänningspinnarna. Dessa fästes sedan med lim 

och modellen var klar. Den justerbara spänningen på tyget funkade som i teorin genom 
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att föra uppspänningsmekanismen upp och ner. Modellen visade tydligt att 

spänningen på tyget var justerbar och ses bäst på figur 20. 

Figur 18, Modellen färdigmonterad 

 

 

Figur 19, Uppspänningsmekanismen i lägsta position till vänster och högsta 

position till höger 
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Figur 20, Modellen i uppspänt stadie tillvänster, modell i ej uppspänt stadie till 

höger 

3.6 Layout detaljkonstruktion 

3.6.1 3D modellering 

3D-modelleringen utfördes för att visa den nya produktens utseende, funktion samt 

för att testa om delarna var monterbara (se figur 21 och 22). Delarna som var samma 

som den ursprungliga produktens användes för att få rimliga mått även på de 

nytillkomna delarna. Mått och konstruktionslösningar samlades på en handgjord 

ritning för att underlätta 3D modelleringen i programmet Creo. Delarna 

modellerades och brister i konstruktionen upptäcktes under sammanställnings 

modelleringen. Konceptet var inte monterbart därmed gjordes justeringar på 

bristande konstruktionsval. En av bristerna var i den nya toppfästningen då 

fästningspinnen inte gick att skruvas till denna del. Se figur 22 för bild av 3D-

modellen med den nya toppfästningen. Efter justeringar av konstruktion och 

ytterligare modellering blev den sammanställda modellen fotad i form av renderingar 

i en mängd olika vinklar för att belysa produktens nya funktionalitet och utseende 

med mer verklighetstrogna material (se figur 25 och 26). 
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Figur 21, Bild av 3D-modellen 
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Figur 22, Bild av 3D-modellen sedd underifrån 

 

Figur 23, Bild av 3D-modellens nya toppfästning 
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Figur 24, Bild på 3D-modellens fästning av uppspänningskonstruktion  
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Figur 25, Rendering av 3D-modellen 
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Figur 26, Rendering av 3D-modellen 

3.6.2 Förtydligande av den slutgiltiga konstruktionens delar 

För att förtydliga alla delar det nya konceptet består av presenteras dessa med kort 

information om samtliga delar. De ingående delarna för det nya konceptet är följande: 

• Fyra baspelare: Dessa pelare fälls ut i var sin riktning för att bära upp produkten  

• Fästningspinne: Denna pinne sitter i mitten av de fyra baspelarna och hänger 

ner endast en bit från toppen av tältet. Pinnen har hål efter dess längd för att 

fästa uppspänningskonstruktionen med en kil. 

• Toppfästningen: För att hålla ihop de fyra baspelarna samt den nya fästnings 

pinnen gjordes ett nytt belägg där dessa kunde fästas med hjälp av skruv. 
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• Tyget: Tyget förblir detsamma som det ursprungliga konceptets enligt 

uppdragsgivarens önskemål. Tyget behåller därmed den ikoniska formen och är 

försatt med åtta metall öglor att hänga uppspänningspinnarna på. 

• Uppspänningskonstruktion: Den delsammanställning som benämnts 

uppspänningskonstruktion eller uppspänningsmekanism består av en cylinder 

med åtta kanter och åtta uppspänningspinnar.  

• Cylinder: Cylindern med åtta kanter är delad i två och delarna tillsammans har 

tio hål. De åtta hålen på cylinderns sidor är elliptiskt formade för att tillåta 

lodrät rörelse för pinnarna som fästs i cylindern. 

• Uppspänningspinnar: De åtta pinnarna har en krok på ena änden för att fästa i 

tyget och två genomgående hål i den andra för att fästa vid cylindern. 

• Kil: En kil för att hålla uppspänningskonstruktionen på plats. 

• Skruvar: För att fästa delar på olika vis används skruv. 

• Duklåsningsbricka: Fäster tyget vid toppen av tältet till toppfästningen genom 

att skruva i delen  

• Spikar: För att förankra tältet i marken och försäkra motstånd mot bland annat 

vind fästs det i marken genom de fyra baspelarna med stora spikar. 

• Dekorationskrona: En dekorativ krona som fästs ovanpå duklåsningsbrickan 

för att återspegla den samiska tältkåtans utseende eftersom baspelarna tar slut 

vid toppfästningen. 

3.6.3 Monterings beskrivning 

Första steget i monteringsprocessen är att fästa de åtta uppspänningspinnarna i den 

nedre delen av cylindern med skruv och mutter.  Sedan skruvas cylinderns två delar 

ihop och uppspänningskonstruktionen är färdig. De fyra baspelarna och fästnings 

pinnen skruvas fast i toppfästningen. Tyget träs över baspelarna och fästs mellan 

duklåsningsbrickan och toppfästningen. Under detta steg finns även möjlighet att 

placera dekorationskronan på duklåsningsbrickan och toppfästningen. 

Konstruktionen ställs upp lodrätt och varje pelare förs sedan utåt tills en tältliknande 

form uppnås. Uppspänningsmekanismen förs upp till fästningspinnen och fästs med 

en kil på något av de högre hålen. Uppspänningspinnarna kopplas via dess krokar till 

tygets öglor. Sedan förs uppspänningsmekanismen ner längs fästningspinnen tills 

tyget är tillräckligt spänt och låses fast med kilen igen. Vid detta läge förankras tältet 

igenom dess baspelare med spik i marken. Produkten är nu färdigmonterad. 
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4 Diskussion 

En aspekt som kan ha påverkat det slutgiltiga konceptet var det tilldelade brief 

dokumentet. Dokumentet var väldigt strikt i dess krav och vad som förväntas av 

projektet. Det är fördelaktigt att uppdragsgivaren vet vad den vill ha ut från projektet 

men alltför strikta begränsningar kan gen en negativ effekt för ett kreativt 

produktutvecklingsprojekt. Detta tacklades genom att i den första fasen av 

konceptgenereringen släpptes alla restriktioner. På så sätt kommer ett större span av 

olika koncept fram och möjligtvis nya idéer uppdragsgivaren inte tänkt på tidigare. Om 

den tilldelade informationen vid projektets start inte varit så specifik hade möjligtvis 

en mer innovativ eller effektiv produkt framkommit. 

En annan aspekt som hade varit intressant att vidareutveckla var modellen. Mer 

specifikt en modell eller prototyp som visar att den nya produkten är enklare att 

montera än det föregående. Dagens modell visar ett förenklat formspråk och bevisar 

dess nya funktionalitet. Anledningen att denna vidareutveckling inte gjorts var 

eftersom en sann bevisning av detta skulle behövt vara i form av en fullskalig prototyp 

vilket inte var möjligt med studentens förkunskaper och utsträckning av projektet. 

Företaget har alltid haft ett intresse för projektet och varit snabba med svar för diverse 

frågor som kommit upp under projektets gång. Kommunikationen har dock inte varit 

optimal när det kommer till den regelbundna kontakten. En mer regelbunden kontakt 

under projektets gång hade möjligtvis resulterat i en annan slutgiltig produkt. En 

löpande kontakt med konstruktiv kritik och uppmuntran tenderar att leda till et bättre 

resultat. Detta är en lärdom som kommer användas i framtida arbeten i projekt. 

En aspekt som inte tagits upp är nedmontering. Fokus har alltid lagts på en förenklad 

montering medan nedmonteringen glömts bort. På det vis den nya produkten är 

konstruerad och monterad finns inget klart fällande steg under nedmonteringen. 

Troligtvis skulle även denna process förenklas med det nya konceptet då delarna för 

uppspänningskonstruktionen tas ner på en gång istället för en efter en som den 

ursprungliga produkten. Det bör dock nämnas att ytterligare ett moment uppstår av 

det nya konceptet då produkten med högsta sannolikhet måste skruvas isär och sedan 

ta ut uppspänningspinnarna för att möjliggöra transport.  

Projektet var även ett bra exempel på vikten av en fysisk modell. Modellen gav en 

möjlighet att se hur funktionaliteten av det nya konceptet visade sig i verkligheten. Att 
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testa funktionaliteten i en fullskalig prototyp hade inte varit möjligt i detta projekt, 

därför var just arbetet med en nerskalad modell så viktigt för projektet eftersom 

funktionaliteten av denna nya lösning inte kunde bevisats på annat sätt. Modellen 

visade sig även väldigt effektiv i att förklara för ej insatta i området eller projektet hur 

produkten ska se ut samt hur den fungerar. 

Många av koncepten som togs fram under konceptgenereringen hade någon form av 

koppling i dess lösning till någon annan produkt som redan existerade i ett annat 

område. Vad som kan anses vara en ny och innovativ lösning inom fältet som projektet 

utfördes inom kan alltså vara en anpassning av en gammal lösning från en helt annan 

produkt i ett annorlunda fält (Ørstavik et al. 2015). Genom att ta inspiration från andra 

produkter som paraplyn och parasoller skapades något nytt inom projektets område.  

Projektet har genomförts enskilt under nästan hela processen. Självklart har projektet 

diskuterats med handledare, uppdragsgivare, anställda på företaget och diverse andra 

personer. Till och med konceptgenereringen utfördes enskilt och som DeGraff 2017 

säger är det viktigt att ha andra kontrasterande personligheter medverkande i en 

konceptgenerering för att uppnå innovativa resultat. Trotts detta gjordes valet att 

projektet endast skulle bestå av en individuell konceptgenerering då resultatet blev 

önskvärt både från uppdragsgivaren och uppdragstagarens synpunkt efter denna 

konceptgenerering. Hade koncepten inte varit intressanta vid första 

konceptvalstillfället planerades det att utföra ytterligare en konceptgenerering med 

mer personer inblandade. Trotts att resultatet blev önskvärt skulle en 

konceptgenerering med fler personer utförts då en bättre lösning kanske var möjlig och 

det skulle därmed vara fördelaktigt att inte hoppa över denna möjlighet. Detta är något 

som tas med som lärdom till nästa projektarbete. 

 

  



55 
 

5 Slutsats 

Examensarbetet resulterade i ett nytt koncept som kommer förenkla monteringen 

eftersom justering av tygets spänning är möjlig både under och efter monteringen. 

Spänningen på tyget har tidigare varit en faktor som gjort produkten ej monterbar på 

grund av att tygets material i sig varit för styvt i kombination med för stor skillnad i 

mått på sömmarna i tyget och uppspännings pinnarnas längd. Monteringen har även 

förenklats på det sätt att delar som tidigare varit snarlika men haft olika syften ersatts 

med enhetliga delar eller nya helt unika delar som med större sannolikhet inte kan 

förväxlas med varandra. 

Utförliga konstruktionsritningar behövs framför allt för de nya delarna 3D modeller 

gjorda i programmet Creo är färdiga som bas för detta vidarearbete. 

De nya funktionerna har visats fungera i en nerskalad modell. Funktionaliteten borde 

inte påverkas i en fullskalig produkt men utförliga tester på hela monteringsprocessen 

behöver utföras på en fullskalig prototyp innan produkten skulle vara redo för 

marknaden. 
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Tackord 

Tack till Lennart Wihk för all information och hjälpsamma diskussioner under 

projektet.  

Tack Tentipi för möjligheten att utföra detta arbete det har varit en intressant och 

lärorik process. Bemötandet har alltid varit trevligt från hela företagets sida men 

framför allt vill jag tacka Anna-Clara Einarsson och Bengt Grahn för deras samarbete 

och intresse i projektet.  
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Examensarbete, H. Ing. Innovationsteknik och Design 
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Handledare: Lennart Wihk 

Examinator: Leo de Vin 

2019-02-07 
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Bakgrund 

Tentipi AB tillverkar tältkåtor och tillbehör för camping och event. Produkterna säljs över hela 

världen. Huvudkontor och produktutveckling finns i Sunne, tillverkning sker i egenägda 

fabriker, en i Moskosel, Lappland och en i Qingdao, Kina. https://tentipi.com/sv/ 

  

Tältkåtor från Tentipi bygger på lappkåtans traditionella konstruktionsprinciper men är gjorda 

av moderna material och med moderna konstruktionsmetoder. Eventtältkåtorna används för en 

mängd olika former av arrangemang som bröllop, företagsfester, restauranger/barer, festivaler, 

mässor mm året om. 

  

Nimbus är den minsta tältkåtan i Tentipis segment Eventtält. https://tentipi.com/sv/home-

tentipi-events 

Den har en mängd olika användningsområden som t ex uterum i trädgården, monter för 

marknader och mässor, sol- och regnskydd i parker, uteklassrum på skolgården, bar på bröllop 

mm. 

  

En vidareutveckling av produkten skulle öka marknadspotentialen avsevärt. Därmed har ett 

projekt delats ut till en student för att optimera tältkåtan nimbus. 

Mål 

Målet med projektet är att optimera Tentipis produkt: nimbus detta genom 

produktutvecklingsmetodik. Mer specifikt förbättring av väggar, anpassa ställningen till 

duken och förenkling av montering. Denna utveckling ska då göra produkten mer 

konkurrenskraftig på marknaden.  Målet blir även att studenten ska uppfylla kriterierna för att 

bli godkänd på kursen MSGC12 

Syfte 

Projektet har startats då företaget Tentipi har upptäckt brister hos deras produkt Nimbus. Tentipi 

har därmed gett projektet till en student som ska vidareutveckla produkten för att öka 

produktens marknadspotential. Projektet ska även ge studenten en inblick i blivande arbetsliv 

som ingenjör och ge erfarenhet av arbete i projekt. 

Organisation 

Uppdragstagare 

Ludwig Haraldsson 

Uppdragsgivare 

Tentipi AB  

Kontaktperson 

Anna- Clara Einarsson 

Projektmodell 

Projekt utförs enligt konventionell produktutvecklingsprocess med faserna:  
 

• Projektplan 

• Produktspecifikation 
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• Konceptgenerering 

• Konceptval 

• Layout - konstruktion 

• Detaljkonstruktion 

• Slutlig konstruktion 

 

Tidplan 

Gantt schema 

Det har gjorts ett Ganttschema som beskriver tidplanen för projektet. Här har viktiga datum 

inom projektet ställts upp, det visar även tidsintervaller för de olika delarna av projektet. 

 

 
WBS 

Det gjordes även ett WBS schema för att visualisera ordningen och strukturen av projektet. 
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Resurser 

Tiden för projektet sträcks inom kursen MSGC12. Tillgång till verkstad för 

prototypmodellering och materialtester finns på universitetet. Mjukvara som creo 5 och 

photoshop finns i datasal på universitetet. 

 

Riskanalys 

För att minimera risker inom projektet används miniriskmetoden som tillvägagångssätt på 

grund av metodens enkelhet och effektivitet. Metoden består av följande moment: 

·      Identifiera risker för projektet i rimlig avgränsning/målsättning. 

·      Bedöm identifierad risk genom att uppskatta dels vilken påverkan risken har om den skulle ske 

och dels vad sannolikheten är att den ska inträffa. 

·      Rangordning av risker. 

·      Bestäm en lämplig åtgärd för hantering av respektive risk och vem som ansvarar för 

minimering av denna 
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Största riskerna inom projektet är följande: 

 

N

r 

Risk Sannolikhet  

1-5 

Konsekven

s 1-5 

Riskvärde= 

sannolikhet*konsekve

ns 

Riskåtgärd 

1 Miss av 

deadlines 

 2  5  10 Tydlighet, bra 

planering och 

ett framtungt 

arbete. 

2 Uppdragsgivare

n är missnöjd 

med framtagna 

ideer och 

koncept. 

 3  5  15 Viktigt att 

alltid ha en 

bra 

kommunikatio

n mellan 

uppdragsgivar

e och 

uppdragstagar

e med 

återkoppling 

och ärlighet. 

3 Sjukdom  3  3  9 Sköta 

personlig 

vård. 

4 Andra 

förpliktelser 

kommer i 

vägen 

 4  2  8 Hålla en bra 

planering med 

förutsatt tid 

för projektet 

och andra 

förpliktelser 

 

Dokumentation 

• Filhantering sker via Google Drive 

• Spenderad tid inom projektet dokumenteras i en tidslogg på google drive 

• Arbete som sker på papper scannas in och laddas upp till google drive för att 

strukturera alla dokument 

• Dokumenten namnges enligt:(passande titel)_tentipi_nimbus 

 

Bilagor 

Bilaga 1. Problembeskrivning från Tentipi AB 
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Examensprojekt Tentipi 

Nimbus 2019 

Tentipi söker 1 student till projektet 

Utförligare underlag fås under introduktionen. Arbetet utförs delvis på plats i Tentipis lokaler i Sunne. 

Studenten ersätts för tågresor. 
Kontaktperson 

Anna-Clara Einarson, Coordinator Market Communication and Products 
 annaclara.einarson@tentipi.com. 070-548 56 60 
 

Bakgrund 

Tentipi AB tillverkar tältkåtor och tillbehör för camping och event. Produkterna säljs över hela 

världen. Huvudkontor och produktutveckling finns i Sunne, tillverkning sker i egenägda fabriker, en i 

Moskosel, Lappland och en i Qingdao, Kina. https://tentipi.com/sv/ 
  
Tältkåtor från Tentipi bygger på lappkåtans traditionella konstruktionsprinciper men är gjorda av 

moderna material och med moderna konstruktionsmetoder. Eventtältkåtorna används för en mängd 

olika former av arrangemang som bröllop, företagsfester, restauranger/barer, festivaler, mässor mm 

året om. 

  
Nimbus är den minsta tältkåtan i Tentipis segment Eventtält. https://tentipi.com/sv/home-tentipi-

events 
Den har en mängd olika användningsområden som t ex uterum i trädgården, monter för marknader och 

mässor, sol- och regnskydd i parker, uteklassrum på skolgården, bar på bröllop mm. 

  
En vidareutveckling av produkten skulle öka marknadspotentialen avsevärt. 
  

Problem 

Dagens konstruktion av Nimbus är ej optimal. 
·        Ställningen är inte fullt anpassad till den stumma duken och är besvärlig att montera. 
·        Väggarna är inte täta. 
·        Konkurrenterna har en bättre lösning.  

Generella direktiv 

·        För varje lösning ska utvecklingskostnaden (verktyg m.m.) stå i rimlig proportion till antalet sålda 

enheter. 
·        Varje lösning ska vara maximalt effektiv ur produktionssynpunkt. D.v.s. 

o   varje enskild detalj i sig själv 
o   montering av komponenter till sammansatt produkt så som den säljs 
o   för kunden att hantera den – i synnerhet med tanke på hyresföretagens ständiga upp-

och-ned-montering 
·        Ska kunna resas och tas ned utan stege, i alla fall den som är i vår nuvarande Nimbusstorlek. 
·        Väggar ska kunna monteras så att det blir tätt mellan vägg och tak. 

  

Förbättringar mot tidigare modell: 

https://tentipi.com/sv/
https://tentipi.com/sv/home-tentipi-events
https://tentipi.com/sv/home-tentipi-events


7 
 

·        Förbättra passformen 
o   Ställningen och/eller ställning i kombination med tältduk medger justeringsmöjligheter. 
o   Justerbar spänning på tältdukens utsträckning. Eftersom tältduken har så låg elasticitet 

leder mista lilla skillnad i hur duken sytts samman till risk att den spricker, eller blir 

för slak. Några idéer: 
§  Ersätt krokarna längst ut på stängerna med en ring. Varje snibb av duken förses 

med en rem. En bit in sitter ett metallspänne. På det sättet blir måtten på 

duken mindre känsliga och man kan även få duken att sitta fast, så att man 

möjligen kan resa hela tältet enligt samma princip som ett paraply (med den 

nya toppkopplingen). Problem: Varje lösning där stången går ut hela vägen 

till spetsen försvårar att få till en tät lösning för väggar och hängrännor. 
§  Låt därför istället ett platt beslag sträcka sig från stångens spets de sista 15 cm 

ut till dukens spets. In mot centrum används en gjuten krok med 

rampmuffsgänga för att justera spänningen (EN GÅNG). Kroken kan hakas 

på en navkransring i centrum. 
·        Även de fyra hörn av duken som på nuvarande modell har löst hängande stänger ska fixeras. 
·        Paraplyliknande lösning för att spänna ut förordas, även om andra lösningar kan diskuteras. 
·        Enklare att sätta upp. 
·        Ersätt den långa tvärgående stången med två kortare. 
·        Möjlighet till prydnadsstänger på toppen – dock valfritt, det ska vara snyggt även när dessa inte 

väljs. 
·        Gör det möjligt att höja brickan som duken hänger på, så att det går att spänna duken uppåt, men 

samtidigt behålla brättet på viss höjd (de exakta måtten på dukarna varierar alltid litegrann). 
·        Låt stängerna som sträcker ut duken följa dukens lutning. På så sätt skapas större fri höjd under 

hatten, utan att den låga mysigheten försvinner – om nu ”låg mysighet” verkligen ÄR en faktor, eller 

om det är mycket viktigare att höja hela brättet? Men att göra det 35 cm högre, samma som den 

större…? 
·        Alternativ till föregående punkt: Gör höjden justerbar (genom lösning som gör att huvudstängerna 

kan föras närmare varandra). I sitt översta läge passar de nya väggarna. En idé: Ett gjutet beslag med 

kuggar på utsidan av huvudstången med motsvarande kuggar på horisontell stång som utgångspunkt 

för utveckling skulle ge hög flexibilitet. 
·        Se till att duklåsningsbrickan inte kan åka av (om den nu alls är kvar). 
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Bilaga 2: Pressrelease 

                                        

 

 

Vidareutveckling av eventtältet Nimbus 

Bakgrund 

Tältkåtor från Tentipi bygger på lappkåtans traditionella konstruktionsprinciper 

anpassat för dagens samhälle och används för en mängd olika former av arrangemang. 

Nimbus är den minsta tältkåtan inom Tentipis eventtält. Den har en mängd olika 

användningsområden som t ex uterum i trädgården, monter för marknader och bar på 

bröllop med mera. Produkten har diverse problem med monteringsprocessen och en 

vidareutveckling inom detta område skulle öka marknadspotentialen avsevärt. 

Därmed har ett projekt delats ut till en student i form av ett examensarbete för att 

optimera tältkåtan Nimbus konstruktion samt ge studenten insikt i framtida arbetsliv. 
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Exempel av problem med monteringen 

Tyget som ska spännas upp är styvt och tål endast en liten feltolerans på ställningen. 

Ställningens snarlika delar med olika mått kan lätt blandas ihop både vid paketering 

och under monteringen. Resultatet av problemet syns tydligast i bilden till höger där 

tältet inte spänts ut på ett hörn då fel delar packats.  
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Bilaga 3: Uträkning minsta diameter fästningspinne 

 

 

 


