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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts som en avslutande del på Innovations- och 
designingenjörsprogrammet på Karlstads universitet. Programmet är en 120-poängs 
högskoleingenjörsutbildning där examensarbetet består av 15 poäng. 
Uppdragsgivare var BAE Systems Bofors i Karlskoga med Jan Ainali som handledare. 
Handledare på Karlstads universitet var Monica Jakobsson. 
 
Uppdraget var att utveckla ett soldatsystem (all teknisk utrustning en soldat bär i strid) och ett 
gränssnitt mellan detta system och stridsfordonet CV9040. Detta för att soldatens roll under 
senare tid alltmer har förändrats till att kräva alltmer informationsteknisk utrustning. 
 
Inledningsvis i projektet genomfördes en inventering dels för att samla information om 
konkurrerande system, dels för att undersöka vilka komponenter och vilken teknologi som är 
aktuell för dessa produkter, därefter påbörjades själva utvecklingsarbetet. 
 
Metodiken som användes baserades till stor del på designprocessen då arbetet startade 
med research och resultatet av arbetet presenterades i form av ett koncept. 
 
Resultatet utmynnade i Soldatsystem BOSSE (Bofors SoldatsystemsExjobb) och består av 
an rad komponenter samt ett koncept på integrering till CV9040. Av de komponenter som 
tagits fram har två stycken drivits djupare, siktesmodulen och handdatorn. Siktesmodulen 
monteras på vapnet och erbjuder rödpunktssikte med uppspeglad information, 
laseravståndsmätare, vinkelmätare och optiskt gyro. Handdatorns funktioner är GPS-
navigering, enkel meddelandehantering samt fungerar som den beräknande kärnan i 
systemet. 



 
Abstract 

This examination assignment was executed as a part of the innovation and design 
mechanical engineer program at Karlstad University. The program is a 120 point (180 points 
ECTS) where the examination assignment is 15 points (22, 5 points ECTS). BAE Systems 
Bofors in Karlskoga was the company who gave us the assignment and with Jan Ainali as 
the supervisor. Monica Jakobsson was the supervisor at Karlstad University. 
 
The assignment was to develop a soldier system and an interface between this system and 
combat vehicle CV9040. The reason for thhe assignment is that the soldier’s role recently 
has changed to demand equipment more capable in information technology. 
 
To get started with the project an inventory was carried out partly to gather information about 
competing soldier systems, partly to investigate the vital components of such a system to 
start the development process. 
 
The method used was largely based on the design process taught at Karlstads University as 
the project started with idea generation and the result of the assignment was presented in 
the form of a concept. 
 
The result of this process was the soldier system BOSSE (Bofors SoldatSystemsExjobb) and 
consists of a number of components and concept of how to integrate the system with 
CV9040. Of the developed components two was pushed further in the process, the aiming 
module and the PDA (personal digital assistant). 
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1 Inledning 

Detta 15-poängs examensarbete har genomförts av Benny Sondell, Erik Öberg och Andreas 
Nordin som en avslutande del av Innovations- och designingenjörsprogrammet vid Karlstads 
universitet på Fakulteten för teknik- och naturvetenskap. Lennart Wihk har varit examinator 
och Monica Jakobsson har varit handledare. Innovations- och designingenjörsprogrammet är 
en utbildning som kombinerar maskiningenjörens och industridesignerns områden med fokus 
på produktutvecklingsmetodik. Examensarbetet har utförts i samarbete med BAE Systems 
Bofors, där Jan Ainali varit handledare.  
 
BAE Systems Bofors är ett svenskt företag och en del av BAE Systems Group, som i sin tur 
ägs av det amerikanska företaget BAE Systems Inc. BAE Systems Bofors har ungefär 550 
anställda, varav mer än 60 % jobbar med FoU (Forskning och utveckling). Från att tidigare 
ha varit inriktade på tillverkning är nu företaget helt inriktat på utveckling och kvalificerad 
montering. Företagets arbetsområden innefattar intelligent ammunition, indirekt eld, 
stridsfordonskanoner, skeppskanoner samt luftvärnssystem. BAE Systems Bofors är en 
viktig aktör på den internationella marknaden men är fortfarande främst inriktade mot den 
svenska försvarsmakten1. 
 
 
 
1.1 Bakgrund 

Dagens soldater ställs inför betydligt svårare situationer än gårdagens. Storskaliga, 
nationella konflikter som utkämpades under lång tid förekommer inte i samma utsträckning 
längre. Tempot är högre, kraven på precision är större och det är inte längre självklart vem 
som egentligen är fienden. Idag finns det teknologiska möjligheter att hjälpa soldaterna men 
sådana system är än så länge i utvecklingsstadiet. Den svenska försvarsmakten utreder 
möjligheterna med ett sådant soldatsystem i en studie vid namn MARKUS 
(MarkUtrustadSoldat)2. BAE Systems Bofors avser att med ett eget system tillgodose 
försvarets behov av ett sådant system. Detta examensarbete är en del av denna produkts 
utveckling.  
 
 
 
1.2 Problem 

Dagens soldater har problem inom kommunikation, navigering, målmarkering och 
mörkerseende. De utnyttjar inte heller stridsfordonet CV90403 fullt ut, ett stridsfordon som så 
gott som alltid följer soldaterna. 
 
 
 
1.3 Syfte 

Syftet var att sammanställa dagens på marknaden tillgängliga soldatsystem i en inventering. 
Utveckla ett soldatsystem som uppfyllde den kravställning som framställts samt att utveckla 
ett gränssnitt mellan soldatsystemet och stridsfordonet CV9040. Se bilaga 1, 
Uppdragsbeskrivning. 
 
 

                                                 
1 http://www.baesystems.se/Bofors/stdpage.asp?Pid=19 
2 www.mss.mil.se/article.php?id=8652 
3 http://www.baesystems.se/Bofors/stdpage.asp?Pid=32 
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1.4 Mål 

Målet med examensarbetet var att ta fram koncept på soldatsystemet och gränssnittet 
mellan systemet och stridsfordonet CV9040. Dessa koncept presenterades i form av skisser, 
CAD-ritningar samt modeller. Arbetet redovisades i form av en akademisk rapport, muntlig 
presentation och en utställning på Karlstads universitet. En rapport lämnades även till 
uppdragsgivaren där även en muntlig redovisning ägde rum. 
 
 
 
1.5 Kravställning och avgränsningar 

Kravspecifikationen för soldatsystemet och gränssnittet bestämdes av gruppen i samråd med 
uppdragsgivaren. 
 

• Soldatsystemet skall utformas med befintlig teknologi 
• Systemet skall inriktas mot Sveriges försvarsmakt 
• Systemet skall kunna användas i minst 24 timmar 
• Systemet skall användas såväl på natten som på dagen 
• Systemet skall kunna positionsbestämma sig själv och sina gruppmedlemmar 
• Soldaten skall kommunicera inom gruppen 
• Soldaten skall ha möjlighet att markera och tilldelas mål 
• Soldaten skall orientera med hjälp av navigationssystem 
• Systemet skall fordonsintegreras med CV9040 
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2 Genomförande 

4Nedan följer en kort redogörelse för de viktigaste punkterna i den designmetodik  gruppen 
använt och lärt sig under utbildningen på Innovations och designingenjörsprogrammet. 
Utöver de punkter som nämns nedan så gjordes även en tolkning av uppdragsbeskrivningen 
som sammanställdes i en brief. 
  
Då kunskaperna i gruppen inte varit tillräckliga har personal på BAE och Ulf Hörberg på FOI 
(Totalförsvarets forskningsinstitut) bidragit med information och svarat på frågor. För att få 
ökad kunskap om samspelet mellan soldaten och CV9040 har studiebesök i BAE’s CV9040-
vagnshall genomförts tillsammans med ingenjör kunnig på dess vagnar.  
 
 
 
2.1 Planering 

Efter de första förberedande mötena på BAE Systems Bofors inleddes planeringsarbetet. 
Detta för att definiera vilka faser projektet skulle genomgå5 samt vilka dessa faser skulle bli. 
 
 
 
2.2 Inventering/Research 

Som ett första steg i produktutvecklingsmetodiken påbörjades en inventering av befintliga 
soldatsystem på marknaden. Detta var motiverat då många funktioner är komplicerade samt 
att soldatens behov idag inte var helt självklara. 
 
Samtidigt som inventering gjordes startades också ett omfattande arbete att läsa in sig på 
alla tekniska funktioner som kan tänkas användas i ett soldatsystem, vilket genererade i en 
bred faktabakgrund som krävdes för att styrka de beslut som fattats.  
 
 
 
2.3 Idégenerering 

För att komma med så många idéer som möjligt tidigt under projektet testades flera metoder, 
bland annat brainstorming och random input. Brainstorming går till så att man skriver ned alla 
sina idéer angående ett specifikt problem hur dumma de än är. Efter detta redovisas och 
diskuteras idéerna i grupp. Random input innebär att en lista med slumpvis utvalda ord läses 
upp. Dessa ord accosieras med problemet och det första ordet man tänker på skrivs ned. 
Dessa ord används sedan för idégenerering. Dessutom satt gruppen ofta tillsammans och 
skissade fram idéer. 
 
 
 

                                                 
4 Österlin Kenneth, (2003). Design i fokus för produktutveckling. 
5 Ulrich, Karl T., Eppinger, Steven D. (2000) Product design and development. 
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2.4 Funktionsanalyser 

Funktionsanalyser användes för att bryta ned soldatsystemet i huvud (HF)-, nödvändiga (N) 
och önskvärda (Ö) –funktioner vilket förenklade arbetet med att hitta lösningar6. Problemet 
med funktionsanalyser var att det var väldigt svårt att hitta en huvudfunktion till hela systemet 
som gav de nödvändiga funktioner, då en soldat utför så många olika uppgifter. För att 
komma runt detta delades soldatsystemet ned i givna kategorier såsom kommunikation, 
navigering och fordonsintegration. Vi tog även hjälp av vår klass under delredovisningen för 
att hitta huvudfunktionen till ordet soldatsystem, dock utan någon riktig framgång.  
 
 
 
2.5 Skisser och modeller 

På de detaljer där formen kunde påverkas skissades både för hand (t ex markers, krita, 
blyerts mm) och med hjälp av datorn (t ex ProE, Paint, Photoshop mm). Skisser är dock 
otillräckliga när det gäller att få en känsla av modellens storlek, knappars utförande och 
handhavande, där passar plastmodeller bättre. För att sedan ytterligare bestämma den 
slutgiltiga formen användes CAD-modeller. 
 
 
 
2.6 Koncept 

Efter idégeenerings-, funktionsanalys- och skissfasen sattes idéerna ihop till olika koncept. 
Koncepten granskades sedan av projektgruppen tillsammans med Jan Ainali, gruppens 
handledare på BAE, vilket resulterade i ett konceptval där det mest gångbara konceptet gick 
vidare till slutlig utformning.  
 

                                                 
6 Landqvist, Jan. Vilda idéer och djuplodande analys 
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3 Resultat 

Resultatet presenteras i tre delar Genomförande, Koncept BOSSE och Gränssnitt CV9040 – 
BOSSE. Genomföranderesultatet presenteras först och främst i bilagor. Konceptet slutade i 
två fysiska modeller, handdatorn och siktesmodulen, och en prototyp på PDA-hållaren. 
Dessutom framtogs 3D-modell till både handdator och siktesmodul. Datagenererade bilder är 
även framtagna till mjukvaran i handdatorn och till den uppspeglade informationen i siktet. 
Gränssnittet redovisas med en konsekvensfigur. 
 
 
 
3.1 Genomförande 

Detta kapitel redogör för resultatet av varje enskilt moment under projektets gång. För 
helhetsresultatet se kapitel 3.2 Koncept BOSSE. 
 
 
 
3.1.1 Planering 

Planeringsarbetet resulterade i ett Gannt-schema, se bilaga 2, Tidsplanering. De faser 
gruppen bestämde att arbetetet skulle bestå av var: 
 

• Inledning 
• Tidsplanering 
• Projektanalys 
• Informationsfas 
• Inventering 
• Produktanalys 
• Idégenerering 
• Konceptgenerering 
• Konceptval 
• Redovsining 

 
Förutom dessa planerades delredovisningar för BAE Systems Bofors. Dokumentation skulle 
fortlöpa under hela projektets gång. 
 
 
 
3.1.2 Inventering 

De fakta som hittades under inventeringen sammanställdes i en rapport, se bilaga 3, 
Inventering. Problemet var att inga befintliga soldatsystem är färdigutvecklade utan ändras 
ständigt i utförande och innehåll. Informationen till inventeringen fick då till största del hämtas 
från tidsskrifter, databaser och Internet där informationen ofta uppdateras. 
 
 
 
3.1.3 Idégenerering 

Idégenereringen gav en mängd idéer, inte alltid direkt applicerbara på problemet men bra 
saker att tänka på under processen. Det som gav upphov till flest idéer var idéskissning i 
grupp, där varje liten idé diskuterades, utvecklades och skissades fram. Dessa skisser kan 
ses i bilaga 4, Skisser. 
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3.1.4 Funktionsanalyser 

Funktionsanalyser utfördes på hela soldatsystemet, men också på följande kategorier: 
 

• Fordonsintegration 
• Kommunikation 
• Siktesproblem 
• Målmarkering 
• Positionsbestämning 

 
Funktionsanalyserna är bifogade i bilaga 5, Funktionsanalyser. 
 
 
 
3.1.5 Skisser och Modeller 

De första modellerna som tillverkades användes för att få en känsla för form och storlek. 
Dessa tillverkades för hand och mycket grovt i verkstaden på Karlstads universitet. Se bilaga 
6, Modeller. När formen hade bestämts konstruerades ritningar i ProEngineer samt Solid 
Edge. Dessa ritningar kunde sedan skrivas ut med hjälp av en 3D-fräs i modellverkstaden på 
BAE Systems Bofors. De slutgiltiga modellerna målades och utrustades med 
fästanordningar, knappar och andra detaljer för ökad trovärdighet och känsla. 
 
 
 
3.2 Koncept BOSSE 

Det koncept som har tagits fram är ett soldatsystem som innehåller alla funktioner en modern 
soldat kan tänkas behöva. Funktioner som bara är önskvärda har skalats bort för att 
minimera vikt och undanröja föremål som kan vara störande eller i vägen. Systemet kan alltid 
användas av soldaten utan att minska dennes stridsduglighet. Systemet integreras 
fullständigt med stridsfordonet CV9040. 
 
BOSSE är en förkortning av Bofors Soldatsystemsexjobb och innehåller följande 
komponenter: 

• Stridshanddator med GPS-funktion 
• Siktesmodul med bl.a. rödpunktsikte, laseravståndsmätare och optiskt gyro 
• Kommunikationssystem 
• Bildförstärkare 
• Strömförsörjning med integrerad nätverksswitch 

 
BOSSE är inriktad på en grupp på nio personer inklusive CV9040 som sen ingår i en 
skyttepluton (tre grupper)7. Med ovan nämnda komponenter kan en BOSSE-soldat verka i 24 
timmar under de flesta siktförhållanden. Användaren kan kommunicera med gruppen och sitt 
stridsfordon (och kan därmed också länkas vidare). Vidare vet användaren sin egen och sin 
grupps position och kan navigera självständigt, dessutom kan denne markera och invisa mål. 
Se bilaga 7, Kopplingsschema, för sammansättning av komponenterna. 

                                                 
7 Brigadreglemente Pansar -/Mekskyttepluton/-grupp 90 Förhandsutgåva, s.7 – 11. 
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3.2.1 Handdator 

Med våra krav som ställs på BOSSE kommer dagens soldat att behöva nya hjälpmedel för 
att tillgodose sig all informationen på ett snabbt och tillförlitligt sätt. 
Lösning på problemet med att tillgodose soldaten all information är en användarvänlig 
handdator även kallad PDA (Personal Digital Assistant), figur 1. Handdatorn ska användas 
för att förbättra soldatens förmåga att navigera, kommunicera och ge soldaten möjlighet att 
positionsbestämma sig själv och sina gruppmedlemmar. Dessutom ger PDA:n möjlighet att 
markera mål samt visning av tilldelade mål. Navigering styrs med ett vanligt GPS-system och 
vid bruten kontakt med GPS-systemet används det optiska gyrot i siktesmodulen för 
beräkningar av positionen på individen. Målmarkering innefattar dels mål markerade med 
siktesmodulen och mål markerade med handdatorn där varje enskilt mål kan ges en egen 
symbol. Textmeddelande och längre textdokument skall vara möjliga att sparas och visas i 
handdatorn. Radioinställningar för kommunikationssystemet och övriga systeminställningar 
styrs även de med hjälp av datorn. Gruppchefens handdator skiljer sig inte till utseendet på 
utsidan men användarmöjligheterna (befogenheten) i mjukvaran är utökad vilket ger chefen 
möjlighet att tilldela övriga gruppmedlemmar mål. Handdatorns användarmöjlighet styrs från 
ett personligt SIM-kort som stoppas i datorn (se kap. 2.1.1.4 Säkerhet, för mer information). 
 

 
 

Figur 1. 3D-modell av handdatorn från två vyer. 1-6; funktionsknappar, 7; styrdon.  
 
 

 
3.2.1.1 Utformning 

Handdatorn är till största delen utformad efter skärmens storlek och dess användarvänlighet. 
Dess yttre mått är 150x80x25 mm frånsett knappar och styrdon. Se bilaga 8, Ritning, för mer 
detaljerad måttsättning. Skärmen är monokrom vilket innebär att den inte kräver 
bakbelysning, drar mindre ström, ger tydlig återgivning, fungerar bra i alla ljusförhållande och 
är billigare. Storleken på skärmen uppgår till 3.5”, vilket med vår betraktningsvinkel och -
avstånd ger de bästa förutsättningarna för en behaglig avläsning8. PDA:n är utrustad med 
sex stycken funktionsknappar och ett digitalt styrdon och har dessutom fyra stycken 
fästanordningar för placering i hållaren och för kabelanslutning. Knappar och styrdon är 
formgivna utifrån ergonomiskt standard med hänsyn till handstorlek, handskar mm.9

 
 

                                                 
8 BAE Systems Bofors AB, HFCD (Human Factor Concept Design), REMO FH 77 B04, studie 2003. 
9 Department of defense design criteria standard, human engineering, s.73. 
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3.2.1.2 Placering och Hållare 

Handdatorn är placerad på bröstet och dess placering är först och främst utvald med tanke 
på att soldaten alltid ska kunna utnyttja datorn med en hand kvar på vapnets avtryckare, figur 
2. I uppfällt läge är datorn skyddad och ger god mörkerdisciplin. Dess placering nära kroppen 
underlättar också kabeldragning mellan handdator och batterisystem.  
 
 

 
 
 
 Figur 2. Från vänster, PDA i uppfällt läge, utfällt läge och i fritt läge med säkerhets lina. 

 
 
Genom en sinnrik fästanordning medges enhandshantering för in- och utfällning av 
handdatorn, figur 3. Hållaren gör det möjligt att beskåda handdatorn med två fria händer. 
PDA:n har tre olika lägen i hållaren; uppfällt läge, utfällt läge och i fritt läge med säkerhetslina 
på ca 40 cm som först och främst ska användas i liggande position. Placeringen är även vald 
med tanke på att PDA:n är enkel att fästa i stridsvästen, att den är lättillgänglig i alla 
positioner samt att den passar ihop med övrig utrustning. För utförligare presentation av 
hållare se bilaga 9, Hållare. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Till vänster, fästanordning framifrån med tillhörande PDA. Till höger, fästanordning bakifrån. 
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3.2.1.3 Mjukvara 

Handdatorn har ett användarvänligt och lättöverskådligt gränssnitt, med enkla menyer och få 
knapptryck, figur 4. Gränssnittet är uppdelat i fem menyer; Strid, Navigering, Radio, Text och 
Verktyg. Var du än befinner dig i menysystemet ser du alltid information om dit mål, din egen 
position och din kompassriktning.  
Utförligare information avseende utseende och funktioner på de olika menyerna är tyvärr 
företagshemligt och kan inte visas. Den viktigaste menyn Strid har tilldelats ett 
kortkommando då denna meny innehåller den viktigaste informationen en soldat behöver i 
strid. Kortkommandot består av en enkel knappkombination där knapp ett och två, se figur 1, 
samtidigt trycks in. 
 
 

 
 
 
 
 

Figur 4. Gränssnittet i BOSSEs handdator. Överst syns de fem olika 
menyvalen. I mitten visas informationen beroende på vilken meny som är vald. 
Nederst visas mål, kompass och position. 

 
 
 
3.2.1.4 Säkerhet 

Handdatorn erbjuder flera låsningsalternativ för ett säkert handhavande då det är absolut 
nödvändigt att hemlig information inte hamnar hos fienden. Varje soldat har ett unikt SIM 
(soldat identitets modul)-kort där dess personliga inställningar och behörighet finns sparad. 
SIM-kortet krävs för att starta handdatorn och kan enkelt förstöras av soldaten vid behov. Det 
är också möjligt att inaktivera handdatorn med hjälp av fjärrstyrning från CV9040. Vid på- och 
avslagning skyddas handdatorn också av en personlig SIN (soldat identifikations nummer)-
kod som i sin tur är kopplad till SIM-kortet. 
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3.2.2 Siktesmodul 

Siktesmodulen består av flera komponenter; rödpunktssikte med uppspeglad information, 
optiskt gyro för målmarkering och tröghetsnavigering, laseravståndsmätare för målmarkering, 
vinkelmätare, systemknappar och strömkälla. Modulen fästes ovanpå vapnet med standard 
siktesskena, ”Picatinny Rail”. Se figur 5 för modell av siktesmodul. 
 

 Figur 5. Siktesmodul. Rödpunktsiktet 
fäst ovanpå resterande funktioner.  

 
 
 
3.2.2.1 Sikte 

I rödpunktsiktet speglas information upp som gör det enkelt för soldaten att navigera och 
verka mot ett tilldelat mål. En pil i fågelperspektiv visar i vilken riktning soldaten ska verka 
eller röra sig mot. Med hjälp av data från siktesmodulen erhålls dessutom ett värde på 
avstånd och höjd till målet uppspeglat i siktet. För att få en effektiv och användarvänlig 
tillämpning av siktesmodulen indikerar den uppspeglade informationen i siktet då den exakt 
siktar på sitt tilldelade mål, funktionen finns då soldaten skall kunna koncentrera sig på att 
finna målet utan att behöva läsa av avståndsvärdena. Bilder på den uppspeglade 
informationen kan tyvärr ej visas då det är företagshemligt. 
 
Det tilldelade målet som soldaten navigerar efter utdelas av vagnchef eller gruppchef. 
Soldaten kan dessutom få en överskådlig placering av det bestämda målet i sin handdator. 
 
 
 
3.2.2.2 Avståndsmätare, gyro och vinkelmätare 

För att kunna ge rätt information vid positionsbestämning av ett mål samt ens egen 
vapenriktning behöver soldaten ett antal instrument. För att markera ett mål på t ex en 
byggnad Y meter upp och X meter längre fram behöver man en avståndsmätare, GPS, 
vinkelmätare och ett gyro, se figur 6. Med dessa instrument markeras målets position i 
soldatens handdator med hjälp av enkla trigonometriska beräkningar.   
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 Vy från sidan    Vy uppifrån  

Mål 

N 

GPS-position

 Vinkel 

 
 
För att beräkna avståndet till målet används en laseravståndsmätare. Kombinerat med 
vinkelmätare och optiskt gyro erhålls målets exakta höjd och position relativt soldatens 
position. Denna information kombineras med soldatens GPS-position och används sedan för 
att på ett mycket noggrant sätt markera målet på kartan i handdatorn. Det markerade målet 
visas således på alla gruppmedlemmars handdatorer och i stridsfordonet. 
 
Soldaternas vapenriktning och därmed verkningsområde är av stor betydelse för hela 
skyttegruppen. Denna information erhålls med hjälp av det optiska gyrot och visas med hjälp 
av handdatorerna för alla gruppmedlemmar.Samtliga mätinstrumenten kommer att monteras 
ovanpå vapnet tillsammans i en skyddad modul. Ovanpå denna modul monteras, i sin tur, ett 
rödpunktssikte. Informationsutbytet sker trådlöst från vapnet till soldatens handdator, vilket 
kräver sändare, mottagare samt batteri. Informationen skulle kunna skickas genom en sladd 
men skulle då bli en störande del i soldatens rörelser. 
 
 
 
3.2.2.3 Systemknappar 

För att använda funktionerna i siktesmodulen utan att släppa någon hand från vapnet krävs 
det en knappsats som placeras på handskyddet, se figur 710. Knappsatsen består av tre 
knappar, två till siktesmodulen och en till kommunikation. En knapp styr mätinstrumenten så 
att man kan mäta avståndet till ett objekt. En annan knapp är avsedd för sändning av 
markerat mål till både sin egen och övriga gruppmedlemmars handdatorer samt till CV9040. 
En tredje PTT (push to talk)-funktionsknapp är också nödvändig för att kunna hålla en smidig 
kommunikation i stridande läge. Dessa knappar är trådlöst bundet till siktesmodul och 
handdator för att slippa onödig kabeldragning på vapnet. 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                 
10 http://www.army-technology.com/projects/fist/fist2.html 
 

D: X  

X 
H: Y 

Avstånd 

GPS-position 

Gyrots riktning 

Figur 6. Schematisk beskrivning av målmarkering. 

Figur 7.  Exempel på tillämpning av systemknappar på handskyddet.  
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3.2.2.4 Strömförsörjning 

Strömförbrukningen hos siktesmodulens funktioner är i sig inte stor utan det är 
informationsflödet mellan vapnet och soldatens handdator som kräver mest energi. Det finns 
ett uppladdnings- och utbytbart batteri som försörjer den rörliga informationen i siktet, gyrot, 
avstånds- och vinkelmätaren. Rödpunkten i siktet har ett externt batteri då det aldrig får 
sättas ur funktion. Huvudbatteriet sitter på baksidan av siktesmodulen, se figur 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

 
 

 
 
 
 
 
3.2.3 Kommunikation 

Kommunikationen sker via ett internt nätverk för de inblandade gruppmedlemmarna. En 
grupp arbetar i en stridställning på ca 100 meter och en pluton över 300 – 700 meter11. För 
att lösa denna korthållskommunikation används systemet HKOM, figur 912. 
 
HKOM är en norsk kommunikationsenhet som dessutom fungerar som ett hörselskydd. 
Enheten består av två öronsnäckor som innehåller en yttre och inre mikrofon samt en 
högtalare. Öronsnäckorna är kopplade till en kontrollenhet som innehåller HKOMs 
intelligens. Kontrollenheten har förmågan att filtrera bort bullerljud och förstärka det 
betydelsefulla ljudet13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
11 Brigadreglemente Pansar -/Mekskyttepluton/-grupp 90 Förhandsutgåva, s.7 – 11. 
12 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=684  
13 http://www.fmv.se/WmTemplates/Page.aspx?id=673 

2 

Figur 8. Siktesmodul sedd bakifrån 
1: Utstötningsknapp för batteri 
2: Placering av modulbatteri 

Figur 9. HKOMs system i detalj. 
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Sambandet mellan de olika rollerna i gruppen beskrivs nedan enligt figur 10. 
 
 
 
 

 

Gruppchef  

Grupp  

  

• Vagnchefen kan skicka information (text, 
radio) och har även möjlighet att länka 
soldaternas radio vidare. Vagnschefen 
kan också tilldela mål. 

 
• Gruppchefen tilldelar mål till 

skyttesoldater och kommunicerar med 
grupp och CV9040 via HKOM. 

 
• Gruppen använder HKOM för 

korthållskommunikation inom gruppen och 
med CV9040. 

 
• Alla har befogenhet att markera mål som 

alla tar del av. Soldaternas och vagnens 
position uppdateras automatiskt så att 
man alltid har varandras position. 

 
 Figur 10. Befattningsrangordning och kommunikations möjligheter. 

Vagnchef  
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3.2.4 Mörkerseende 

Det finns många alternativ idag till att förbättra mörkerseendet hos soldaten, förutom vanlig 
belysning används bildförstärkare, IR-kamera, radar och laserradar. Till BOSSE används de 
enklaste teknologierna; belysning och bildförstärkare. 
I strid i bebyggelse där avstånden är mycket korta är ficklampan ett mycket effektivt 
hjälpmedel. Under dessa förhållande spelar det för det mesta ingen roll om en soldat avslöjar 
sin position med ljuset, avståndet är så kort att han är röjd ändå. Ficklampans bländande 
egenskaper är i dessa situationer mycket nyttiga för användaren och dess ljus räcker ofta för 
att lysa upp de flest rum. Nackdelarna med ficklampor är förutom att man mycket tydligt visar 
sin position, att den har begränsad räckvidd. Utomhus fungerar en ficklampa bara effektivt 
30-40 meter. I strid under andra förhållanden än bebyggelse där ficklampor inte räcker till 
används bildförstärkare. Bildförstärkare är i förhållande till andra hjälpmedel lättare, har lägre 
energiförbrukning och visar bilden i god upplösning. Dessutom är risken att misstolka bilden 
låg i jämförelse med IR.  
 
Lampan placeras fram på vapnet så att ljuset alltid riktas åt det håll du verkar. 
Bildförstärkaren sitter på soldatens hjälm och kan antingen få ström från soldatens batteri på 
ryggen eller från ett internbatteri så att en sladd från hjälm till kropp kan undvikas. 
Bildförstärkaren kommer att vara ett tillbehör och ett val för gruppchefen att beordra sina 
soldater att ta med i olika passande uppdrag. Se figur 1114 för exempel på bildförstärkare.  
 

 
 
 
 

Figur 11. Bildförstärkare D2MS 

3.2.5 Strömförsörjning 

På soldatens rygg sitter ett batteripack, en modul bestående av två uppladdningsbara 
litiumjonbatterier samt en switch som kopplar ihop handdatorn och radioenheten. 
Batteripacket försörjer både soldatens handdator och kommunikationsutrustning. Se bilaga 
7, Kopplingsschema. 
 
Det två batterierna ska vardera ha en livslängd på tolv timmar och nyladdade batterier ska 
alltid finnas tillgängliga i stridsfordonet. Soldaten kan således välja att bara ta med sig ett 
batteri om uppdraget är av sådan karaktär detta ger tillräcklig strömförsörjning, allt för att 
minska soldatens totala vikt. 

                                                 
14 http://www.nightvision.nu/webshop.asp?kat=3 
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3.3 Gränssnitt BOSSE – CV9040 

BOSSE-systemet kan utbyta data med CV9040 både trådlöst och med de dockningsstationer 
som finns i fordonet. Handdatorerna kan också drivas direkt från CV9040:s elnät, där 
batterierna även kan laddas ifrån. Dessutom skall det alltid finnas nyladdade batterier i 
fordonet för snabba byten. Eftersom soldatsystemets vikt alltid skall minimeras kommer inte 
någon långdistansradio bäras med, soldaterna länkar upp sig mot CV9040:s radionät då 
radio med högre effekt krävs. För att öka soldaternas säkerhet när de befinner sig i närheten 
av stridsfordonet har vagnchefen alltid deras position tillgänglig via samma skärm som 
LEMUR-systemet är kopplad till. LEMUR15 är en typ av eldledningssystem med sensorer 
som monteras på toppen av CV9040. För detaljerad beskrivning gällande konsekvenser för 
CV9040 med soldatsystem BOSSE, se figur 12. 
 
 

CV9040 

Skytt: 
Skytten kan få ökat ansvar när det 
gäller vagnens mål samt eldgivning 
då vagnchefen får fler uppgifter 

Vagnschef: 
Vagnchefen kommer att få fler 
arbetsuppgifter då han följer 
skyttegruppens position samt mål 
via LEMUR-skärmen. 

Vagnexteriör: 
Eventuellt krävs en extra antenn 
för HKOM. 

Soldatutrymme: 
Det kommer att behövas kablar för 
datakommunikation och batteriladdare. 
Det krävs och utrymme för reservbatteri. 

Förare: 
Kommer att få skyttegruppens 
position av vagnschef  

Figur 12. Konsekvenser för CV9040 i samband med användning av BOSSE. 

 

                                                 
15 http://www.baesystems.se/Bofors/stdpage.asp?Pid=36 
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4 Diskussion 

BOSSE är ett koncept som skall hjälpa soldaten när han behöver det, annars skall det vara 
så transparent som möjligt. När en soldat ligger i strid får inte soldatsystemet minska dennes 
stridsförmåga, det är i dessa situationer som soldatens syn, hörsel och rörlighet inte får 
störas. Detta är en av anledningarna till att HMD (head mounted display) inte blev aktuellt. 
När soldaten vill använda sig av de hjälpmedel denne har till förfogande måste dessa vara 
lättillgängliga och användarvänliga under alla tänkbara förhållande. Är systemet inte 
tillförlitligt så kommer inte soldaten att använda det.  
 
Metodiken som användes under projektets gång kändes i början lite svårapplicerad. Många 
idégenereringsmetoder förutsätter att man har ett tydligt problem med förhållandevis enkla 
funktioner för att nya tankesätt skall uppstå. Men att brainstorma om t ex IR, GPS och radio 
är svårt eftersom dessa funktioner är såpass tekniskt avancerade. Istället idégenererades 
det om hur funktionen kunde användas och om den kunde kombineras med någon annan 
funktion.  
 
En brist i den marknadsundersökning som utförts är att inga soldater har intervjuats. 
Konkurrerande system har därför noga studerats för att ändå ge tillräcklig förståelse för de 
behov systemet behöver uppfylla. Svagheten med denna metod är att inga funktioner har 
tagits fram direkt från soldaternas upplevda behov utan snarare konkurrenternas lösningar. 
Detta försvårar processen att ta fram nya lösningar vilket har varit en utmaning i detta 
projekt. Förutom marknadsundersökningen bygger kravställningen på intervjuer och 
diskussioner med personal på BAE Systems Bofors samt FOI vilket både har för- och 
nackdelar. Dessa personer har oftast en klar bild av vad de anser fungerar och inte fungerar 
vilket både kan hjälpa och stjälpa produktutvecklandet.  
 
Eftersom soldatsystemet endast fick innehålla befintlig teknologi uppstod en rad problem, 
varav det största var batteriet. Eftersom systemet är helt beroende på elektricitet är batteriet 
absolut nödvändigt för att det skall fungera. Problemet var att dagens batterier har alldeles 
för dålig kapacitet för sin vikt. Vikt, som i sin tur är något som absolut måste minimeras. 
Detta problem är något som idag saknar en bra lösning. Mycket tyder på att det inom en snar 
framtid kommer att ske en rejäl utveckling vad det gäller bränsleceller och andra alternativa 
metoder gällande lagring av elektrisk energi, något som skulle lösa många av dagens 
problem. 
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5  Slutsats 

Batterikapaciteten är den faktor som begränsar möjligheterna i ett soldatsystem. Detta leder 
till att många funktioner måste prioriteras bort, då den ökade vikten inte motiverar funktionen. 
Det är alltså inte komponentens vikt som är begränsningen, utan den extra batterivikt som 
krävs för att tillgodose energibehovet. När alternativa energikällor som ger bättre 
effekt/viktenhet börjar användas kommer alltså många soldatsystem kunna väga upp sina 
svagheter. 
 
Det krävs en skärm för många av de mest användbara funktionerna i ett soldatsystem, t ex 
GPS. Denna skärm kan placeras på en rad olika platser men på bröstet är den naturligaste, 
både för användarvänligheten men även av rent praktiska orsaker som kabeldragning, 
fästanordning och skyddat läge. 
 
En soldat skall aldrig behöva lyfta blicken från vapnet och absolut inte se åt ett annat håll än 
det vapnet pekar åt. Därför är uppspeglad information i siktet det bästa sättet att presentera 
information för en soldat. För att inte skymma soldatens synfält kan man bara presentera den 
absolut viktigaste informationen. 
 
För bästa verkan i mörker kombineras två lösningar med olika arbetsområden. Ficklampa i 
strid i bebyggelse och inomhus, där avståndet är tillräckligt nära och bildförstärkare utomhus. 
Dessa olika lösningar kompleterar varandra, ficklampan bländar fienden och låter soldaten 
använda ”egna” ögon men röjer soldatens position, bildförstärkare låter soldaten se i mörker 
utan att avslöjas, men ger begränsat synfält och låter inte soldaten se hur ljusförhållandena 
egentligen är. 
 
Gruppens behov av radiokommunikation uppfylls väl av ett korthållskommunikationssystem 
eftersom soldaterna inte befinner sig mer än 300 meter ifrån stridsfordonet. Gruppen är 
såpass stor att PTT-funktion krävs för att hålla nätet rent från onödig kommunikation, något 
som även är strömkrävande. 
 
Möjligheten att markera mål skall finnas för varje soldat. Måltilldelning däremot bör utföras av 
en chef då dessa kan anses som order och kräver översikt och samordning av gruppen. 
 
Vi anser att konceptet BOSSE uppfyller de krav som tagits fram och är ett realiserbart 
system som efter produktionsanpassning är klart att testa på marknaden.  
 
Efter att vi presenterade BOSSE för BAE Systems Bofors fortsatte de projektet genom att ge 
uppdraget till en sommarvikarie. 
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2 Avsikt 

Denna inventering gjordes för att ge en överskådlig sammanfattning av befintliga 
soldatnära system med syftet att ge nödvändigt underlag till utvecklingen av NISSE. 
 
 
3 Resultat 

Resultatet av inventeringen sammanställs i en tabell (Bilaga 1) och kompletteras av 
denna rapport. Tabellen sammanställdes från tidskrifter, internetartiklar och 
databaser. 
 
 
3.1 Soldatsystem 

Konflikterna idag skiljer sig från de konventionella krig som utkämpades under 
1900-talets mitt. Idag löser soldaterna helt andra uppgifter och kräver därför annan 
utrustning. Många länder har utvecklat soldatsystem under lång tid. Idag har priset 
på den teknologi som undersökts gått ned så pass mycket att det för många länder 
börjar närma sig ”deadline”. De system som beskrivs nedan beräknas alla vara 
klara att användas runt 2010, men uppgraderingar är planerade längre fram. Idag 
är batterierna en begränsning, man väljer batterier med högsta möjliga kapacitet 
utan att de blir för tunga och ohanterliga. Övrig utrustning får anpassas för att vara 
så strömsnål som möjligt. I framtiden, när bränslecelltekniken utvecklas kommer 
man få betydligt bättre strömkapacitet och kan därmed anpassa utrustningen efter 
detta. Funktioner som kommer att ingå i systemen i framtiden är bland annat 
möjlighet att förhindra ”friendly fire”. Även vapnen kommer i många länder att bytas 
ut inom snar framtid. 
 
3.1.1 Felin (Fantassin à Équipments et Liaisons Intégrées) 

Felin, det franska systemet är utvecklat av franska Giat Industries system och 
SAGEM Industries. Det är ett av de mest kompletta systemen, med många 
funktioner och finesser, bland annat planeras användandet av UAV. Vapnet som 
används är FAMAS.  
 
3.1.2 Land Warrior 

Land Warrior är amerikanska arméns system. Ett system som i princip används 
redan idag. Många funktioner men med sämre batteritid än de flesta andra system. 
Däremot är fordonsintegrationen välutvecklad. Idag är M4 standardvapnet, man 
planerar att byta ut det mot det kommande XM8. 
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3.1.3 IdZ (Infanterist der Zukunft) 

Det tyska systemet har även det kommit långt, försök har gjorts i Kosovo. IdZ satsar 
på ett modultänkande, där varje enskild soldat bara behöver bära med sig det som 
behövs för uppdraget. H&K G36 är standardvapnet i IdZ-systemet. 
 
3.1.4 FIST (Future Integrated Soldier Technology) 

Britternas system, i huvudsak utvecklat av Thales. Många funktioner här också, 
men inget som sticker ut jämfört med andra länder. Britternas vapen, SA80A2 
kommer troligtvis att bytas ut mot SA80A3. 
 
3.1.5 Soldato Futuro 

Det italienska systemet. Detta system skiljer sig en del från de andra. Bland annat 
skall alla soldater ha en 10”-skärm på handleden, en sensor i örat för kontroll av 
vitala tecken samt möjlighet att stänga av systemet ifall soldaten skulle avlida eller 
tillfångatas. Systemet ska också innehålla icke-dödliga-vapen. Soldato Futuro 
kommer att använda en ny karbin från Beretta. Det är svårt att veta hur långt in i 
framtiden Soldato Futuro egentligen befinner sig, då det talas om bränsleceller och 
en helt ny automatkarbin från Beretta, produkter som inte existerar i dagsläget. 
 
3.1.6 Svenska System 

Det svenska försvaret/FOI/MSS har gjort en studie kallad MARKUS (Markutrustad 
Soldat) för att klargöra vilka krav den svenska armén kommer att ställa på 
soldatnära system. SAAB har svarat på MARKUS med sitt SAAB Warrior. Systemet 
från SAAB kommer att bestå av en HMD, nytt vapen med multifunktionellt sikte. 
Siktet har IR-funktion, laserpekare för målbestämning och digital kompass. Detta 
strömförsörjs med en kabel kopplat till ett batteri som sitter på soldaten. 
Kommunikationen (ljud och datainformation) i gruppen sker med en radio som har 
en räckvidd på ca 800 m och det krävs bara två knappar för att styra 
kommunikationen. GPS används för navigering och positionering. 
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3.1.7 Övriga system 

Det finns fler system än de som jämförs tidigare, anledningen till att de inte 
redovisas är helt enkelt att vi inte haft tillgång till någon information. Man kan 
dessutom anta att det finns ännu fler system under utveckling som ännu är hemliga. 
Övriga länders system: 
 
Kanada   SIREQ (Soldier Information Requirements)
Norge   NORMAN (Norwegian Modular Arctic Network Soldier) 
USA  Land Warrior 
Australien  Land 125 
Sydafrika  African Warrior 
Nederländerna D2S2 (Dutch Dismounted Soldier System) 
Belgien  BEST (Belgian Soldier Transformation) 
Israel  ANOG 
Österrike  Kampfanzug Neu 
Sverige  MARKUS (Markstridsutrustad Soldat) 
Slovenien  Slovenian Warrior of the 21th centery 
Tjeckien  21st CCS 
Spanien  Combatient Futuro 
Portugal  Soldato do Futuro 
Indien  Indian SMP 
 
 



 

Denna handling och dess innehåll är BAE Systems Bofors Defence AB 
egendom och får inte utan skriftligt medgivande kopieras, delges tredje man 
eller användas för annat än avsett ändamål. 

This document and its contents is the property of BAE Systems Bofors AB 
and must not be reproduced, disclosed to any third party or used in any 
unauthorized manner without written consent. 

teknrap 2005-11-21 6 (9) 

TEKNISK RAPPORT 
TECHNICAL REPORT 

   
 Datum Date Utg nr Edition No. Dokumentnummer Document No. 

 2006-03-09 02  
 Dokumentstatus Document status Informationsklass Classification 

 Under arbete Ö 

3.2 NATO-standard 

De flesta soldatnära system arbetar med NATOs kategorier som används för att 
betygsätta soldatens duglighet. Dessa kategorier är: 
 
Mobility – Soldatens förmåga att förflytta sig. Den förbättras genom lättare 
utrustning, förbättrat mörkerseende, modulbaserad utrustning vilket medför att 
soldaten inte behöver ta med sig mer utrustning än som krävs samt GPS-
navigering/positionering. 
 
Lethality – Soldatens förmåga att bekämpa mål. Den förbättras genom ökad 
precision av vapnet, bättre sikten, ökad ammunitionskapacitet. Även effektivare 
granater samt automat/burst-läge på vapnet hör till denna kategori. 
 
Sustainability – Soldatens förmåga att verka under lång tid. Den förbättras genom 
att tillgodose soldatens grundläggande krav såsom vatten, näring, sömn. Även 
utrustningens användningstid, batteri mm. 
 
Survivability – Soldatens förmåga att överleva i strid. Den förbättras genom bättre 
ballistiskt skydd, NBC-skydd, kamouflage, antilaserutrustning mm. 
 
C4I – C4I står för Command, Control, Compute, Communication och Information. 
Det förbättras genom bättre datorer, radio mm. 
 
3.3 Fordonsintegration 

En viktig del i soldatnära system är integrationen av systemet med de fordon 
soldaterna färdas tillsammans med. Det absolut vanligaste är att soldaterna kan 
använda fordonen till att ladda batterierna med och att länka upp sig mot fordonens 
radionät. Med fordonens radio går det oftast att komma upp en ”nivå” och 
kommunicera via hela nätverket. En annan viktig funktion är att inifrån fordonen 
veta var soldaterna i närheten befinner sig. 
 
3.4 UAV (Unmanned Aerial Vehicle) 

Användandet av UAV är något som är väldigt nytt. Dagens strider sker oftast i 
tätbebyggt område där det är svårt att få en översiktsbild av läget. Lösningen enligt 
vissa länder är alltså dessa UAVs. De skickas upp ovanför det aktuella området där 
de skickar översiktsbilder till soldaternas HMD, CDA eller liknande. Fiendens 
förflyttningar kan då ses i realtid, blockerade vägar och annat som inte kartor och 
satellitbilder uppdaterats med. 
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4 Slutsats 

• Dagens soldatsystem skiljer sig med få undantag från varandra 
• Systemen har utvecklats med NATO:s indelning av soldatens förmågor i 

åtanke 
• Alla koncept är under utveckling med mål att vara färdiga runt 2010 
• Koncepten grundas på befintlig teknologi och färdiga produkter 
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• German soldier modernization systems take to the field 
http://www8.janes.com/Search/documentView.do?docId=/content1/janesdat
a/mags/idr/history/idr2004/idr02624.htm@current&pageSelected=allJanes&
keyword=German%20soldier%20modernization%20systems%20take%20to
%20the%20field&backPath=http://search.janes.com/Search&Prod_Name=I
DR& 

• Germany advances plans for soldier modernization systems 
http://www8.janes.com/Search/documentView.do?docId=/content1/janesdat
a/mags/idr/history/idr2005/idr03643.htm@current&pageSelected=allJanes&
keyword=Germany%20advances%20plans%20for%20soldier%20moderniz
ation%20systems&backPath=http://search.janes.com/Search&Prod_Name=
IDR& 

• INDIVIDUAL SOLDIER SYSTEMS – Future warrior 
http://www8.janes.com/Search/documentView.do?docId=/content1/janesdat
a/mags/jdw/history/jdw2004/jdw09214.htm@current&pageSelected=allJane
s&keyword=INDIVIDUAL%20SOLDIER%20SYSTEMS%20–
%20Future%20warrior&backPath=http://search.janes.com/Search&Prod_Na
me=JDW& 

 
 
 
6 Bilagor 

• Bilaga 1, Inventeringstabell 
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Bilaga 1

System FELIN FIST IdZ Landwarrior Soldato Futuro
Optronik
Videokamera Vapen, Hjälm Vapen  - Vapen Vapen, Kikare
Image Intensifier (I 2 ) Vapen, Hjälm Vapen, Hjälm Vapen, Hjälm, Kikare  -  -
IR Vapen, Hjälm, Kikare Vapen Vapen, Kikare Vapen Vapen, Kikare
Avståndsmätare Vapen, Kikare Vapen, Kikare Vapen, Kikare Vapen Vapen, Kikare
Målmarkerare Kikare  - Kikare Vapen  -
Vapen
Rödpunktssikte Ja  -  -  - Ja
System-knappar 1 Ja Ja  - Ja, 3st  -
IFF 2  - Ja  -  -  -
Data
HMD 3 Ja Ja  - Ja, med sikte4  -
GPS Ja Ja Ja Ja Ja
PDA 5 : soldat/befäl Ja/Ja (BMS6)  -/Ja Ja/Ja  -/Ja (CDA7) Ja/Ja
Mikrofon Ja, osteophone Ja Ja Ja Ja
Radio Ja Ja Ja Ja Ja
Batteri 2st, Li-jon (12h/st) Li-jon Li-jon 2st, Li-jon (12h/st) Li-jon
Digital Kompass Ja Ja Ja Ja Ja
Tröghetsnavigering  - Ja  - Ja  -
Övrigt
Livsindikator  -  -  -  - Ja
Systemavstänging  -  -  - Ja Ja
Fordon
Fordonsintegration  -  - Ja, Boxer Ja, Stryker  -
Fordonsladdning Ja - Ja Ja -

1 Knappsats på vapnet med funktioner som "push to talk" m.m
2 Identifikation Friend-or-Foe
3 Head mounted display
4 Använder HMD:n i stället för optiskt sikte
5 Personal digital assistant
6 Battlefield Management System
7 Commander's Digital Assistans



Bilaga 4 - Skisser 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 5 - Funktionsanalyser
Sammansättning
VERB SUBSTANTIV FUNKTION KOMMENTAR
Strida Säkert HF Upfylla BOSSE krav
Medge Mörkerseende N I2, IR, lampa
Medge Navigering N
Erhålla Positionering N GPS, tröghetsnav.
Erbjuda Kommunikation N
Markera Mål N
Uppfylla Energiförbrukningskrav N 24 h
Medge Fordonsintegration N
Uppfylla Viktkrav Ö ca 30 kg
Tåla Väder/Miljö Ö minus 30oC till 50oC
Maximera Rörelse Ö
Tåla Slitage Ö
Maximera Bärbarhet Ö
Skydda Utrustning Ö
Minimera Obehag Ö
Erbjuda Kamouflage Ö
Minimera Exponering Ö
Erbjuda Systemknappar Ö
Erbjuda Användaranpassnig Ö
Mäta Avstånd Ö
Utbyta Data Ö
Indikera Vän/Fiende Ö
Erbjuda Bildupptagning Ö
Indikera Hälsa Ö
Äga Självständighet Ö
Maximera Användarvänlighet Ö
Underlätta Datahantering Ö Rödpunkt
Förbättra Sikte Ö
Erbjuda Handsfree Ö
Medge Trådlöshet Ö

Fordonsintegration
VERB SUBSTANTIV FUNKTION KOMMENTAR
Medge Fordonsintegration HF
Erhålla Gränssnitt N
Erbjuda Batteriladdning Ö
Medge Datautbyte Ö
Utbyta Positioner Ö
Länka Radio Ö
Medge Kommunikation Ö
Erbjuda Batteriutbyte Ö
Erbjuda Fjärrstyrning Ö



Kommunikation
VERB SUBSTANTIV FUNKTION KOMMENTAR
Medge Kommunikation HF
Erhålla Sändare N
Erhålla Motagare N
Utbyta Ljud Ö Radio
Erbjuda Hjälmmontage Ö
Erbjuda Handsfree Ö
Medge Trådlöshet Ö
Utbyta Data Ö
Minimera Upptäckt Ö
Erbjuda PTT Ö Push to talk

Siktproblem
VERB SUBSTANTIV FUNKTION KOMMENTAR
Lösa Siktproblem HF Mörker, dimma, ljus m.m
Erbjuda Mörkerseende N
Medge Värmesyn N
Erbjuda Skyddsglasögon N
Erbjuda Vapenmontage Ö
Erbjuda Handsfree Ö
Erbjuda Hjälmmontage Ö

Målmarkering
VERB SUBSTANTIV FUNKTION KOMMENTAR
Markera Mål HF
Erbjuda Avståndsmätning N
Medge Gyroposition N Även vinkel
Erbjuda PDA-integrering Ö
Erbjuda Siktes-integrering Ö
Minimera Upptäckt Ö Osynlig laser m.m
Erhålla Egenposition N

Positionsbestämning
VERB SUBSTANTIV FUNKTION KOMMENTAR
Erhålla Position HF GPS
Positionsbestämma Individ N
Positionsbestämma Gruppmedlem N
Positionsbestämma Fiende Ö
Erbjuda Karta Ö
Erhålla Koordinat N
Erhålla Vapenriktning N Gyro

Navigering
VERB SUBSTANTIV FUNKTION KOMMENTAR
Medge Navigering HF
Erhålla Karta N Digital
Erhålla Kompass N Digital
Erbjuda Teränginformation Ö
Erbjuda Foto Ö
Ändra Karta Ö
Erbjuda Digitalisering Ö T ex handdator



Bilaga 6 – Modeller 
     

 SKISSMODELLER De första 
modellerna tillverkades för att ge 
en känsla av hur de olika 
koncepten låg I handen. De 
tillverkades för han i verkstaden 
på Karlstads Universitet. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Blå Plastmodell Trämodell     3D-Fräsmodell 1  3D-Fräsmodell 2 
För att se var modellen När hållaren tillverkades    Den första CAD-modellen Finbearbetade modell- 
bäst placerades på strids- användes en trämodell som frästes ut användes för er användes för att be- 
västen användes en som tålde lite tuffare tag att få en känsla av formen, stämma den slutgiltiga 
blå plastmodell. för att testa användarvän- skärmen och knapparna. Utformningen. 
 ligheten. 
 
      Slutgiltig konceptmodell 
      Så här ser det slutgiltiga konceptet 
      för handdatorn ut, här monterad i 
      hållaren. 



VAPEN 

 

PDA 

GPS 
 
HKOM 

Switch 
 
Batteri 

Ström 
 

Informationsutbyte 
 

Trådlös informationsutbyte 

Bilaga 7 - Kopplingsschema 

Systemknappar 

Rödpunktssikte* 
Vinkelmätare 
Gyro 
Avståndsmätare 

Batteri 

*Punkten för siktandet har ett externt batteri. 



Bilaga 8 – Ritning 
 
 
 
Förenklad ritning på handdator. 
 
 

 



Bilaga 9 - Hållare 
 

 
 
BILD 1 
Detta är handdatorn I uppfällt läge. 
Handdatorn fästes enkelt i detta läge med den 
knappförsedda tygbiten och en knapp 
monterad på handdatorns baksida. Handdatorn 
är i detta läge väl skyddad men kan fortfarande 
användas för att styra radion med knapparna 
på sidorna. 
 
 
 
 
 
BILD 2 
Utfällt läge är det primära läget för 
handdatorn. I detta läge används den enkelt 
med en hand och är lätt att se. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BILD 3 
Fritt läge används t ex när man ligger ned på 
marken. Handdatorn sitter fast med en ca 
40cm lång säkerhetslina för att inte belasta 
kabeln. 
 
 
 

  
 DETALJBILD 

Handdatorn fästes i 
hållaren med knappar 
som är lätta att fästa och 
att lossa. 
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